
RomanCity 
 فقط به خاطر دخترم رمان 

 

https://telegram.me/romancity 1 

 

 

 

 

 



RomanCity 
 فقط به خاطر دخترم رمان 

 

https://telegram.me/romancity 2 

 

 

 

 

 

فقط به  نام کتاب :

 خاطر دخترم

 

 سارا سلیمانینویسنده : 

 

 کاری از رمان سیتی

 کانال ما :

romancity@ 

 ایدی اینستاگرام :

Roman.City 
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 به نام خدا

 

 

 

 

 

 

 رمان : فقط بخاطر دخترم

 

  یمانی: سارا سل سندگانینو

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 کانال تلگرام ما  یدیآ

@romancity 

 

 ازدواج کنم خوامیبابا دست از سرم بردار من نم کنمیم خواهش

 

 قراره باهات ازدواج کنه یهان ک رهیتورو بگ ادیم یپخش شده ک لیسر امارت تو کله فام رهیخ ی: خفه شو دختره بابا

 

 میو درو از داخل قفل کردم از ته دل واسه بدبخت دمیبگه به سمت اتاقم دو یزیمگه جرعت داشت چ یول کردیم هیگر مامان
منوباخودت ببر مهتابت  ایمحمدم ب کننیعشقتو عروس م ینیبب ییزجه زدم من عاشق محمد بودم فقط عاشق اون محمدم کجا

نرفته و مرد نشده  یکه سرباز یپسر هیدخترشو به  یپدر چیه نکهیا دهیسخت بود عشقت به ام یلیعروس بشه خ خوادینم
ماهه  شیبهت نامه بده مهتابم فقط ش دیعشق و ام یبرگرده و تورو عروس خونش کنه با کل نکهیا دهیبه ام یبره سرباز دهینم
 اااااااای...... خدایمونده ول گهید
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بابا گرفتش محمدم ازعشقش گفت و بابا از  یمحمد رو واسم اورد ول ینامه  یپست چ کنمیوقت اون روز رو فراموش نم چیه
 عروسم کنن خوانیم نیبب ایمحمدم ب هییآبرو یمگه عشقم ب ییابرو یب

 

 ختمیریمن اشک م خوندیکردم اون م یمن شده بود روپل یروزا نیکه همدمه ا یگوشم گذاشتم تا اهنگ یروتو هدفون

 

 *و*سنبیعروسم صورتمو م گنیبهم م دوزنیو م برنیم نجایا ینیبب یستین

 

 رهیدست منو بگ رمیمیکه م یدونیم نهیمنو بب خوادیم بهیغر نیاببیب

 

 شمینم یماله کس رمیمیکه م یدونیم شمیم وونهیزود باش دارم د اویپاشوب

 

 یقل*ب*م ماالمال ازعشقه تو پره چجور یبشم وقت ییا گهیهمسره کسه د تونمینم شمیکس نم چیبجز تو عاشق ه محمدمن
 بشم گهید یکیزنه  دیمن پنج ساله عاشقتم چرا حاال با تونمیم

 

 رو دراوردم و مامان پشت در بود هدفون

 

 : مهتابم دخترم دروباز کنمامان

 

_............. 

 

 یشروع کن دتویجد هیزندگ یوقت رهیم ادتی یدلمو خون نکن همه چ مهتابم

 

نامه خبردار  انهیتوهم از جر یحت داشتیبشم که دوستش ندارم اگه بابا رازم رو نگه م یزنه کس یچجور ی:چجورمهتاب
 کس چیه ایمحمد  ای شمیییینم گهید یکیزنه  رمیمیوقت م چیه بخشمتونیوقت نم چیمن ه یشدینم

 

 غیج دمیکوب شمیارا زیم ی نهییعمه مهراوه بود رو تو ا هیکه هد ییمن ممنوع بود بلند شدم و مجسمه کوچولو یمحمد برا نه
 مامان بلند شد

 

 دخترررکممم مهتابممممم

 

 خودتو گله مامان یدرو باز کن مهتابم پرپر نکن نیا ایب ییییییییعل

 

 یب یتو یپرپر شدم که گفت ک یپخش کرد من وقت لیفام یمحمد رو توبابا عشقم به  یپرپر شدم مامان پرپر شدم وقت من
برداشتم و بدون درنگ رو رگه  شهیش کهیت هیلرزون  یتخت نشستم با دستا یتنها راهم مرگ بود فقط مرگ رو رهیگیابرورو م

 دمیدسته چپم کش

 

شدن مامان بود و  هوشیب دمید کهییصحنه ا نیکم کم چشمام تار شد اخر کردنیباز کردن در تقال م یو بابا هنوزم برا مامان
 نیامام حس ایگفت  دویسرش کوب یبابا که رو

 

 یاخه خانم رمضان یچ یعنیهمه نازو ادا  نیکه هست ا ستیهست قد رعنا نداره که داره پولدارن ستیپسرم دکتر که ن واهلل
 میترتون رو نشون کندخ دویمارو پس بد دهیتهران بازد دیاریب فیمگه قرار نبود شما فردا تشر

 



RomanCity 
 فقط به خاطر دخترم رمان 

 

https://telegram.me/romancity 5 

 

 میپروازمون رو کنسم کرد نیناخوش احواله بخاطره هم یمهتاب کم دینشد یعصبان کنمی: خانم رادمهر خواهش ممامان
 خانمه رادمهر میتهران گهیمادوروزه د

 

ناراحت نشه اشکام دوباره راهه خودشون  رمونیکه مادر شوهرم از تاخ کنهیتا چقدر مامانم داره التماس م ریخدا جونم تحق یوا
 ختیر یسرم بود م رهیکه ز یدیکردن و روبالشت سف دایرو پ

 

 :مهتابمامان

 

_........ 

 

 یکیفکر ب  یشد گید یکیزن  گی.....توهم د میهمه کارامونو کرد گیکنم نه تو......د یکار تونمی:بسه مهتاب ن من ممامان
 ااانتیخ شهیم گید

 

بشم  ییا گهیمال کسه د دیازتون منو مجبور نکن کنمیزنه اون دکتره بشم خواهش م خوامینم دمیترخدا نشکون خوامی: نممهتاب
 دیمنو به محمدم ببخش

 

 دیکه تو گوشم نواخته شد برق از سرم پر یلیباس

 

واگر  دیچشم سف یخجالت بکش دختره  یرم زد ایرگه شرمو ح یرگتو بزن یجرعت کرد یوقت شیدوهفته پ نکهی: نه مثل امامان
بابات حق داشت  ایح یکنن عادت کرده محمدم محمدم درد محمدم ب هیهوا به حالت گر یکه مرغا ارمیبه سرت ب یینه چنان بال

کنه همون محمده که اه نداره با ناله سودا  اقتیبخدا ل ادهیهان از سرتم ز رهیگیدو میچشم سف یتو ادیم انیبهتر از پو یبخدا ک
 میجمع کن خودتو پس فردا پرواز دار

 

مامان  دادیبهم صدنوع قرص و دارو م رفتویاخ صد دفعه قربون صدقم م گفتمیکه م یزنه سنگ دل مامانم مادر نیبود ا یک
 دهیدردام عذابم م یاز همه  شتریب یلیکه االن دارم خ یدرد نیبخدا ا

 

 میریما امروز م ایمحمدم زود ب ایبشم ب ییا گهیبرا کسه د تونمیمن نم میباهم بر دیدنبالم با ایب دیفهم زویهمه چ محمدبابا
تمام خبر هارو بهت  یگوش هیکردن  دایدنبالم به محض پ ایبشم عشقم ب ییا گهیدنبالم نزار مال کسه د ایب ایتهران توهم ب

 عشقم میفرار کن دیما با دمیم

 

 مامانو سره جاش برگردوندم هیکه به محمد دادم گوش یامیلرزون سندو زدم و بعد پاک کردن پ ییدستا با

 

 رو به محمد گفتم یشمارندم و همه چ متیمنم فرصتو غن کردیحموم بودو مامان داشت ساک جمع م بابا

 

 ؟؟؟ییکجاااا مهتااااااااااب

 

 دوباره خودمو بکشم خوامینترس نم نجامیا

 

سخت بود  یلیخ یریفاصله بگ اهاتیسخت بود از رو میو به سمت فرود گاه راه افتاد میشد نیاسواره ماشساعت بعد م مین
 میستادیامارت بزرگ ا هی یجلو دمیبه خودم اومدم د گذشتیبدون تلف کردن وقت م ریکارا بدون تاخ گذشتیزود م یلیخ

 یاطیو ح کیکوچ یمجازات کرد اخه خونه  یجور نیا یبود منو به چه جرم روشبخاطره اب ایکرد  نکارویبابا بخاطره پول ا ایخدا
 یها یبود گچ بر بایز یلیبودم خ دهیتو عکسا هم ند یرو حت ییخونه ا نیاقا دکتر کجا تو عمرم همچ نیا یپدره محمد کجا خونه 

چشمش  یکه تو یبخاطره باغ بزرگ و پرگل ادمبود  دیامارت سف یوارایکه تو باغ کاشته شده بودن تمام د دیرز سف یو گال بایز
 یپسر نیباور نداشتن همچ کردنیگرد شده به اطراف نگا م یوسط بهشت افتاده مامان و بابا هم باچشما کردیفکر م خوردیم

وارد اون سفره خونه  میبا مر شکستویتهران کاش قلمه پاهام م ومدمیوقت نم چیخواستگاره دختره سادشون باشه کاش ه
و  دیدیوقت اقا دکتر منو نم چیه رفتمینم ییبه اون سفره خونه کذا میوبا مر هیخونه خاله مرض ومدمیاگه من نم دیشا شدمینم
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محمدم رو  کیدهشتادویمن نه من پرا یقرار گرفت ول ریتحت تاث یلیبابا خ یاومدن خواستگار یوقت یخواستگار ومدینم
توهه  یانتخاب برا نیبهتر نیداد که اره ا ریبابا گ کنمیخونشون دارم عوض نم نگیتوپارک نایکه ا یخارج ینایماش نیباصدتا از ا
 کلمه بود کیجواب من  یول شهینم دایپ نیو بهتر از ا

 

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننه

 

من با عشقم  شمیاون م یو عروسه خونه  میریگیعقده ساده م هیبا پس اندازه کمش  ادیب یمونده وقت شیسرباز محمدم
کم کم  شمیبه ازدواج نم یو بچم راض ستین شتریچون هفده سالم ب کردیدکتر بابا فکر م یاقا نیا یخوشبختم نه باپول ها

کس  چیه ختیخراب شد کاخ ارزوهام رو سرم فرو ر یاون روز همه چ یکه به خانواده رادمهر بگه نه ول شدیم یداشت راض
 نامه دستش بود هیبرگشت  یزنگ و زدن بابا رفت درو باز کنه وقت که میخونه نبود فقط منو بابا بود

 

به نامه فرستادن بکنه متن  میکردنم تصم زیمحمد واسه سوپرا کردمیداشتم و با محمدم ارتباط داشتم اصال فکر نم یگوش من
 کنمیوقت فراموش نم چیاون نامه رو ه

 

 نیا یاحمقم ول یفکرکن دیها شا یمیقد نیکه بهت نامه بدم ع دیفکر به ذهنم رس نیگرفتم خوشحالت کنم و ا میتصم مهتابم
تاتو رو ببرم و عروسه  امیم امیو م شهیتموم م میسرباز گهیماهه د شیمهتابم من ش یشیکارم خوشحال م نیباوره منه که تو با ا

 دوستداره تو محمد یبندمیمن ممنونم که پا یخودم کنمت زندگ

 

نه بابا ادم دهن  ایداره  قتیحق ننیتابب شدیکه به خونمون زده م ییزد نه تلفن ها شمیبابا ات یاونروز نه کتکاشد  یمحشرکبر
 یبود ول ینیب شیبرد قابله پ لیکارش که ابرومو جلو کله فام نیحسنک راستگو بود ا امرزمیخداب یب یبه قول ب ایبود  یلق

 شدیرادمهر زنگ زدو بابا جوابه مثبت داد تمام قل*ب*م متعلق به محمد بود نم دمید کهبه خودم اومدم  یسوختم وقت یوقت
 یخورد شدم به دستا نمیتر کیقل*ب*م شکست توسط نزد دهیتو سفره خونه دوستش د باریبشم که فقط منو  یکیواسه 

 پدرم نابود شد یمن مهتاب قل*ب*م غرورم روحم تمام وجودم به دستا میمرد زندگ نیاول

 

 اومدم انگار تازه چشمام باز شده بود رونیدست زدن از گذشته ب یباصدا

 

 انشاهلل مبارکه

 

 اریبرو انگشترو ب ایپر دخترم

 

 ....کنهیخوشبختت م هی؟؟بخدا پسر خوب یچقدر زود بله گفت یدی: دمامان

 

درست کرده  بایز اریبس بیترک هی انیکه با الماس و برل بایانگشتر ز هی هیافتاد درعرض چند ثان یبله دادم چه اتفاق یمن ک من
 بود رو تو دستام انداختن اشک تو چشمام جمع شد

 

از من  یزیچ یبه نشون دیبالخره با خرمیانگشتر خوشگل واست م هیباهم  میریمهتاب پوالمو جمع کردم فردا م یدونی: ممحمد
 گهید یداشته باش

 

 بگم یچ نایدرظم من به مامان ا ستیالزم ن زمی: نه عزمهتاب

 

 : بگووو بدلهمحمد

 

 :مگه قراره طال باشهمهتاب

 

 :معلومه که طالست محمد
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 واسم انگشتره طال بخره خوادیموقع ها فقط دوازده سالم بود باخودم گفتم وااو محمد م اون

 

پوستم رفت اون انگشتر تا  رهیز ایدن یها یکه محمد تو دستام انداخت تمام خوش ییساده ا نگیر دنیاونروز باد یفردا
 پرتش کردن ییدرش اوردن و گوشه ا یرحمیبا چه ب یتو دست چپم بود ول شمیپ یقیدقا

 

 میواقعا کم حواس یبجز کاره اصل میرادمهر: ماهمه کار کرد یاقا

 

 رادمهر یمونده اقا ی: چه کاربابا

 

هر چه زود تر سوروسات  دیبا دیو باهم حرف بزن اطیتو ح نیبابا بر انیدوتا جوون باهم حرف نزدن که پو نیرادمهر: ا یاقا
 میرو راه بنداز یعروس

 

 شه نیریتادهنتون ش دیکن لیم ینیریش یرادمهر: خانم رمضان خانم

 

 مهسا خانم صداتون کنم دیباش لیاگه ما ستین نمونیب تیمیو خانم رادمهر صم ی: باگفتن خانم رمضانمامان

 

 دراز تر نکنه مشیلیبه مامان فهموند پاشو از گ یادب یخانم رادمهر با ب دمیم حیرادمهر: خانم رادمهروترج خانم

 

پوزخند زدم و رومو ازش گرفتم پوزخنده  هینگا به من انداخت  هیبود بعدم  ینیبه بابا نگاه کرد جو سنگ یاشک یباچشما مامان
 تر دورنمونددک یاقا ایرادمهر  انیپو نهیزبیت یمن ازچشما

 

 میگفت و گو کن یکم اطیتو ح مویباشن منو مهتاب بر یراض یرمضان ی: اگه اقاانیپو

 

 دمیم حیپس ترج میرادمهر مهتاب نه ما هنوز محرم نشد یطاقت گفتم::اقا ینداشتم اسمم رو بدون پسوند صدا کنه ب تحمل
 ..... دیصدام کن یخانوم رمضان

 

 ؟؟داره یاما چ ارزش دمیبابام د یرو تو چشما نیلحظه برق تحس کی فقط

 

 دکترحرفاتو بزن یجمع و جور کرد و گفت::البته البته مهتاب دخترم پاشو بروبا اقا باباخودشو

 

جوابم به  یکن ییابرو یب یاگه بخوا بخشمتینفهمه گفت بخدا نم یزیچ یکه کس یکه مامان اروم طور شدمیاز جام بلند م داشتم
که از  یکم میاومد رونیاز اون خونه ب گهیرفتم و باهم د انیون پوزخندم بود اروم از جام بلند شدم به سمت پوحرف مامان هم

 یبکشم که گفت: پس رگتم زد رونیدستش گرفت اومدم دستم رو از دستش ب یتو ودست چپم ر میدره امارتشون دور شد
 داره که من ندارم هااااا یخودشو رسونده چ یزور پلمیآس و پاس که تاد ینه اون پسره 

 

 نگا بهم انداختو پورخند زد هیگرد شده بهش نگاه کردم  یتعجب و چشما با

 

 منو خوشبخت کنه..... تونستیداشته باشه چون فقط اون آس و پاس م یکارو کردم و گفتم:فکر نکنم به تو ارتباط نیهم متقابال

 

تورو خوشبخت کنه ، فکره اون  ادیشلوارشو بکشه باال ب تونهیاون نم فیجاس اون ح نیاشتباهت هم گهی: دِ نه دانیپو
 کن رونیرو از سرت ب یسربازفرار
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 ؟؟؟یبود : فرار یمنظورش چ یسرباز فرار گفتیم یچ

 

شدو گفت:  شتریمچم ب یفشاره دستش رو پرسهیکن دوباره درموردش سوال م رونیفکرشو از سرت ب گمی:هه عجب م انیپو
 یدوست ندارم بهش فکر کن یفقط من حت ییمن تو متعلق به من یییفهمیم یتو مال من

 

 یکیشبا تو با  یهااان تو خودت دوست دار یییچراااا جلووو اومد ییییدونستیاگه م خوامیم گروید یکی یدونی: اِ پس ممهتاب
 ییییتونیم گستید یکیکه همش توفکره  یصبح کن

 

روت دست بلند کنم خوب فقط رومخم نرو رومخم  خوادیاومده بود : دلم نم رونیب شیشونیقرمز شده بودن و رگه پ چشماش
 کنمیم چارهیاون پسررو ب یراحت ول التیندارم خ یرو زبونت باتو کار ادیآل باشم اسم محمد ب دهیمرده ا هینرووو بزار واست 

 جلووو سگاااا ندازمشیزنده زنده م

 

بود که تمام بدنم  یبود اونقدر جد یشد جد لیتبد وید هیبه  ییچرا تو تنها نایا اون پسره مظلوم جلو بابا یتا ک ی: بدبختمهتاب
ال  دهیهمسر ا هیال نداشته باش چون هرگز واست  دهیهمسر ا یاز من توقع  یو گفتم ::ول اوردمیبه لرزه افتاد اما بازم کم ن

 شمینم

 

 یباعث بدبخت هیکه فقط باعث بدبخت یمنم مهتاب مهتاب نینشسته اره ا شگریدسته آرا رهیکه نشسته ز یدختر نیا هیک نیا
کاره  دینبا یزار هیو گر یکه جز بدبخت ینشسته منم وختر نهییا هیکه جلو نیعشقش اره ا هیگ چارهیو ب یباباش باعث بدبخت

نکنه  یومدیرا نچ یکرد ریخوب شد عروس شدم اره خوب شد د میبر دیبا ایاخه محمد مگه نگفتم ب یومدیبکنه چرا ن ییا گهید
 بوده یعشقت الک

 

تو انتخابه  رهیگیم رادیا نقدریکن پسرم ا دایواسه ماهم پ یعروسا سراغ دار نیبخدا خانم رادمهر از ا ی: مثل ماه شدشگریآرا
 مونهیماشاهلل هزار اهلل و اکبر عروست مثل پنجه افتاب م زارهیم بیع هیدختر که رو همه دخترا 

 

 یخانواده اشراف هیمهمه که عروس من از  یاشراف یخانواده  ستیمالک ن ییبایگفت : ز دویرادمهر اخماشو توهم کش خانم
دختره با  هیجامعه است اگه دسته من بود  نییخانواده سطح پا هیمتاسفانه عروسه من از  یباشه ول لیاص دیعروس با ستین

 کردمیانتخاب انتخاب م انمیپو یاصل و نسب برا

 

عروس با اصل و نسب و پولدار براتون  یلیشما اگ خ دیرو نشکن نمونیب یگفتم::خانوم رادمهر خرمت ها ینسبتا بلند یصدا با
 نکنه رو من چون من نه پول برام مهمه ن اصل و نسب ........ دیتا کل دیزدیتو گوش شازدتون م دونهیمهم بود 

 

 اون اقا دکتره شما هستم یمن عاشقه چشم و ابرو یهان فکر کرد یفکرکرد یرادمهر تو چ خانم

 

که فقط خودش بشنوه  یبزنم، تحملم تموم شد وجور ادیبلند جلوش فر یحرفا رو باصدا نیا تونستمیکاش م یا کاااش،
که ده سال ازش  یدختر هیتو دهنه شازدتون که به  دیزدیم دونهی دیخواستیگفتم::اگه از خانواده با اصل و نصب دختر م

 یبود رفت گرم ونینیش یکه برا ییاز اتاق ها یکیمن بلند شدو به  کنارهزدو از  ینکنه خانم رادمهر پورخند دیلیک کترهیوچک
 شونم حس کردم یرو رو یدست

 

که تورو  انهیمهم پو ادیبالخره باهات کنار م دونمیعروسش بشه م تایارزو داشت ب شهی: ناراحت نشو زن داداش مامان همایپر
 دوست داره

 

 نایقراره به ا یک ستیبعده محمد واسم مهم ن ایدن نیتو ا یچیه گهید ستیبزنم واسم مهم ن ادیفر شدیهم رفت کاش م ایپر
 ستمین یبخدا که راض ستمین یبفهمونه من راض

 

تمامه  ادیاز چشمات اشک م یپس چرا ه تیاستفاده کردم وا تیمارک داره زده حساس ی: واهلل من از خطه چشماشگریآرا
 شهیخراب م یجور نیا شتیارا
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 بهاااااااااااااار

 

 بهاااااااااار

 

 :بله ترنم جونبهار

 

 میاز اونا استفاده کن دیبا اریاوردو ب سیاز پار اوشیهارو که ن ی: برو اون خطه چش فرانسوشگریآرا

 

 ستمیو خطه چشم حساس ن ملیبفهمونه من به ر نایبه ا یکی ایخدا هه

 

 دیدادم ارسال شد مطمنم ارسال شد: محمد من فردا واسه خر امیمن به محمد پ شمیدارم پرپر م ننیبیاشکام نم ننیبینم یعنی
 هیفرصت واسه فراره راس ساعت هفت من تو دستشو نیبهتر ایاون جا ب ایقراره برم پاساژ .....تو جردنه توهم ب یعروس

خبره فرارت بهم  یایب یتونیم دونمیم یدیاز دست م شهیمنو واسه هم یکن ریداگه  یصبر کنم ول تونمیم کربعیپاساژم تا 
 دهیرس

 

 میموندیمدت ما تو هتل م نیاول تو ا یو من برگشتم به همون خونه  ومدیزد محمدم ن شمیات ووومدویمحمدددم ن وووومدیین
 نیتوه یلیرفتاره خانم رادمهر خ یرادمهر خوب بودن ول یو اقا ایاصرار کرد بابا قبول نکرد که تو امارت بمونه پر یهرچ انیپو
 شیزود چقدر زمان ازما یلیخ گذاشتیزود م یلیروزا خ نیخودمو به پسرش غالب کردم زمان تو ا چارهیبود انگار منه ب زیام

 دادمیکه داشتم تو سرم بهشون بالو پرم ییاالیاومد دنبالم تمام خ ینیریباجعبه ش انیپو یوقت یول مینخور گهیدعا کردم بهم د
 رفت نیاز ب

 

 به خدا به قول مامان بزرگم چشمم کفه پات یخوشگل شد یلی: خایپر

 

حالو روزه  کردیفکرو م نیرادمهرم هم یاز دست مادرش ناراحتم اقا کردیفکر م ایبود پر یخنده کوتاهه زور هی ایبه پر جوابم
 : خوردیم یلیجمله خ نیمن به ا

 

 تر است زیغم انگ هیتلخه من از گر ی هخند

 

 داره و یبازم به دلم نشسته بود معلومه قلبه پاک اشیرادمهر باتمامه بداخالق خانم

 

 یپنج تومن تهید هیمبارکت باشه  دیجنگ شهیسر نوشتم نم رویبا تقد یول یتو عروسم بش خواستیرادمهر: درسته دلم نم خانم
تو  شیتنش کردو عروس بایز اریلباس عروس بس هیکه  یمن بودم مهتاب دختر نیاره ا دیرو ب*و*س میشونیدورم و م ختیر

وارده بازار شده من  یبود که به تازگ ییها نیماش نیمدل تر نیاز اخر یکیعروسش  نیهتله تهران برگزار شد و ماش نیبهتر
ساده با محمد واسه  یهمون عقده محضر دیمداغون محمدم خوش بود من به ا دهینه بخدا من دلم به همون پرا خواستمیم نویا

 دمیسوار بر اسبه سف شاهزاده یباشم ول یچهل متر ییاجاره ا یخونه  هیعروسه  خواستیدلم م کردمیم یباف الیخودم خ
 دهیا یفوق العاده شده بودم همه چ گفتمیاحسن م شگریبه کاره ارا دیسبزم قرمز شده بود با یچرا چشما ایمحمد باشه اخ خدا

فقط محمد صاحب  خواستمیمحمدو م ایدن نیدختره دمه بخت من مهتابم ، مهتابه محمد من تو ا هی یدختره دمه بخت بود ول هیآله 
که بدون عشق  رهیخ نیکه به عشقم نرسم ا رهیخ نیا شهیهمون م رهیخ یهرچ گنیم ایشدم بجز همون محمد خدا یهمه چ

 م منجلو پام بزار خدا جون یراه هیازدواج کنم 

 

 شهینم یخوایکه تو م یزیجز اون چ دونمیدارم م مانیتو ا به

 

 اومد داماد

 

چقدر ذوق دارن  شمیم گهینفره د هینمونده امشب ، امشب من واسه  یراه چیه گهیاومد اشک منم اومد تموم شده د داماد
 یپوزخند رو هیکه به عنوان شنل بهم دادن  یزیچ دنیخنده شنلم رو بهم دادن با د ی( با شوخای)دوست پرایاونازیپر نایا
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استفاده کنن  یشنله عاد هیاز  شهیبا کالس بودن مگه م نایهام ا نهیس یکاله بزرگ تا رو هیبود به  دیکت سف هیل*ب*م نشست 
جاه هزار دکتر پنج تا چک پوله پن یبود تنور داغه با خودش گفت بزار نونو بچسبونم اسفند دود کردو اقا دهیکه د شگرمیارا

برابره با  شگریارا ینیپرت کرد تو س تصف ویاقا دکتر د نیکه ا یپول نیمن هم ی چارهیگذاشت محمد ب شینیس یتو  یتومن
 تو دستشون بودم یعروس کوک هیو منم مثل  دادیواسه خودش مدل م لمداریتو ، ف کماهیحقوقه کامل 

 

 دیدور دوره خودتونم بچرخ هیبعدم عروس خانم شما  دیعروسو بب*و*س یشونیپ دوی: شما کالهه شنل رو باال بدلمبرداریف

 

انجام بدم  تونستمینم یکار چیدکتر از خدا خواسته اومد سمتم خشک شده بودم ه یاالن نه زوده هنوز وقتش نشده اقا نه
کت  نیا یم چقدر توسردم قرار گرفت چشمام و بستم و محمدو تصور کرد یشونیداغش رو پ یلبا یگرفتم وقت شیسوختم ات

که به  ویرنگ دیدو،دره سف BMWمحمد دره دمیو دور خودم چرخ مقشنگ شده محمد لبخند اومد رول*ب* یو شلواره مشک
شدم اهنگ شاد رو تکرار بود و  نیشده بود رو برام باز کردو منم با گرفتن دستش سواره ماش نییرز قرمز تز یبا گال ییبایز
 نداشت بامحمد یشباهت چیدکتر نگاه کردم ه یبه اقا کردیدنبالمون حرکت م لمبرداریف

 

 توهم زد شهینم ستیمحمدم ن کنهیکه داره منو نگا م یپسره که ازخود راض نیتوهم بسه ا نه

 

 .....یکشینکنه خجالت م Xخانم  یماتم گرفت یجور نی: چرا اانیپو

 

_........... 

 

 یزاشتیقراره فرار نم یعروس دهیموقع خر یدیکشیاگه خجالت م ستی: نه خجالت تو کارتو نانیپو

 

 من یخدا یوا دهیکه رگ کردنم گرفت از کجا فهم دمیبه سمتش چرخ یجور

 

 ومدیمحمد ن ینه اقا ومدی: نانیپو

 

مشغوله  یطور نیهم ومدویاز سمت دره راننده دنبالمون م لمبرداریگوشه اتوبان زد رو ترمز و محکم چونم و گرفت ف نویماش
 بود یلمبرداریف

 

 تهیییییحاااااال کنمیو شقه شقش م گولیاون بچه ژ یگها بخور نیاز ا یبخوا گهیباره د کیقسم  ی: به علانیپو

 

 ..............با..شه_

 

 دمممییییییییییییی: نشنانیپو

 

 باااااااااشه فقط دستتت از سرم بردار با جونه محمد بااااااااشه

 

 اومده بود رونیدوباره ب شیشونیبه چونم داد که دردش کله بدنم رو گرفت رگه پ یفشار چنان

 

 : گفته بودممم بهت مهتاببب گفتهههه بوووووودم بهت اااااگههانیپو

 

 فتیبرو راه ب کنمیمحمد خواهش م گمینم شمینکن الل م یاز دهنم در رفت کار خوامی: ترخدا معذرت ممهتاب

 

 ....یییهااان تاک ارمیچقدر تا چقدر دووم م میزندگ یمحمد ممنون محمد رفت جزء خطه قرمز ها ممنون
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سبزم جاخوش کرده  یتو چشما یموهام بلوند شده بودن و لنزه اب دمیخودم د نهیدوباره روشن شد و حرکت کرد تو ا نیماش
 گممیخدا جونم چند وقته همش دارم م یردکننده بود....کاش،....هه..کاش، دقت ک رهیخ یلیل*ب*ا*م خ یبود،سرخ

و  هیعکس تو آتل یبعد از گرفتن کل کنهیکلمه ها متنفرم چون فقط حسرت تو دله ادمو پر رنگ تر م نیکاش... از ا یکاااااش....ا
 بایز یلیخ یلیبه هتل باغ هتل خ میدیبود که رس شیساعت ش میراه افتاد شدیبرگزار م یکه مراسم عروس یباغ به سمته هتل

دور تا  کیش یلیبلنده و خ یشده بود مشعل ها نییتز دیبنفش و سف یصورت یو بنفش و بادکنک ها یصورت یبود با نور ها
که به اتاق  یاونجا با نوره مشعل ها روشن بود به هر قدم یشده بودو فضا کیبود هوا زود تار زییدوره باغ رو گرفته بود چون پا

 نهیا ریخ ه؟یچ ریخ ه؟یقسمت چ ایخدا ییقسمت...قسمت... چه واژه مسخره ا گرفتیم شتریقل*ب*م ب شدمیتر م کیعقد نزد
که  یاسفند یبو یکه تو برام درنظر گرفت هیسرنوشت نیکه به عشقم نرسم ا نهیانسان نما ازدواج کنم ! قسمت ا وهید هیکه با 

 رختیرو سرمون م یرنگ یاگه مامانه محمد بود نقل ها ختیریسرمون م یکه خانم رادمهر رو ییخدمه دود کرده بودن و دالرها
 نبود بود..... نایدر سطح ا دنیبا کالس بودن کِل کش نایا یول دیکشیو کِل م

 

 کجا نایکجا و ا ما

 

 عاااقد نیا اااادیم ی:پسسسس کانیپو

 

 یدیبود استرس شد ومدهینوز نعاقد ه یاومده بودن ول رازیمنم از ش یالیاتاق عقد بودن فام یتو کینزد یها لیفام تمام
 ازین ییارم درگوشش گفتم:..به..به دستشو خوردیکنارم نشسته بودو ل*ب*ا*شو از حرص م انیحالم بد بود پو یلیداشتم خ

 ..شه تاعاقدیدارم م

 

 یینگفت بتمرگ سرجات: ااااررره بروو ول یبهم ول دیبپره بهم و بگه بتمرگ سره جات درست حدس زدم پر انیبودم پو منتظر
 ایزود ب

 

انگار  کردنینگام م یجور هیبلندم رو جمع کردم و به سمت دره اتاق عقد رفتم همه  یدختر عموم لباس عروس پف نیکمک نگ با
 بلندش از کناره داماد بلند شه فونیو ش نیتوقع نداشتن عروس قبله عقد از اتاقه عقد با اون لباس عروس سنگ

 

 امی: همرات بنینگ

 

 امیزود م ییدستشو رمی:نه ممهتاب

 

 لهیبا م ایدختر با عشقش  هی یبلند بود کالفه شده بودم وقت یلیلباسم خ کردیم تمیکفشا اذ ییراه افتادم دنباله دستشو خودم
 بازم استرس داره منه بدبخت که....... کنهیخودش ازدواج م

 

 کجام دونمینم دمیبزرگ به خودم اومدم د یسالن ها ایاتاق بود  ای کردمیرو باز م یبزرگ بود هر در یلیخ هتل

 

 عنوان امکان نداشت چیامکان نداشت به ه ینکنه ول دامیکسم پ چیو ه نمیجا بش نیهم خواستیم دلم

 

 نیپسره حول شد فکر کرد واسه زم چارهیشدم ب نیپسر برخورد کردم و نقش زم هیکه با دمیچرخیدوره خودم م هیگر با
 کنمیم هیخوردنم گر

 

 : خانم حالتون خوبهپسره

 

 سرمو باال اوردم محمد شکه شد یوصل کردن وقت یو چهار ولت تییعشقم انگار بهم برق ب یاشنا یصدا دنیباشن

 

 یاومد رید نقدیحاال چرا !!چرا ا یجانم به قربانت..ول ی: امدمهتاب
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 میبر دینشده مهتاب بلند شو بلند شو با رید

 

 شهینم گهی: نه محمد دمهتاب

 

 بلند شو ی:هنوز که عقد نکردمحمد

 

 : پس عاقد کاره تووو بودمهتاب

 

 پاشو فهمهی:مهتاب نکنه برق ثروتشون کورت کرده بلندشو االن ممحمد

 

 سرعت از جام بلند شدم محمد دستم و گرفت و گفت فقط بدووو با

 

از هتل خارج  دنیاز پاهام در اوردم و شروع کردم به دو ممیسانت پاشنه هفت ینبود اشکامو پاک کردم و کفشا یخنگ باز یجا
 برم خوامیم دونستمیفقط م رمیکجا دارم م دونستمینم کشوندیمحمد منو دنباله خودش م میشد

 

کردو خودشم نشست و پشت فرمونو شروع به گاز دادن  نمیسواره ماش یاونجا بود فور نشیمنو به پشت باغ برد ماش محمد
 کرد

 

خودمو  یموهام رنگه مورده عالقه محمدم نبود محمد موها گهید یشنلم کنار رفت و چشم محمد به موهام افتاد ول کالهه
رنگ شده بود واقعا محشر شده بودم  یناخنام با الک صدف دیدرخشیسرم م یرو سرم بود و رو ییبایتاج بزرگ و ز خواستیم

 رمیبم یبهش چند قدم فاصله مونده اله دنیرس یکه حاال برا استمخویمن محمدو م خواستمیرو نم ییزایچ نیهمچ یول
 یلعنت هیساعت تو اون دستشو میمن ن یومدیبه محمد گفتم : چرا ن رختمیکه اشک م یجور نیصورتشم زخم شده بود هم

دکتره  یدادیم مایتو به من پ یسرم اومد وقت ییچه بال نیبب یاومدو گفت: بخدا اومدم ول نییمنتظرت بودم محمد اشکاش پا
 انگار...... دهیفهم

 

 نیماش دنیبا د گهید نهیو مارک دار هم یلوازم خارج یبود که اولش بود خوب یهمون جور شمیدوختم ارا نهییبه ا نگاهمو
 ختیکه با سرعته نور دنبالمون بود قل*ب*م ر یبدونه سقف دهیعروس سف

 

 ...مح...محمم...محمد....دن..بالمون. دنبالمونه..م

 

شدن سرعته  ادیداغون بود و هر ان امکان داشت چپ کنه با ز یلیخ نیماش دادیگاز فشار م یمحمد پاشو رو یییییی:لعنتمحمد
 ومدیزدم که صدام در نم غیما قرار گرفت اونقدر ج نهیکناره ماش هیسرعت گرفتو در عرض چند ثان انیپو نهیمحمد ماش نهیماش

 ممممممححححححمممممممددددددد

 

 اخر یکشیبرووو خودتو م اررروم

 

نبود هم خودمو هم محمدو  یراه گهیشد د ادهیپ نیاز ماش دویچیماپ یزود جلو یلیپرواز کردو از ما دور شد خ انیپو نهیماش
 کشهیم

 

 زیییهمه چ یب اااایناموس ب یب نیییییپاااااا اااااااییی: بدیکشیعربده م انیپو

 

با مشت و لگد افتاده بود  انیبود پو دهیها ترک برداشت محمدم ترس شهیکه ش دیمحمد کوب نیماش ی شهیچنان تو ش بامشت
 کنمممممیترررخدااااااا خوااااااهش م_ شدیمحمد روشن نم نیماش میش ادهیپ خواستیازمون م نویبه جونه ماش
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باز کردو محمدو از  نویشده بود دره ماش وونهید ختنیترک خورده از هم فرور یها شهیجلو زد که ش شهیبه ش یمحکم ضربه
 نداشت یتوجه چیمن ه یها غیو به ج زدیتو صورت محمد م رومندشین یبا مشتا دیکش رونیب نیماش

 

 شدیمحمدم تلف م موندمیسمتش رفتم اگه دور م به

 

 ننننززززنششششش محمدمممممممم انیترررخدااااااا اقا پو ننننننزززننننننششش

 

نخورده بودم  یکتک نیبه گوشم زد که تو عمرم همچ یلیبه سمته من اومدو چنان س انیافتاد و پو نیکناره ماش یمال یخون محمد
توجه  یبود ب نجایکه گذرشون به ا مینیدوسه تا ماش شدیکس از اون اتوبان در نم چیصورتم حس کردم ه یخون رو رو یگرم

به هوا رفت به سمت من اومد و گفت:ددددررردتتتت  منو محمد باهم ادهیکه فر زدمحمد  یبه پهلو یلگد محکم انیرفتن، پو
خودشم  نویبرد پرتم کرد تو ماش نیمنو حول دادو به سمته ماش دمیرو امشب نشونت م یاومد عشقتووو زدممم اره درده واقع

 نشست و بعده دور زدن با سرعت

 

 میهان دوساعت معطله تو شد یرادمهر:کجا بود خانم

 

 مامان جان یوضع کجا بود نیگفت :باا دوینفسه راحت کش هی مامان

 

 گاهیعروس رو جمع کردم و دوباره به جا د،لباسیشلوغش نکن یخود ی::گم کرده بود راهه اتاق عقدو عاقدم تازه اومده بانیپو
 شمیکاب*و*س* رها م نیتوهم زدم از ا قهیبود واسه چند دق یخام الیبرگشتم چه خ

 

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

 

 لمیبنده وک ایا اورمیرادمهر درب انهیپو یاقا یشگیمعلوم به عقدو نکاهه هم هیبه مهر لمیبنده وک ایا یخانم مهتاب رمضان عروس

 

 نهی: عروس رفته گل بچایپر

 

 شهیعروس داره شکنجه م نه

 

 لمیبنده وک ارمیرادمهر درب انهیپو یاقا یشگیمعلوم شمارا به عقدو نکاهه هم هیبه مهر لمیبنده وک ایا یمهتاب رمضان خانم

 

 ارهی:عروس رفته گالب بایپر

 

کردم من در،درگاهت خدا  یچه بد ایخدا ختیریها م هیا یدستم بود، اشکام رو یعروس پرپرشد عروس شکست قرآن تو نه
 بودیمحمد االن کنارم م شدیم یچ

 

 لمیخانم وک عروس

 

 خوامیننننه نننننننننننه نم نه

 

گچ شده بود  نیزده بودمامان ع رونیب شیشونینگا کردم اخماش تو هم بودو رگه پ انیتو پهلوم خورد به پو هکییا باسلقمه
 اشکامو نداشتم ارهیاخت
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 ها یترسونیشازده دوماد رو م ی:: عروس خانم کم کم دارعاقد

 

جسده  یاریدرب یعرضه بخوره احمق باز یکه چوبه بله نگفتنه تورو محمد ب خوادیشدو گفت دلت نم کیبهم نزد یکم انیپو
 جلو پات ندازمیمحمدو م

 

 ها هیبابا یدخترتون حساب یرمضان ی،اقایشد مونیپش ای یدیخانم بله روم عروس

 

 بهش ندارم یحس چیکه ه یلرزونم بله دادم به مرد یومن با صدا دنیخند همه

 

 :....ب..له...بلهمهتاب

 

کس  چیکس بجزخودمو خدام از دله خونم خبر نداشت ه چیه یاز خانواده ول یاشک دور یبه پا زاشتنیمنو همه م یاشکا
الاقل  یکه دادم سنده مرگم رو امضا کردم آه خدا بهم صبر بده تحمل بده به من توکه محمدو بهم نداد ییبا بله ا دونستینم

 صبرو تحمله نبوش رو بده بهم

 

بلندشدو ر*ق*ص نورها شروع  یرنگ یدود ها نیزم رهیاز ز میوارده سالن شد یسالن وقت یتو میرفت و ماهم همه رفت عاقد
 یقبل درمرزه انفجار بود کاش منم مثل اون زود فراموش کنم ول قهیدف نیانگار نه انگار چند دیخندیم انیبه حرکت کردن پو

حس  کردمیخت روگردنم حسش متودستم اندا انیکه پو ییتموم شه حلقه ا مکردم که زود ینه مگه زود عاشق شدمو عاشق
 قالده دوره گردنم انداخته دویمنو خر یکیسگه کوچولو بودم که  هی کردمیم

 

 بود که من ناراحتم نیفقط واسه ا شونیشاد یمن، اره هلهله  یواسه بدبخت کردنیم یکوبیبود پا شلوغ

 

 دییییبدوووو گهید دیبر*ق*ص نیپاش ی:چه عروس داماده مظلومایپر

 

حاال پاشم و باهات بر*ق*صم  یگرفت دهیبشم عشقمو ناد یخوایکه م یتا اون انیمنو پو یدی*ق*صم هِه بر*ق*صم ازهم پاشبر
 ستمی:من بلد نانیپو

 

 اهنگه اروم بزارن گمی:پااااشو مایپر

 

افتاد هِه  انیپو منو یباالتر رفتن فقط نور رو ومدنیم رونیب نیکه از زم ییبرقا و ر*ق*ص نور ها خاموش شد دودها تمام
گرفتم  شیدستاش رو دوطرف کمرم قرار گرفت سوختم ات یچ خوردیخانواده م نیبه ا مونیر*ق*صاشونم با ما فرق داره ماچ

 نجوریالبته اگه اسمشو بشه گذاشت ر*ق*ص ا دی*ق*صریباهام م انیو پو ودممجسمه وسط ب هی نیع گفتمیم یدم نزدم چ یول
 بودم دهید یخارج یها الیر*ق*صارو فقط تو سر

 

 شهیکرده ازهم باز نم هیپوزخند زدو گفت:چشماشو از بس گر هی:انیپو

 

_............ 

 

ممکن بود از دستت بدم اونوقت  دادیبهم اطالع نم یاگه نگهبان فور یدونیمهتاب خانم م رهینم ادمی یکه امروز کرد ی:غلطانیپو
 بدون تو کرومیم کاریچ

 

 ؟؟بیدیانجام م ییا گیبدبخت کردن من کاره د ؟جزیکرد نکارویبود گفتم::چرا ا هیاز گر یناشک  یدورگه ا ی::با صدامن
ها  زنم؟؟؟یک دارم بال بال م یزن خوب باشم در حال یبرات  یاز من توقع دار یتو چطور ؟؟یتوجه کرد مونیاختالف سن

 انی؟پویچطور
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 ردوبدل نشد تا، یحرف چیه نمونیب گهید

 

نبود  بایز انیپو میعروس و دوماد برگشت گاههیدوباره به جا انمیدستاو سوتا رفت باال و من و پو یشدن اهنگ صدا باقطع
 ل،شغلیبود پول ،تحص یاز هرنظر عال بودیم یهردختر لهیباب م دیشا رایهم داشت گ یقشنگ یلیخ یجذاب بود صدا شتریب

بابا رو بابا  بخشمیمن بود که بابا ازم گرفتش، نم یایمحمد،محممممد دن شدیکلمه خالصه م هیتو  میکه زندگ ینه واسه من یول
 شد اهامیرو یباعث نابود

 

و  کشنیچند تا دخترن دارن خودشونو م یبغل نهیماش یتو زننیدنبالمونن بووووق م یخارج نیهمه ماش نیکشون منه ا عروس
نگران  دیخوب چرا ناراحت باشه به خواستش رس خندهیبا دوستاش کورس گذاشته ارومه و همش م انیپو کننیو داد م غیج

تا دوشب برن و بکوب اونجا بود حاالهم همه  نایا انیپو یالیو میرفت یسواسش افتاد بعد از تموم شدن عرو یمحمد چه اتفاق
لباس عروس امروز با چشمام داشتن اشکام رو یمحکم وندیبدن اشکام پ لیتا برن و منو به داماد تحو کننیدنباله ماحرکت م

هنوز با دوستش  انیبه من توجه کنه پو یکیو پارست کاش  کهیدونه دونه همه خوش حالن و شادن من دلم ت ختیریم دمیسف
کار از کار گذشته به  گهیتوهم و گفت:د دیبلندنگاش بهم افتاد و اخماشو کش یلیخ دادیبلند سر م یمشغول بود قهقهه ها

متوقف  نیلبخند تلخ جوابشو دادم ماش هیبه من با یتو متعلق به من یفهمیم یبه محمد فکر کن خوادیدلم نم یفکر کن حت ندهیا
 لمبرررداااارررریییبودن و البته ف انیمنو پو یهمه رفته بودن فقط مامان بابا گهیبرج بزرگ د هی یشد جلو

 

 دیب*و*س مویشونیرادمهر پ یتو دستاشه اقامحمده که دستام  نیلحظه فکر کردم ا هی یگذاشت برا انیپو یتایتود بابادستامو
نداشتم اروم کناره  یحس چیتو بغله بابا بودم ه یکارو کردم وقت نیو منم هم دیمنو خوشو ب*و*س یدست مامان بابا انیپو

از بغله  یهم مرده وقت یکیکه مرد بروو فرض کن اون  شیکی یدختر داشت دوتاتو  بخشمتیوقت نم چیگوشش زمزمه کردم ه
کنه به مامانم همون حرفا رو گفتم  هیاومدم بغل مامان رفتم چشمام به بابا بود چشماش سرخ شده بود اماده بود گر رونیبابا ب

توجه  یب نایا یکردم ول هیگر یلیوقت خ ندچ نیکردن ناراحت نشدم چون منم تو ا هیشروع کرد به گر ووردویکه مامان طاقت ن
خودشون  نهیسوار ماش نایکردو ازم خواست مراقبه پسرش باشم و مراسم اخرم تموم شد مامان ا بودن خانم رادمهر بغلم

بسته بود و درش باز رفتم  نیترس تمامه وجودم رو گرفت سقف ماش میشدن و اقا و خانم رادمهرم تنهامون گذاشتن تنهاشد
بودم اول متوجه نشدو چون داشت  انیکات پوشاهده حر نهییرو زدم از تو ا ی، نشستم داخلش و قفله مرکز نویاشسمت م

بعد فکر کرد دوباره فرار کردم با عجله به  دیدوره خودش چرخ جیرفت اولش گ لمرداریف یوقت کردیرو بدرقه م لمبردارهایف
 نمیبب رووونیب ااایگفتت:بدوووب نویبا دستت زد رو دره ماش دچشماش گرد ش نیماش یمن تو دنیباد دویدو نیسمت ماش

 

_.............. 

 

 انیپو یگذشت و من از جام تکون نخورده بودم ففط صدا قهیشده بود ده دق یدوباره عصب یروان رونیب ااایب یوااا ی:وااااانیپو
 ننیها بب هیشده بود انگار واسش مهم نبود همسا شتریب

 

درست کن  دیماجرا جد هیره بعد ب ادمیفرارت  یبزار حداقل ماجرا کنمیم چارتیواگر نه ب رونیاااااااابی:بانیپو
 کنمااااااایلهت م زنمیمهتااااااب به قران م ررروووونییییااااابیب

 

خودشم بشکونه داشتم  نهیماش یها شهیکه گفتم االنه که دوباره ش دیکوب شهیرو کند و با دستش چنان محکم رو ش ونشیپاپ
اومده بودو از  رونیو رگ گردنش ب شیشونیوحشتناک شده بود رگه پ افشیتمام بدنم منجمد شده بود ق شدمیقبض روح م

قراره سر کنم ترس وجودم رو گرفتو کم کم پلکام  یچجور یادمه روان نیبا ا نکهیبا فکر کردن به ا ومدیم رونیچشماش خون ب
 حرفش پوزخند زدم نیه ابود که گفت ادم سگ بشه عاشق نشه تو دلم ب ایپو یصدا دمیکه شن ییصدا نیهم افتاد و اخر یرو

 

 میبخوام دوباره گر نکهیچشمام پراز اشک شد قبله ا شبید یادآوریخوردتوچشمم با میکه باز کردم افتاب مستق چشمامو
 داریب چیکه ه یخواب هی یخواب ابد هی خواستیکردم بدون فکر کردن بخوابم دلم خواب م عیس دمویسرم کش یپتورو رو رهیبگ

 گهی:خانمم پاشو دانیپو انیاز پو یبدون اسم خوادیم ایدن هیتوش نباشه دلم  یشدن

 

_................ 

 

 پاشو واست صبحونه درست کردم نازگلمممم یداریب دونمینکن م یطونی:پاشو شانیپو
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 بگم تونستمیم یبزنم بهش چ تونستمیم یحه حرف گهیجوابم بهش سکوته تلخم بود فقط سکوت من د تنها

 

 یلیناراحت نباش خ شبیبا بلندشدنش گفت: بخاطره د دمیتخت فهم یاز حرکت فنرها نویبلند شد ا تخت یاز رو انیپو
 کنترلم دست خودم نبود یکرده بود میعصبان

 

_.............. 

 

 مهتاابم یشیبرم ناراحت نم دیکرده با یسکته قلب شبیدختره د هیزنگ زدن  مارستانی: از بانیپو

 

_.............. 

 

 سرت گل خانمم یفدا رمیباشه نم یشی:باشه،خوب حتما ناراحت مانیپو

 

داشتم  اجیاحت دایشد ییطرف به تنها هیاز  اوردیرو درم رونشیب یداشت لباسا یجد یاوردم جد رونیپتو ب رهیاز ز سرمو
 ادیسره دختره م ییچه بال مارستانینره ب وونهید نیمعلوم نبود اگه ا گهیازطرفه د

 

 شمی: نارااحت نممهتاب

 

 شبید ارمیفکر نکن خر شدم از دلت درم یول رمینه باشه م یچونیبپ یخوایگفت:م ختویبا دستاش موهاشو بهم ر دیخند انیپو
رفت و چند  رونیکناره تخت از اتاق ب یعسل یاز رو نیماش چیکتشو برداشت و بابرداشتن سو عیسر یناراحت بمون زارمیو نم

 ییمترو داشت و به حموم و دستشو یاتاق چرخوندم حدود س یپروند چشمام و تو مشدن در منو از جا دهیکوب یبعد صدا هیثان
و کمد قرار داشت و  یشیارا زیتختم م یبود و روبرو کیکوچ هیتخت دوتا عسل یبود کناره ها دیتختم سف سیمجزا بود سرو

ساده و البته نازک  دهیسف رهیحر هیسمت راستم به کل پنجره بودو پردشم  وارهیشده بود د دهیروش چ یشیانواع لوازم ارا
پات بود ازجام بلند  رهیو کله تهران ز یشدیوارده بالکن م شدیدره پنجره باز م یو قشنگ بود مخصوصا وقت کیبود اتاق ش

اغ کردم روح و تنه خستم با اب داغ و وانو پراز ابه د ختمیوان ر یاومد تو رمیگ یشدم و اروم اروم به سمته حموم رفتم هرچ
که  میمشک یپام کردم موها یشلوار ورزش هیبا  دیسف شرتهیت هیاومدم و  رونیساعت بعد از حموم ب مین دیبه ارامش رس یکم

 بود میدورم گذاشتم و از اتاق خارج شدم اگه زنه محمد شده بودم االن پاتخت دیرسیب*ا*س*نم م نییشده بود تا پا ییحاال طال
بکنم  تونمیم کاریحاال که کار از کار گذشته چ گهیمنه د یزندگ نمیاوووف ا رنیگیم یپاتختمراسم  ایخانم رادمهر معتقد بود دهات

 هیبود  یمشک ییاسپرت سورمه ا الشیبود که تمام وسا انیپو یبرج خونه  یطبقه  نیبکنم اخر دیتحمل بجز تحمل کردن چکار با
متضاد  یلیخونه با اتاق خواب خ یالیبخوابه وسا خواستیشبه و فقط دلش م کردیادم فکر م رشیت یبخاطره فضا ک،یخونه کالس

نشستم و به صفحه  TVیمبل روبرو یو رو ختمیخودم ر یبرا ییچا هیحال بودم  یب یلیخوشگل بود خ یلیحالم خ نیدرع یبود ول
و  شبید ادهیاومد دنبالم تا بازم با انیچشمام رد شد از صبح که پو یاز جلو روزیشدم و تمام اتفاقات د رهیخاموش خ LCD ی

نبود تا منو بغل کنه و بگه مهتاب  شمیکس پ چیکس نبود نازم کنه و نازبکشه ه چیاشکام از دستم رفت ه ارهیاخت میبدبخت
من مشغول ثبت نام تو  یبا من همسن و ساال یکرد کاریخجالت بکش باباااا ازت متنفرم من فقط عاشق محمد بودم تو چ

 بزرگ و ساکته خونه گم شد یهقهقم تو فضا یدانشگان اونوقت تو منو...صدا

 

 نگید نگید نگید

 

 ماما..ن ..جواب..بده دختر..م مهتاب

 

 ینه مادر دارم نه پدر من باعث ب گهیتموم شد من د داشتمیمن برنم یول خوردیبود که تلفن خونه زنگ م یبار نیصدوم نیا
هم بود منتها ستاره خوش  هیفکرکنن منم مثل ستاره مردم چقدر مادوتا خواهر سرنوشتامون شب کاریچ خوانیمنو م مییابرو

و خودشو خالص کرد با زنده شدن خاطرات ستاره قل*ب*م فشرده شد خواهرم شونزده  دیشانس تر از من بود و فالکت نکش
بابا  یکه ولش کنه ول زدیخونه مامان داد م ارهیم دادیبابا ستاره رو با فش و دادو ب میدیروز د هیسالش بود و من نه سالم بود 

سمته اتاقش رفت شبه همون روز بود که  بهستاره از جاش بلند شدو  دویبالخره مامان بابا رو کنار کش کردیستاره رو ول نم
بود که ستاره عاشق  دهیبابا فهم دمیر که شدم فهمجونه ستاره رو باخودش برد بزرگ ت یامبالنس اومد دره خونمون و جسمه ب

و خودشو خالص  وردهیزنه جواد پسره دوستع بابام بشه ستاره هم طاقت ن دیمونه وبه ستاره گفته با هیسبحان پسره همسا
 تو فضام کنمیحس م گهیجا د هیجا جسمم  هیقل*ب*م  شدمینم ییا گهیو ماله کسه د مردمیکاش منم مثله ستاره م کرده

 و هوا نیزم نیمعلقم ب
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 مهتاب خانم خانمم

 

 چشماش گردشد دنمیاومده بود خونه باد انیرفتم پو رونیاتاق ب از

 

همون  دمیند یزیچ یاومده ول شیپ ییچه سوژه ا نمیروبروم نگا کردم تا بب ی نهییشده خودمو تو ا یطور افمیکردم ق فکر
 تنم بود شرتیو ت یشلوار ورزش

 

 رونیببرمت ب خوامی:حاضر شو مانیپو

 

_......... 

 

 رو گذروندم یامروز اعصابم راحته باشه روزه سخت هی: مهتاب ترخدا رو اعصاب نرو برو حاضرشو بزار انیپو

 

 یکیاون  ییسورمه ا یکیاومد تو اتاق و دره کمد رو باز کرد و شروع کرد به گشتنه کمددوتا مانتو از کمد دراورد  خودش
 انتخابش کرده بود ایکوتاه بود پر میلیبود و خ یحالت کت یبود مشک یمشک

 

 شهیم ریبپوش زود باش که د نویهم ایکوتاهه ب یلیخ یکی نی: اانیپو

 

 خودم تنت کنم خانمم اخه خوادیگفت:دلت م طونیش یبودم که با چشما ستادهیسرجام ا هنوز

 

 حاضرشم رونی: برو بمهتاب

 

 هیو  دمیپوش یو شال مشک یمشک یبا شلوارپاکت یشمی یمانتو هی عیهنوزنگاش به من بود از اتاق خارج شد منم سر انیپو
مبل نشسته  یرو انیرفتم پو رونیو از اتاق ب دمیپوش یمشک یها یزرنگ یکردم تا صورتم مثل ارواح نباشه کتون حیمل شیارا

رفت  رونیو از خونه ب نوبرداشتیماش چیسو یاخماش رفت توهم با ناراحت ممانتو دنیبلندشد و باد دیدرو شن یصدا یبود وقت
 عیس دادیبودم بهش توبغلش فشارم م دهیبغلم کرد محکم چسب دفعهیمنم پشته سرش ،تو اسانسور به صورتم زل زده بود 

 موی: بامن لج نکن من زندگ که اغوششو باز کردو گفت گرفتیم مینداشت دوباره داشت گر دهیتالش فا یکردم دورش کنم ول
 رونیب دمیپر یبزنه دره اسانسور بازشد و من فور ییا گهیحرفه د نکهیبه قران مهتاب قبله ا کنمیواست فدا م

 

************ 

 

 گهید گنیراست م لیزن ذل گنیبهم م مارستانیمن امروز واسه توزود اومدم کله ب یشهرباز میبر یدوست دار مهتاب

 

 خونه میبر:من خستم مهتاب

 

_.......... 

 

 خونه میخسته شدم بر میرونیب شی:از ساعت شمهتاب

 

 دیبچرخ ابونایتا صبح باهاش توخ ی: هِه حاال اگه محمد بود حاضربودانیپو
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گذشتتته  ادیمنو  گهیبکنممممم تا د کااااریییمن چ ییییخسسسسسستتتتتممم کرد گهیییییی:بسسسسسسسس کن دمهتاب
 ییییییکنیم ووونمید یییدار یاریم اااااددددممممیخودت  یاز طرف یفراموووش کن دیبا یگیطرررف م هیاز  ییینندااااز

 هنوووز چهل و هشت ساعت نگذشتتتتته خسته شدم

 

 خونه فقط حرص نخور بااااااشه میریمن بود م رهیتقص ارمینم ااااادتی گهی:باااااشه بااااااشه ااااروم باااش دانیپو

 

 نکن جون من هیمهتاب گرررر مهتاااااب

 

 )دوهفته بعد(

 

 لطفا منتظرم نباش گل خانم امیم ریشبم د رمی: مهتااااااااب من دارم مانیپو

 

 رفت تودلم گفتم چقدرم من منتظره توهم شبا رونیاز خونه ب انیپو

 

 نبود یامشب از عذاب خبر دمیتخت دراز کش یراحت رفتم و رو الهیباخ

 

 نداشتم یاوردم من که گوش رونیپتو ب رهیسرمو از ز یگوش ی برهیو یصدا با

 

 نگیییت نگیییت

 

رو برداشتم به  یگوش وفتادیدختر روش م هیوعکس  شدیجامونده بودو صفحش خاموشو روشن م یکناره عسل انیپو یگوش
دکتر بهش  یجادختر که همه جاااش همه جااش عمل بود و به  هی وبودیشدم خانم دکترسولماز آشفته س رهیعکس دختر خ

 ....خوردیم

 

دکتر  یرو باز کردم : اقا امیو پ ایترس دلو زدم به در یاز طرف یطرف حسه فوضول هیاومد از  امیقطع شدو بالفاصله پ یگوش
 ترسمیم یلیخ دیاایب کنمیتو خونست خواهش م یشخص هی کنمیخارج شده و من خونه تنهام حس م رانیمنصور از ا

 

وجه  چیبرام مهم نبود به ه ششونیپ رهیدکتر رادمهر م یشبا بترسه اقا یپزشک مهیپرسنل هاو ت یتو یبه به پس هرک هِه
 بعده دوهفت بدون استرس و ترس خوابم برد یروان انیپو یراحت بدون ازارها الیرو سرجاش برگردوندم و باخ یگوش

 

************** 

 

کردم خودمو از تو  عیعادت نکرده بودم س انیهنوز به اغوش پوشدم  داریدوره کمرم از خواب ب یشدن دست دهیچیپ بااحساس
دهنم گرفتنم و  یکه بهم دست داد دستامو جلو ییدستاشو دورم محکم تر کرد با احساس حالت تهوع ا یبکشم ول رونیبغلش ب

 گهیاعمالم دست خودم نبود اگه چند لحظه د گهیواقعا د ختمیریاشک م امیب رونیاز بغلش ب کردمیم عیجور که س نیهم
بدو بدو به  دیاز خواب پر انمیکه پو دمیکش رونیخودمو از بغلش ب یزور اوردمیتخت باال م یهمون جا رو موندمیتوبغلش م

نگاه کردم به خودم  نهییتو توا ادیبنتونه  انیخورده بودم باال اوردم درم از داخل قفل کرده بودم تا پو یرفتم و هرچ ییدستشو
 بود اون مهتاب سرکش کجا رفت ها یک نیا

 

که  یکی یخونگ وونیح هی یمهتاب چه زود شد یچه زود شد دادیبرعکسشو انجام م گفتیم یکه باباش هرچ یاون مهتاب کوش
 فقط..فقط

 

 گم شد دیکوبیدر م یرو انیکه پو ییحموم ومشتا یهقهقم تو یصدا
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 :مهتاب درو باز کن مهتااااابانیپو

 

 یعشقه و دوست داشتن که زور خوامیطالقم بده ترخدا طالقم بده من تورو نم خورهیحالم ازت بهم م ی:ازت متنفرم وقتمهتاب
 گستید یمن دلم جا شهینم

 

وجودم رخنه کرد و از  یکه قبض روح شدم ترس تو دیکوبیدرم ی، مطمنم جنون بهش دست داد چنان با لگد و مشت تو جنون
 شدم مونیمثله سگ پشکه زده بودم  یحرف

 

 مهتاااااااااااببببببب

 

 رررونیییااااااااابیییب

 

 شدیدر داغون م زدیبه درضربه م گهید کمهیمطمن بودم اگه  شدهیداشت کنده م ییدستشو دره

 

 ترسممیدارم م انیپووو رونیب امیغلط کردم اروم باش تاب انی: پومهتاب

 

 شکنممممیمهتااااااب واگر نه به قران درو م رونیب اااایب دمیترردسو نششووونتتتت م رووووونیب اااااااایییییی:ببببببانیپو

 

 دنیشدم و قفله درو باز کردم باز شدن در همانا و پر کیحالم اروم اروم به در نزد فهیبود واسه توص ییتنها کلمه ا ترس
بود که  یبار شبه عروس نیاخر دیبرق از سرم پر گوشم زد یکه تو یلیبا س دیباریداخله حموم همانا از چشماش خون م انیپو

 کرد جازاتمشکل م نیمنو زدو شبشم به بدتر ینجوریا

 

 من انینکن بخدا از دهنم در رفت پو انی: ننننننه ترررخداااا پوومهتاب

 

به  دیمنو کوب شدمیکه از درد سر داشتم منفجر م دیکشیموهامو م یجور دیچیموهامو از پشت گرفتو دوره دستاش پ انیپو
 نثارم کرد: ویبعد هیلیس واروید

 

 ازممممم ارررره ادی: بدت مانیپو

 

 .........ن..نه...ننننه_

 

 مهتااااااااااابببببب اره خورهی:حالت بهم مانیپو

 

 انیغلط کردمممم پو_

 

 خارونمشیواست م اخودمممی، ب اااایب خارهیبدجور تنت م نکهیمثل ا ییییییمهتااااااااب گفت یییییییی:گفتانیپو

 

 کیپ هیخورد ،  'مشروب برگشت شهیش هیرفت و با  رونیاز اتاق ب انیپو

 

افتاد به  انیتموم شد پو یبتر یوقت دادیتوجه ادامه م یب یتمومش کنه ول کردمیازش خواهش م هی..... با گر کیسه پ ک،یدوپ
 مست بود انینه ادامه داشت پو یبس کنه رهااام کنه ول کردمیدست و پاهاش بودم و التماس م رهیجونم مثل سگ ز
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 یییییییییییییعاشق یبود ادعا نیا

 

دوست داشته شدننننن نکنننن خدااااا عذاااببمممم نده تموووومش  یبود اون همه دووست دااااشتن و خواااهش برااا نیا
دلم  هیارزوت چ گفتنیهمون لحظه م یص شدن اگه توخال یدوباره تالش کنم تالش برا دیطاقت ندارم با گهیکن تموم شد من د

 شوهرم جون بدم یدست و پا رهیجا ز نیهم رمیبگم بم خواستیم

 

 امیبعده مطب م امیاتفاقا دلم واسه شماهاهم تنگ شده م امی:چرا نانیپو

 

_............... 

 

 ادیب خوادیسولمازم م یی: ننننه خفه باوو حاالخداانیپو

 

_............. 

 

 امی:باشه االن مانیپو

 

 رونیبهم نگاه کنه از اتاق ب یحت نکهیشدم بدون ا دارینکردو من خودم از خواب ب داریمنو از خواب ب شهیبرعکس هم انیپو
اتاق پخش  یادکلنش تو فضا یاوردم بو رونیپتو ب رهیسرمو از ز یشده در خونه اومد فور دهیکوب یبعد صدا هیرفت و چند ثان
دوهفته  نیسرم سبز شه تو ا یبود دوتا شاخ گنده رو کینزد زیم دنیاشپزخونه باد توتخت بلند شدم و رفتم  یشده بود از رو

 نبود یچیبود ه ییییخال زیم یرنگو وارنگ نباشه ول یها یپراز خوراک زیبرام صبحونه درست نکنه و م انینشده پو بارمی یحت

 

دور بزنم قل*ب*م  کمیو  رونیتا برم ب دمیلباسامو پوش یشده بود فور نیفضا سنگ شدمیم وونهید موندمیتو خونه م اگه
 نییدرو پا ی رهیبه خودم گردم و دستگ نهیینگاهو تو ا نیاخر فمیبه با برداشتن ک ینفس بکشم حت تونستمیگرفته بود نم

 ....دمیکش

 

 چیه یدراوردن ول فمیک یبود رو از توبهم داده  انیکه خوده پو یدیلیتالش کردم نشد دسته ک ینشد در باز نشد هرچ باز
 خودم یبودممم تو خونه  یکدوم درو باز نکرد من زندان

 

باره  هیبالکن  یبزرگ تر بودتو رازیما تو ش یخونه  اطهیاتاق که از ح یبالکن بزرگه تو یلباسامو دراوردم و رفتم تو دوباره
بغلم  یمبل ها نشستم و پاهامو تو یقرمز رو هیراحت یو با مبل ها ویکیبارب هی داشتیتوش نگه م اشویبود که اون کوفت کیکوچ

 کردم گابه اسمون ن میجمع کردم و مستق

 

 اااااای:خدامهتاب

 

 حرف اباهمی:بمهتاب

 

 گرفتمیروزه م خوندمیسروقت نمازام رو م نکهیا ریکرده بودم غ کاریبود خداجون هان مگه من چ ی:دِ اخه درده تو چمهتاب

 

 هااااا دمممکرررییییینم

 

 نبوووودددم شاااااااکرررررت

 

 کرده بودم کاریهمه بال چ نیبود ا یچ یبدبخت نیبود ا یچ پس
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 بشمممم اره ییییخودم زندان یسگ تو خونه  هیبود که مثل  نیا اقتمیل

 

 زدنیبه خودم اومدم ستاره ها تو اسمون بهم چشمک م یخودم حرف زدم اون قدر گله کردم که وقت یبا خدا اونقدر

 

 یییلیخ زدیبرق م یلیخ شونیکی

 

 شدم رهیچش مک زن خ یو به اون ستاره  ستادمیشدمو ا بلند

 

 شدمممیچ ینیبیم یی:ستاااااااااااااره خوش بحالتتت اجمهتاب

 

 کردن کاریبا مهتاب کوچولوت چ نیبب یییاج شدیمهتاببب چ یدید

 

 ستمیکه ن یخونگ وونیاز ادماش بابا منم ادمم احساس دارم ح یخودت خستم از زندگ شیمنو ببر پ ااایب ییاج

 

 ندارم ژنیاکس ی،ولیباالم ول یلیخ کنمیکه تگاه م نجایباالن از ا شمیخفه م دارم

 

************ 

 

 ناز نکن گهید اااتویب

 

 مزاحمه شما بشم اخه ستیخوب ن انیپو گهید موندمیهتل م اخه

 

 جواهر خونه خودته گهیتو د اااای:بانیپو

 

 دختره بود هیو  انیپو یصدا

 

 :مهتاااااااااااااااااابانیپو

 

 مهتاااب یسیبازم رودروا میجواهر مثال ما هفت سال همخونه بود گهیتو د ایب

 

توخونه بخاطره  یباس هاشونه به موهام زدم خداروشکر ل هی دمویمداد کش هیبود تو چشمام  دهیپف کرده و موهام چول چشمام
 نیسرخم پوزخند زدو گفت: ا یچشما دنهیباد انیو باکالس بود از اتاق خارج شدم ، پو کیش شهیهم انیقشنگه پو قهیسل

 ستیکه ن یمشکل یستیتوهم تنها ن مونهیما م یداکنه خونه یخوب پ یخونه  هیتا  یجواهره مهتاب چند وقت

 

 جواهر خانم دیگرفته بود گفتم:خوشومد هیکه از شدت گر باصدام

 

 بخوابم نکنه وسط شما دیخونت حاال کجا با امیب یاصرار کرد نقدریاقا ا یگفت ا انیچشم غره بهم رفت و به پو هی دختره

 

 یمهتاب تو چ جاتیمنم که سبز یپپرون شهیمثل هم یخوایم تزایشام پ ی: سه تا اتاق هست برو تو هر کدوم دوست دارانیپو
 یخوایم
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 بخوابم دمی.محی..ترجستمی:...گر.سنه...نمهتاب

 

 مثل اون روزا یاباز میبر دیبعدشم با گهیبخون جون جواهر بخون د اانیپو

 

 جوهرخانم اوردمی:گتارم رو نانیپو

 

 گهیبش بگووو د یزیچ هی:نگووو جووهرر مهتاب جواهر

 

 گهیداداش برامون بخون د ی:واااایپر

 

 گهیدکتر ناز نکن د ی:اقاسولماز

 

 گذرهیما م یپنج روز از اومدن جواهر به خونه  زدمیپوزخند م میو به بدبخت کردمیو دوستاش نگاه م انیپو نیبه بحث ب داشتم
 یبا دوستا یپیاز حدش اک شیب یببرتش و حاال بخاطره اصرار ها رونیمجبور کرده که ب انویپنج روز هر روز پو نیتو ا

 مشترکشون

 

 ارشیبرو از تو صندوق ب یجواهر دیمن بزن تارهیدکتر با گ ی: اقاسولماز

 

 یییی:فدات بشم من سولمازجواهر

 

گندش منو  نکیاروم بود و ع یلیپسره بود که خ هی انیپو یدوستا نیحرکاتشون لوسه و زننده بود ب خوردیداشت بهم م حالم
جابه جا کردو با تعجب  نکشویبهش زل زده بودم که ع یجور نیانداخت هم خبرمیسه هفتس ازش ب کهیکه حاال نزد یمحمد ادهی

 انیسولماز مشغول زدن اهنگ شد از اون شب به بعد پو تارهیبا گ انیبعد پو قهیقکپ کرد چند د چارهینگاشو ازم برگردوند ب
بهم دست داده)لطفا شعرو بادقت  یخوشحالم دوگانگ یعذاب وجدان دارم از طرف یمن از طرف کنهیبه چشمامم نگا نم گهید یحت

 (نوشتمشیاگه واجب نبود نم دینگذر یمهمه سرسر انیواسه منتقل کردن حسه پو دیبخون

 

 نم نم بارون دوباره

 

 شرشر ناودون یصدا

 

 قراره یبازم ب دل

 

 رنگه چشاتو دوباره

 

 باتو یعاشق الهیخ

 

 دل اروم نداره نداره نداااره نیا

 

 خوابه نوازش شبامو

 

 هقهق و بالش دوباره
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 شیستا یعنی هیگر

 

 تو چشمات شهیستا

 

 خوادیهنوزتورو م دلم

 

 بازم پر زده واسه عطره نفس هات دل

 

با ازدواج با من  انیتفاوت بود پو یمن ب یواسه  یول خوندیقشنگ م خونهیداره واسه من م کردمیاحساس م یول کردینگا نم بهم
 بدددد مونیبد کرد با زندگ انیهم خودشو بدبخت کرد هم منو پو

 

 عطرتو داره اتاقم

 

 گرفته دوباره دلم

 

 من انتظاره کاره

 

 عکس و دردو دالمو هی

 

 اشک چشامو زهیریم

 

 نداره نداره نداااره یتموم غم

 

 چهیپیباده و کوچه داره توخونه م یصدا

 

 شهی*ب*م اروم نمقل

 

 گرفتمت انگار بغل

 

 خوابه و تکرار دوباره

 

 واریدادم به د هیو من تک ینبود باز

 

 هاااا یوونگید یعنی شیستا

 

 حسه خوبه تودله مااااا هیشب

 

 قراارررم یب یتو چشا نگاااکن
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 لحظه هااارووو دوست دارم نیا چقدر

 

 ینشست شمیپ کنمیم تصور

 

 یییخوبه چقدر خوبه که هست چقدر

 

 که دارم یحس نیا یعنی شیستا

 

 تورو تنهااا بزااارمم تونمممینم

 

 هییکه کناره ما نشسته بودن در اومد معلوم بود از اون ادما ییها پیخودشون و اک پیاک یبچه ها غهیدست وسوت و ج یصدا
من نزدم  یزده شده بودن همه براش دست زدن ول جانیه یلیچون با زدنش بچه ها خ ستیدستش ن تاریگ قهیکه دم به دق

 دیو سولمازم تا االن حتما با اسیبود رابطمون چجور دهیجواهرم فهم اشتندبزنم دستام قدرت باال اومدن ن تونستمینم یعنی
 باشه دهیفهم

 

 هااا یخوند یکلک واسه ک یکه همه مخصوصا من بشنوم گفت ا یبود بلند طور انیکناره پو جواهر

 

 به تو کنمیم مشیتقد یبود اگه دوست دار ینخوندم به نظرم اهنگه قشنگ ی:واسه شخصه خواصانیپو

 

 ییسی:باشه پسس واسه من مجواهر

 

 یعاشقه حسوده وقت یزن وقت دونهینم یعنی کنمیم یفکر کرده من حسود نینداشتم االن ا ییا گهیحسه د چیتهوع ه بجز
 ومدمینبود عمرا م ایاگه پر خوردیو دندونام از سرما بهم م خوردیبکنم ها حالم داشت بهم م ویچ یحسود ستمیعاشق ن

هم اومد  یدیشد ی جهیکم کم سرگ میبود دهیهمو ند گهیبه بعد د یروسهستم اخه از ع یر کنه دختره لوسفک ایپر خواستمینم
 زانو هام گذاشتم یشکمم جمع کردم و سرمو رو یتوجه پاهامو تو یسراغم ب

 

 یااایم قهیدق هی:مهتاااااااااااب ایپر

 

سارا بچه ها دوباره حواسشون  اویبود جلب شده از جام بلند شدم تابرم سمته پر دهیبه من که احتماال رنگمم پر ایشتریب توجه
 یچیه گهیاومد سراغم و د جهیرفت طرفه کاره خودشون هنوز قدم از قدم برنداشته بود که چشام تار شدو دوباره سرگ

 دمینفهم

 

 مهتاااااااب

 

 مهتااااابمممممم

 

 اااب ارررهمهت یشنویاون ابو بده من صدامو م اااایپررر

 

 کنم نشیور بزار معا نیا ایو داد ب غیج ی:بجاسولماز

 

افتاده بودو مانع نفس  نمیس یرو یصدتن یوزنه  هیعکس العمل نشون بدم انگار  تونستمینم یول دمیشنیتار بود م اطرافم
که تو وجودم  یاشوب نیدلم واست نگرانه ا میعشقم ، زندگ خوادیمحمد دلم واست تنگ شده دلم تورو م یآ شدیم دنمیکش

همون  دادمیتهوع ها همه تکراره تکراره همون روزا که محمدم رو از دست م نیا جهیاسترس و سرگ نیا شناختمیبود رو م
 بودم یجوریروزا هم ا
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تو بغله  دمیدیاطرافم تار نبود م گهید شدویچشمام باز م گشتیکم کم قدرت تکلمم برم مینیب رهیتنده الکل ز یحسه بو با
 بودم انیوپ

 

 اخه یشدیچ ی:بهوش اومدایپر

 

 برو اونور ایسرم دکترم ب رهیخ نمیبب نوریا ای:بسولماز

 

 از اون جوجه هارو بده من کمی ایمقدار فشارش افتاده پر هیمن چاه باز کنم  ی:تو دکترانیپو

 

 دیبه کاراتون برس دیبر خوامیمعذرت م دیخوبم، بخاطره من ناراحت شد ستمی: گرسنه نمهتاب

 

 یتکون بخور زارمینم یبخور تا نخور نایا ایب ستمیگرسنه ن ویچ ی:چانیپو

 

اون همه ادم زوم کرده بودن رومن  شدمیاشاره کرد داشتم از خجالت اب م گرفتیم ایکه از پر ییجوجه ا خیس هیبه  بعدم
 بدبخت

 

 دیمقدار خسته بودم نگران نباش هی خورمی: حاال بعدا ممهتاب

 

 شماهاااا دیداد یریعجب گ گهیخوبه د گهیبابا م شیی: اجواهر

 

 کیبهم نزد انینفسه راحت بکشم که پو هیپاشه بره  انمیدوباره مشغول شدن هنوز همون جا نشسته بودم منتظر بودم پو همه
 مهتاب یستیتر شد و اروم گفت: ححامله ن

 

 هااااا_

 

 !یستیحامله ن گمی:اووووف مانیپو

 

 ایپر شی.از کنارش بلند شدم و رفتم پستی..نیکنی.که فکر میاون ی.باه..اشتباه حدس زد: خ..و..خوب..اشت.مهتاب

 

 راستشو بگو ییییبت گفت رنگه گجه شد یکلک داداشم چ ی: اایپر

 

 ..نگ..فت. کهیزیبابا...چ ی..چی: همهتاب

 

 یدیداداشم رو به کشتن م گهیمراقبه خودت باش د شتریب نیزم یافتاد ی: تلف شد داداشم وقتایپر

 

 دارم که زندگیمه یییه آقا من

 

 گفتناشم یخانوم عاشق

 

 وقتیم که عصبیم و نازم میکشه عاشق
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 یکرد میاقاتونو قا نی: به به جواهر خانم حاال کجا اانیپو

 

 متن برات خوندم نی: بروو بابا من خوشم اومد از اجواهر

 

رو عوض کنم من تمامه  یفا یرمزه وا دیبا گهید میکرد رو به جواهر گفت: پاشو بر یادکلنش رو برداشت و رو خودش خال انیپو
 یحجمم رو دانلود کرد

 

 :نوش جونممممجواهر

 

 یمعدم رو خال اتیو تمام محتو ییدوباره حسه حالت تهوع اومد سراغم بدو بدو رفتم دستشو انیرفتن جواهر و پو رونیب با
چون دوباره حالم بهم  ومدیخودمم بدم م افهیچشمام هم گود رفته بود انگار از ق رهیو ز مدمویبه نظر م شهیکردم الغر تر از هم

 ارمینبود که باال ب یزیچ گهید یخورد ول

 

 مارستانیب میبر ایب نمتیبب ایمهتاببب چته تو دختر ب مهتااااب

 

صبرم تموم شده بود انقدر حالم  گهید زدمیداد م ادیبدم از خو..دمم بدم..م یی..لییخ انیبده پ..و یی..یلی:حااالم... خمهتاب
خودتو مهتاااابم  ی:پاشو دردت به سرم پاشو ببرمت دکتر تو که داغون کردانیپو ' دمیدیبد بود که داشتم مرگ و به چشمام م

 نیرو زم نیپاشو نش

 

دوتا دستاش بلندم کردو  یرو انیحال بودم که حسه مخالفت کردنم نداشتم پو یلباسام کمکم کرد اونقدر ب دنیتو پوش انیپو
 سیشو خ یبود اشکام کت اسپرته اب انیپو ی نهیبه از خونه خارج شد سواره اسانسور شد چشمام و بسته بودم و سرم رو س

دنباله  ادیگفت:مهتابم با ما م انیبود با تعجب به ما نگاه کرد بعد رو به پو اسانسوردره اسانسور که باز شد جواهر پشته  کردیم
 خونه

 

 مارستانیب میبر دیدنباله خونه فعال با میری:بعدا مانیپو

 

 ..مطبه سولما..زمشیببر ایب. یواسه چ مارستانی..مارس..تان..بی:..بجواهر

 

 نیعقب گذاشت ع هیمنو رو صندل انیکنه بهتر پو نشیهم امروز هست اون معا ایخودمون دکتر ذکر مارستانیب میری:نه مانیپو
 خودم جمع شده بودمتو  نیجن

 

که  انیجواهر و پو یغرغر ها یو صدا خوردیبود که تکون م ییبرام مثل گهواره ا نیو حرکت ماش کردیباسرعت حرکت م نیماش
عجب  شهیمهتاب که داره جلوت پرپر م ایبگو اخه غرورت مهمه  گهیمنه د رهیبود: تقص ییواسم الال کردیخودشو سرزنش م

 دکتر نه حاال بردمشیم دیاتو پارک غش کرد ب یوقت شیمن دوماه پ میکودن

 

 توهم هرکس باال اورد که یکنیکه بابا شلوغش م ستین شی:طورجواهر

 

 ارهیحاله همش باال م یکسل و ب یفهمیخونمون حالش بده م یتو اومد یبار دوبار اقا اصال سه بار مهتاب از وقت هی: انیپو
 داره جهیسرگ

 

 گهید شهیسرم بزنه خوب م هیداره  روسی:بابا حتما وجواهر

 

 حامل... دمی:شاانیپو
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 هم افتاد یشد و چشمام رو نیچون کم کم پلکام سنگ دمیحرفاشون رو نشن هیبق گهید

 

و هوا چشمامو باز کردم تو بغله محمد بودم محمد منو تو بغلش گرفته بود و چهرش نشون  نیزم نیاحساس معلق بودن ب با
 انی..پوانمیتوبغله پو ستمیتوبغله محمد ن دمیاسترس داره کم کم چشمام کامل باز شدن و د یلیخ دادیم

 

 بله خانم دکتر هستن اررریتخت ب یدیدکتررر سع یاقا یی: وایاسد اهستیخانم دکتر ذکر یییییی:اسدانیپو

 

 خوادی: تخت نمانیپو

 

 امیراه ب تونمیم نیحال و گرفتم گفتم بزارم زم یب یباصدا

 

 ازت ساکت باش نفسم کنمی:حرف نزززن مهتااااب خواهش مانیپو

 

*********** 

 

 حالت هارو داره نیوقته ا چند

 

 حال و روزش بود نیاوقات ا شتریشد و بعده اون ب هوشیسرخسار اونجا ب میرفته بود شی:اووم دوماه پانیپو

 

 دکتر یاقا دیزاریمارو تنها م شما

 

 گهید دی: چراااا؟؟خوب به منم بگانیپو

 

نداره از اتاق  یراه چیه دیکه د انینداشت پو یکسم شوخ چیو وارد بود که با ه یخانم سالخورده جد هی ایدکتر ذکر خانم
 رفت رونیب

 

 گفت: چندسالته کردیداشت م ادی یزیورقه جلوش چ یکه رو یادرحالیذکر

 

 سالمه جدهی: همهتاب

 

 سال ازت بزرگ تره ازدهیکه  ی:واسه ازدواج زود نبود اونم با مردایذکر

 

 ..و.ممنانی: مم..ن من..پو..مهتاب

 

 خودشو کشت گهی:ااااااااه خوب دایذکر

 

 یدیم یچه احتمال خودت

 

 دونمی:..ن..نممهتاب

 



RomanCity 
 فقط به خاطر دخترم رمان 

 

https://telegram.me/romancity 28 

 

 ......یستیحامله که ن یدونی: نمایذکر

 

 ستمی:نه من مطمنم حاملهنمهتاب

 

 هیدوساعتم واست  نیتو ا شهیحاضر م گهیدوساعت د یکیتا  ینوشتم فور شیازما هیحاال واست  یمطمن نقدری:از کجا اایذکر
 نگا کنم اریب شاتویجواب ازما گهیگفت: دوساعت د دویکاعذ کوب یرنگ به روت نمونده تو بعدم مهره گندشو رو سمینویسرم م

 

مثل مرغه سرکنده دمه در داشت بال  انیرفتم پو رونیکه دکتر گفت بدتر شد از اتاق که ب یزیبد بود و با فکر کردن به چ حالم
 زدیبال م

 

 هیگفت خانم دکتر بهت مشکلت چ یمهتاب چ شی: چانیپو

 

 بده شی:گفت اول ازمامهتاب

 

تو  یریمقدار جون بگ هی یگرکیج هی برمتیبده بعدش م شتویازما میبر اینگاش کن رنگ به رو نداره ب رمیواست بم ی:اهانیپو
 یگرکیج میبر انیکه داشتم قبول کردم با پو یرو دادم و بخاطره احساس ضعف شیبا استرس دلهره و عذاب ازما

 

 گهی:دِ بخور دانیپو

 

 خونه میبخورم پاشو بر تونمینم گهید رندهیتازه اروم شدم ترخدا گ خورهی: حالم دوباره بهم ممهتاب

 

کله غذاتو تموم  دیشب با یها پاشو خوب ول شیواسه چک کردن جواب ازما مارستانیب میریاالن م هیا غهی:خونه چه صانیپو
 بغلت کنم یخوایم یکن

 

 میمهتاب بانو بر ومدهیگفتم کولت کنم محبتم به شما ن یگفته و گفت: اخه حال ندار یچ دیبش کردم که فهم ینگاه چپ چپک هی
 یخوریواگر نه با اون چشمات منو م

 

 تق تق تق

 

با من وارد اتاق شد رو به  انمیپو کردمیم یحال یهنوزم احساس ب میشد ایانم ذکرو داخل اتاق خ میتو درو باز کرد ای:بایذکر
 میرو گرفت شایخانم دکتر گفت:جواب ازما

 

 گرفته روسیباشه حتما و یزیفکر نکنم چ ی: بدش به من ولایذکر

 

 بخواد ورقه رو بخونه در اتاق به شدت باز شد نکهیچشماش گذاشت قبله ا یرو رو نکشیباز کرد ع شویازما جواب

 

 نجااااااای: مگه اایذکر

 

 دخترتون دخترتون ضربانش رفته ای:خانم ذکریقاسم

 

 بلند شد زیاز پشت م یفور دویرنگش پر ایذکر خانم
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 دکتر دستم به دامنت یخودت مهنازم و بهم برگردون اقا ایهاشم خدا یقمر بن ای: ایذکر

 

 جا نیهم نیبش:مهتاب تو انیپو

 

و  شدیهام شروع م جهیخانم دکتر گذاشتم دوباره سرگ زهیم یبا دو از اتاق خارج شدن سرم رو رو ایو خانم دکتر ذکر انیپو
 رفتیم یاهیچشمام داشت س

 

 : خانم دکتر حالتون خوبهیقاسم

 

 اژانس دیزنگ بزن شهیولش کن م یچیبهم..ه شهیم رهیم جی: نه نه سرم گمهتاب

 

 رمیبا من تا تماس بگ دیای: بله بیقاسم

 

و مشغول شماره گرفتن شد بعده قطع  یدستم رو گرفت و منو نشوند رو صندل یجام بلند شدم و اروم رفتم سمت قاسم از
 شما رو دوست داشته باشه نقدریدکتر حق داره ا یاقا ییبایو ز نیشما چقدر دلنش گمایکردن تلفن گفت: خانم دکتر م

 

 گرفتم پلمیخانم دکتر من تازه د یگیم یکه ه ستمین:من دکتر مهتاب

 

 سوال بپرسم هیخانم دکتر  گهید دیشی:خوب حاال بالخره دکتر میقاسم

 

 :بپرسمهتاب

 

 ترخدا دیببخش گمیم یمن چ ایخدا یخانم دکتر اشفته....وا نکهی: شما از ایقاسم

 

 کننیم یچه غلط انیمن مهمه که سولماز و پو یهم گذاشتم اخه چقدرم واسه  یتوجه بهش چشمام رو رو یب

 

 ادیرنگ به روتون نمونده االن اژانسم م دیاب قندو بخور نیا دیای:خانم دکتر بیقاسم

 

 گشتمیبرم رونیاز ب ییبار بود که تنها نیدرچرخوندم و وارد خونه شدم اول یتو دویلیک

 

 کشهیطول م نقدریساعته دکترم ا هی دیکجاااابود دیاورد فی: به به تشرجواهر

 

 مایکرد ریگ یجواب پس بدم کجا بودم عجب بدبخت دیداره هان بتوچه به توهم با ی: بتوچه ربطمهتاب

 

برداشته فکر کرده خودشم  یادیز یواسه من ادم شده لقمه  یدهات یکوتاش کنم نه دختره  دیدراز شده با یلی:زبونت خجواهر
 نه جونم من هیمال

 

 یسه ماهه خونه من شد یجمع کرد لتویباروبند یاز کدوم گورستون ستیتو که معلوم ن ای می: خفه شو بابا من دهاتمهتاب
 یلیبخداااا خ یرومخ یلیهان خ یریم یتو ک انیپو هیسرجهاز

 

خودتو مالک  یکردم حاال دوماهه اومد یزندگ نجاینننه بدبخت من هفت ساله تمام ا یگیم یریجوگ گمیتو م ی: هِه خونه جواهر
 یدونیم
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 یدیخوابینم بهیپسره غر هیهفت سال تنگه  یداشت یاگه خانواده درست حساب گهی: اره دمهتاب

 

 یبدنم رفت باال کتک خورم ملس شده بود ول نیکه تو گوشم خوابوند شکم کرد ادرنال ییا دهیاومد سمتم و با کش جواهر
ماها که  نینگم دستم و باال بردم با عقده تمام ا یچی.بخوابونه تو گوشم و هج... کهیزن نینشده بودم که ا لیاونقدرم خارو ذل

شد  یخونه دماغش جر دنیگوشش زدم اونقدر محکم زدم که از دماغ و دهنش شروع کرد به خون اومدن با د یتو دمیزجر کش
موهامو  دادیبود فوش م شتریازش ب یلیزورم خ یتر بودم ول کیکه ازش کوچ نیصورتم چنگ انداخت با ا یو با ناخوناش رو

و نشستم  نیرو زم بوندمششده بودخوا یتمام صورتش کبود و خون زدمیم یلیمن فقط بهش س یول نداختیچنگ م دیکشیم
 تو صورتش زدمیروش محکم م

 

 من کجا بودم کهیاول سمت راست: بتوچه زن یلیس

 

 یکنیگورت گم م یدوم سمت چپ: مفت خوره بدبخت ک یلیس

 

دوازدهم ادامه داشت کل صورتش داغون شده  یلیتا س کردمیم یسه ماهه اخرو خال یو عقده ها زدمیکه بهش م ییها یلیس
 رو بخوابونم تو گوشش دستم رو هوا متوقف شد زدهمیس هیلیس نکهیبود قبل ا

 

 تو اخه دختر یکرد یشکل نیا نویخدا چرا ا ایمهتاب  یکنیم کاری: چانیپو

 

 نیاگه هم کنهیاضافه م ییییییمن داره گه خور یتوو خونه  هیک نیکاروان سرااااست هااان ا نجاااااییی:ممممممگه ااااامهتاب
نکرررده هاااان اصال به درک که  دااااایییخونه پ گردهیدوماهه داره م کنمیم کشیت کهیت روناااایاالااااان از خونه من نررره ب

 رهیم یپهن کرده رو مخه من اسک نجایاون دختر خالش مگه خونه نداره اومده چترشو ا با تو داره ینکرده چه صنم دایپ

 

 زنتوو ریبگ وووویواگر نه دختر دهات کنمیلهش م زنمیم امیهااا م نووویخفش کن ا ااااانی:..پوجواهر

 

 یکن کاریچ یخوایحاال که اومدم م ینکرد یغلط چی: من نبودم هانیپو

 

حرف مفت بزنه  کردیجرعت نم شناختیاگه منو م ارهیدر م یپرو واسه من شاخ باز یدختره  زنمای: نخندددددد تورو هم ممهتاب
 منو بازخواست کنه نخنددددد یریپ نیحاال بزارم ا تانیکاپ گفتنیتو مدرسه بهم م

 

 :....با..خخ..شه..خخخخخخخخانیپو

 

 چه خبره کنهیفکر م یرو بد ادیبه مهمون که ز گهیتو د رهیتقص شهیمسواک گرون م شتوی: ببند نمهتاب

 

 نکنه خوبه تیشکا یبدبختو آش و الش کرد یزد دمی: باشه باشه فهمانیپو

 

 نگید نگید

 

بلندشه بره تلفن رو جواب بده چشم غره رفتم تلفن  خواستیکه م انیبردم و به پو ورشیتلفن به سمته تلفن  یصدا دنیشن با
 هیرو برداشتم: ک

 

 دیتر تول تیفیبا ک یاخه کمتر ول ونیهفتاد مل یکرد ایمنم باز کن درو خخخخخ خدا مارو با ک هی:خخخخخخخ کانیپو
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 یدیجوابمو نم نمینازن مهتابم،

 

_........... 

 

 گفتنات رو بشنوم هیک یتا دوباره صدا زدمیبا شماره ناشناس بهت زنگ م دیمرگ من جواب بده حتما با مهتاب

 

_............ 

 

سکوت جواب  گفتمینم یچیکرده بودن و ه دایتوهم اشکام راهه خودشونو پ رفتیو کم کم اخماش م کردیمشکوک نگام م انیپو
 عاشقانه دوستش داشتم یزمان هیبود که  یکس

 

 تو تحمل کنم و صداتم نشنوم نازگله من یدور تونمیم یقرارتم تا ک یب ایب زکمیعز نمتیبب ایمهتابم ب دلتنگتم

 

_............. 

 

و دسته مبلو با تمام وجودش  شدیهر لحظه قرمز تر م انیکردن پو هیو خودشم شروع کرد به گر دیشنیو خوب م میگر یصدا
مبل پرت کردمو به سرعت خودمو به  یرو رو میس یتا خودشو کنترل کنه دوباره حس حالت تهوع بهم دست داد ب دادیفشار م

 رسوندم ییدستشو

 

دوباره  دیصداش با دنهیانگار با شن ومدهیهم به ما ن ییلحظه ا یها یانگار شاد دیچیپیم ییبزرگ دستشو یاتو فض هقهقم
 تانیکاپ گفتیهمه بهش م رستانیکه تو دب یو دختر هیزور ستمیو ن یمن اجباره تمام هست یکه زندگ شدیم یاور ادیواسم 

 گهینابودش کرد د کشهیم دکیکه اسم شوهرشو  یرفت باباش کشتش کس ابهمون ساال جامونده تموم شد رفت اون مهت یتو
چرا بهم  یاورد ادمیچرا  یمامان چرا زنگ زد یمامان وا یبودم خانم دکتر شده بودم وا انیمهتابه محمدم نبود خانمه پو زهیدوش

 هیکه با ستاره دوره حوض اب ییاوزاخ که چقدر دلتنگم دلتنگه ر ستمیپدرم ن یتو خونه  زهیدوش هی گهیمن د یکرد یاداوری
 گهیو سره هم د میدییدویهندونه گنده بود م هیقرمز و  یدوتا ماه شهیمامان بودو توش هم یکه دورش گلدونا اطمونیوسط ح

نه عشق محمد عذابم  ییتنگ شده واسه روزا میکیدوران کوچ هیدلم وا شتریب یاره من دل تنگه محمدم ول میدیکشیداد م
وقت بزرگ  چیکاش ه موندمیم کیکاش کوچ دادیاون موقع ها فقط مشق نوشتن عذابم م انیو نفرت از پو رسهنه ت دادیم

 شدمینم

 

 مهتااااااااب

 

 یکنیم یخود خور یکوفت هییدستشو نیتوا یچپیم خورهیم یبه توق یتق گهیدرو د نیباز کن ا دِالمصب

 

 صاحاب رو یب نیباز کن ا مهتااااااابببببب

 

 :حرف اخرتهانیپو

 

 اااامی: اره حرفه اخرمه نممهتاب

 

 دمیبعد از فرو رفتن تشک فهم هیرو خودم چند ثات دمیتخت نشستم و پتو رو تا اخر کش یرفتم تو اتاق خواب رو بلندشدم
 بم بردتوجه چشمام رو بستم و کم کم خوا یب دیو بافاصله ازم دراز کش دیبرعکس شبه گذشته بهم نچسب دیاومد و خواب انمیپو

 

********** 

 



RomanCity 
 فقط به خاطر دخترم رمان 

 

https://telegram.me/romancity 32 

 

 مهتاااااب ندووو ندوووو

 

 اریکفشاتو درب ادیخوشم م یلیخ یییییوا

 

 نیزم یخوریندووو م ییبچه ا مگه

 

 دمیدویساحل م یو با لذت رو خوردیانگشتان سر م یساحل از ال یو شن ها شدیموهام رد م یال باد

 

 دمیچیتوپات به سمتش برگشتم و دستامو دوره گردنش حلقه کردم پاهامم بلند کردم و پ رهیم شهیکفشاتو پات کن ش ااااایب
 البته که نگرانتم عشقه من یبود اروم گوشش رو ب*و*س کردم و گفتم : نگرانم زونشیدوره کمرش او

 

 زود باش گهیتو بغله تو بدووم بدو د خوامین گهید بدوووو

 

 مهتاب خانم نمیبب نییپا ایب یآ یآ

 

 باهات قهرم

 

 دسته تو مهتاب بانوووو از

 

گذاشت و خودشم کنارم نشست :  نیمنو رو زم دیکه دو یکم دیچیپیساحل م یقهقهه هام تو فضا یصدا دنیکرد به دو شروع
 یشد نیمشاهلل چقدر سنگ

 

 ممیبارب میلیمن خ گمشوووو

 

تو مجله خونده بودم رو  شیکه چند وقت پ بارویمتنه ز هیستبرش گذاشتم و  ی نهیس یسرمو رو شدیم یکم افتاب نارنج کم
 اروم زمزمه کردم:

 

 ...خواهدیآغوش گرم م کی دلم

 

 و من را،تمام من را در خود پنهان کند... دیایب که

 

 من است.... یو آرزو یخوشبخت تینها نیا

 

 باشم و تو من

 

 ها،فقط من باشم و تو یکوچک به دور از هرگونه مشکل،به دور از تمام سخت یزندگ کیآغوش گرم، هی

 

 آغوش گرم کیو تو  من

 

 هم کنار
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 را بکن فکرش

 

 شودیخوب م چقدر

 

 و تو من

 

 گرم یزندگ کی

 

 اغوشه هم در

 

 ستمیمنم ن یدارم عشقم تو نباش دوست

 

 عشقم نیو اخر ییاول ییعشقم نیعاشق شدم عاشق تووو تو اخر کنمیبار حس م نیطور واسه اول نیهم منم

 

 یییگرفت یاقا صدراااااااا مهتااااب الل مون یاررره اسمم انتخاب کرد یییییحامله بود یدیدیاره مهتاب خوابشو م محمممد
 چرااااا جواب منووو بده

 

 کنهیم یواسم مهم نبود چه غلط گهید دیتا حده انفجار رس تمیتو گوشم عصبان یلیس نیزدن دوم با

 

ننننه تو  یییدونینم رمممیمیواسه محمد م یییدونیییهاااان تو که م هییییل چمشک دمیدی: ااااارررره خوااابشووو ممهتاب
 یییخودت جدامووون کرد

 

 دیایبابات گفت ب یوقت دمتیپرستیوار م وانهی: منننن کررردم مهتاااب من کررردم من فقط خواستگااااارت بودم و دانیپو
حق  یزنه من گهیبابات کرده من نکررردم حاال هم تو د یاگرم جدا شد یییدیفهم دونستمممیمنننن تو رو واسه خودممم م

زنم تو خواب داره با معشوقش عشق  نمیبیم یکه وقت مینیزم بیستمممم مگه سیمگه من ادم ن ییییبه گذشتتته فکر کن یندار
 ندهبرف مهتاااااب نکنن تو رو به قراااان نکنننن عذابممم  رهیکبک سرمو کنم ز نیع کنهیم یباز

 

 یو اورد یکردیم یدوست دخترت که هفت سالم باهاش زندگ یبا فکر کردن به محمددد اره پس تو چ دمی: من عذابت ممهتاب
 گفتممم هااا یزیییچ یبود رونیگفتم دوماه کامل هر روز ب یزیخونه چ

 

 یییحسود دیییهااااا مگه نبا یستیمگه تو زن ن ینگفت یچیناراحتم چرا ه نیناراحتم از ا نی: دِ اخه المصب من از همانیپو
چه قدر خوشحال بوددمممم ارره  یزدیجواهرو م یوقت یدونیچرا اخه م ووومدیدوست دخترم و اوردم بغلت صدات در ن ییییکن
تو  یول یییعشقه من ییییفهمیم یییییتموووم شده االن من شوهرتم تو زنه من دمهتااااااب داغونم نکن محمدد یدونستیم

 اره اررررره یییا گهید یکی یخوابات مادره بجه 

 

سه ماهه فراموشش کنم مگه من سع ماهه عاشقش شدمممم  یخوایکه م یتو محمد چه نامرد شدیخالصه م می: زندگمهتاب
دوست  ستمیمن عاشقت ن شنیعاشقا حسود م گمممیهم م یدسته منه درمورده حسود نممممیبیکه م ییمگه خوابا انیپووو

من محمدو دوست داشتم  یحس چیبهت نداررم ه یحس چیه ستمیازت متنفرمم ن یکجاستتت حت مییبدبخت ییییدونیرم مندا
تورو  تونمیبدون من هرگز نم نویا یندارم طالقم بده ول یمن حرف میخواینگهم دار نم یخوایدوست دارم و خواهم داشت م

 یخوریدکتر شما به ما نم یدوست داشته باشم اقا

 

 یزد ییییییچه زر مهتاااب
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و باز کرد و  نتیو به سمت اشپزخونه برد دره کاب رونیب دمیموهام و گرفت و از اتاق کش انیزبونتووو کوتاه کننممم اره پو دیبا
 اقتتتتیل یییخوووری: ارررررره بههههه من نم دیلرزیکه خونه داشت م دیکشیاربده م یجور رونیب ختیهارو ر ستالیریتمام ک

 دیکوبیم واریتمام ظرفا رو تو د ییییییخووووریمهتااااااااب به من نم وثینننن دهمو

 

 ینیبیم بیاس انیپو نکنننن

 

جلو روم  یبخوا یکه تو هر گوه رتمیغ یب تیخاص یب هی کنمیحس م رمیمهمه به درک بزار بم ییییلیمهمهههه اره خ واستتتتت
 یخوریم

 

 ییییاون بچه دهات یکه عااااقشتمممم ازخودم متنفرررم که عاشقه دست خورده  خورهیحالم از خودم بهممم م مهتاااااااااااب
 سهیحرومزاده مقا هیجلوم منو با  یستادیجرعت نداشت بهمممم بگه تو حاال تو مهتابببب تو ا یرادمهر کس انیشدم من پو

 ممممکنم کاریخداااا من چ یواااا یییییکنیم

 

 اومد یبا تمام قدرت فشار داد نفسم باال نماوردو گلومو گرفت  ورشیسمتم  به

 

 ..نای:..پ..و.مهتاب

 

 زیم ی شهیوسط و بلند کردو برش گردوند ش زیم انیپو دمیکشیهام شد تند تند نفس م هیوارده ر ژنیولم کرد اکس یوقت
مهتاب چونم  شدمینم وونهید یها شد بود دستاشو نگااا کردو گفت: اگه دوستم داشت وونهید نیع دیرو بر انیخورد و دست پو

 دیبلندگفت : دردام عذابام همه و همه واسه خاطره تو شا یو با صدا صورتمبه  دیو مال شیخون یاون شب دستا نیو گرفت ع
هم خودت و  ای یمونیبامن م ای کشمینه من بدون تو نفس نم یول یبزارم و بر تونستمیم دادنیبهم نم خواستمیم یاگه هرچ

 هم خودتو هم اونوووو کشمتیمهتاااااب م ییییییفهمیم کشمیو م یاون سربازفرار

 

 ..ن ار...وم...با..ش خوا..هشای: پومهتاب

 

 میریم نایو جمع کن با مامان ا التیوسا کنمیلهتتت م زنمی: خففففففه شووووو فقط ساکتتت باش مهتااااب واگر نه مانیپو
کنارو  زارمیعشق ِمشق و م یعل ی.هوووووف حاضر باش واگرنه به والو منم...منم.. یدیعشقت رو واقعا د دیمهتاااااب شا

 نرووو مممحاالم خرابه امرووووز رومخ کنمیداغونت م

 

 من عشق

 

 ارامشه محضه صدات

 

 من عشقه

 

 ارزه یم ایهمه دن به

 

 من عشق

 

 حرفات نهیشیدلم م به

 

 رومهتااااب صداش رومخه کهیمرت نی:خفه کن اانیپو

 

 انیکرده پو یهات اتصال میچرا دوباره س دمی: دارم گوش ممهتاب
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 برات زاشتهیم نویتو اهن پارش ا ارویباهاش اون  یخاطره دار گهی: اره دانیپو

 

با  یچجور وبیمع دهیاهنگ جد نیا یبه خودتممم شک دار یتو حت ییییفهمیم ییییروان یضیتو مر انی: خفه شووو پومهتاب
 محمد

 

 دونهی یاریگفت: هر بار اسمشو ب کردیکه به روبروش نگا م یگوشم تو چشمام پر از اشک شد درحال رهیهوا خوابوند ز یب
تو جمع خوابوندم  یدید هویابروم  یپس ببند دهنتو که من ب یخوریم دونهیفرق نداره  یهم باش یهر ک یمهتاب جلو یخوریم
 گوشت رهیز

 

 گاریس انیو پو گرفتنیسبقت م گهیاشکام از هم د کردیما حرکت م یهم توش بود جلو ای: اقا و خانم رادمهر که پرنیماش
 دیکشیم

 

 تو یبا من تو المصب داغونم کرد یییکرد کاریچ وومدینبودددم مهتاااب از دود بدممم م یگاری: سانیپو

 

_...... 

 

سرشو  کنهیم هیگر دمیدن شونه هاش فهمفرمون گذاشت و از تکون خور یسرشو رو انیزو کناره جاده متوقف شد پو نویماش
تحمل ندارم بشنوم اسمشو  خوامیگذاشت و گفت: معذرت م شیلیس یجا یفرمون برداشت و بهم نگا کرد دستشو رو یاز رو

 .....مشوعاشقانه اس یوقت کشمیمهتاب خودمم عذاب م یکنیصدا م

 

دارم خوش ندارم زنم راه به راه بگه  رتیادممم احساس دارم غ ستمینکن بابا منم سنگ ن هینکن مهتاب ترخدا گر هیگر
قسم  یبه عل یییییفهمیمهتااااااب م یییچ یییییعنی ررررتیغ ییییییفهمیگفت: م دویفرمون کوب یمحمد.. محمد محمکم رو

 شهیرج ماز دستم خااا ارمیو و اخت رمیگیم شیات شنومیرو م تمحمد گفتنا یوقت یناراحتم ول زنمتیم یخودم وقت

 

 ارمیاسمشم ن گهید دمیسوال ازت بپرسم قول م هی شهی:..ممهتاب

 

 بهم نگا کردو گفت: بگو مهتاب بگو انیپو

 

 ؟؟ یکرد کارشیشد؟چی: چمهتاب

 

 ووی: کانیپو

 

 سرش اومد ییچه بال یکرد کارشیچ ی: بعده شبه عروسمهتاب

 

 یاریاسمشو نم گهیمهتاب د یکنیبهش فکر نم گهی: اگه بگم دانیپو

 

 بگو کنمیفراموش کنم خواهش م کنمیم عیس یول دمی: قول نممهتاب

 

 به روحه خواهرم انیپو دمیاز صحت حرفام مطمن شه : قول م خواستیچشمام زل زد انگار م به

 

 یدرست حساب هیمشت مال هیخونه دوستش  موندیکه م ییسرکار نرفتم سرکار رفتم جا رمیاون شب که گفتم م ی: فرداانیپو
 یدیبود حاال فهم مارستانیب شمیبهش دادم تا دوهفته پ
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 سرت اومد ییچه بال میسرت اوردن زندگ ییمحمد چه بال اخ

 

 یمهتاب قسم خورد یبش فکر نکن یتالش کن ی: مگه قول ندادانیپو

 

 : فکر نکردممهتاب

 

 یحاضرم قسم بخورم فکر کرد ی: چرا مهتاب فکر کردانیپو

 

 اره قول دادم قول دادم بهش فکر نکنم یقول داد یبه محمد فکر نکن گهید یکن عیس دیمهتاب با یکنیم کاریچ

 

 ییایتهرانم بزرگ ترو رو یاز خونشون تو یجت میکه نه قصر توقف کرد الیو یساعت بعد جلو میسرعت گرفت و حدود ن نیماش
 دیدو ایبه سمته در دویپر رونیب نیاز ماش یبا سرخوش ایتر پر

 

 دیپر رونیب نیصحنه مثل جت از ماش نیا دنیبا د انیپو

 

 ااااااااینررووووو پررررر اننننیمرررگ پو یییییابج اااااااای: پررررررانیپو

 

 بود اخه یبخاطره چ انیکنه ترس پو یابتن یکم ایداشت که پر یبیچه ع کردمیبه رفتارش نگا م متعجب

 

و گفت:  ییمبل روبرو یاومد رو انیکه پو دمیدیو م دمویند شبیکه د ییها لمیو داشتم تکراره ف دمیمبل دراز کش یرو
 مهتاب یبهتر

 

 : خوبم خوبممهتاب

 

 مهتاب مامان االن زنگ زد گفتش که گفتش که گمیم گمی:اوومم مانیپو

 

 گفت؟ ی: چمهتاب

 

شمال  میرفتیموقع ها خودمون چهارتا م نیهوات عوض بشه ما هر سال ا'حالو  دیمسافرت شا میبر یدوست دار گمی: مانیپو
 نه ای دیایاالن مامان گفت شما م

 

بود داشت با چشماش ازم خواهش  کردنیرو واسه مامانشون مظلوم م افشونیکه ق یشرور یپسربچه ها نینگا کردم ع بهش
 تا قبول کنم کردیم

 

 تو خونه بمونم خوش بگذره بهتون دمیم حیجتر شهیباهاتونم مسافرت کوفتتون م امیحالم بده ب یلیمن خ انی: پومهتاب

 

 میبخواب ایخاموش کن ب نمیمن نده من بدون تو کجا پاشم برم ا لهیفرهاد شِر تحو ی: به قول باباانیپو

 

 نمیبی..ملمی:..د..ا..رم...ف..مهتاب
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منو ازجام بلند کردو برد تو اتاق خواب شکنجه گاهم تا  یبخوابم زور خوامیم ادیخوابم م یلیمن خ گهی: مهتاااب پاشو دانیپو
چون حالت  شدیتکون بخورم فکر کنم حالم داشت خوب م تونستمیصبح تو بغلش بودم اونقدر محکم نگهم داشته بود که نم

 شهین همم دادمیانجام م گفتیم یبودم که هرکار انیتو بغله پو یه عروسک کوکینداشتم مثل  یحس چیتهوع بهم دست نداد ه
 صبح بود که تونستم بخوابم یها یکیو بس بالخره نزد نیرو داشتم هم یعروسک کوک هیحکمه  میتو زندگ

 

********** 

 

 کسالت داره بخاطره همو.. یکم یی:نه مامان جون چه عشوه اانیپو

 

_........ 

 

 تو من بشم ی: نه فداانیپو

 

_........ 

 

بهت سر  امیب کباری ییبه بعد هفته ا نیاز ا دمیخوب قول م میداشت اجیاحت ییبه تنها مونیزندگ یاوال ی:مامان چه قهرانیپو
 بزنم

 

_........ 

 

 مونیعروس لمهی:نه مادره من اماده نشده فانیپو

 

_ ......... 

 

 حاضرشد دمینفر به شما خبر م نی: چشم من اولانیپو

 

_.......... 

 

 میایشد مهتاب معلومه که م مامان اگه بهتر گمی:شمال،شمااال بهت مانیپو

 

_......... 

 

 تو ی:نننننه مادره من فداانیپو

 

_......... 

 

 :باشه خدافظانیپو

 

 خودتو اخه یکنیچرا لوس م ییهفته ا هیسفره  هیگفت: مهتاب  دویکالفه دست تو موهاش کش انیپو

 

 لوس نکن یگیحال ندارم م گمیدارم م ی:چه لوسمهتاب
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 توو یییییموضوع حساسممم درررک ندااااررر نیما چقدر به ا دونستسیبود هاااااا مگه نم یچه کار نیا ای: پرانیپو

 

 نمیبیم ایدر یدونیبرم تو اب تو که م خواستمی: داداش بخدا نمایپر

 

 تو هم رهیسمت اب کالمون م یرفت نمی: بسسسس کن بخدا اگه ببانیپو

 

 دیو درم محکم کوب دیتاقشه دوکه احتمال دادم ا یبه سمته در هیبا گر ایپر

 

 دهیرادمهر: مهتاب چرا رنگت پر خانم

 

 رفت جیسرم گ کمینه خوبم _

 

 که خورد ییذره صبحانه ا هینخورده بعده اون  یچیرادمهر: حتما گرسنته سپهر زنگ بزن رستوران دختره ه خانم

 

 من خودم غذا درست کنم دیخانم رادمهر اگه اجازه بد ستینه نه الزم و_

 

 ادیفردا هم خدمتکار م میریبزار از رستوران بگ زمیرادمهر: نه عز خانم

 

 دیاگه اجازه بد کنمیکارو م نیمن ا ستیاخه اصال الزم ن_

 

 شب و تو شام درست کن باشه میریبزار ناهارو از رستوران بگ یندار جهیرادمهر:تو االن مگه سرگ خانم

 

 دهیکاناپه دراز کش یرو انیشد پو یریو برداشت و مشغول شماره گ یگوش رادمهر یبه نشانه موافقت تکون دادم اقا سرمو
 یاروم رفتم سمتشو دستمو رو انیمنو پو میچشماش گذاشته بود خانم رادمهرم رفت تو اتاقش و موند یبود دستشو جلو
 دستش گذاشتم

 

 افتاد ی!چه اتفاقیخوب انیپو_

 

 دستشو برداشت و با تعجب بهم نگا کرد انیپو

 

 : حالت خوبه مهتابانیپو

 

 یچه اتفاق کردیم یابتن یکم ایاگه پر انیشد پو یتو نه چ یمن خوبم ول_

 

درموردش حرف  خوامیقلقلکت داده نم تیحسه فضول یمبل بلند شدو گفت: هِه پس نگران من نشد یبه سرعت از رو انیپو
حقشه  ومدهیپسره ن نیرفت محبت به ا رونیب الیاز و انمیمورد دخالت نکن پو نیمهتااب توا یدیفهم یکن ینکن فضول عیبزنم س

 اصال

 

 اشپز خونه و مشغول شدم یبود رفتم تو انیکه قبال واسه پو یاستراحت تو اتاق یاز خوردن ناهار و کم بعد
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 درست کنم یاوووم چ_

 

 یییییییسبزززززز قورممممممممه

 

 ییییییییییاااااا_

 

 زن داداش یدیترس

 

 دختر چه را مثل جن دمیترس ایپر_

 

 اره یدرست کن یقورمه سبز شهیحاال م دی: ببخشایپر

 

 شهیاالن اماده نم یقورمه سبز ایپر یگفت رید_

 

 هااااااااا شهینم نمیخوب زرشک پلو با مرغ نکنه ا یییلی: خایپر

 

 زود باش ایزود باش پر نییپا ایحاال از ب شهیم یکی نینه ا_

 

 تووو ییییییبابا مثل مامانا ی:اایپر

 

رفت منم مشغول درست کردن  رونیگرفته و غرغر از اشپزخونه ب افهیبا ق ایپر شهیحواسم پرت م روونییاااااابروووبیب_
 خانم دستور داد شدم ایکه پر ییزرشک پلو

 

 بده ادی ایهم به پر یکنیدختر  یکردیم یاشپز ینکرده بودم مهتاب نکنه از هفت سالگ یرادمهر: من تو عمرم اشپز خانم

 

 انیرادمهر: واقعا خوش بحالته پو یاقا

 

سه ماهو کنسرو  نیواگر نه من کله ا کنهیم ینیریرو به باباش گفت: بابا داره خود ش خوردیکه با اشتها غذاشو م یدرحال انیپو
 خوردم

 

 مردمیاز خجالت داشتم م زیبود رو م دهیخواب گهید ایپر دنیشروع کردن به خند همه

 

 واسه من نبود یوقت گهید کردنیدکتر درست م یواسه اقا فی، م فیاخه جواهر جان بودن هر روز بخانم رادمهر _

 

 هیچ فیم فیب انیخانم رادمهر بهم بگو مامان به سپهرم بگو بابا پو گهیهنوز به من م یوا ی.ا

 

 استراگا فیگفت: منظورش ب دویخند انیپو

 

 : خوووب حاالا هموووونمهتاب

 

 ساحل میکه بر دی: حاال زود بخورانیپو
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 : اخخخخخ جووونایپر

 

کردن نه به اون  امتیق ایتختشون کمه نه به اون که صبح بخاطره ساحل رفتن پر هی یخانوادگ کرومیتعجب به رفتارشون نگا م با
 خرپوال نیساحل جلل خالق از دسته ا میپاشو بر گنیکه حاال م

 

 ییبرم دستشو شهی:ممهتاب

 

 پاشو میشه بر: باانیپو

 

 گردمیزود برم شنیتنها م نایمامان ا گهید رمی: تو چرا خودم ممهتاب

 

 امیباهات م میبر تیکجا یدونی: خوب تو که نمانیپو

 

 امیزود م نیبشwcمگه کودنم اونجا نوشته  امیاالن م گهید نیبابا بش ی: امهتاب

 

 رفتم میکه اومده بود یپارک جنگل ییتخت بلند شدم و به سمته دستشو ینشست منم از رو یتیبا نارضا انیپو

 

 چرخوندیداشت ذغال م انیپو نایا انیاومدم و دوباره رفتم سمت پو رونیب ییشدم از دستشو هیتخل شیییاخ

 

 توش زمی: داداش کدوم تمباکو رو برایپر

 

 خنگه گهید بی: دوسانیپو

 

 دیبگ یچ هیبده مامان شما بهشون  تونیچقدر واسه سالمت دیدونیم دیدیکش شیساعت پ می: بابا شما که نمهتاب

 

 ناروی: وِل کن دخترم امامان

 

 یگفت: مشاهلل سفر بهت ساخته ها تپل شد گرفتیپوس م بیکه س یمهسا درحال مامان

 

 گونه هام گزاشتم و گفتم من چااااغ شدم یرو دستامو

 

 : چاغ نه تپل دخترم تپلللللمامان

 

 میرفت رونیب یکه از پارک جنگل بود غروب

 

زمستون بود و  یاخرا خوردیصورتمون م یتو میو مال یکنار زده بود و باد بهار نمیکرده بود و سقف ماش ادیز انیضبط و پو یصدا
با تموم شدن اهنگ  کردیبا اهنگ زمزمه م انیپو گذشتیو چهار ماه از ازدواجمون م میشدیم دیوارده ساله جد گهیدو هفته د
 یخوب خوند نیافر-ساکت شد

 

 خوب خوندم نی: فقط همانیپو
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 کنم کاریخوب چ واااا

 

 میب*و*سه کوچولو هم راض هی: به انیپو

 

 یخوند ختیریب میلی: خمهتاب

 

تخت  یاروم از رو دیدیواسه خودش خوابه هفت پادشاه رو م انمیپو بردیو من خوابم نم خوردیاتاق م یتند تند به پنجره  بارون
 بود یهم طوفان ایبلند شدم و رفتم پشت پنجره در

 

که اندازه بابام  انیپو ییسورمه ا شرتییسو دنیو به همراهه شالم برداشتم از اتاق خارج شدم بعده پوش انیپو شرتییسو
 خارج شدم و اروم اروم به سمت ساحل رفتم الیبود و سرکردن شالم از و

 

مامانم بود موجه  یچهره شده چهره  هی دمیشن دقت که کردم د یاشکال مختلف رو دنیبرداشتم و شروع کردم به کش چوب
بار که اومدم شمال ستاره هنوز زنده  نیشنا و پاهامو ّبغل کردم اخر یمامانو با خودش برد نشستم رو رهیاومد و تصو یبزرگ

دور تر از من چند نفر بودن  یلیشون حدود دوازده قدم بود خ الیساحل به و یلساحل اختصاص نداشت و نایا انیپو یالیبود و
نه به  کردمیفکر م انیبود نه به پو یحرکت کردم فکرم خال رفتیم یساحل که رو به خلوت یاز جام بلند شدم و برعکس شلوغ

 دادم هیبه سنگ تک کردمیم یاحساسه خستگ دمیتخته سنگه بزرگ رس هیمحمد ذهنم ازاد بود جلوتر که رفتم به 

 

 شهیمهتاب داره از ذهنم پاک م شمیدارم موفق م ایمهتاب و فراموش کنم رو خوامیفرصت بده م هیبهم  ایرو کنمیم خواهش
 درک کن نویتورو دوست داشته باشم ا خوامیمن م

 

ننه خواب نبودم اروم از پشت سنگ بلند شدم تا بتونم  یول نمیبیم الیکردم دوباره توهم محمد و زدم و دارم خواب و خ فکر
نگا دختررو  هیبود با  دهیدخترو به اغوش کش هینه محمد بود خودش بود که.. که  یول الهیخ هیو مطمن شم  نمیانوره سنگو بب

ه سرعت از اونجا دهنم گذاشتم و ب یبهم حالت تهوع دست داد دستم و رو دنشونیبا د یابج گفتیدوستم، بهم م ایشناختم رو
 یمحمد وا یابج گفتیکه بهم م یمیبوده دوست صم یبودم دوسته من ک یمن عاشقه ک شدیدور شدم قل*ب*م سوزن سوزن م

 هیفیکث یایخدا چه دن

 

ساحل که حاال موقع  یشنا یرفت و رو جیدور شدم پاهام تحمل وزنم رو نداشت کم کم سرم گ ییکذا یشدم از اون فضا دور
 دیچرخیذهنم م یتو ایشده بود پخش شدم و صحنه هم اغوش شدن محمد و رو ییطلوع افتاب طال

 

 )سوم شخص(

 

خارج شد  الیبلند شد و از و شیمهتاب ترس وجودش رافرا گرفت باسرعت از جا یخال یجا دنیشد و با د داریاز خواب ب انیپو
 هزار جور فکر از ذهنش گذشت

 

و در بر گرفت اطرافه ساحل و  انیترس کله وجوده پو دیموضوع به سمته ساحل دو نیبا فکر به ا ایتو در دمیشا ایفته ر مهتاب
 یفکر نیاول دییساحل بود باسرعت به سمتش دو یشنا یجون مهتاب که رو یجسم ب دنیبا د کردینگاه م نشیب زیت یبا چشما

گردن مهتاب گذاشت و با مطمن شدن از زدن نبضش نفس  یبا ترس دست رو دکردن مهتاب بو یخودکش دیکه به ذهنش رس
تمام علم  کبارهیسرش اومده به  ییچه بال دانستینم زدیداشت اسم مهتاب رو بلند صدا م ییحال اشفته ا دیکش یراحت

اوقات فکر  یبعض دیود نیبا عجله به سمته ماش دویدر اغوش کش یزخم یرو از دست داده بود مهتاب را مثل گنجشک شیپزشک
 یول شدیانوقت مهتاب خوشبخت تر م دیکند شا میاز مهتاب دست بکشدو مهتاب را به محمد تقد توانستیکاش م یا کردیم

 ستین ریهرگز امکان پذ ستین ریاز مهتاب امکان پذ دنیدست کش دانستیخودش هم م

 

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

 

 )مهتاب(
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 مواجه شدم ایخندون پر یدستم چشمامو باز کردم و با چهره  یاحساس سوزش رو با

 

 بدو بدو از اتاق خارج شد یبهوش اومد یوا ی: اایپر

 

بعد مامان مهسا به  هیچند ثان هیاتاق خصوص دمیبودن فضا فهم کیاتاق و ش یبودم از بزرگ مارستانیب یچرخوندم تو نگامو
 وارده اتاق شد ایهمراه پر

 

 دخترم حالت خوبه ی: چطورمامان

 

 مقدار... هیممنون خوبم _

 

 یاخه د اخه ناقال چه زود دست بکار شد شمیدارم عمه م یبه من بگ دیمامان کوچولو نبا یوسط حرفمو گفت : ه دیپر ایپر
 ماه اول ازدواجتووووون یعنیدمت گرم سه ماهته  ییخدا

 

 ااااااااااایمهسا: پرررررررر مامان

 

 شدمیمن داشتم مامان م یعنیشدن من،  یل*ب*م رفت و اشکام جار یکم کم لبخند از رو ایحرفه پر درکه با

 

 : خجالت نکش دخترممامان

 

که  نیبود رو ا یهر چ یول یاشکه ناراحت ایاشکه شوقه  دونستمیل*ب*ا*م نشست نم یحرف مامان مهسا لبخنده تلخ رو نیا با
به محمد فکر  خوامیهرگز نم گهیو مطمن بودم که د یزیچ هی یول کردینم جادیا یریتغ چیه شدمیم انیمن داشتم مامان بچه پو

 ارمیزبونم ب ی*ا*ن*ت کارو رویاسم اون خ* خوادیهرگز دلم نم گهیکنم د

 

 بزرگ وارده اتاق شد یخرس صورت هیبا  انیساعت بعد پو مین

 

 خداااا چقدر نازه یواااااا ی: اایپر

 

 دخترم رونیب میما بر ایمهسا: پر مامان

 

 خوش بگذره ممی: باشو برایپر

 

 ااااااایمهسا: پررررر مامان

 

لولبا اون  هی یعنیپتو به سمته شکمم حرکت دادم  رهیدستم از ز انیمنو پو میاز اتاق خارج شدن موند ایمهسا و پر مامان
 خدا یتو...وا

 

 (انی)پو

 

برعکس انتظارم اشکاشو  یواسن زوده ول کنمیپرت شه تو سرم داد بزنه بگه سقط م یزیچ هیکه رفتن منتظر بودم  نایا مامان
 یپاک کردو گفت: االغ وحش
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 : االغانیپو

 

 خر گاو یبا بغض گفت: اوهوم االغ وحش ومدیاشکاش م مهتاب

 

بکن من  یبکن یخوایم یهر کار یکن کاریچ یخوایمعلوم کن مهتاب م فمویتکل یهمونم ول یتو بگ ی: خر، گاو، گوسفند هرچانیپو
 تو میوحش یلیحق با تو من خ شمیمانع نم

 

 روشن کنم ویچ فیتکل دیکه معلومه من با فیهاااان تکل یچ ییعنی: مهتاب

 

 خوامیمن فقط تو رو م یتو بگ یگرفته گفتم: هرچ یبا صدا شهیو عاشقت م ارهیم ایاحمق بچتو با عشق به دن یفکر کرد یچ پس
 ستیکس واسم مهم ن چیه گهید

 

کاناپه پرت کردم و رفتم باال سره مهتاب با انگشتام اشکاشو پاک کردم و گفتم :  یکه واسه دخترم گرفته بودم رو رو یخرس
 یسقط کن یبخوا یببخش بد کردم مهتاب حق دار خوامیمعذرت م یلیمهتاب خ خوامیمعذرت م

 

من  کنمیسقط م یهاااان فکر کرد یفکر کرد یسقط کنم تو درمورده من چ انیکنارم زدو گفت با تعجب گفت: سقط کنم پو مهتاب
 نیهمچ یدیتو چطور به خودت احازه م انیپو تیخدا هیهد نیا خوامیبچمونو م یول شهیوقت عوض نم چیه نیو ا خوامیتورو نم

 یکن یفکر

 

 :شدیسرم اکو م یفقط جمله دومش تو دمیشنینم حرفاشو

 

 شهیوقت عوض نم چیه نیو ا خوامیتورونم من

 

 شهینم رهیوقت با عشق بهت خ چیمعصومه عشقت خ یچشما نیا انیپو شهیوقت عوض نم چیوقت ه چیه

 

شکمش  یدستش گرفت و مشتم و باز کرد به چشمام نگا کرد دستمو اروم رو یمهتاب دستمو و تو شدیداشت خورد م دندونام
 دستم نشست یمهتاب که رو ینگاه به دستا هینگا به دستم کردم و  هیگذاشت تو چشمام پر از اشک بود به 

 

 مونه یم شهیبچه متعلق به ماست سقط نم نیا یبزار مشویکه ا یهرچ دونمیچم ای یناخواسته اجبار ای: خواسته مهتاب

 

 مونهیدخترمون م شهیهمون م یتو بگ ی: بمونه هرچانیپو

 

 گفت : دختره دویمهتاب نشست دماغشو باال کش یرو لبا لبخند

 

باهاش  دمیمن از االن دَبه خر یکار یگفتم خانم دکتر کجا دیبراش جهاز جمع کن دیتکون دادم و گفتم: خانم دکترگفت با سرمو
 بره دمیبندازم مگه پرنسسم و م یترش

 

 ....ههههه..وونهوی: دمهتاب

 

 تو هم ی وونهید گهید وونمی: دانیپو

 

_____________________ 
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 یخواینم یزیمهسا:دخترم چ مامان

 

 ممنون یلی: نه خمهتاب

 

 چرا ی: وااا چاغ نشدایپر

 

 ها یمثله بعض ستیگاو چاغ ن نی: دخترم االغره عانیپو

 

 گاو چاغمممممم نیمن ع یعنی: ایپر

 

 : بالنسبت گاو خواهر بالنسبتانیپو

 

 : ماماااااانایپر

 

 اااااانی: پووووومامان

 

 یخواینم یزیخوب باشه،باشه مهتاب چ یلی: خانیپو

 

 : اووووم نه هلووووومهتاب

 

 : هلووو االن هلوووانیپو

 

 اریگفتم هلو مگه گفتم برو برام ب یخوایم یچ یگفت خوامیشونه هاشو انداخت باال و گفت : االن هلوووو درظم من که نم مهتاب

 

 بهم نگا کرد و ابروهاشو انداخت باال طونیش یعوض

 

 ارمی: تا شب واست هلو مانیپو

 

 میکن فیو تعر مینی:ببمهتاب

 

 میکن فی: تعرایپر

 

 یبه خانوادت خبر بد یزنگ بزن یخوایمهتاب نم یمهسا: راست مامان

 

 دوست ندارم بدونن ستی: الزم نمهتاب

 

 کنمیاصرار نم یمهسا: خوب هرجور خودت راحت مامان

 

 و البته هلووو رنیبگ یرفته بودن ماه انمیبه سمته اتاقش رفت بابا و پو منیمهسا از جاش بلند شد و از نش مامان



RomanCity 
 فقط به خاطر دخترم رمان 

 

https://telegram.me/romancity 45 

 

 

 بودو رفته بود ساحل دهیو مامانشو دور د انیهم چشمه پو ایپر

 

شدن با چشما  الیسولماز و جواهر داخل و ایباز شد و پر الیو ییا شهیکه در ش ایپر شیتا برم لباس بپوشم و برم پ بلندشدم
 نگا کردم ایگرد شده به جواهرو سولماز بعدم به پر

 

 دیگفت: سالم مهتاب سلطان شکه شد هیکنا جواهربا

 

 گهیچمدونه مهموناتوببر تو خونه د اوی:چرا خوشکت زده بسولماز

 

 شماها یگیم ی: چمهتاب

 

 یمهتاب جونم من دعوتشون کردم نکنه ناراحت شد دیکنی: واا چرا دعوا مایپر

 

 ستمین شونیبه مهمونات بگو حدشونو نگه دارن من خدمتکاره شخص یول یچه ناراحت زمیگفتم: نه عز یلیم یب با

 

هامو  یکتون شیارا یبعده صاف کردن موهامو کم دمیکه با خودم اورده بودم رو پوش یلباس نیاتاق رفتم خوشگل تر به
 رونیو از اتاق رفتم ب دمیپوش

 

 :کجا مهتابایپر

 

 ساحل رمی:ممهتاب

 

 میریباهم م یکه اومد همگ انمیپو انیاالن بچه ها م نیبش ای:بایپر

 

 : نه اخهمهتاب

 

 گهید نیبش ایب می: اخه ندارایپر

 

 متیگرفته و ق شگرشونیدوست پسره ارا کردنیصحبت م یاز هر در ششونیکه از صورتمم معلوم بود نشستم پ یتینارضا با
 ریلباس ز

 

 یدیلباست خوشگله ها از کجا خر ی:راستایپر

 

 دهیخر انیپو دونمی:نممهتاب

 

 تیاز عصبان دهیمتنفره نکنه دوس پسرت خر یاز رنگ صورت انیچون پو دهینخر انیمطمنم پو ییچقدر دروغگو ی:واجواهر
مانع شد: جواهر  نایپو یاومدم بپرم بهشون که صدا دیخندیهم باهاشون م ایکه پر خوردمیحرص م نیدرحاله انفجار بودم از ا

 شده باشن غهیکه درحال حاضر هشتا دوست پسرو پنج تا نامزد داشته باشن و دوتا هم ص ستنیخانم همه مثل شما ن

 

 داره که من چند تا دوس پسر دارم یطیدرظم بتوچه ر یدکتر قبال با ادب تر بود ی: سالمت رفت اقاجواهر
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 دهیواسه مهتاب خر یلباسو ک نینداره که ا ی: پس به توهم ربطانیپو

 

 احترام مهمونامو نگه دار جواهر شوخ.. کنمی:داداش خواهش مایپر

 

برد تازه  رونیب الیو منو از و دیمهتاب پاشو گلم دستمو کش ییییییییدیزرا بزنه فهم نی:نننننننننکنننننننه حق ندااااره از اانیپو
 ..خخخی....کرددای: هههه...پدنیکه تودستش بود افتادو شروع کردم به خند یینگام به هلوها

 

 دمیخریزود تر واست م نمیبیهلو خندتو م لویبا دوک دونستمی: بخدا اگه مانیپو

 

 خوادیدلم صدف م گهید می: برمهتاب

 

 دمی: اما من واست خرانیپو

 

 خوامیصدف م خوایهلو نم گهید رهیبله اما د'مهتاب

 

 اسونه یکی نیا میصدف جمع کن میبر ایخوب ب یلی: خانیپو

 

 می:باشه برمهتاب

 

 بخوره؟؟ یهلوهارو ک نی:ااااا پس اانیپو

 

 :بده جواهر بخورهمهتاب

 

 دمیدخملم خر ه؟واسهی:جواهر خرکانیپو

 

 ؟؟یکرد دای:توهلو از کجا پمهتاب

 

 گفت شهی: جز اسرار نمانیپو

 

 سرم نگو ی: فدامهتاب

 

شدپسرا  لیتکم پشونیبعد اک قهیده دق خوردمیمشغول جمع کردن صدف ها شدومنم هلو م انیلبه ساحل پو میرفت انیباپو
و از قصدخودشونو به پسرا  رفتنیم ختنیریجواهرو سولمازم داشتن کرم م کردنیم یدخترا هم اون جلو آب باز کردنیم یآبتن

 گهیپاشو د یاب اومد سمتم و گفت:ااا چرا نشست سیا خیپو میفهمینم میما خر کردنیو فکر م چسبوندنیم

 

 :نه تو برو حال ندارممهتاب

 

 الیرفت تو و ایشدن پر شیپسرامشغول درست کردن آت هی( با بقانیپو یمی)دوست صمدیو ام انیشدو پو کیکم هوا تار کم
 شونیذغال ینیزم بیس یود چون بوبرگشت ساحل آب از دهنم راه افتاده ب ینیزم بیعالمه س هیبا  ایبزرگ شد پر شیآت یوقت

 کنه ییهنرنما خوادیامشب م دیارامیب منو تاریبرو گ ای:پرانیکله ساحلو برداشته بودپو
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محمدو از فکرم  یافتادم فور ایمحمد و رو ادهیناخواسته  ایشونه هام گذاشت خواسته  یاومد نشست کنارم و دستشو رو انیپو
که با خواهرم  یکس دمیکه تا به حال د یآدم نیمحمدوفراموش کنم پست تر دیرو کم تر کردم با انیکردم فاصلم با پو رونیب

آهنگ  انیپو تاریحاال با گ دمیکم کم لبخند رو ل*ب*ش نشست و ام ینگاه کردول بهمباتعجب  انی*ا*ن*ت کردپویبهم خ* ایرو
 یکرد م یجلزو ولز م شیکه تو آت ییها ینیزم بیخب بدم نبوددلم داشت واسه س ینبودول انیپو یصداش به خوب خوندیم

 رفت

 

 دیفاصله گرفتم و بلند گفتم:ازتو بع انیاز پو شیمحکم گرفت ینجوریبغله من که ا ادیب انیپو یترسی:مهتاب جان نکنه مجواهر
 جواهر جاااااان ستین

 

دلم خنک شد دختره پرو دلم  دنیجواهر شروع کرد به خند یدوست پسر قبل اسریاومد  رونیحرف از دهنم ب نیا یوقت
لج شده بود  دایهم باهاش جد یلیتا بناگوشش باز بود رو به سولماز که خ ششیکه ن یدرحال انیلهش کنم پو خواستیم

 گفت:سولماز نکنه منصور خارج مارج نرفته و طالقت داده

 

 نداره ی:به تو ربطسولماز

 

 یکنیسفرو کوفتمون م یجواهر زر نزن دار گهید دیبابا بس کن ی:انیمت

 

 شوریخودت زر نزن ب شششششیییی:اجواهر

 

 گهیعشق من خسته شد تو هم بخون د انی:داداش پوعسل

 

 مگه نه عشقم ومدیمن درم یکه صدا یگذست دوران گهید خونمیم می: من فقط واسه سوگلانیپو

 

و ترسو  لیزن ذل انیبرداشت کردن چون صداشون که به پو گهیجور د هی هیبق یول گفتیم کردیکه به شکمم نگا م یدرحال نایا
 کله ساحله پرکرد گفتنیم

 

 دهیکتکت زد داداش چشمات ترس ی: نکنه تو سرخسار خوندنیمت

 

 بخونم یدی: نازگلم اجازه مانیپو

 

داشتم ازخجالت اب  کردنیجلو چشما متعجب همه دوال شدو گوشاشو به شکمم چسبوند همه شوکه به صحنه مقابل نگا م انیپو
 کشهیجلف خجالتم نم یپسره  شدمیم

 

با نظارت  امیداره گفت بابا بزار خودم ب رتیروباباش غ دددیشکمم دور کردو گفت: نچ نازگلم شد یبعد سرشو از رو هیچندثان
 خودم بخون

 

 ؟؟؟یییییییی: چدیام

 

 : ناااازگلتتتتتت؟نیمت

 

 ؟ییییمهتاب حامله ا ی:واااامینس

 

بود واسه من هنوز چهارماه کامل از  یخجالت اور یمشتم محکم فشار دادم واقعا صحنه  یه دندون گرفتم و شنارو تو*ب*مو بل
 نگذشته اونوقت میعروس
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 بود ییمزه ا یب یلیخ هی: شوخجواهر

 

 اخه تو مگه انیپو یکنیم یشوخ ی: فکرشم احمقانست دارسولماز

 

 با تولت یمهتاب جاپاتو محکم کرد یچشماش پراز اشک شدو گفت: چقدرم عجله داشت جواهر

 

 ببندمش امیب اپاشمی یبندیمنقبض شد و گفت دهنتو م انیپو فکه

 

 خودتو کنترل کن زمی:جواهر عزسولماز

 

 توله قدمش مبارک باشه گفتمیبه عشقمم م ستین ادتونیکالمم مگه  کهیبابا توله ت ی: اجواهر

 

 دمخورت باسگا بوده توله افتاده رو زبونت گهی: اره دانیپو

 

 هیرتیحاال که نارگلتون غ میکن یباز دیایب گهید دیجواهرجان بس کن انی: اقاپونیریش

 

 طال اریرو ب ی: اره برو اون بطرنیام

 

 مهتاب میمهتابم خستس پاشو بر میبخواب میری: مانیپو

 

اشاره بلندم  هیگذاشتم با  تشیقد بلند( دستم رو د یعنی)هیدیبهش نگا کردم اوووف عجب رش نییشمتم ازپا دستشوگرفت
 یکوفت یها ینیزم بیبچم منگل نشه خوبه چشمام رو اون س یخدا بکشتت جواهر عوض یکشوند وااا الیکردو منو به سمته و

 موند

 

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

 

منظم  یشونه هام بود از صدا یبودم دستشو دوره شکمم حلقه کرده بود و سرش رو رکردهیگ انیقدرتمنده پو یدستا نیب
 شد لیمتما ییذهنم به سمت اون شبه کذا یچرا رفتم به شبه عروس دونمیخوابه نم دمینفس هاش فهم

 

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

 

 رووونیب اااااایمهتاااااااااااب ب-

 

 اااامی: نممهتاب

 

با چشما متورم شده و قرمز وارده برج شد  انیپو دمیلرزیمهتاب از ترس داشتم به خودم م روونیب اایکنمااابیبه قران لهت م-
 ییمن چه بال یخدا یچشمام بود وا یکتک خوردن عشقم جلو یو صحنه  شدیپخش م نیماش یهقهقم تو یزده بودم صدا خی

 ادیسرش م
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 انیپو دمید یوقت دمیسر کنم به خودم لرز نیماش یدست از سرم برداشته و قراره تاصبح با لباس عروس تو انیکردم پو فکر
عاشقانه مثل  یاز من بگذره و مثل رومانا ستیافتاد که اقا قرار ن میدوهزار ادیم نیتو دستش به سمته ماش دیلیک هیداره با 

 شروع کرد به ِور ِور کردن رایبازشد دزدگ نیقفل چرخوند و دره ماش یتو دویلیک تینبا عصبا میکن یدوتا دوست باهم زندگ

 

 کنمیترخداااا خواهش م ااااانی: پومهتاب

 

 مهتاااابببببب نییپا ااااایخواهش نکن ب کنمی:خواهش مانیپو

 

ولم کنه  کردمیازش خواهش م هیبا گر نیمحکم خودمو چسبونده بودم به دره ماش رونیب دمیکش نیهامو گرفتو از ماش بازک
 من ماله محمد بودم هم روحم هم جسمم فقط محمد

 

باپاهاش  نویحرکت بلندم کرد دره ماش هیمنو از درجدا کنه دستشو رو دهنم گذاشت و با تونهینم دنمیبا کش دیکه د انیپو
کدوم  دمیور برد نفهماعتنا وارده برج شدو بعدم منو به سمت اسانس یب یول دمیکوبیم نشیزد با مشت به س رویبست و دزد گ

گردن  یموندن و زندگ یدست از تقال برا یول دهیزمانه اعدامش فرارس دونهیمرو داشتم که  یاعدام هیدکمه رو زد حسه 
 دارهیبرنم

 

 بود سرنوشت من بد برام نوشت رحمیبد بود چه ب یلیخ حالم

 

_________________ 

 

 گهیمهتاب خانم گلم بلندشو د_

 

 گهیبزار بخوابم د ادیخوابم م انیپو_

 

 میسوار ش یجت اسک میبر میخوایخانم گلم م مینفسم پاشو بر رونیب میبر میخوایمهتاب م_

 

 نه یشدم و چشمام باز شد نننننننه جت اسک خیحرف سرجام س نیا دنیشن با

 

 پسر باید همش قربون صدقه عشقش بره.. اصن

 

 برم من... قربونت

 

 چشات برم.. قربون

 

 لبات برم... قربون

 

 دستای خوشگلت برم.. تو عشق منی.. قربون

 

 همونی که همیشه میخواستم.. تو

 

 بده تنهام نذاری.. قول
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 دارم.. دوست

 

 تا فحش عاشقونه هم ضمیمه کردمیبخشیم دیگه!:((٤ حاال

 

 میشه من تو بغل تو بیدار شم..؟ کی

 

 میشه بهم برسیم؟ کی

 

 هم بریم سفر..؟ با

 

 نور..اینور او بریم

 

 مال منی من عاشقم.. تو

 

 هم هی ناز کنی و بگی: تو

 

 هم عشقه منی.. تو

 

 همه زندگیمی.. تو

 

 عشقم.. . عاشقتم

 

 میریزن بگ میماهم بر ایحامد ب یزدیحرف نم یطور نیقبلن ا انیپو یوا ـ

 

 زنمیحرفا رو هم نم نیا حایو ترج ستمین یمن که پسره خوب گمی: بابا پسره خوب و مانـیپو

 

 میدی: باشه بابا فهمنیمت

 

 پسره بد ای یهست یبالخره تو پسره خوب دمی: نه نفهمنیریش

 

 گهیاز دوتاشم د یبی: ترکانیپو

 

 شتریکه تودلم از صبح جوونه زده بود رو ب یترس انیو که پو شدنیروده بر م انیپو یها یداشتن از دست مسخره باز همه
 رفتمیخودم م دیعرضه ندارن که با نایپس اخه ا شدیچ یجت اسک نیبب دیزنگ بزن ان هیکرد: حامد 

 

 خانمم ارمیواست ب یخواینم یزی:مهتاب چانیپو

 

 دورتر با چند نفرنشسته بود ضربان قل*ب*م رفت باال یچهره محمد که کم دنیبرگردوندم و با د انیبه سمته پو سرمو

 

 خانم پرهیرنگت م دنمیترسناکم که با د نقدری: اانیپو
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 نهیبرگرده و محمد و بب نکهینگامو دنبال کردو قبل ا رهیمس کنمیو به پشت سرش نگا م کنمیاصال بهش نگا نم دیکه د انیپو
 ازدهنم در رفت و گفتم: چقدر چشات خوشگله هویبگم که  یچ دونستمیدوتا دستام گرفتم و زل زدم توچشماش نم نیسرشو ب

 

 ؟؟چشام؟منننننن؟یییگردشده گفت: چ یبا چشما یجور نیهم انیپو

 

 گهیتو د میخسته شدم ترخدا بر انیپو الیتو و می: اره، خوشگله برمهتاب

 

 میخوب بر یلی: خانیپو

 

 گهیپسره د هیقدم برداشت تولحظه اخر چشمام به محمد افتاد که داشت با الیدستم و گرفت و بلندم کرد به سمت و انیپو
بود تمام  نیبود جواب عشقم ا نیا یاخه لعنت رفتینم نییکرده بود و پا ریبغض تو گلوم گ زدیبلند قهقه م کردویم یباز سیتن

 عشقت

 

 ستیاتفاق ن عشق؛

 

 با آمدن و رفتن ها که

 

 افتد یچشم ب از

 

 ! ییتو عشق؛

 

 زار بزنم خواستیدلم م یفراموش کرد یزود نیکه به ا شدیمهتاب االن چ ییعشق تو یگفتیم ادتهیمحمد  منم

 

 یشده نفسم مهتاب خوب تیحالت خوبه طور یکنیم هی: دِ مهتاب چرا گرانیپو

 

 کردیم دادینگران شده بود و استرس از چشماش ب انیپو

 

 که گفتم بدتر حول کرد نویا کنهی..دلم درد مستی..نیچی: همهتاب

 

 دکتر میبر ایمهتاب ب یشدیچ

 

 خوبم انیپو کنهینه نه خوبم دلم درد نم_

 

 مهتاب حاله خرابت واسه اونه نه دمشی: دانیپو

 

_........ 

 

 یشد ییهوا یدیعشق من اونو د ینه خسته شد کنهی: نه دلت دردمانیپو

 

_....... 
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 سخت تره یلیسخت تِرمهتاب خ یکنیم ییو باز احساس تنها یهست یبا کس یوقت یسخت باشه، ول دیشا ییتنها: انیپو

 

 ول کردو دوباره به سمت ساحل برگشت الیدره و یمنو جلو انیپو

 

 به تو محمد لعنت

 

 به تو خاطره هات ادتیبه تو  لعنت

 

محمد  یعنیشکمم جمع کردم  یتخت پرت کردم و پاهامو تو یاتاق و خودم و رو یرو باز کردم و رفتم تو رفتم تو الیو دره
 چهار ماه پولدارشده نیاونقدر توا یعنیاجاره کنه  ییالیو نیو همچ ادیتونسته ب یچجور

 

 از محمد باوفاترن یلیاشکام خ نکهیشکمم گذاشتم اشکام دوباره برگشته بود مثل ا یو رو دستم

 

تو  یاشکامو پاک کردمو ادامه دادم: هرک وفتهیواست ب یاتفاق میزاریمنو بابا نم یو نفس مامان یدخترم قراره نازگله بابات بش_
ازت سواستفاده کنه مثل مامانت که ازش سواستفاده شد مثل من  خوادیدخملم م ستیبخواد باهات دوست شه عاشقت ن یبچگ

 یرو واسه دوست پسرت داشته باش یکرد حواست باشه مامان نزار حکم مهره باز رفتارباهام  یدستمال کاغذ هیگه محمد مثل 

 

 یدستمال محمد بودم قول یزمان هیوش کنم شدم به دخترم قول دادم که فرام یکردم تا خال هیبا دخترم حرف زدم و گر اونقدر
 خواستمینم خواستمیخودم با اعماق وجودم م نویتفاوت که ا نیکه به باباش دادم بود با ا یکه دادم از ته دلم بود مثل قول

 یرفتم به روز دمیکشیخجالت م انمیاز پو یحت دنمیکشیالوده کنم از از دخترم خجالت م مدذهنم و با فکر کردم به رابطم با مح
 کنهیچند وقت به گذشته ها سفر م نیچرا ذهنم توا دونمینم دمید انویبار پو نیکه واسه اول

 

 کردم فیو واست تعر یهست ی: وامهتاب

 

 چهارسالشه یگی: دختر خواهره محمد و مبهار

 

بخده  یشد بستن ادهیپ نیز ماشمحمد ا رونیباهاشون رفتم ب چوندمیبا محمد اومدن دنبالم پ شی: اره همون ،دوهفته پمهتاب
من  گهیگفتم نه بگو خاله جان برگشته م یبه محمد و مامانم بگ یریبگم نم یزیچ هیمهتاب جون  گهیشده م زونمیاز پشت او

ذره نگام  هیخاله جون  کنمیم شتیارا امیخودم م یاسگال گفتم باشه بزرگ بش نیعمنم  کنمیم شیارا شمیبزرگ بشم مثل تو م
 رمیم رونمیکرد گفت ب

 

 اخه یتو داداشه بزرگ دار رهینم رونیخندم و گرفتم و ادامه دادم: نه خاله دختر که ب یجلو

 

 چونمیپیمنم داداشو م یچونیپیباباتو م یچشم غره رفت گفت : تو چجور هیواسم  خانم

 

 چونمیپیداداشو م گهیم کنهیدختره پرو پرو تو چشمام نگا م ناسورنییدا ایدهه نود نیا بخدا

 

 خدا بخوورمش ییییی:واابهار

 

 میزنگ به محمد بزنم بر هیمن  میپاشو بر گهی: دمهتاب

 

 :باشه حاال توهم....بهار
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 ییییمات به روبروش موند : الوووووو هو یجور نیهم بهار

 

 اونجا رو نگا یمه ی: وابهار

 

 دمینگاشو دنبال کردم و به دوتا پسر قد بلند و چهارشونه رس رهیمس

 

 گهید میبخور بر نویبهار ا یاالن وا ی: خوب که چمهتاب

 

به ساعتم نگا کردم که چشمم به اون  یحوصلگ یکه سفارش داده بود با ب یشکالت کیاروم اروم شروع کرد به خوردن ک بهار
ا که نسبت به از پسر یکینگامو از روشون بردارم  نکهیمارو واسه نشستن انتخاب کردن قبله ا هیکنار زیپسرا افتاد که م

ساده تودستم که نشون محمدم  نگهیازم نگرفت بهش چشم غره رفتم به ر نگاشو گهیقد بلندتر بود مچم و گرفت و د یکیاون
 کردمیخودم حس م ینگاه اون پسررو کامل رو هینیسنگ یبود نگا کردم ول

 

 کنهینگا م ینجوریا نی: چرا ابهار

 

 اخه نجایا یمنو اورد یبود کاری: بمهتاب

 

 میشیبدبخت م کنهیم زتیچ ادیبابا االن م میشاپ باکالس و خفن پاشو بر یکاف هی: بده اوردمت بهار

 

 شوری: خفه شو بمهتاب

 

 تیصورت یمانتو نیخوب با ا ییاز بس تابلو هی: چبهار

 

 دوست دارم ی: اِِااِ خوب صورتمهتاب

 

و برداشتم و باهم  فمیبرداشت و منم ک نشویماش چییچشم چرون بهار سو زهیه کردیپسره نگا کردم پرو هنوزم داشت نگا م به
 شد ادهیپ یبهار کل چارهیب میشاپه پولدارا خارج شد یاز کاف گهید

 

 بهار گفت: مهتاب میکه دور شد یکمی میو به سمت خونه خاله ره افتاد میبهار شد شیو ش ستیدو سواره

 

 هووووم_

 

 خفن مدل باال دنبالمونه نیماش هی یها ول ینترس_

 

 ادیدو در داره دنبالمون م یمشک BMW هی دمیعقب و د برگشتم

 

 کودن برنگرد_

 

 یواگر نه واسه چ یکی رامونیداره حتما مس کاریاسگل با چ_
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 دنبالمونه نمیتر ا نییپا میریم میدار یماه نیخونش باالشهر باشه بب دیبا ینیماش نیمهتاب همچ_

 

 رهیم کشهیگوشه پارک کن راهشو م هی_

 

گرد تر  نیپشت ما نگه داشت چشمامون از ا قایهم دق نهیماش یبره ول نهیماش میگوشه پارک کرد منتظر بود هی نویماش بهار
 جلل خالق بهاره خانم خواستگاره پولدارم داره شدینم

 

 یمورداتو رو نکرده بود نیکلک ا_

 

 دمیند ینیماش نیهمچ کیمهتاب من تو عمرم از نزد یگیم یچ_

 

به بهار شوکه به  دیبهار اومد و از پشت کوب نیدنده عقب گرفت و با سرعت به سمت ماش نهیکه ماش میزدیباهم حرف م میداشت
باد کرد و با  شیاریمهتاب رگه بخت نمینااااارن نهیخداااا ماش ییییا نمممیبهار دراومد: مااااااش غیکه ج کردمیصحنه نگا م نیا

 مردم یشد منم ترسو داشتم م خارج نیبرداشتن قفل فرمون از ماش

 

 نییییپاااا اااااای: ببهار

 

 دهنم باز موند همون چشم چرونه بود اووف دنشیاومد با د رونیب نیشدم که پسره هم از ماش ادهیپ نیماش از

 

_____________________ 

 

 )چهار ماه بعد(

 

 گهیمهتاب پاشو د یوااا_

 

 اااااامینم ماشمیسواره هواپ ترسمیماهمه م شیمن ش هیچ یدونیاصال م اااامینم رااااازیمننننن ش_

 

 یخوایحاال نم یول یتو با من راه اومد هیقهرو دعوا ب نیا گهیدعوا هارو مامانت حالش بده د نیمهتاب بس کن ا_

 

 ستمممممممممین ایب رازیبفهم درک کن منوش نووویا ااامینم رازیعنوان ش چیمن به ه اااانیپو_

 

 یدییییفهم برمتیبا زور م ای یایم ایخودتو جمع و جور کن  خورهیکارات بهم م نیکم کم داره حالم از ا یلوس شد یلیمهتاب خ_
 سگم نکن مهتاب یاریمنو باال م یدوباره اون رو یدار

 

 روختنمممممنو فروختن اونا ف نمشونیبب خوامینم انی...م..پواینم_

 

 میجمع کن مهتاب شب پرواز دار الاتوویوس _

 

 نمشونیبب خوامیشد و دست رو شکمم گذاشتم نه من طاقت روبروشدن باهاشون رو ندارم نم دهیخونه محکم کوب دره

 

______________ 
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 یاونجا هم اخم کن یمهتاب اگه بخوا_

 

 که هست من از دوتاشون متنفرم نهیهم شهیم یاگه اخم کنم چ یچ_

 

 انیو پو امیب مایبرداشت اخرم قبول نکردم که با هواپ نیصندوق ماش یداد و چمدونارواز تو رونیبا حرص نفسش رو ب انیپو
 کرد یخودش رانندگ رازیهمه راهو از تهران تا ش نیا چارهیب

 

در باز  دیبه گوش رس نیزم یمامان رو یها ییدمپا شدن دهیکش یبعد صدا هیسمت در رفت و زنگو فشار داد و چند ثان به
 یوجه دلم نسوخت وقت چیشده بود پشت در ظاهر شد دلم نسوخت به ه شتریب دمیزنه نود ساله شا رهیپ هیشدومامان که مثل 

 زنو شوهرش متنفرم نیفقط هفده سالم بود شوهرم دادن و دلشون نسوخت االن دلم بسوزه از ا

 

 هتابممم: مه..ت..اب..ممامان

 

 منو تو بغلش گرفت و صورتمو ب*و*سه بارون کرد اومدجلو

 

داره  یمادرچه حس هی یفهمیم یکن مادر تو االن بچه دار یبزرگ یببخش منو تربخدا منو ببخش دختر بد کردم باهات ول دخترم
 دخترم یاالن عاقل شد

 

 ساله به لطف تو جدهیمادر ه هی: هِه اره مادرشدم مهتاب

 

 یگلدونا اطیبود حوض وسط ح یهمون جور یمامان دره خونه رو باز کردم و وارده خونه شدم همه چ یتوجه به اسکا بدون
دختر کوچولو شده بودم  هیمهتاب سابق نبودم من مادره  گهیمن د یسرجاش بود ول یدورش درخت انگور بابونه ها همه چ

ها مهتاب  یکنیم دایپ یحرفارو بهت بزنه چه حس نیکن اگه دخترمون ا فکرمهتاب  ینکرد یاوند کنارمو گفت: کاره درست انیپو
 یکنیم دایپ یچه حس

 

 دمیکه ده سال از دخترم بزرگ تره بخاطره پول شوهر نم یمرد هیهفده سالست به  ی..وقت دخترمو وقتچی: من...من..همهتاب
 یییدیییفهم

 

 تو خونه هستن التونیداخل همه فام یایاالن بهتره ب یکهنت سرباز کرده ول یزخما دمی: هِه اره فهمانیپو

 

گرم  یلیهمه بودن بهار ، زهرا خاله هام عمه هام شلوغ بود باهمه خ میدستامو گرفت دست تو دست وارده خونه شد انیپو
 جا خوردم ایرو یاشنا یچهره  دنیکردم و باد یسالم و احوال پرس

 

 ها یوقت بغلم نکن هی معرفتیب یه_

 

به محمد فکرم  یحت گهیهم از محمد د ایهم از رو خوردیکردم حالم ازش بهم م یروب*و*س ایسرد با رو یلیهمه خ برعکس
 اهمیرو ایبجز مامان و بابا و رو دمیخندیو م گفتمیبودم به همه گرم بودم م ستادهیکه به دخترم داده بودم ا یسره قول کردمینم

اومد سمتم داشتم با بهار حرف  انیکه پو میتوهم از خونه خارج شد شامم خورد یها اخمموندو با  یکمی زارمیمحلش نم دیکه د
کارش زد  نیا دنیبا د انمیپو نییبهار عکس العمل بهار واقعا خنده دار بود خودشو جمع و جور کردو سرشو انداخت پا زدمیم
 خنده رهیز

 

 داروهاتو بخور شما ایمهتاب خانم ب ستمیاز من لولو که ن دی:بهار خانم نترسانیپو

 

 گرفتم انیاب از پو وانیل هی: باشه قرصامو به همراه مهتاب
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 کنمیوحشت م نمشیبی: بخدا مبهار

 

 ستی: هههههععع اونقدرا هم بدنمهتاب

 

 : ِااِاِِا نه بابابهار

 

 سیبد ن ادی.: آرررره خوبه زمهتاب

 

 گذرهی: پس خوش مبهار

 

 شبااااا شتری: بمهتاب

 

 : مهتااااااااااااب گمشو برو بکپ خاک توسره پروت کنننبهار

 

 خنده از جام بلندشدم با

 

شد بدون  یکم کم همه رفتن و خونه خال گهیشده بودن د انیهام عاشق پو ییبزرگ ترا نشستم عموها و دا شیهم پ یکم و
 میفردا ظهر تهران میفتیاالن راه ب گهید میبر انیبابا گفتم : پو ایکلمه حرف زدن با مامان  هی یحت

 

 هااان بس کن دختر یقهر ادامه بد نیبه ا یخوایم ی: مهتاب تا کمامان

 

 نهیباشما رفت و امد داشته باشم و دخترم شمارو بب خوامیمن نم دی: شما بس کنمهتاب

 

 : مهتتتتتااااااااااااااببببببانیپو

 

 یول میبهت بد کرد ی: اره حق دارمامان

 

 میزیواقعا چ دیبگ دیخوایم ینه اصال چ دیحرف بزن شهیروتون نم دیچرا شما ساکت یرمضان ینداره اقا یول گهید ی: پمهتاب
 دیواسه گفتن دار

 

 دیفتیخطر داره االن راه ب دیپسرم امشب و تو اتاق مهتاب بمون انیپو میمهتاب ندار می: نداربابا

 

 هنوزم مغرور بود رفت تو اتاق و درو بست بابا

 

 از دست بدم تورو ستارم رفت مهتابم نره: نزار مامان

 

____________________ 

 

 اخه یتو چرا باهام قهر کرد انیپو_
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_..... 

 

 رهیگیدرد م نیبخواب کمرت رو زم ایقهر نکن ب گهید دیببخش ااانیپو_

 

_..... 

 

 خواااامیم یییمن بستن ااااانیپوووو_

 

 بود نشستم دهیخواب نیزم یکه رو انیپو شیتخت بلند شدم رفتم پ یرو از

 

 اخه هااا یتوچرا قهر کرد_

 

 یول یرفتیمنو پذ یتو بامن خوب شد یبود که با مادر و پدرت داشت یسمتم و گفت: توچته مهتااب هان اون چه رفتار برگشت
 مهتاب ستیاحمقانه ن یپدرو مادرت و ببخش یهنوز نتونست

 

شبانت عادت کردم چون به خانمم گفتنات  یقهر باشم چون به نوازشا تونمیببخشم باتوهم نم تونمینم انیپو بخشمی: نممهتاب
 کالفم انیکالفم پو یقهر یشکمم باشه وقت یعادت کردم عادت کردم هرشب دستت رو

 

 هیکم کم چشماش مرموز شد و  کنهیداره باچشما گرد شده بهم نگا م انیو ب*و*س کردم و پو انیپو دمیخودم که اومدم د به
 ادیتف تو گورت ب یا دمیخودم ب*و*س انویبار پو نیکردم واسه اول یغلط یخاک توسرم چ یرول*ب*ش نشست ا یطانیلبخند ش

 شلغم

 

 الوووو یییییمهتاببببب خواستیم ی: حاال واقعا دلت بستنانیپو

 

گل  شیخوشمزه باز انیپو نیمن ا میکردما عجب بدبخت یخدا چه غلط یوا زدمیحرف نم انیکلمه هم با پو هیپتو  رهیبودم ز رفته
 کرده بود

 

 برم خوامیمن م یییی: مهانیپو

 

 بهش نگا کردم واقعا حاضر شده بود یچشم هیاروم پتورو زدم کنار و  اروم

 

 میتو پاشو بر یفضوله من یآ یخنده و گفت : آ رهیچشم من زد ز هی دنید با

 

 : تهرانمهتاب

 

 خونت حاال پاشو برمینده به تهران من شمارو فردا م ری: مهتاب گانیپو

 

 : کُ..جا؟؟مهتاب

 

 هی: حافظانیپو

 

 ساعت چنده یدونی: االن ممهتاب
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 گهیپاشو د میخوریم می: چه بهتر خلوتم هست بستنانیپو

 

: انیپو میکردم اروم گفتم: بر شیهم ارا یکمیو  دمیرفت بلندشدم و لباسامو پوش یلیو یلیدلم ق یاسم بستن دنیشن با
 کوش چییسو

 

 گهید زهی: روممهتاب

 

 نیچقدر دلم واسه ا میحرکت کرد هیبه سمت حافظ میشد نیسواره ماش میو برداشت و از خونه اروم خارج شد چییسو خالصه
چقدر دلتنگه  دمیفهمیم خوردیو باد محکم به صورتم م میدیچرخیم ابونیخ یتو میکوچه ها تنگ شده بود حاال که داشت ابونایخ
 ابوناشمیشهرو خ نیا

 

وفام ، شوهره با مرامم  یعشق ب یتفاوت که به جا نیبا ا رازیش هیجا نیتر بایز ممیمیپاتوق قد یتو دمیخودم که اومدم د به
 کنارمه

 

 یبستن یمه ای: بانیپو

 

 هی: میهمزمان گفت انیکه منو پو میو مشغول خوردن شد مینشست مکتین یاومد سنم رو یشکالت یفیق یبا دوتا بستن انیپو
 سوال بپرسم

 

 :ههههه بپرسانیپو

 

 : نه تو اول بپرسمهتاب

 

 گهی: اووم بپرس دانیپو

 

 گهیبابا بگو د ی: امهتاب

 

 ........هیستاره ک ی: مهانیپو

 

 ؟؟؟یدی:هوووف چرا پرسمهتاب

 

 : اخه مامانت گفتانیپو

 

 یرنجویا یخانوادگ یکنیاالن تو ذهنت فکر م دونمیکرد م ی: خواهرم بوده خودکشمهتاب

 

 یبگ یخواستیم ینکردم مهتاب متاسفم واسه خواهرت، توچ یفکر چی: من ه انیپو

 

 میرفت کنهیفکر م شهیم داریاالن مامان ب میساعت سِه بر گهیولش کن د یچی: همهتاب

 

 دارن اجیاونا به محبت تو احت کنمیکن بخاطره من خواهش م ی: مهتاب امروز باهاشون خوش رفتارانیپو
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 انیپو کنمی: تالشم و ممهتاب

 

پارک کرد بعده باز کردن در دستمو  نویماش انیپو میو دوباره به سمت خونه برگشت میشد نیسواره ماش یخوردن بستن بعده
 میو اروم اروم به سمت اتاق رفت میو وارده خونه شد میباز کرد دیلیبشم درو اروم با ک ادهیپ نیگرفت و کمکم کرد از ماش

 شدم هوشیب عیسر باسمکه بعده عوض کردن ل ومدیاونقدر خوابم م

 

 دیاالن بر دیحتما با یعنی_

 

مهتاب  مانیموقع زا خورهیمطبم که درشو بستن داره خاک م مارستانیوقته نرفتم ب یلیاالن من خ میای: مادر جان دوباره مانیپو
 ما شیپ دیایشما ب

 

 میو به سمت تهران حرکت کرد میشد نیسواره ماش نایبا مامان ا یبعد خدافظ شاهللیگفت: ا دویاه کش هی مامان

 

_____________ 

 

 گهیمهتاب خانم پاشو د_

 

 بزار بخوابممم_

 

 ییییگالبتون منم مثل مامانش تنبل بشه مه سیخدا نکنه گ یوا_

 

و گفتم  دمیشدم چشمامو با دستام مال اریانگار هوش دمیخونمون د نگیاومدم و خودمو تو پارک رونیب نیاز ماش یحال یب با
 ممیدیرس ازهیخم یواااااا ک

 

 خوابم گردنمم درد گرفت یخدا رونیب ایبخدا ب گنیهمسفر خوب به تو م یاالن از اول تا اخرش خواب بود نی: همانیپو

 

 شدمیمنم بودم ناراحت م ییناراحت بود خدا انیپو

 

 اخه یدونی..ن..من.مای: پو..مهتاب

 

 و بزنم موتیر رونیب ایخوب باشه حاال ب یییلی: خانیپو

 

 ختهیچشماش قرمز شده بودو موهاش بهم ر انیپو میسواره اسانسور شد گهیباهم د موتیشدم و بعده زدن ر ادهیپ نیماش از
 احساس کردم انیهمون لحظه حرکت بچه رو به طرف پو

 

 شدینگام کردو گفت : چ انیل*ب*م اومد پو یرو لبخند

 

 کنهیم یباز بالیشده داره وال داریدخترتم از خواب ب یچی: همهتاب

 

 گالبتون برم من سیگ نیا ی: فداانیپو
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شوک  کردیم هیجواهر که پشت دره خونه نشسته بودو گر دنیو با د میاز اسانسور خارج شد انیاسانسور باز شدو منو پو دره
 میزده بهم نگا کرد

 

 موقعععع شب هاااا نیا یکنیم کاریچ نجاااای: جوااااهرر تو اانیپو

 

 کشتم اسروی انی.. پواسری...ن ای: پوجواهر

 

 دیپر انیحرف جواهر خواب از سره منو پو نیا با

 

 ؟؟یکرد کااررری؟؟؟چییییی: چانیپو

 

 ..سممتریم انیپو ی: جسد..شو انداختم تو انبارجواهر

 

 یخبرر داد سیتو به پل یکرد کارری: احمققققق چانیپو

 

 یییبگ یییاگه به کس کشمتتتیگرفت : م قشویسمتشو  دیجواهر پر ارهیدرب شویکه گوش بشیدست کرد تو ج انیپو
 برم زندان تررخداااا خوامیمن نم انیپو میییاز شره جسدش خالص ش میبر اااااایب ایب کشمتتتتیم

 

 کهیزن یمصرف کرد یمحکم جواهرو از خودش جدا کرد و گفت : چ انیپو

 

 دنیبه سولماز نگووو اون ادم فروشه با د کشمممیتورم م ییییبگ ی: باور کن کشتمشششش من کشتمشش اگه به کسجواهر
 یقراریو بچه داشت ب شدمیاز ترس داشتم قبض روح م مشیبکش ایب دی..مهتاب فهم انیمن ساکت شد و گفت: بکشش...پو

 کردیم

 

جواهرو پرت کرد داخل خونه و  انیدره خ نه رو باز کردم پو یباز کن فورجواهرو گرفت و گفت: درو  انیاالغ پو یگیم ی: چانیپو
 هااااان یزد یه*ر*ز*ه باز چ یگفت : عوض

 

 ااااانی...پوووو انی: پومهتاب

 

 رونیو از دهنش کف اومد ب دنیشروع کرد به لرز جواهر

 

 : مهتااااااااب بروووو تو اتااااقانیپو

 

محکم تو گوشم خوابوند از شوک خارج شدم و شروع کردم به  انیکه پو کردمیاهر نگا نزده داشتم به دست و پا زدن جو شوک
 خوردیتکون م شهیاز هم شتریکردن بچم ب هیگر

 

و بچه تو شکمم تکون  زدیقل*ب*م تند تند م دمیرفتم تو اتاق و درو محکم کوب ی: برووووو تووو اووون اتااااق مهتاب فورانیپو
 تشیو گلوش کبود بود و ل*ب*ا*ش پاره از وضع رفتیم یشده بود و ل*ب*ا*ش به کبود اهیبد بود جواهر س یلیخ خوردیم

کم کم  خوردیبه گوش م نیزم یجواهر رو یشدت دست و پا دهیکوب یصدا نوزمکجا بوده برام سخت بود ه دیفهمیم یهرکس
 شدیم شتریدلم شروع شد و هر لحظه ب رهیدرده ز

 

و کم کم  دمیکش یبلند غیلحظه با تکون خوردن بچه دردم باالرفت و ناخواسته ج نیو تو اخر شدیم ترشیلحظه دردم ب هر
 دمینفهم یچیه گهیچشمام تار شد و د
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 (انی)پو

 

 ادیسرش م ییواگر نه معلوم نبود چه بال مارستانیخوابش برده بود خداروشکر به موقع اوردمش ب مهتاب

 

 دیندار اجیاحت یزیمرتبه چ یدکتر همه چ یاقا_

 

 دیبه خانم دکتر اشفته تماس گرفت دیمطلع بش قیاز حال جواهر صد دیشما بر یبیخانم نا_

 

 ارنیم فیدکتر گفتن صبح تشر یبله اقا_

 

بود رنگش زرد شده بود و موهاش به  ومدهیمهتاب هنوز بهوش ن مردمیداشتم م یرفت از خستگ رونیاز اتاق ب پرستار
 ابش پاره نشده بود فقط هنوز زود واسه بقل کردن دخترکم سهیبود خداروشکر که ک دهیچسب شیشونیپ

 

 دنیکتم و تودهنش گذاسته بودم تا قفل نکنه که با شن ینایمواد مخدر حالش بد شده و تشنج کرد است ادهیاز مصرف ز جواهر
 نیاخرم زنگ زدم اورژانس تو ا یکیاون ایبرسم  نیبه ا دونستمیمهتاب جواهرو ول کردم به سمت اتاق رفتم نم غیج یصدا

 حواسم به دوتاشون بوده یمدتم با بدبخت

 

 دکترررر یتو اتاق : اقا دیپر یکه در باز شدو فتح بردیتخت کم کم داشت خوابم م یگذاشتم رو سرمو

 

 ؟؟؟ شدهیبللله چ_

 

شما  یاز جام بلندشدم: خانم فتح تیعصبانگذاشتن رو سرشون با  مارستانویب قیدکتر اشفته اومدن به همراه مادره خانم صد_
 دهیرو ناد می: مردم شوهر دارن ماهم داریاز اتاق خارج شدم حرف اخره فتح کنمیم یدگیمهتابو رس دیتنها نزار دیبمون نجایا

زز : سوووولمااازکردنیم دادیجوون مونده بود داشتن دادو ب یکه به لطف عمل جراح گهیزنه د هیگرفتم سولماز به همراه 
 هاااااا دووونهیچاله م یییرو سررت فکررر کرد یییگذاشت نجااارویا

 

 با جواهررر یییکرد کاررریهاااان چ کررردهیم کاریجواهر خونه تو چ_

 

 نمیدختره نارن کهیمرت_

 

 داره ینره خالت ساکت کن صبرم حد ادتیکه  زنمتیم یییجوریخفه شووووسولماز واگر نه _

 

 شدیدکتر دخترم چ یاز اتاق خارج شد که مادره جواهر گفت: اقا یصابر دکتر

 

استفاده اون همه مواد رو  یاز مواده مخدر فوت کرد بدنشون انادگ ادیز تفادهیدخترتون به علت ا قی:متاسفم خانم صدیصابر
 خانم دکتر گمیم تینداشته به شماهم تسل

 

اونقدر شعور نداشتن  نایا الیپر سد از فام مارستانیساعته ب کیودن روسرشون گذاشته ب مارستانویو مادره جواهر ب سولماز
 رو گرفتم ایفرصته شماره پر نیبهتر نایواسه زنگ زدن به مامان ا دمیخفه شن ساعت هشت بود که د دیبا مارستانیبفهمن تو ب

 

 بوق
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 بوق

 

 .....بوق

 

 منصرف کرد: االو..وو یمنو از قطع کردن گوش ایپر یخابالو یکه صدا شدمیم دینا ام ایاز جواب دادنه پر داشتم

 

 ایپر_

 

 دیاومد رازیاز ش یک ییاِ داداش تو_

 

 انهیبه حرف  یدیگوش م_

 

 داداش بگو دیببخش یوا_

 

 و بهس نگفتم اتیکردن اتفاقا از اومدن جواهر دره خونمون تا بدشدن حاله مهتاب فقط جز فیکردم به تعر شروع

 

 گمیبه مامانم م مارستانمیب گهیساعت د هیمن  یبگ دیداداش االن با یوا_

 

 خستم یلیمن خ ایزود ب_

 

 واست اومدم داداش رمیبم_

 

 بود ی، روزه پر استرس روزیگفتم و تماسو قطع کردم د ییدلم خدا نکنه ا تو

 

 رمیها خودم م یایب ستیالزم ن ستیمهتاب اگه حالت خوب ن-

 

 امینه م-

 

تو  یگفت: اخه خانم بهش زهرا که جا کردمیم یخودم خال یطور که ادکلن رو، رو نیبودم هم دهیدختر ند نیشق تر از ا کله
 با اون وضعت ستین

 

 بگم زیچ هیاوووم -

 

 دیی: بفرما ادیهم بپوشه بهش م یدختر گون نیسمت مهتاب ا برگشتم

 

 سره مزاره... میبعده مراسم جواهر بر شهی...دوست داستم م یلیرو خ ییپاشا یمن ...خوب من مرتض-

 

 خالت بد نشه یباشه ول-

 

 شهینه نم-
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دله منو برد حاال هوووف..با فکر کردن به  تشیبرق عصبان هروزیکه  ییهمون چشما زدیبرق م شیقهوه ا یچشما یذوق زدگ از
 گهیعاشق ماهم بشو د ایب یهم بوده پورخند رو ل*ب*م نشست ِداخه دختر تو که عاشق همه بود ییپاشا یعاشق مرتض نکهیا

 

 عادت کردم دستت رو شکمم باشه انیپو

 

 ییییمنووووو در آووووررررد یاداااااا-

 

 مهتاب شوک زده برگشتم و گفتم : نه به روحه جواهر یصدا دنیشن با

 

 کوتاهه ایخوب بابا قسم نخور به اون بدبخت دستش از دن یلیخ-

 

 چشم-

 

 میشد نیو سواره ماش میرفت نگیبه سمت پارک از میزده بود پیت یو شوهر سرتا مشک زن

 

 کولرو بزن انیخدا چقدر گرمه پو یوا-

 

 : مهتاب دمیکرده بود ازش پرس ریوقته ذهنم و درگ یلیکه خ یروشن کردم و سوال کولرو

 

 بله-

 

 یبد لیادامه تحص خوادیتو دلت نم گمیم-

 

 ؟یگفت یگفت: چ یتعجب کرد یکه معلوم بود حساب مهتاب

 

 میریهم پرستار بگ بچه

 

 یزنیحرف م یجد یدار انیپو-

 

 ستمیاونقدر احمق ن التیتحص ینه رو یمن متعصبم ول والیه هیاخه  یتصور کرد یباال انداختم و گفتم : مهتاب تو منو چ ابرومو
 یاریراستش خودمم متعجب بودم که اصال اسمشو نم رمیتو رو بگ تیموفقع یکه جلو

 

 واسم فرق نداره ادینگفتن توهم ز اینبودم و گفتن  یدختر درس خونمن اصال  انیپو یدونیم-

 

 مهتاب یبد لیادامه تحص یدوست ندار یعنی: انیپو

 

 ومدیمن از اولشم از درس و مدرسه بدم م انیبدم فقط واسه کالسشه پو لیاگه بخوام ادامه تحص-

 

 یهرجور راحت-
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که کنارم نشسترو دوست دارم طبق  ییتا چه اندازه فرشته ا دونستیکردم و به سمت بهشت زهرا روندم خدا م ادیز سرعتمو
کرد  یخودش خال یداشبرد بودو برداشت و رو یکه تو یراه مهتاب دوال شد دره داشبرد رو باز کرد ادکلن یوسطا شهیعادت هم

 اشمیفضول باز نیافتاد عاشق ا بودم دهیخر شیکه چند وقت پ ییچشماش به لواشکا

 

 هیواسه ک انیماااااپوبدون  ییییه -

 

 بخورش واسه تو گرفته بودم-

 

ادم سگ  گنیکه م نجاستیلواشک خوردن مهتاب و نگاه کنم ا ایکنم  یرانندگ دونستمیشروع کرد به لواشک خوردن نم مهتاب
 بشه عاشق نشه

 

 میراه افتاد مارستانیو به سمت ب میداد از بهشت زهرا خارج شد تیمهتاب خانم رضا نکهیا بعده

 

 یکه اگه وقتت بره ج یدیگوش نم میبلندشو بر گمیبهت م یمهتاب ه-

 

 بابا دهنمو سرو.. یا-

 

 یکنیم تیکردو گفت: چقدر اذ یحرفش تموم شه چند تا سرفه الک نکهیا قبله

 

 ننه کنمیم سیههههههع اها دهنتو سرو-

 

 ای یداد ریاز دهنمون در رفت گ یزیچ هیبابا حاال ما  یا-

 

 ل بپرسمسوا هی: انیپو

 

 : دوتا بپرسمهتاب

 

 میبزار یگالبتونم و چ سیاسم گ میخوایم می: چرا ما تا حاال فکر نکردانیپو

 

 االن ی: خوب که چمهتاب

 

 تو اخه یذوق ی: چقدر بانیپو

 

 خوب بهار خوبه میبزار یبگم ، چ یواااا خوب چ-

 

 منحصر بفرد باشه دیتک باشه دختره من با میانتخاب کن دیاسم جد هی هیبهار،اووم بهار نچ تکرار-

 

 اسم من چقدر قشنگه مهتااااب نیبزار بب یاسم درست حساب هی اادایمصنوع خوشم نم یلینگیج یمن اسما-

 

 خنده رهیمهتاب و گفت که نتونستم خودم و کنترل کنم و زدم ز یجور
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 یقشنگ نیهاااا اسممم زشته دلتمممم بخواد به ا یییخندددیم یییوااااسه چ-

 

 چطوره وشای: نیباحال مهتاب و گفت یلیگفت زشته خانمم خ ینه بابا حاال ک-

 

 وشایچ ؟؟یییییییچ-

 

 ووشاین-

 

 خوبه تایگ ادیمدال خوشم نم نیا گهید دونمینم وشای،پ وشایم یاسما نیمن از ا-

 

 خوبه نیطن تا،یچ گنیننننه به بچم م-

 

 یییییطن نجاااایا ایب یبهش بگم طن دیبا یسخته ه رررینخ-

 

 قشنگه میلیخ-

 

 هیطوالن گمیگفت زشته ها من م یک-

 

 قشنگه میلیخ نهیبزارسک یخوایم-

 

 نهیاسم خودتو بزار سک انیپو ییکنیمنووو مسخره م-

 

 دخترک باشه نیما سره هم یدعواها نیقشنگ تر دیشا کردمیم فیک کنهیداره سره اسمه دخترکم باهام دعوا م نکهیا دنید از

 

ما  یها یریو درگ گذشتنیم گهیروز ها از هم د میکن دایاسم تک و خاص واسه دوردونم پ هی یباهمکار مینتونست اونروزم
و مهتاب  میرو بخر یمونیسیس دیکه حتما مابا گفتنیمهتاب م یاز مشکالتمونم مهتاب خانم بود مامان و بابا یکی شدیم شتریب

بود که دخترکم  کینزد گهیبازار کرد د یبه همراه مامان رو راه ایو منو خودشو پر دنشون یو اخرم حرفشو به کرس کردیقبول نم
 بود ینه مهتاب راض شستینه به دل من م یول گفتیم ینداشت هرکس اسم یو هنوز اسم ادیب ایبه دن

 

 خوبه قشنگه نی: نگایپر

 

 دیزاری: چرا اسمشو طال نمبابا

 

 کنمیم شنهادیرو پ ای: من توتمامان

 

 گالبتون شروع کرده بود به کمک کردن سیگ نیتو انتخاب اسم ا دمیام یحت گفتیم یاسم هی دیرسیاز راه م یهرک خالصه

 

 کنه دایعمل پ یکامل و برا یتا بدنش امادگ دی: داروهاشو به موقع بدانیپو

 

 بده رتونیدکتر خدا خ یبله اقا-

 



RomanCity 
 فقط به خاطر دخترم رمان 

 

https://telegram.me/romancity 66 

 

 تو اتاق دیپر دیاز اتاق خارج بشه دره اتاقم باز شدو ام نکهیقبل ا ی( از جاش بلندشد ول مارمی)ب یسلوک خانم

 

 از اتاق خارج شد یچپ چپ نگاش کردو بعده خداحافظ کمی یسلوک خانم

 

 ..یجور نیهم یدِ اخه تو شعور ندار-

 

 ، تک ، باکالس کیکردم ش دای: پدیام

 

 یکرد دایووپی: چانیپو

 

 حافظم شهیم شمیمعن ییخوبه خدا نیقشنگه هم ای: پاندیام

 

 گمیبه مهتابم م ستیبد ن یروش فکر کنم ول یکمی دیبا ای: پانانیپو

 

 ادیم انمیخوبه به پو میلیخ ستی: بد ندیام

 

کنسل شد مهتاب من نه  اهمیپان بیترت نیبه ا زدیمامان مهسا بود که ساز مخالف م دفعهیخوشش اومد و ا ایاز اسم پان مهتاب
 مینکرده بود دایپ نهیکه به دلمون بش یهنوزم اسم یماهه شد ول

 

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

 

 توکه رونیب یختیمهتاب خانم صد دفعه اون ساک و ر-

 

 کم باشه یزیچ ترسمیخوب م انیپو-

 

 هیهمه استرس برا چ نیو گفتم : مهتاب ا دمیب*و*س شویشونیبغلم گرفتم پ یسمتش رفتم و کنارش نشستم و سرشو تو به
 عشقم

 

 یترسیچشماش که پر از اشک بود محکم تر به خودم فشردمش و گفتم: م دنیبهش نگا کردم سرشو باال اورد با د منتظر

 

 ترسمیم یلیخ انیپو ترسمیم-

 

 که رمیمن بم یاله-

 

 امینام برب یاز پس خانم ب ینگو من بدون تو چجور شیییل*ب*م گذاشت و گفت : ه یرو دشویکش یانگشتا مهتاب

 

 افتاده ها اهمیپر نینام تو دهن ا یخانم ب ینک دماغشو گفتم: از بس به دخترکم گفت زدم

 

دختر پر از ارامشه مهتاب طلوع من بود عشق  نیکمرش گذاشتم بغل ا یگذاشت دستامو رو نمیس یسرشو رو دویخند مهتاب
 خار تو پاهاش بره زاشتمیوقت نم چیمن بود ه
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 نداره یواسم فرق انهی ی: قبول کنسولماز

 

 شهیمـــن باورم نم یفهمـــــــــــــــیم یگــــــیچـــــرند م ـــــــــی:دارانیپو

 

 یفقط گفتـم بدون ستیاصال مهم ن نڪ: باور ن سولماز

 

 :شرتـــــــ کــــــــمانیپو

 

 یشیم مونیپش یبه حرفم گوش نکرد نکهیروز از ا هی سولماز

 

 :درم پشتــــت بـــبــــندانیپو

 

وجه  چیامکان نداره به ه نی...نه ایاگه راست بگه چ دیاز جاش بلندشد و بعده خارج شدن از اتاق درم محکم بهم کوب سولماز
 امکان نداره

 

 به فرده مقابلم تلفن و برداشتم: دیببخش هیکردم که تلفن زنگ خورد با  تیزیو ضویاعصابه داغون دوتا مر با

 

 دییدکتررادمهر هستم بفرما-

 

 ..داشـ..دا.-

 

 حالت خوبه یخودت ایپر-

 

 ........مهتابـــــــمارستانهیب ایدا..داش ب-

 

 ؟؟؟یادمــــــ بگـــــو مهتــــاب چـــ ـــــــــنیع_

 

 ااااا خــــوب داداش داد نزن تــا بگم_

 

 ـــشدعیچ نمیبلنــد شده بودگفتم: امـــــــم د بنال بب یلیاسترس و صدام که خ با

 

 خاموش بود ........................... تیمهتـــاب دردش گــــرفت تنــها بودهــ زنگ زد بـــه تـــو که گوش -

 

 واسه اتاق عمــل کننیداداش مهتاب و حاضر م ای.... زود بمارستانهیب مشی:اال اوردایپر

 

از اتاقـــــ خارج شدم به سرعت نور خودمو به  که متعجب از رفتارم بود ضیبدست از جام بلند شدم و بدون توجه به مر یگوش
 یعتیشر ابونیخ نیسنگ کیتو ترافـــ شــــدمیم وونهیراهـ افتادم داشتم د مارستانیرسوندم تخته گاز به سمته ب نیماش

 ـــدونمیدم نمبـــــوق گذاشته بو یدستــــم رو فرستـــازمیحرومـــــزاده لعنت م لمازکرده بودم و به خودم و اون سو ــــریگ
مبهم بود حسه مبهم بابا شدن و حسه عذاب عشقت دوتاحسه کامال متفاوت که باعث  یخوشحال بودم استرس داشتم همه چــ

 شدیم میسردرگم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 یشــدم از بـــس راهـ رفتـــ ونـــهید ــــریاروم بگ ــــانی:پومامان

 

 :شـــــــــد سه ساعتانیپو

 

 کنم هیزدم و چشمامو بستم کـــم مونده بود گر هیتک واریبه د ومدیمهتاب از تو اتاف عمل م ــــادیفر یصدا

 

 یریگیم لیزنت و دخترتو سالم و سالمت تحو دخدایاروم باش پسرم به ام_

 

نشستم و  یصندل یمنـــهـ واسه مهتــــاب زود بود کالفه رو ـــرهیتقص ــشمیم وونهیمامان از عذابـــــــ وجــدان دارمـــ د_
هم دخترم هم زنم  خواستمیمهتـــاب برام درد آور بود اصــــال مــن دوتــاشونو م یـــــادهایفر یدستامو ستون سرم کردم صدا

 هردوشون رو

 

 میدیپر یصندلــــ یمامان از رو یمهتاب منــــ و حت هیداد بعد یصدا با

 

دخترم رو چرا  عیگر یپســــ صدا دمیشنیضربان قل*ب*م رو م یمهتـــاب متوقف شد صدا ادهـیفر یقطع شد صدا ـداصـــ
 بلند مهتــاب قل*ب*موو لرزوند یحبــس شده بود پاهام سست شد و صدا نمینفســم تو س دمینشن

 

 ااااااااااننننننننیپووو بچممممممممممم

 

 کوچولو یلیکوچولو خ-

 

 بزرگ باشه که دی: خوب نباایپر

 

صورتش قرمز بود و  خوردیم ریو با ولع ش زدیو چنگ م نمیکه از پوست و جون خودم بود س یبود دخترم کس ایحسه دن نیبهتر
 یرو وقت یعشق من عشق واقع زمیعز یکوچولو نمیبود هنوز چشماشو باز نکرده بود تا چشماشو بب ییطال یصورتش موها یرو

دزد  یلیرو تازده بود درد داشتم کمرم خ ناشیبزرگش بود و پرستار است ساشترکوچولوم رو بغل گرفتم لبادرک کردم که دخ
شد،  یوجودم پراز شعف و شاد دادیو پاهاشو تکون م دیکشیچنگ زد موهامو م نمویدخترم س یفراموش کردم وقت یول کردیم

 سرم یباال یصورت یگل پر بود و بادکنک ها یاطراف از سبدا یفضا

 

بهش  اقیو پس زدو چشماش کم کم باز شد خودمو پوشوندم و با اشت نمیس خورهیم ریش ی: پدرسوخته نگاش ُکنا چجورانیپو
خدا  یبودن موهاش بود اشکامو پاک کردم و گفتم:وا ییسرش نشون از طال یرو ییطال یبود پُرز ها یزل زدم و چشماش اب

 مارستانینکنه عوض شده تو ب نیا هیک هیشب انیپو..

 

 امشهیعمو پ هیگل دخترم شب یترک یاالیسر نیا یپا نینش گمیم یخودمه ه یطال سیگ رمینه خ-

 

مردمو  یوفامه که زنو بچه  یپسره ب امیگرفت و گفت: پ یشیکه مامان مهسا پ هیک امیپ نینگا کردم تا بفهمم ا انیبه پو متعجب
 داد حیبه مادرو خانوادش ترج

 

 گفت: تبسم انیکه پو کردمیلبخند به دخترکم نگا م با

 

 ینگا کردم و گفتم : چ انیپو به
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 لبخند یعنیمهتاب پس دخترم باشه تبسم  دمید تویبار لبخند واقع نیاول یلبخند من برا یعنی: انیپو

 

 قشنگه یلی: تبسم خمهتاب

 

 که االن دارم یاحساس هی: نه به قشنگانیپو

 

 نوه دختر خانواده رادمهر نیل: تبسم کوچولو اوایپر

 

 ایبه دن ایپر یدراورد و دستم کرد: وقت فشیک یاز تو ییبایو ز یمیانگشتر قد دیب*و*س مویشونیمهسا سمتم اومد و پ مامان
رادمهر شد بدمش تو  یکه نوه خانواده  یدختر نیبهم داد و ازم خواست به مادر اول نویاومد مادرشوهرم که عاشق دختر بود ا

 دخترم یاون فرد

 

 انیبه امارت پو مارستانیبعده دوروز موندن تو ب میدختر چشم اب زمیچهار کلمه خالصه بود تبسم عز یتمامش تو یزندگ یشاد
 تبسمم اومدن دنیواسه د انیپو یدوروز تمام دوستا نیتو ا میبمون ششونیپ دیمامان مهسا گفت تا چهلم تبسم با میرفت نایا

 یو غم واسم معن هیگر گهینشدم چون دخترکم اومده بود لبخندم اومده بود د راحتنا یخودم دردناک بود ول یالیبجز فام
 نداشت

 

و مارو از روش رد کردن تبسم دسته بابا  دنیپامون سربر یدوتا گوسفند بزرگ جلو میوارد امارت بش نکهیا قبله
اسفند  یبود و اروم و قرار نداشت بو یجاش عروس هیکه  انمیپو خوندیخروس م ی)پدرشوهرمهتاب( بود بابا که کبکش حساب

 اورده بود یتبسمم باخودش شاد رفتیکس نم چیه یبود لبخند از رو لبا دهیچیدماغم پ یتو

 

____________________ 

 

 مهتاب تو دراز بکش-

 

 کنهیدرد م یلیکمرم خ-

 

 االن نجایا ارمیو م گهواره تبسم رمیم گمیبه دکترت م زنمیزنگ م-

 

 باشه برو-

 

بود  یحسه قشنگ یلیمامان بودن خ دمیتخت دراز کش یکمکم کرده بودو لباسامو درآورده بود با صورت جمع شده رو انیپو
شده بود  دهیچیپ یصورت یپتو یگهواره رو اورد و کناره تخت گذاشت و بعدم مامان مهسابا تبسمم که ال انیبعد پو قهیچنددق

 دیساکت باش دهیوارد اتاق شد: نفس خانم خواب

 

زود هرچه زود  دیشناسنامه اسمه دخترم با یو به مامان مهسا گفت: من برم واسه کارا دیبار ب*و*س نیصدوم یمنو برا انیپو
 تر ثبت بشه

 

 خودتو دخترم دخترم ی: کشتایپر

 

مامان مهسا هم  کردیگهواره تبسم و نگاش م یکه رفته بود باال ایپر ا،یمنو مامان مهسا و پر میو موند رونیرفت ب انیپو خالصه
 : مامان مهسا؟دمیکرده بود رو از مامان مهسا پرس کیتحر یمو حساب یکه کنجکاو یساکت کنارم نشسته بود سوال

 

 جانم دخترم_
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 سوال ازتون بپرسم هی شهیم_

 

 نقش بست و گفت: بپرس دخترمبدتر بود روصورتش  هیکه از صدتا گر یمهسا لبخند مامان

 

 تبسمه چرا تاحاال.... هیهمون که شب امیاقا پ_

 

 اون بچه دارنشهیب ایحرفم تموم شه گفت: پر نکهیا قبله

 

که زنگ خورد با عجله از اتاق خارج شد فکر کردم مامان مهسا  شیکوچولع گوش یلیخ کنمیدارم نگاش م گهیگفت: نه د ایپر
 یبدجنس و دار رزنیپ هی یکه زد تصورم عوض شد: حوصله دردو دل گوش کردن به حرفا یبا حرف یبگه ول یزیچ خوادینم

 

 دخترمو یکنجکاوم بشناسم عمو میلیمن خ هیچه حرف نیا کنمیخواهش م _

 

من بودم که منم عاشق سپهر که پسره  شونیبود که عاشق پدرم شد و باهم ازدواج کردن حاصل زندگ یزنه روس هیمادرم _
که از  ییخرما یو موها یاب یپسر با چشما هیعروس شدم دوسال بعد صاحب  یسالگ ستیپدرم بود شدم تو ب کهیشر

خوشبخت  یلیاومد خ ایبه دن ایاوردم پنج سال بعدشم پر ایدن هو ب انیمادربزرگش به ارث برده بود شدم و سه ساله بعد پو
 برگشت...... یرفت به فرانسه هفت سال بعد وقت لیتحص یسالش شدو برا دهیهج امیکه پ میبود

 

 شد و ادامه داد: یاشکاش جار دیحرفاش که رس ینجایمهسا که به ا مامان

 

 کیپدر بچه  دیمن پسره اولم نبا امیبچه هشت ساله داشت قبول نکردم پ هی کایاومده بود جس کایزن به اسم جس هی با
 کایاوله ورودش به فرانسه تو دامه جس یهمون ساال یبود وتو یجذاب یلیپسره خ امیپ شدیزنه خراب م هیو شوهر  گهینفرد

 یول زنمیاسمتو از شناسنامم خط م یبچش گفتم اگه اونارو انتخاب کن دخترو نیا ایمن و خانوادت  ایافتاده بود بهش گفتم 
من  امیاول دختره ولش کردو رفت و پ یهمون ساال یپسرم اون زنو انتخاب کرد و برگشت فرانسه از ارث محرومش کردم تو

 ادی دمیبار تبسمو د نیاول یبرا یوقت کنهیرستوران رو م هی هیما و تو فرانسه گارسون شهیوقت قبول نکرد برگرده پ چیه گهید
 بغلم گذاشت افتادم یپرستار تو شیودوساله پ یکه س یپسربچه تپل

 

 یستیمتعلق به خودت ن گهیو گفت: کارت سخت شده مهتاب تو از االن د به کمرم زد یمهسا از جاش بلند شدو ضربه اروم مامان
 یدخترم فقط تبسم یتو االن فقط متعلق به تبسم

 

بچه  هیشده بود دکتر  هوشیدرهـ بسته اتاق عمل به سرعت وارد اتاق عمل شدم مهتاب ب یحت شدیمانع من نم یچیه گـــهید
 رو پشتــــش زدیکبودو سرو ته گرفته بود و م

 

 مـــهــــــــتـــــــابــــــــــــم_

 

و زرد مهتابم بود تو لحظه اخر چشمام دوباره به بچه  دهینگام به صورت رنگ پر دمیشنینم یچیبه سمتم اومدن ه پرستارا
بلنده دکتر که پرستارو صدا  یبچه و صدا هیگر فیضع یصدا یدیگفته تو اوج تا ام یهــــا ک کنهینم هیگفته مرد گر یافتـــاد ک

بچه که  دنیمهتابم چشماش و باز کرد و با د یبود نه غم و ناراحت یاشکام از شاد االو شعف کاشت و ح یدلم شاد یتو زدیم
 شد هوشیپرستار تو بغلش گرفته بود لبخند زد و از شدت درد دوباره ب

 

شده بود از اتاق  دهیچیدورش پ شیصورت یکوچولو که که پتوو  فیموجود نح هیربع بعد پرستاربا  کیو  رونیانداخت ب منو
 عمل خارج شد

 



RomanCity 
 فقط به خاطر دخترم رمان 

 

https://telegram.me/romancity 71 

 

 یفکر کنم زور دمیبچه و مادر هر دو سالمن بچه رو تو بغلم گذاشت اونقدر سبک بود که از بغل گرفتنش ترس گمین کیتبر_
به پرستار داد پرستار بچه  یریچشم گ ینیریکرد و ش یشیاونقدر غرق تو صورت قرمزش بودم که بابا از من پ شدیم لویک ــــهـی

از عرقش از اتاق عمل خارج شد و من به اوج  سیو صورت خ دهیبعد مهتاب که با رنگ پر واز ما دور شد  یرو گرفت و با خوشحال
 دمیرس یخوشبخت

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 ادیپس چرا بهوش نم -

 

 بخاطر داروهاست نگران نباش_

 

 کردم چشمامو باز کنم عیس شهیتر از هم نینگیشده بود  نیبدنم سنگ انیو پو ایپر یصدا دمیشنیم

 

 یشنویمهتـــاب صدامو م ادیداره بهوش م_

 

 ..م ..خوبمشنویگفتم: م دمیصدامو شن یکه خودمم زور یوار طور زمزمه

 

 یخانم درد ندار یتو که منو کشت_

 

 ..ا..نـیخـــــــــو..بـــم پــو_

 

 انیجان پو_

 

 حــا...لــ..ش..خــوبه_

 

 .......خوبه دردت به سرم خوبه_

 

 خوبع یباور کنم همه چ زاشتیکه تو دلم بود نم یترس یراحت شد ول المیخ دیرو ب*و*س میشونیخم شد و پ پــوبان

 

همه  دمیفهم دنشیبگه مامان مهسا باچشما متورم و سرخ شده از اشک وارد اتاق شد با د یزیدهن وا کنه و چ انیپو نکهیا قبل
رفـــت ارهـــ نفس  ــانیمـــن بغـــلش نکـــــــــردم پـــو ی: مـــــــــردهـ دروغ گفتـــــستیگفت مرتب ن انیهمون جور که پو یچ

 دختـــــــــــرم دمیرفت تمام ام ظارنه ماه انت ومدیدر نم

 

 کردیاز من نداشت و متعجب به مامان مهسا نگا م یخودش دست کم انمیپو

 

 ...شــــدهـــــیمـــامـــانــــ چـــ_

 

 ارومـــــ باشــــ مهتـــــــاب

 

 بگو یزیچ هیتو  انیو سالمه پو حیاروم باش دخترت صح کنمی: ارون باش مهتاب خواهش ممامان

 

 زنــــدســـ دختــــرم هــســــت شــــویگر یصدا ـــدمیخـــودم شـــن ــدمیشنـــ_
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 دختـــرم یاورد ــایدختر کوچولو ناز به دن هی ارشیهــست مهتاب هــست االن پرستار م_

 

 ــنـــمــشیبــبــ ــــخـوامیمثل بچه ها با دستام اشکام و پاک کردم و گفتم : م زدمینفس نفس م هیشدت گر از

 

🈶🈵_یدیسع یسالم اقا 

 

 ییدایکم پ انیسالم اقاپو_

 

 شدیکه سفارش دادم چ یجان اون گردن بند ثمیم رمیبخدا درگ_

 

 امادست اریداداش بخدا شرمندتم اصال فراموش کردم بهت زنگ بزنم شما عکسو ب_

 

 یطال فروش امیباشه پس من بعدازظهر با عکس م_

 

عده گرفتن ب یدمت گرم چقدر تو بزرگ ایتبسم رادمهر دختره من خدا رمیتبسمم و بگ یو قطع کردم و رفتم تا شناسنامه  تلفن
و اشتباه نوشتم(کردم وبه سمت  نیاگه ا دیازش گرفته بودمو ظاهر)ببخش یکه با گوش ییشناسنامه دخترم رفتم و عکسا

گفت عکس و بهش دادم رفت  کیاومده بهم تبر ایگفتم که بالخره دخترم به دن یرفتم بعده سالم و احوال پرس ثمیم یطالفروش
 نیقلب اسم منو مهتاب به الت یرو شدیقلب که درش باز م هینازک و  رهیگردنبد با زنج هیساعت بعد گردن بندو اورد  میو ن

مهتاب  یکه برا یبود دستبند گقشن یلیخ کردیم ییعکس تبسمم توش خودنما شدیدره قلبه باز م ینوشته شده بود و وقت
وقت  چیبه سمت خونه رفتم تو عمرم هخارج شدم و  یسفارش داده بودمو ازش گرفتم و بعده حساب کردن پولش از طال فروش

درو باز کرد ساعت هفت بودو بخاطره  میبوق زدم تا اوس رح دمیزده نبودم به دره امارت که رس جانیخوشحال و ه نقدریا
ابروهام باال  نگیپارک یبلند خاله خانم تو یشاس نیماش دنیو باد نگیبردم تو پارک نویشده بود ماش کیتار اهو زییبرگشتن پا

 رکنهیرفتم خدا بخ الیشدم و به سمت و ادهیپ نیاز ماش یفور دیپر

 

 از خاله خانم کیکوچ حی)توض

 

و به  برنیهمه ازش حساب م یبه طور رانیا ادیم یو هر از گاه کنهیم یزندگ هیکه تو روس انیمامان پو یخانم ، خاله  خاله
 (ارهیحرفش حرف نم یو مهساخانم رو دنیحرفش گوش م

 

 بود دیبفهمم مهساااا ازتو بع دیاونوقت من حاال با دهیییزا انیزن پوووو_

 

 خاله بخدا اصال_

 

 حرف نباشه مهسا حرف نباشه عروس_

 

 بله خا..له جان_

 

 یینجایشوهرت کجاست توچرا ا_

 

خاله  نجاستیا یک نیپر سرو صدا وارد خونه شدم و گفتم: ِااِاِ بب نایرومخه مامان ا رهیم یخاله خانم دوباره داره دارکوب دمید
 یگوسفند یگاو دیگفتیم ریبخ دنیخانم رس
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هااا نکنه قهرکرده باهات برگشت سمت مهتاب و  نجایا یچرا زنتو اورد یمدار استیزبون بازو س شهیمثل هم انیبسس کن پو_
 گفت: عروس نکنه...

 

 رمیتبسم شناسنامه بگ ینه نه خاله جان رفته بودم برا_

 

 یییتببببسممم، نکنه اسم دخترتو تبسم گذاشت_

 

 رفت خاله خانم واقعا رومخ بود شوازیدرد گرفتن پ یاز االن برا سرمو

 

دختره همه  نیا ی ستهیشا نایاِل ستین ستشیشا یاسم عرب نیمادر بزرگشو حفظ کرده ا هیدخترک رگ روس نیمن ا یخدا یوا_
 صداش کنن نایال دیبا

 

تبسم شناسنامه  یبرا انیچون پو دیگفت ریسرخ کرده بود گفت: خاله جان متاسفانه د یهتابم که حسابم خوردیخونم و م خون
 گرفته

 

صدا کنن  نایدخترو ال نیا دیهمه با ستینکن عروس، شناسنامه مهم ن یو گفت: زبون دراز دیکوب نیزم یعَصا شو رو خاله
 ساااجده

 

 گفت: بله خانم بزرگ شیشمال یخانم بدو بدو به سمتش اومد وبا لهجه  میدخترم مر ساجده

 

 استراحت کنم یکم دیچمدونام رو به اتاق ببر با_

 

___________________ 

 

 هستم یعصب یخالرو ندارم به اندازه کاف یاخه شما بگو تحمل غرغر ها میبمون نجایا یمامان جان ما چجور_

 

 قراره به داده مهتاب برسه ها یک یبر یاصال بخوا گردهینه برمدوهفته بمو گهید رهیپ انیپو_

 

 خودم نوکرشم_

 

خونه تنگه زنو بچت  ینیبش کماهی یخوایم یبه مردم خدمت کن ی، دکترشد یدکترشد یغلط کرد یدِ پس تو اگه نوکره زنت_
 میهواشونو دار ایباشه بازم من و پر نجایزشته پسرا

 

 داغون از جام بلندشدم و به سمت اتاقم رفتم یعصاب با

 

 دادیم ریبه تبسم ش مهتاب

 

 بچه نیازپس ا یخوب من تنها تو خونه چجور انی: پومهتاب

 

 تحملش کنه بجز مامان تونهیکس نم چیخاله خانمو ه نیا یشناسیمهتاب ، اخه تو نم میری: نمانیپو

 

 انیها بزرگش نکن پو وفتهیم یمگه چه اتفاق نایبگه ال می: حاال دوهفته اگه غرغر کنه و به تبمهتاب
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 کم شده بود شیاز قرمز یسه روز از تولدش گذشته بود کم خوردیم ریسمتش دخترم باولع ش رفتم

 

 شهیم یتبسم بزرگ شه چه شکل نمیبب خوامیم یعکس داداشتو نشونم بد شهی: ممهتاب

 

 انیپو هیتخت نشست: مامان شدن حسه خوب یگهوارش گذاشت برگشت و رو یبلندشدو تبسم و تو مهتاب

 

 یمهتاب ممنونم تو مامان دخترم یهست یمامان خوب_

 

 جلو ادیم یخفه شدم ه گهیخوب برو عقب د یوا_

 

وردن اوردمو بعده درا رونیجعبه گردنبند تبسم و ب بمیو به عقب حول داد و من مثل شکست خورده ها رفتم عقب از ج نمیس
 مهتاب گرفتم یگردنبند از جعبه اونو جلو

 

 خدا چقدر خوشگله واسه تبسمه یوا_

 

 اره بازش کن_

 

 شهیمگه بازم م_

 

 قشنگه یلیدهنش گذاشت و گفت خ یعکس مهتاب دستشو رو دنیازش گرفتم و درشو باز کردم مهتاب با د گردنبندو

 

 تبسمم خوشگلتره_

 

 خودش گرفته بودم دوره مچه دستش بستم یکه برا یاز دستش گرفتم و دستبند گردنبندو

 

 انیپو یکرد نکاروی: چرا امهتاب

 

 رمیبرم واسه بقال سره کوچه بگ رمینکردم واسه تو و دخترم نگ ی: کار خاصانیپو

 

 ممنونم یلیمن ح انی: پومهتاب

 

 کارت دارم نجایا ایبابا ب یممنون باش خوادی: نمانیپو

 

 اااااانی: پووووومهتاب

 

 ایبدو ب میندار انی، مو انی: پوانیپو

 

و از خونه خارج شدم و  دمیبلند شدم و بعده دوش گرفتن لباسامو پوش دارنشهیکه مهتاب از خواب ب یتخت جور یاز رو اروم
 رمیبگ مارستانیب کیخونه نزد هیخونرو بفروشم و  نیا دیروندم با مارستانیبه سمت ب
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 دکتر یچسب به تمام معنا بدتر از جواهر اومد سمتم: سالم اقا هی یدیکه شدم خانم جمش مارستانیب وارده

 

 اتاقم دیاریامروزو ب یضایمر ستیتکون دادم و گفتم ل سرمو

 

 : چشمممممممیشدیجم

 

 مرگ یا

 

 سولماز که تو اتاقم بود چشمام گرد شد دنیاتاق شدم و با د وارده

 

 یکنیم کاریچ نجایتو ا-

 

 )مهتاب(

 

اومدم و  نییاز تخت پا یشده بودم زور نیسنگ یلیخ مارستانیصبح زود رفته ب دمیفهم دمیند انویشدم پو داریخواب که ب از
وارده  زیگاو خوردم بدون جمع کردن م نیو دور از جونم ع دمیمفصل چ زیم هینام  یرفتم تو اشپزخونه واسه خودم و خانم و ب

توخونه هم سرش دعوا  شهیکه هم میعروسک داشت هیتاره شانس بود منوس وشخ یلیپرنسسم شدم دخترم خ یاتاق صورت
 دهیاتاق چ یخوشگل تو یلیطراحش خ یبود که به لطف عمه  یصورت دیخوابه سف سیبا سرو یاتاق صورت هیبود دخترم صاحب 
 نیهمشو پخش زم رفتمکوچولوش  یمثل هر روز به سمت لباسا۵( دوباره دیاتاق بچه خوشمل تصور کن هیشده بود)خودتون 

 یدرد کم یحالم خوب بود ول رفتیلباسا دلم قنج م نیو با تصوره دختر کوچولوم تو ا کردمیکردم دونه دونه همرو با ذوق نگا م
 یگرمم شده بود اروم اروم خودمو به تلفن رسوندم و با دستا دمیترس کردیم تمیو اذ شدیم شتریکه از صبح داشتم هرلحظه ب

هفته زودتر  هیداشت  عیو س خوردیتکون م یادیدخترم ز رهیبگ دهیدردم رو ناد کردمیم عیسرو گرفتم  انیپو یلرزون شماره 
 ادیب ایاز موعده مشخص شده به دن

 

 بوق بوق بوق بوق بوق

 

 ادیتا فر گرفتمیبود ل*ب*ا*مو گاز م دهیلباسام به تنم چسب شدیم شتریو ترس و دردم هرلحظه ب داشتیبرنم شویگوش انیپو
 رو گرفتم ایپر یشماره  عینزنم سر

 

 بوق بوق

 

 دمیکشیم قیعم ینفسا

 

 بوق بوق

 

 دلم روشن کرد یتو دویکه صداش نوره ام شدمیم دینا ام اهمیکله وجودم و گرفته بود داشتم از جواب دادن پر درد

 

 بود دهیبود از اشکام درد امونمو بر سیصورتم خ زدمینفس نفس م ی...آایا..لو...و.پر-

 

 مهتاب الووو ی: خوبایپر

 

 ییییییییییآ ااااایزود ب اااایپرررر یییییآ اااایپررر اددددی: دار...ه ...ممهتاب
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 نیجا بش هیاورژانس نگران نباش مهتاب  زنمیزنگ م امیبکش دارم م قیعم ی: اروم باش نفس هاایپر

 

 دادیبوق نشون از قطع کردن تلفن م یبگم صدا یزیچ نکهیا قبل

 

ها  هیکدوم از همسا چینبود و ه شمیکس پ چیه ینالم کله خونرو برداشته بود ول یو کم کم صدا شدیم شتریلحظه دردم ب هر
 کشتیکمر دردم داشت منو م دنیشنیصدامو نم

 

 خداااااااااا یییییییییینگران نباش آ یییییآ هیشکمم گذاشتم: دختررررم مامان قووو یرو دست

 

 دواریمنو ام ایپر یکه صدا دمیدیابم پاره شده مرگو به چشمام داشتم م سهیک دمیبه پاهام نگا کردم و فهم یسیاحساس خ با
 کرد

 

 : مهتااااااااااااااااااببببببببببایپر

 

معلوم  اهمیکردم خودمو به در برسونم که با تکون خوردن بچه دادم رفت هوا پر عیس واریاز جام بلندشدم و با گرفتن د یزور
در پاهام  رهیدستگ دنهیکش نییخودم و به در رسوندم و بعده پا یبکشم با بدبخت قیعم ینفس ها خواستیو ازم م دهید ترسبو

 داخل خونه شد دهیبا رنگ پر ایافتادم و پر نیزم یسست شد و رو

 

 بابا یا اااااانیپو انینکن پو_

 

 یخوریاِ چقدر وول م_

 

و  انیپو زننیانگار دارن کتکش م زدیزجه م یبلند بود جور یلیشد ُتن صداش خ داریونگ ونگ تبسم ب یکه صدا میبود ریدرگ
اروم شد  شرفیتوبغلش گرفت و شروع کرد به قدم زدن و کم کم صداش کم شد ب عیسر انیپو میاز جامون بلندشد یمن تند

بابا اره فدات بشم من  یاوسگلمون کرد زمی: دخترم عزکردیم هیگر شیپ قهیدق وانگار نه انگار د انیزل زد به پو یجور نیو هم
 مهتابببب یوااااا

 

 دیخند یچیبه بچه نگا کردم که گفت: ه یرفتم سمتش و با نگران شدیو گفتم: چ دمیاز جام پر عیسر

 

که داشت تبسم و  انمیکردمو از اتاق خارج شدم پو سیلباسامو راست و ر عیتبسم نگا کردم اثار خنده رو صورتش نبود سر به
 کردیکمکم م یلیچهار روز خ نیتوا شییخدا خوابوندیم

 

 شدیمامان مهسا و خاله خانم واضح تر م یصدا رفتمیم نییجور که از پله ها پا نیکم شده بود هم یلیخ دردام

 

 پدرمادرش یبزرگ بشه چه با پدرو مادرش چه ب هیروس یتو دیبا نارویال ستین میحال زایچ نیخانم: من ا خاله

 

 کنهیم امتیبفهمه ق انیان چطور امکان داره بخدا پواخه خاله ج_

 

 مهسا ستیواسم مهم ن زایچ نیا_

 

عرضه و تو  یمرده ب انیچون پو دمیحرفش نترس نیا دنیقابله تحمله واقعا تحملش سخت بود اصال با شن رهیزن غ رهیپ نیا
 نبود یخور یسر
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 سالم مامان مهسا سالم خاله جان_

 

 سالم دخترم_

 

 چهار روز با تکون دادن سرش جواب سالمم و داد نیخانم طبق ا خاله

 

 خانمممم میمر

 

 خانننننننننم میمر

 

 عروس خانم دییبفرما_

 

 دیزیاب جوش بر نیتو ا شهیتبسم و سمتش گرفتم و گفتم: م رهیش شهیش

 

 یبرخورد عصا یکه صدا زدمیم زیاشپزخونه نشستم و با انگشتام به م یتو یزناهارخوریم یرو ازم گرفت رو شهیخانم ش میمر
 دختر یدادیخودت بهش م رهیخاله خانم منو از جا پروند: هِه فقط دوروز اول ازش

 

 کنهینم ریمن بچه رو س رهیخاله جان من دکتر رفتم ش_

 

و فقط به  دیاز احساس مادرانه نبرد ییاصال بو یامروز یبهانست شماجوون ها ناهمشیا کردیم ریما بچرو س رهیپس چطور ش_
 دیکلتونیفکر ه

 

 زنه غرغر طاقت فرسا بود رهیپ نیبا ا یکوتاه اومدم زندگ بازم

 

 عروس خانم دییبفرما_

 

خاله خانم که  یتبسم از اشپزخونه خارج شدم و غرغرا رهیخانم بعده تموم شدن غرغراش رفتو منم بعده درست کردن ش خاله
 یلیاص یاز خانواده  داستیپ شمیاز گستاخ رهیتو خونه راه م یباس ورزشگرفتم: دختره با ل دهیناد درویرسیهنوز بگوش م

 ستین

 

 شهیم یبغلش نکن بغل نقدرمیبدم ا رشویبزار ش انی: پوچرخوندیهنوزم داشت تبسم و تو اتاق م انیاتاق شدم پو وارد

 

 شهیبرم سرکار دلم واسش تنگ م دیبا گهیاخراشه از فردا د گهی: اخه دانیپو

 

 سرم درد گرفت رمیبده تا من دوش بگ رشمیش ای: خوب بمهتاب

 

 خونه خودمون میبر یخواینشده ها م ری: هنوزم دانیپو

 

 شهیمامان مهسا ناراحت م انی: زشته پومهتاب

 

 مامان مهسا بشم یباعث ناراحت تونستمین یسمت حموم رفتم و وان و از ابگرم پرکردم درسته تحمل خاله خانم سخت بود ول به
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 یمتعصب بودو برا یکل ومدیبه حساب م یخانم غرب هی نکهیرفت خاله خانم با ا میانگار تمام خستگ دمیوان دراز کش یتو یتوق
 داشت ینیسنگ یجزا کردیداشت که هرکس ازشون عبور م ینیخودش چارچوب قوان

 

🈶 

 

مطب قصدت  یایجواهر که مرد حاال نوبته توشده دست از سرم بردار هرروز م میاز زندگ یخوایم یسولماز ها چ یخوایم یچ
 یابرومو برد هیچ

 

 دارمیدست از سرت برنم یبس کن تا حرفمو باور نکن انیبس کن پو_

 

 یسه ماهه شبو روز واسم نزاشت یمدرک دار یدار لیحرفتورو باور کنم دل دیدِ اخه من چرا با_

 

 دمیخودم د یپسره رابطه داره بابا خودم با چشما هیبا مهتاب یباور کن یخوایم یک_

 

 دمیخبر م سیمطمن باش دفعه بعد به پل ایب یحرفاتو صابت کن یحرفاتو باور کنم هان چرا هر وقت تونست دیچرا با_

 

 گردمیفکر نکن زنت پاکه من با مدرک برم یخودت خواست انیباشه پو_

 

سه  یبود سولماز به چه علت ختهیمطب و ترک کرد اعصابو روانم بهم ر شهیاز هم رتریاز اتاق خارج شد و فکره من درگ سولماز
 یسولماز تو یحرفا کنهی*ا*ن*ت میپسر رابطه داره با وجود تبسم مهتاب بهم خ* هیزنت با گهیمطبم و بهم م ادیماهه تمام م
پسره  هیزنه حاملتو با یکنیچرا باور نم انیود پوپسر بود تبسمم تو بغله همون پسر ب هیبا دمیخودم د یبا چشما شدیذهنم اکو م

 زویم یرو لهیجا نداشتم با دستم تمام وسا هیهمه فکرو باهم  نیتبسم تو بغله پسره بود دستاهمو گرفته بودن تحمله ا دمید
 هوارد اتاق بش میناهنجارش باعث شد منش یپرت کردم که صدا نیزم یرو

 

 دکتر حالتون خوبه یوا اقا یا_

 

 کنسل کن ضارویمر یخونه خانم اکبر برو_

 

 از اتاق خارج شدم فمیتوجه بهش لباسامو عوض کردمو با برداشتن ک بدون

 

 باور نکن پسر باور نکن نکارویا کنهیاحمق نشو مهتاب نم انیخارج شدم نه پو نگیشدم و با سرعت از پارک نمیماش سواره

 

مهتاب  هیفکره برگشتنه محمد به زندگ یحت گذشتمیو کوچه ها م ابونایو باسرعت از خ کردمیم یگاز خال یرو رو تمیعصبان تمام
 کشمشیباشه م یخدا که اگه واقع هیبه خداوند کردیم وونمید

 

مادره تبسمت پاکه مهتابت از برگه گل پاکتره  یخفه شو پسر شد دوسال هنوزبهش اعتماد ندار یه زدمیبه خودم تشر م یه
دلم بود  یکه تو یسولماز شک یبافکر کردن به گذشته مهتاب و حرفا یول کرومیحرفارو تکرار م نیخودم ا پاکع عشقم پاکه با
 دیپس چرابا هیمحمد ک دونهیسولماز نم دونستنیو باباهم از گذشته مهتاب نم انمام یچیسولماز که ه شدیبزرگترو بزرگتر م

منه فقط  یکه برا یزیچ زارمیمن نم رفتیتوهم م شتریو اخمام ب شدنیتر م یدلم قو یشک تو یها شهیبزنه ر یزر نیهمچ
 خودمه متعلق به منه یارزش اون برا یساعت ب هی یاحتیمنه چه ادم باشه  یبرا

 

___________________ 
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و استفاده وسطاش از واژه اَگواَگ زدیقهقه م هویبود  ریو اونم باخودش درگ شستمیاخه تو باغرغر تبسم و م یکرد کاریمامان چ_
 خول بود بچه کردیم

 

 بود ختهیبعده سه ماه از تولدش ترسم ر یکوچولو بود ول یلیخارج شدم خ ییو از دستشو دمیچیدورش پ حولرو

 

خفه  غیبود ج ستادهیتخت تبسم وا یکه باال انیقامت بلند پو دنیباد یبه سمت اتاقش بردمش تا لباساشو بپوشونم ول عیسر
 دمیکش ییا

 

 یدیترس شدی: چانیپو

 

 ختیقل*ب*م ر یاهوم هی یاهم هیسرو صدا  ی: چه بمهتاب

 

 و مشغول پوشک کردن تبسم شدم دمیکش نییتخت وپا حفاظ

 

 ی: کجا بودانیپو

 

 هااا...خونه کجابودم_

 

 یراستشوبگو کجابود هیواسه چ شیهمه ار نیپس ا یاها اگه خونه بود_

 

 کردم شیواسه دله خودم ارا یگیتوهم و گفتم : چرا چرت و پرت م دمیاخمامو کش کردیمشکوک بهم نگا م انیپو

 

 ینکن امروز زنگ زدم خونه برنداشت ی: اها واسه دله خودت مهتاب با اعصاب من بازانیپو

 

 حتما سرگرم تبسم بودم یکنیم ینجوریبابا چرا ا یا_

 

بدون نگاکردن بهمون  کردیو کله خونرو متر م گرفتیتبسم و بغل م یکل ومدیکه م شهیبرعکس هم دمی: هه اها باشه فهگانیپو
شده بود  زیخورده بودو جاشم تم ریشدن دره اتاق کارش اومد تبسمم که تازه ش دهیکوب یاز اتاق تبسم خارج شد و بعدم صدا

شده فکر  یره جنبگذرونه دوبا ریاز اتاق خارج شدم خدا بخ انیو متعجب از رفتاره پو دمیدوباره حفاظ رو باال کش دیخواب یفور
 کنم

 

خوب  میهاش اشپز ییکله خونرو برداشته بود حداقل از صدق سره مامان خانم و زورگو یقورمه سبز یبو دمیناهارو چ زهیم
 بود

 

 غذااااا حاضره اااااااااانییییییییپووووو

 

 ررویاز جام بلندشدم و به سمت اتاق کارش رفتم دستگ ومدیگذشت ن یشدم هرچ انیگذاشتم و منتظره پو زیوسط م گلدونو
 پسره نیدر قفل بود وا چه شه ا یول دمیکش نییپا

 

 غذا درست کردم گهید ایب اااانیپو_

 

_....... 
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 یچرا درو قفل کرد شدهیچ انیپو _

 

 مهتاب راحتم بزار خورمینم_

 

 گرفتش متعجب شدم یصدا دنیشن از

 

 اخه... انیپو_

 

 مهتااااااااااااب دست از سرم بردار_

 

 بلندش از دره اتاق فاصله گرفتم و گفتم: به درک نگو چته یصدا دنیشن با

 

 گازش گرفته یگازو خاموش کردم معلوم نبود دوباره ک رهیاشپزخونه و ز یرفتم تو تیونگ ونگ مهتاب بلند شد با عصبان یصدا

 

 نیوارده ا یاز وقت انیهنوز خوابم نبرده بود پو یول دادیه صبح رو نشون مساعت رو مخم بود ساعت س یعقربه ها کیت کیت
بود اروم انشت اشارم و  دهیتخت کنارم خواب یبود خونه رو سکوت گرفته بود تبسمم رو ومدهین رونیشده بود ب یاتاق کوفت

بالش  رهیو از ز یاورد گوش رونیمنو از هپروت ب یگوش برهیو یکه پاهاشو تکون داد صدا دمیکش دشیو سف یگوشت یلپا یرو
 اوردم رونیب

 

 ؟؟یداریسالم ب_

 

بالش گذاشتم خوبه صد دفعه گفتم هشت به بعد بهم نه  رهیدوباره ز ویگوش امیشدمو بعده پاک کردن پ یکفر امیپ دنید با
 ام بده یزنگ بزن نه پ

 

بخواب  شیپ شیو بغلم تکونش دادم : پبغلش کردم و ت عیکم کم بلند شد سر شیگر یتبسم کم کم بازشد و صدا یچشما
 شیپ شیدخترم اروم باش بهره من نفس من پ ششیدخترم ه

 

تبسم دره اتاق  یگرفته بود با بلند شدن صدا میکه خودمم گر کردیم هیاونقدر باسوز گر شدیم شتریهر لحظه صداش ب تبسم
بود وارد  یمشروبات الکل ادهینبود بلکه از مصرف ز یخوابیبخاطره ب شیقرمز که قرمز یاشفته و چشما یبا ظاهر انیباز شد و پو

 اتاق شد

 

 نمیبدش به من بب یکنیاونورش م نوریا یبچه ه نیا ستیعروسک که ن_

 

 بعد خونه دوباره ساکت شده بود قهیتبسم و از بغلم گرفت و از اتاق خارج شدچند دق انیپو

 

____________ 

 

 هااان ؟؟؟ انیچته پو_

 

_......... 

 

 افتاده یاز االن اتفاق نمیا شبیاون از د هیدِاخه بگو نشکلت چ _
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 یزنیندارم باهات چرا غرم یمهتاب من کار یکرد میروان یگیم یچ_

 

از امروز که  نمیا یاخوردیتو اتاق و تا صبح از اون کوفت یرفت یاومد یکه وقت شبیمشکلتو بگو اون از د گمیم زنمیغر نم_
 یریم یدار یدیراتو کش یسالم خشک و خال هیبدون خوردن صبحونه 

 

 هیمشکلم چ گمیمطمن که شدم بهت م رمیخودمم هنوز درگ_

 

 یخستم کرد انیپو یریباخودت درگ شهیتو هم_

 

ناز اقارو بگشم دره اتاق کارشو  دیاون خاله خانم جادوگر خالص شدم با یاز غرغرا دمیتو اتاقو درو پشت سرم محکم کوب رفتم
کم کم  دمیدراز کش tvیکاناپه جلو یگند زده بود به اتاق از اتاق خارج شدم رو دیچیتو دماغم پ گاریتند س یبوکه باز کردم 

 دوباره خوابم برد دارنشهیتبسم حاال حاال ب نکهیا یشد و با ارزو نیپلکام سنگ

 

 هیبه سا هیدنبالش باش سا_

 

 دکتر حواسم هست یچشم اقا_

 

بارون  زهیر یقطره ها ارمیماجرا درب نیسراز ا دیبهادر سبقت گرفتم من با نیاز ماش عیچشمم جابه جا کردم و سر یو تو نکمیع
 مونیاالن به بهادر زنگ بزنم و بگم پش نیشده بود دوست داشتم هم یاسمون خاکستر خوردیم نیماش ی شهیش یتند تند رو

 یخانمم بچشم ول یراحت دخترمو بغل کنم و از قورمه سبز الیه با خبرم و خون مبعدش یکن بیمهتاب و تعق ستیشدم الزم ن
 دمیفهمیرو م یهمه چ دیبا الن شک ادامه بدم با تونستمیممکن بود من نم ریغ نایا

 

__________________ 

 

 یتاپ و شلوارک مشک هیتختش گذاشتم و لباسامو با یدر چرخوندم و وارد خونه شدم تبسم که خواب بودو تو یتو دویلیک
 عوض کردم

 

 نگیییید ننننننگید

 

 بله_

 

 یالزم ندار یزیخونه چ امیدارم م_

 

 وااا سالمت کجا رفت پس_

 

 یخواینم یزیچ کیعل_

 

 دمیبودم خر رونینه خودم ب_

 

 یکجا رفته بود_

 

 امم..امم...داروخونه_
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 خدافظ_

 

 یبابا_

 

 میاومده بود یشده بود شکاک شده بود از وقت بیعج یلیخ انیشدم رفتاره پو میگذاشتم مشغول درست کردن ماکاران یگوش
 خونه خودمون

 

 نگییید نگییید

 

 ااااااانیبللللللللله پو_

 

 انیهه پو_

 

 تو....تو...دوباره به من....تو_

 

 نمتیبب خوامیم رونیب ای،بیدرست حرف بزن توکه لکنت نداشت _

 

 کشتتیم انیپو کنمیدست ازسرم بردار خواهش م یخوایاز جونم م یچ_

 

 مهتابببب یدیفهم ادیامشب عکساواسه شوهرت م نیهم یایاگه االن ن_

 

 زنگ نزن کنمیخواهش م ااامیفردا م ادخونهیداره م انیپو امیتونم ب یییینم_

 

 االن نیهم یایاالن ب دیننننننننه من االن دلم واست تنگ شده با_

 

 نکن تمیاذ امیب تونمیامشب نم مینیبیردا همو مف کنمیازت خواهش م_

 

 نییپا ایاالنم جلودره خونتونم زود ب نیهم شهیسرم نم زایچ نیمهتاب من ا نیاَاَاَاَه دوباره ابغوره گرفت بب_

 

 خون تو رگام منجمد شد فُنیآ یبا بلندشدن صدا دیلرزیزده بود دستام م خیبدنم  تمام

 

 یدروو باز کن خانم_

 

 کنمیدست از سرم بردار برو خواهش م_

 

 لرزهیصداش چه م یوا یوا_

 

 سر بزنه انیهشت بود و هر لحظه امکان داشت پو ساعت
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بود بده باباش ببره مهتاب  یعشقم فقط اون تبسم بود ک شتیپ امیدل رحمم اشکال نداره فردا م یلیخ یدیبابا تو فهم یا_
 زنهیدخترت لوسه همش نق م

 

 ادیم انیالن پوبرووو بروو ا_

 

 میخدافظ عشق زندگ_

 

قامت بلند شوهرم پدر  دنیبا د یتو قفل منو از جا پروند ول دیلیچرخوندن ک یاز رفتنش نگذشته بود که صدا قهیده دق هنوز
مثل قلب من که خودشو به درو  خوردیبه پتجره ها م انهیو ازاد کردم بارون وحش نمیتبسمم نفسه حبس شده تو س یبچم بابا

کرده بود اخه من باچه  سیچشم روهم بزارم اشکام بالش و خ تونستمیاز ترس نم دبو دهیکنارم خواب انیپو دیکوبیم وارید
 کنم خودت به دادم برس کاریچ ایببره خدا انیتبسم و بدم پو ییبهونه ا

 

 حواست به تبسم باشه_

 

 یایم یتوک_

 

 امیم رمیگیحالم سرجاش اومد اژانس م کمیشما من  دیحاال بر_

 

 جمعه ست که من خونم حالش بد شده هینگه کن ترو خدا _

 

با غرغر تبسم و تو بغلش گرفت و از خونه خارج شد رفتم تواتاقم و مانتو و شالم و سرم کردم و برگشتم تو اشپز خونه  انیپو
ره مهم بهتون برسونم خب هی دیمن با یایازت خواهش کنم ب شهیخودم لعنت فرستادم: م تیو من به احمق دیلرزیدستام م

 مهتاب خانم

 

 رونیب امیب تونمیمن نم دیریتماس نگ نقدریا کنمیمن تموم شده خواهش م یاقا سبحان محمد برا_

 

 نمتونیکه بب میقرار بزار هیفقط  امیم دیهرکجا شما بگ کنمیمهتاب خانم ازتون تمنا م_

 

با سبحان  شاپیکاف هیباعث شد قبول کنم که با شکم برامدم تو نیشعله ور شده بود هم میمیعشق قد شیبا ات اونروز
 پسرخاله محمدقرار بزارم

 

 نجایا دیمنو کشوند یچ یبرا دیبگ دیخوایحاال نم دیکرد لیاقا سبحان قهوتونم که م_

 

 ستین ییقانع کننده ا لیدلم واست تنگ شده بود دل نکهیا_

 

 و برداشتمو از جان بلند شدم که سبحان فمیتو واسه خودت ک یگیم یچ_

 

 گذاشت زیم یاورد و رو رونیرنگ ب دیپاکت سف هیکتش  بیپوزخند زدو از تو ج هی

 

 مهتاب.....بانو یکافه رو ترک کن نیو بعد ا ینیبب نارویبهتره ا_

 

*** 
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 یلعنت یدر برابر اون عکسا یخوایم یبگو چ یخوایپول م یییییخستم کرد یزاریهاااااا چرا راحتم نم یخوایاز جووونم م یچ-

 

 ممیخودت تسل خوامیتصاحبت کنم م یزور خوامیدرظم نم خوامیمن خودتو م خوامینم یزیمهتاب صددفعه گفتم من چ یواااا_
 یش

 

 هرررررگزززز_

 

 یها مگه عاشق محمد نبود یشوهرت شد نیهه چه زود عاشق ا_

 

 نیبش نجایا ایب واریبه اون د یدیچسب یروشن کردو گفت: حاال چرا رفت گارشویگذاشت و س زیم یرو پاشو

 

 گمیم انیبه پو_

 

 عروسک یجرعتشو ندار_

 

ها از پنج ماهه  یقراره عذابم بد یبار تا ک هی ونیبار ش هیمرگ  گمیم انیبه پو یمسخره ادامه بد یباز نیبه ا یاگه بخواااااا_
 ه*ر*ز*ه نباشم هیمثل  انیپو یتوچشما یول رمیحاضرم بم یدیفهم تمسی*ا*ن*تکار نیمن خ* یکرد چمیباز شیپ

 

 یهست یدخترپاک دمیخوب فهم یلیخ_

 

 میقفل باعث شد هر دو شک زده بش یتو دیلیبزنه چرخش ک یحرف نکهیا قبله

 

 ببند شتویخوشگله من ن یخندیعمه فدات بشه م_

 

 زدیتبسم قهقه م زدیباهاش حرف م ایپر

 

 یتنها اومد انیشده پو لیذل یایبچرو پر ی: کشتمامان

 

 امیمهتاب حالش بدبود گفت توبرو من بهترشدم م ادیم_

 

 ومدهین رونیبهادر اس ام اس دادم : از خونه ب به

 

 بلند شد میگوش یبعد صدا هیثان چند

 

 رمیدنبالش م رونیب ادیراحت دمه درم ب التونینه اقا خ_

 

 دادم که دوباره تلفن زنگ خورد :بله بهاااادرررر رونیب نفسمو

 

 هستم یدکتر اکبر یاقا_
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 اومده شیپ یمتاسفم اشتباه گرفتم مشکل_

 

چندتا  یعقب افتادرو انجام بدم ول یوقت نکردم االن اومدم مطب که کارا یپرونده هارو مرتب کنم ول یدکتر گفته بود یاقا_
 هفته بعد عمل دارن شونیو ا کنمینم دایو پ یتراب یه اقااالن پروند دینیبب ستیاز پرونده ها ن

 

 شهیم دایپ دیهمونجاهاست بگرد_

 

 یمنزل فکر کنم پرونده اقا دیچندتا پرونده رو برد شیاخه چند وقت پ یشما منزلو چک کن شهیدکتر همه جارو گشتم م یاقا_
 همونا بوده نیب یتراب

 

 ستمیاخه من االن خونه ن_

 

 کترد یاخه اقا یوا_

 

 دمیبرم خونه رو چک کنم اگه بود خبر م دیخوب وقت بد یلیخ_

 

 دکتر یاقا دیلطف دار_

 

 جام بلندشدم و کتم و برداشتم از

 

 انیتو پوو یریواا کجا م_

 

 ببرمش ای دیتبسم و دار یپرونده بگردم هوا هیهم دنباله  ارمیمامان برم خونه هم مهتابو ب_

 

 یبد ادیبه من  یخوایبرو سه تا بچه بزرگ کردم تو م ایب_

 

 بچمو ینکش اینگفتم پر یزیبابا من که چ_

 

 شیییا_

 

خودته  هیدقت یپرونده گم شده از ب یجمعه روهم کوفتم کرد هی یرفتم خانم اکبر نیاومدم و به سمت ماش رونیخونه ب از
 اه گهیخوب د

 

زنه از اسانسور خارج شدم  نیا یسواره اسانسور شدم با صدا رهیگیپول م یچواسه  دونمینگهبان خواب بود نم شهیهم مثل
 یباز نشد ناچار دستمو رو دیلیدر با ک کردمیصاحابم خرابه اخه هر کار م یب نیدر اوردم قفله ا دویلیکردم و ک بمیح یدست تو

 زنگ فشار دادم

 

 مهتاااااب_

 

 ( او...م...دم صب..ر کندی)با لکنت بخون_

 

 جا خوردم دشیرنگه پر دنیمهتاب درو باز کرد از د قهیدو دق بعده
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 نمیتو بب ایمهتاب حالت خوبه ب_

 

 خوو...ب...م_

 

 یزد خیرنگت مثل گچ شده چرا _

 

 نیبش نجایا ایو به سمت اشپزخونه بردم : ب دمیکش دستشو

 

 حتما فشارت افتاده ارمیبرم دستگاه فشارو ب زاریاب قند درست کردم و گذاشتم جلوش:  هیبراش  عیسر

 

 ی...تو..چرا اومد شمی..بخو..رم خوب منوی...ام..همخوی.....نننننه..نم_

 

 ادیب خوادیرنگت با اژانسم م نیبخور تا من دنباله پروندم حاضربشو با ا نویپرونده بگردم ا هیاومدم دنباله _

 

 انی..پو انیلرزون گفت: پو... یسمت اتاق کارم رفتم که مهتاب با صدا به

 

 بله_

 

 گردمیمن خودم م نیبش ایب_

 

 اونو بخور نیبش خوانیم یچ یدونینه تو که نم_

 

 گردمیمن م نیبش ایترخدا ب انیپو_

 

 یدیمهتاب چرا ترس_

 

 دمیگفته ترس ینه ک_

 

تو  یچمشکوک نگام کردو گفت: مگه  انیپو رفتیم نیاز ب میتمام هست شدمیم چارهیتو اتاق ب رفتیاگه م دیلرزیبدنم م تمام
 اون اتاقه

 

 ادیم گاریذره نگام کرد دوباره گفت بو س هی

 

 کشمی...ر مگایمگه..من س هی...ار...چگی...سیس_

 

 افتاد و ابروهاش توهم گره خورد زیم یرو گاریخاکستره س یرو انیپو نگاهه

 

 یکشیم گاریییییتو س ننننننمییییییبب_
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..همون...که ...تاز..ه او...مد..ن  ینییپا هی.. همسا.. یای..که...بنکی.. االن... قبله...اکشمی...ر مگاینه..بابا..... من....کج..ا س_
 ها...اشناشع هی.. باهمسا...خوادی... گف...ت...منجایسراو...مد ا هی

 

 کردن یروم خال خیسطل اب  هیعطسه کردن سبحان انگار  یصدا دنیاخماش هنوزم توهم بودبا شن انیپو

 

 یکرد میتو اتاق کارم قا رویهه همسا_

 

 مطمنم من کششیزانوهام نشستم م یدره اتاق کارو باز کردو پاهام سست شدو رو عیحرکت سر هیبا  انیپو

 

 میقا زیم رهیکه مثل موش ز یاون عوض دنیاتاق ، اتاق کارم بود و د نیتر کیبا سرعت باز کردم و وارد اتاق شدم کوچ درو
 دمیکشیبلند م یانبود نفس ه یشده بود کاره سخت

 

 کنمیم چارتیب محمد

 

 حررروووومزداه رووووونیب ااااااااااایب_

 

کوبوندمش دستامو مشت کردم و  واریبرگردوندم و از پشت لباسشو گرفتم و بلندش کردم و محکم به د زویحرکت ن هی با
 ومدیتو صورتش فرود م یاپیتر شدم و مشتام پ یجر ستیمحمد ن دمیفهم افشیق دنیصورتش کوبوندم با د یمحکم تو

مشتام جمع کرده بودم و محکم به  یو تو تمیتمام عصبان تمنداش یداشت به دست و پا زدنش و کار یالغربودو قده کوتاه
 دمیکوبیصورتش م

 

 ناموووووس یحرووومزااااااده ب اشغاااااااااااااال

 

 ستین ییییکنیاونجور که فکر م انیترخدا بس کن پو اننیپووو_

 

از کتک خوردن محکم تو دهنش  ای دیترس افمیاز ق دونمینم دیحرکت برگشتم سمت مهتاب که قلنج گردنم شکست ترس هی با
اززز جلوووو  رررسمیهررررزه به حسااااب توهمممم م کهییییشد: ززززن لیکه صورتش به سمت چپ متما دمیکوب

 چشممممااااام دووور شو

 

شده بود از اتاق  هوشیاونقدر مشت و لگد نثارش کردم که خودم خسته شدم پسره ب دمیبلند کردمو تو شکمه پسره کوب پامو
من با زنه من تنها بوده خون جلو  یبافکر کردن به پسره که تو خونه  کردیم هیرفتم مهتاب پشت در نشسته بود و گر رونیب

 بلند کردم و با تمام قدرت تو گوشش زدم نیزم یحرک مهتابو از رو هیچشمامو گرفت با 

 

 کنمیخواهش م شدهیچ ینیگوش بده بزار بب یبزن ول انیبزننن پووو _

 

 یکن هیگر دیهرررزه تو خونه مچتوو گرررفتم پاشو مهتاب مونده عَر زدنت حاال نبا کهیییخفه شووو زن_

 

شده بود و رگ  ختهیموهاش بهم ر خوردیخون رو لباسش به چشم م یکنده شده بود و قطره ها دشیسف راهنیپ یها دکمه
اومد شروع کرد به  انیپو کردنیسبقت م گهیاومده بود و چشمام دوکاسه خون بود اشکام از همد رونیب شیشونیگردن و پ

 انیاز پو و دنیکوبیها درو م هیداد که نگهبان و تمام همسایفوش م دویکشینعره م یجور دنیکتک زدن من و عربده کش
 درو باز کنه کردنیخواهش م

 

 دمیدیمحمدو توخونه م یعل یبه وال ییییواست کممم گذاااتاشتمممم هاااااااا عاشقه محمد بود یچ ییییچراااااا هاااااا عوض-
سووولماااز مچتو  ییییداد حشیییکه به من ترررج ههههیک نیهاااااا مهتاببببببب ا عععععیک نیاخه ا شدمینم یییروان نقدریا

 : زنم پاکه گفتمگرفته بوووود بدبخت باورم نشد 
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 یروبروم داشت از ب یاشک یاروم با بغض مردم باچشما زدیحرف م کردویبازوهامو گرفته بود و تو چشمام نگا م زدمینم گهید
 گفتیم مییابرو

 

مهتاببببب  یاشتباه بود کمرم و شکوند یول کنهی*ا*ن*ت نمیگفتم زنم پاکه گفتم مثل برگه گله گفتم مادر بچم خ*_
 مهتااااااابببببب یییییخووووررردم کررررد

 

از جام  میناتوات یشکست و دوباره افتاد به جون سبحان باهمه  ویخونه همه چ لیجنون گرفتش و افتاد به جون وسا دوباره
 ترخدااااااا نکنننننن نکننننن ااانیبلندشدم و رفتم سمتش: پووو

 

 زدم ادیفر اریاخت یخون باال اورد ب سبحان

 

 شییییکشت یییییییییرووواااااان

 

 دستشو تو موهاشو کرد فکش منقبض شده بود نیروزم دیسبحانو کوب انیپو

 

 یییفهمییییشدددددددده م یییییهررررجااا هییییییییشددددددممممم چوووون عشششششقممممم  ییییییرووووااااااااان_
 خراااب یییهرررجااا

 

 دیبهتر درو باز کن میخبر داد سیدکتر ما پل یاقا _

 

 دیکشت پسره مردمو درو بشکن_

 

مهتاب کمرم شکست امروز  بخشمتیبهم نگا کردو با بغض گفت: نم یاشک یباچشما انیپو میکردیم هیگر انیمن هم پو هم
 بخشمتیداغون شدم نم

 

 ییییولم کن نامرد اخخخخخ ا_

 

 کردن بود هیگر ومدیکه از دستم برم یو دستامو بسته بود تنها کار ختیریسبحان م ینمک اورده بودو دو زخما انیپو

 

 داره یبه اموال من بد مجازات یناموس مونده شکنجت دست دراز یمونده حاال ب_

 

 نگییییید نگییییید

 

 دیزود تر درو باز کن یجناب رادمهر بهتره هرچ_

 

بسه بسه  ااانیپوووو شییییبه نفس نفس افتاده بودم: کششششت شدیقاتل م انمیدلم افتاد سبحان به درک پو یتو دیان نوره
 به حرفم ییییلعنت

 

 مزخرفتووو بشنووم یصدااا خواااامییییخفففففففه شوووو نم_

 

 ییییینکن .....ا ییییییییا
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 شد وکتک زدن سبحان شروع شد یجر انیکه سبحان داد پو یفوش با

 

 به زور میواگر نه مجبور دییییرو باز کنتر د عیجناااب رادمهررر هرچه سر_

 

ماموره  نکهیقبله ا یدیکش یبلند عیییه افمیق دنهیها پشت در جمع شده بودن و با د هیرفتم و درو باز کردم همسا تیعصبان با
 بگه با کله رفتم تو دماغش زهیچ

 

 کنم ستتتییییبزنم سرررووو کهیییتووو مرت یییییگیم ییییچ_

 

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

 

و جرم خودتونو با حمله به مامور  دیمرد جوان رو مورد ضرب و شتم قرار داد کیتو روزه روشن داخل منزلتون همسرتون و  _
 منتقل شده مارستانیجامعه قانون نداره االن اون مرد به ب دیفکر کرد دیتر کرد نیما سنگ

 

 خوردنیهه اگه جامعتون قانون داشت مردماش گه اضافه نم_

 

 یکار نیهمچ یلینکنن ازت حاال بگو به چه دل تیهات شکا هیتر نکن دعا کن همسا نیدرست صحبت کن و جرم خودت و سنگ_
 جناب دکتر یکرد

 

 لمیمن تا وک دییییدییییون پررررسهااااااااا از خودت کردهیمن م یتو خونه  یاون مرد جوان چه غلط دیدیشما از خودتون پرس_
 زنمیحرف نم ادین

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 شهیمهتاب به جرم زِناع به عرف سنگسار م یاگه راستشو بگ انیپو شهینم

 

بزارم مهتاب........هووف اون  توتمینم یاون حرومزاده قصر دربره و از طرف زارمیبگم تو بگو من نم یبگم هاااا نساء چ یچ_
 مادره بچمه نساء

 

به مهتاب  خواستهیبه زور وارد خونت شده و م یکه سبحان حمد مینشون بد یطور زویهمه چ دیبا میندار شتریراه ب هی_
به  خونه خونت یتو یسبحان حمد دنیوبا د یرسیو تو سرم دهیمهتاب و مورد ضرب و شتم قرار م نیب نیت*ج*ا*و*ز کنه و درا

 ینایدورب لمیو ف یرو واسه نگهبان ساختمون شل کن سهیسرک یکمی دیبا مواسه اثباتش یدیاز دست م ارتویاحت ادویجوش م
هم مهتاب  ینجوریا یبا خسارت جبرانش کن یتونیکتک زدن همون ماموره که م شهیاونوقت جرمت م یمداربسته رو نابود کن

 انیپو هینظرت چ رسهیبه جزاش م یو سبحان حمد نیریهم تو قصر درم

 

 الزمه بکن یهرکار یپرسیهم دارم که ن ییا گهیل*ب*م نشست : مگه چاره د یستون سرم کردم و پوزخند رو دستامو

 

 یاور ادیبود خونه با  ومدهین انیصبح بودو هنوز پو مهیساعت سه و ن رفتمیخونه راه م یو تو بغلم گرفته بودم و تو تبسم
 یعنیقل*ب*م فشرده شد چرا واسم مهم بود  انیپو یبغض مردونه  یاور ادیشد با  یدوباره اشکام جار ییاونروزه کذا

بارفتار احمقانم  یباخته بودم ول انیبه پو یمن دلمو بدجور کردیم دییتا حرفمو نیشده بودم قل*ب*م ا انیناخواسته عاشقه پو
الل شده بودم و مهرسکوت به ل*ب*ا*م  یکنم ول یمعذرت خواه انیبزنم و از پو ادیفر خواستیاز خودم روندم دلم م انویپو

اغوشش تنگ شده بود هفته بعد  اسهواسم دردناک بود دلم و یلیبودم خ دهیند انویخورده بود سه روزو دوشب بود که پو
 کردمیم یتبسم بلندشد هرکار هیگر یواسه کدوم موضوع ناراحت باشم کم کم صدا دونستمیبود نم یاون عوض هیدادگاه
 کردمیم هیمنم باهاش گر شدیساعت گذشت بچم داشت هالک م مین شدیاروم نم
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 جانم مامان چته اخه دخترم هاااا چته مامان جان_

 

 صورتش قرمز شده بود هیشدت گر از

 

 اخه تو نفسم یکه خورد رتویاروم باش گلم ش شیییه

 

 شدیاروم نم یول چرخوندمشیدوره اتاق م کردیم هیدردناک گر یلیخ تبسم

 

با  انیولرد خونه شد به سرعت برقا روشن شد، و پو کجای گاریگندس یقفل در باعث شد از جا بپرم بو یتو دیلیچرخش ک یصدا
 انیپو نکهینه واسه تبسم واسه ا کردمیم هیگر یجور نیتو هم یشدیاومد سمتم و بچرو ازم گرفت : تبسمم چ دهیترس یچشما

که پستونکش تودهنش بود به خواب رفت  یا احساسه اغوش امن پدرش کم کم اروم شد و درخالنگاهم بهم نکرد تبسم ب یحت
 دینازکشو کش یتختش گذاشت و روش پتو یخودش تو یتبسم و با دستا انیپو

 

 یبگ یزیچ یخواینم_

 

 واسه گفتن مونده یزیبگم چ یهه چ_

 

 انیحرفه دلتو بگو پو_

 

 لقبو ؟یـتنداش دوستمباشه پس گوش کن حرف دلمو گوش کن و بگو چرا...._

 

 لقبو نمیا ؟ےبود متنفر ازم

 

 ؟ےتـداش تـدوس ور ہـدیگیکی

 

 لقبو ازمـب

 

 سوال ہی فقط

 

 ؟یکنم دوسم دار رڪف ہکـ یکرد یارکـ اچر

 

 نامروت یزنیم شمیات یحرفات بدتر دار نیبا ا ینامرد یلیخ انیپو اخ

 

 انی....من ..بخدا.. پو انیپو_

 

 یفقط خودمو خدا ختمیتخت دخترم اشک ر یاز اتاق تبسم خارج شد و من تا صبح باال انینگو پو یچیفقط ه سیییهه باشه ه _
کردم اونوقت ولسه حفظ  دمیبار تهد نیکه سبحان واسع اول یبه روز گشتمیکاش برم مونمیکه چقدر پش میدونستیخودم م

 انیکارم باعث تموم شدن عشق پو نیهم دونستمینم یتن دادم ول بحانس ینگفتم و به خواسته ها یچیبهش ه انیکردن پو
حفظ کن  انمویبده پو ییبهم توانا ایخدا انیحرفه پو شیاز درد عشق از ات ختمیتا صبح سوختم و اشک ر شهینسبت به من م

 که چقدر عاشقشم دمیبالخره فهم یول دمیفهم رید خوامیخداجونم پدره بچم و واسه خودم م
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من  شترازیفسنجونو ب گفتیدرست کرده بودم مامان مهسا م انویمورده عالقه پو یفسنجون کله خونرو برداشته بود عذا یبو
 دوست داره

 

 ...غذا حاضره انی.....پوانیپو_

 

تا غذاشو بکشم  زیم یرو نهیاز اتاق خارج شد بدون توجه به من وارد اشپزخونه شد منتظر بودم بش انیاتاق بازشد و پو دره
تابه شکست  یدوتا تخم مرغ تو کردمیگاز گذاشت شکه زده نگاش م یاورد و رو رونیتابه ب هیرو باز کردو  نتیدره کاب یول

 کردمینگا م انیپو دنخور مرویبودم و ن ستادهیهنوز همونجا ا

 

 هااا یخوریم مروین یه من غذا درست نکررردممم که دارمگهههه اااااااانیهاااا پوووو ییییکنییییم نکاروووویچراااااااااا ا_

 

 خودت بخور خورمیدرست شده رو نم فتویکث یکه بادستا ییدهنش گذاشت و گفت: غذا یکه گرفته بودو تو ییلقمه ا انیپو

 

 قهقهه تبسم شروع کرد به زنگ خوردن یزنگش شده بود صدا ایکه تازگ انیپو یگوش یصدا

 

 بله نساء_

 

_........... 

 

 میدنبالت باهم بر امیپس خودم م یجد_

 

_......... 

 

 خدافظ_

 

که ازش  یبود عشق ننننیا هههههیهاااااا نسااااااء ک ییییبر یخوااااای: کجااااا م سادمیبلند شد جلوش وا زیاز سره م انیپو
 ارمیواست ب لیحرف بزنمم و دل یزاریحاال نم ییییگفتیم

 

 شهیم فیثدستتو بکش لباسام ک_

 

پوزخند از کنارم رد شد و  هیبا انیافتادم پو نیزم ینداشتم رو یدستمو که رو لباسش بود به عقب حول داد چون امادگ انیپو
ادکلنش کل خونه رو گرفته اشکامو پاک کردمو پر بغض  یزده از اتاق خارج شد بو پیو ت کیبعد ش قهیبه اتاق رفت و چند دق

 انیپو یریگفتم: کجا م

 

درظم فکر نکن هنوز عاشقتم واسه خاطره دخترمه  یها تورو جمع کنم که سنگسارنش یکثافط کار رمیبرگشت سمتم : م انیپو_
 یبخاطره دخترمه هنوز هست یفهمیم یییکه هنوز زنده ا

 

من گوش به  انیپو پرررمیمن هررز نم ستممممممین فیهام من کث هیشروع گر یبود برا یشتریشدن درخونه ن دهیکوب یصدا
تازه  ایو از دله خونم خبر نداشت خدا کردیم یتبسم با خودش باز نویخودمم خورد شدممممم بفهمممم ا یکن خوردت کردم ول
 کارتیدِ اخه من چ روونیب میکشوند ایاز رو ییییکرررد دارمیاز خواب ب ادهنم چرااااااا رهیز رفتیم یداشت مزه خوشبخت

که  یهمون روز میبرگردم به شبه عروس خواستیها توش بود افتاد دلم مCDکه  ییچشمم به کشو ییبا من لج نقدریکردم ا
تر  ییایرو یلیخ تونستیکردم اونشب م میشبه زندگ نیبه بدتر لیاون شب و من تبد یول مهیروزه زندگ نیبدتر کردمیفکر م

قشنگ شده بود  یلیخ لمیول تماشا کردن شدم فلپ تاب گذاشتم و مشغ یو تو یعروس لمیتر ف ییایرو یلیاز تصورم باشه خ
و  هیگر رهیطاقتم و از دست دادم ک زدم ز دمیرس دیب*و*س مویشونیپ انیکه پو ییوجوده دخترم به جا یدرست به قشنگ

 یلیکردن خ هیکردم و شروع کردم به گر یسه روز شده بود همدمم رو پل نیکه تو ا یکردم و اهنگ جو از لب تاب خارCD عیسر
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اگه مهم نبود وقتم و واسه نوشتنش صرف  دیمتن اهنگ و بخون کنمیتورو نخواد)خواهش م شیخوایکه م یسخت بود کس
 (دیواسه منتقل شدن احساس مهتاب اهنگ و با دقت بخون کردمینم

 

 هیچ دونمیاومده نم یحس هیتو قل*ب*م  دوباره

 

 ادگاری مونهیدور م هیکه از روزا هیعشق هیشب

 

 نرو منو تنها نذار , منو تنها نذار گفتمیم که

 

 مثه قل*ب*م شکسته تر شده چشامون تر شده هوا بدتر شده چهرت

 

 و اون یکجا بود یبگ خوادیم دلم

 

 سر شده یسر شده , چجور یمنت چجور یب هیروزا

 

 بار هیتنهام نذار بمون با من  گهید اریاخت یب هیجار اشکام

 

 تموم شه انتظار خوامیم

 

 بار هیتنهام نذار بمون با من  گهیاعتبار د یب گذرهیم روزا

 

 شو تو قل*ب*م ببار بارون

 

 هیمعن یزمان ب یشیکه م وابسته

 

 همون دلشوره ها هیحسه خوب چه

 

 ما سهیخوب تو چشم خ هیحرفا همون

 

 صدا یب هیعالم قصه تو صدا هی

 

 عالم حرف تو قل*ب*م جمع شده هی انگار

 

 اون روزا هیعشقم شده شب خدا

 

 تمومه نامه ها شمهیهنوزم پ ایبا من ب ایب

 

 ها وونهیها , مثه د وونهید مثه

 

 بار هیتنهام نذار بمون با من  گهید اریاخت یب هیجار اشکام
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 تموم شه انتظار خوامیم

 

 بار هیتنهام نذار بمون با من  گهیاعتبار د یب گذرهیم روزا

 

 شو تو قل*ب*م ببار بارون

 

 هفته بعد )دادگاه( کی

 

 من شاهد دارم یقاض ی:،اقاانیپو

 

 تو دیاریرادمهر رو ب یشاهد اقا یری:سروان نصیقاض

 

 برگشت .... یعل ریعه با ام سرباز

 

 ن؟؟یرو قبول دار یراد مهر و خانم مهتاب رمضان انیپو یاقا ی. شما گفته هایچ ییچا یعل ریام ی::اقا یقاض

 

 .....یقاض ی:بل..بله اقایعل ریام

 

 شاهد ما ماجرا رو باز گو کنه .......... دیبزار خوامیازتون م یقاض یمن::اقا لیوک

 

 دیکن فیتعر یماجرا دوباره مو ب مو بدون جا انداختن موضوع یچ یچا ی::اقایقاض

 

دکتر رادمهر  یساختمان هستم .....ک ب طبقه  ینظافت ساختمان رفته بود اخه من نظافت چ یبرا شیپ ی:: هفته یعل ریام
 .... دمیرس

 

 اقا. ب سبحان اشاره کرد نیمشغول بودم ک هم دیدیمنو نم یکه کس یکردن پشت واحد جناب دکتر جور زیکردم ب تم شروع

 

زد و هلشون داد داخل خونه  یلیس یبا هم بحث کردن ک به خانمشون  کمیدر واحد دکتر رادمهر خانومش در و باز کرد  اومد
 نیپشت در شاهد مشاجره ب یمرده کجا شماره جناب رادمهرم نداشتم ول نیاخه من کجا ا دمیترس یلی....و در و بست منم خ

 دیدونیو بعدم که خودتو م دیدکتر رس یم ساعت بعدم اقایاقا و خانم دکتر بودم .......... ن نیهم

 

 د؟؟یرفته بودنظافت  ی::،چرا شما غروب برایقاض

 

هستم بعد از اون  یشرکت ابداچ کیدوباره خونسرد شد و گفت ::چون من صبح تا بعد از ظهر تو  یدست و پاشو گم کرد ول کمی
 ........ رمینظافت ساختمون ها م یو برا کنمیاستراحت م کمی

 

 دیاتفاقات رو شرح بد دویایب گاهیلطفا به جا ی:: خانم رمضانیقاض

 

نساء رو  یاشکامو پاک کردمو حرفا کردنیهمه منتظر به من نگا م گاهیاز جام بلندشدم و رفتم تو جا دیلرزیت مپاهام داش دست
با...شوهرم... به منز....ل پد...رش نر....فتم و تو...خونه  نی...د بخا...طره... همکریموبه مو به زبون اوردم: سرم..... درد ...م

 .. همسر...م با...هام تما...س.کردمیاستر...احت... م
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... ربع بعد زنگ... واحد... زده شده کیخونه حدود ادی...راش ممای.... از بیکی....وگفت... واسه... برداشتن پرونده...  گرفت
 انیز خودم و پواقاکه.... پسرخاله نامزد سابقم.... بود به زور... وارد.... )ا نیفکر کردم.... همسرمه ...درو باز کردم که..... که ا

 رهیدستاشو مشت کرده بود و ابروهاش بهم گره خورده بود زدم ز انمیبگم پو خواستمیکه م یزیگفتن چ اسهو دمیکشیخجالت م
....دم هرچه.... زود تر... کری.... و دعا مدمیترس یلیو ادامه دادم(:به زور ....وارده خونه ....شد خ هیگر

کرد بهم  عیکرد..س عیس گفتی....نم یچیه یخوایم یچ گفتمی...م یکتکم زد.... هرچ نی... بنیهمسرم....برسه...تو... ا
اگه اجازه  یقاض یشدت گرفت که نساء گفت: اقا میبه خونه گر انیاوردن ورود پو ادی... بابه دی....تجا..وز کنه که همسرم... رس

 ستیخوب ن یماجرارو من بازگو کنم حال خانم رمضان هیبق دیبد

 

 ::اجازه صادرشدیقاض

 

 ارهیاخت کننیکنه رو مشاهده م انشونیداره عر عیاقا س نیو همسرشون رو که ا شنیوارد منزل م یدکتر وقت ی:: اقانساء
 کننیرو مجازات م یجناب حمد یو به طرز دردناک دنیاعمالشون رو از دست م

 

 ت کنهمجازا ویکرده خودش فرد لیفرده تحص کی::مگه مملک قانون نداره که یقاض

 

 ییییییقاض ی: اقاااااااانیپو

 

 دیادامه بد یخانم پناه دیکن تیو گفت: نظممم دادگاه رو رعا دیکوب زیاون چکشو به م یقاض

 

و  یو حتما دار رتیغ یباش یرانیسواد اگر ا یب ای یکرده باش لیچه تحص رتیدارن بنام غ یرگ یرانیا یمردا ی: جناب قاضنساء
متهم به اَشَدِ مجازات برسه ،  خوامیاز شما م دادیکارو انجام م نیموکل من بود حتما هم یجا ییا گهیمن مطمنم اگر هرمرده د

 ندارم ییا گهیحرف د

 

 گنننننننیییی: درووووووغههههه مثللللل سگگگ دروووغ مسبحان

 

دلم داشتن رخت  یه توسبحان دادو هوار راه انداخت یداشت ارومش کنه ول عیکه به دادگاه به سبحان داده بود س یلیوک
 رفتیم یاهیچشمام س شستنیم

 

 دیکن تی: نظمممم دادگاااه رو رعاااایقاض

 

 یسبحان: اعتراض دارم جناب قاض لیوک

 

 دیو ماجرارو بازگو کن گاهیتو جا دیایب یجناب حمد ستی: اعتراض وارد نیقاط

 

دوباره به سبحان حمله کرده بود مشتاش  انیبه خودم اومدم که پو یگفتن وقت یچ انیگفت و نساء و پو یسبحان چ دمینفهم
 ومدیتوصورتش فرود م

 

بچه سوسول  یمن خووودمممم از گذشتتتته همسررررمممم خبرررر دارم حااااالاااا تو یییی: زننننه من هرررزس عوووضانیپو
 زنه من هرزس یگیم یدار

 

بدون توجه به  انیبود، پو انیپو یدست و پا رهیمرخص شده بود دوباره ز انمارستیو سبحان که تازه از ب دیکشینعره م انیپو
درخواست استراحت  یاز سبحان جدا کنن اخرم نساء از قاض انویپو تونستنینم یالغر مردن یسربازا زدیسبحانو م یقاض یادایفر

شده بودو اروم  یزخم ریکه مثل ش انیو ترک کرد و بالخره نساء تونست با حرفاش پو تاقبعده قبول کردن ا یکوتاه کردو قاض
 کنه
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 انیپو یدیخودتو عذاب م ی:چرا دارنساء

 

 نیبررررد هیمشکل ندارم ضرب و شتمم که د نویاقدام به ت*ج*ا*و*ز که چون سه تا شاهد نبود وارد نشد ا هیمعرکس عاااال-
اون  کشمشششیم ییییخوریم ییییپس تو به چه درد ددددیپسره سه ماه زندانشم خر ندارممم نساء ییییکار نممممیا

 کشممممممیو م یییییعوض

 

 هااااا یییاشتباه گرفت دونیپسررو تو دادگاهو با چاله م ینزن یخواستیم انیبسسس کن پو-

 

 ممممیهم بدهکاااار شد یزیچ هیهه -

 

به  دیبا ونیو پنج مل یبود که س نجایا شیکدوم از اتهاما وارد نشد جالب چیه شمیخودکار داغ م کنمیدادگاه فکر م یبه را یوقت
 کردین هیگر ینجوریبوووود مهتاب هم هم میعرضشونم هفته بعد دادگاه یبدم و واسه کتک خوردن اون ماموره ب هیپسره د

هم اون سگ پدر  گفتمیه راستشو مبدبخت اگ یییاره هه ابروومو برد ییییگرررفت رهاز دست دادم و گفتم: ابغوو ارمویاخت
 فقط بخاااااطره دخترممم بخاطره تبسمم یییفهمیبخاطره دخترم مجبور شدممم م یول یشدیزندان هم تو سنگسار م رفتیم

 

 یخوایم لیمن حررررف بززززززنمممممم و ازم دل یزارییییتو نم ستتتتین یییییکنیکه فکررر م ییییبخداااا اونطور انیپوووو-
 یارررره بزار بگم لعنت

 

 اطراف کار دارم نیحا نگه دار من ا نیهم انی: پونساء

 

 خارج شد نینگه داشتم و نساء از ماش هی نویحرف ماش بدون

 

"""""""""""""""""""""''''''''' 

 

کنم  سیودمو خبود خ کیاز ترس نزد کردیو تمام چراغ قرمز هارم رد م رفتیعقب تو خودم مچاله شده بودم تند م یصندل رو
 میشدیکم کم از تهران خارج م

 

 بسس کننن بسسسسس کن اروووومترررر اااااانینگههههه داررررر پوووو یییییررررریکجاااااااا م اااانیپوووو

 

 سیببر صداتو االن وقتش ن-

 

 میریکجا م میبگووو دار-

 

 دیییییکه بالخره زبون باز کردو گفت: بااااا کردیم وونمید میتا بندازه تو خونه پدر رازیو ش گردونهیداره منو برم نکهیاز ا ترس
به مرگ  یییاریب لیبدون لکنتتت واسم دل ییییجاااا که بتووون عی برمتیمهتااااااااب موبه مو شو م ییییرووو بگ ییییهمه چ

 هممم خودمو کشممممیم دتوتبسم اگه قانع نشم هم خو

 

 هیبا دهیرامسرم و مهتابم اون عقب گرفته واسه خودش خواب دمیبه خودم که اومدم د کردمیم یوار رانندگ وانهیسرعت د با
 اون رومو نشون بدم دیبا دمی*ا*ن*ت دیکردم خ* یراه افتادم تموم شد، مهربون الیحرکت فرمون و چرخوندمو به سمت و

 

شدم مهتابم از  الیشد به سرعت وارد وباز  مونیبا بوق زدنم در توسط مش سل الیو دمیساعته رس میکه ن دادمیگاز م یجور
 رررررووووووننننننننیب اااااااااایشدم : ب ادهیپ نیاز ماش کردیبا تعحب به دورو برش نگا م دویخواب پر

 



RomanCity 
 فقط به خاطر دخترم رمان 

 

https://telegram.me/romancity 96 

 

 مووووونییسل مششششش

 

 ب...له...بله...اقا-

 

 دیکن یخودت خونرو خال نیهمه خدمتکارا و همچن-

 

 ....اقایول-

 

 ززززنممممممیییییزوووووووووود حرفووو دوووباررر نم-

 

 چشم....چشم اقااا-

 

 بردمش الیو به داخل و دمیمهتاب و کش قهی

 

 ااانیپووو ییییکنیم کاااارررریچ-

 

 ییییپسر اورررد ییییبده بگوووو واسه چ حیبدم االن توض حیبزار توض ینداد ریهفته گ هیبده مگههههه  ححححیتووووض-
 زدیتو دادگاه ازش حرف م کهیکه اون مرت یییهااااا بگوووو عکسا یمنووو تبسممم و دک کرد یییم بگووو واسه چخونمممم

 بوده ااااایچ

 

 ..ن ار...وم با...ش تا...بگمایپو...-

 

 تووووهممم بتمرررگ رهیکالمون م یبگ ینجوریدِ نه دِ اگه قرار باشه ا -

 

 انیپوووو-

 

درصدم بهش اعتماد نداشتم تمام  کی ینگفتم چون حت یول انیگرفت دوس داشتم بگم جانه پولحن معصوم و پربغضش دلم  از
 هیبد درد یلیکنه خ دایتو اتاقش پ برویمرده غر هیمرد  هی هیاعتمادم رفته بود بد درد

 

 بگووو یاضافه خورد یگها یواسه چ نمیبنال بب-

 

از  نمشیبب شابیکاف یبرم و تو خواسایشروع شد اونروز سبحان باهام تماس گرفته بودو ازم م یاز اون روز لعنت زیهمع....چ-
 زیچ هیو قصدش  ستیدرکار ن یمحمد دمیفهم یکرد خاکستره درونم و شعله ور کرد رفتمم وقت کمممیمحمد گفت تحررر

 ساکرد با اون عک دمیتهد یول امیبلند شدم ب گسید

 

""""""""""""""""""""" 

 

خودش گفت  شیازت جداشم تابرم پ خواستیادامه دادم: م یول دمیباال اومده ترس شیشونیقرمز شده بود و رگه پ چشماش
 انیبه پو دمیعکسارو م شمیپ یایاومدن بچه ن ایاگه بعده به دن

 

 بووووودنننننن ییییییمنو به خودم لرزوند: مممممگههههههه اووووننن عکسااااااااا چ انیغرش پو یهقهقم صدا ونیم
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 .............هه..هه.. ههه ....-

 

 دممممیدیم دیبودننننن که من نبا یییمنوووو بده مهتااااااببببب اون عکساااا چ ینکننننن جواااابببب هیگرررررر-

 

م تهران تا نشونت بدممم مممیبر ااااینبووود عکسااا تو خونست ب یییبد زهیچ یییمنو محمد ول ی...عکسایعک...سا-
من عاشقتتتت  ااانیباورررم کن من ...من...عاااااشقتتتت شدممم ....پووو گمممیبه جون تببببسممم راست م اااانییییپوووو

گرفتنتووووو نداشتمممم واسه همون پنهان کردم  افهیمو تحمل کنم تحمل قیبرگشته محمد به زندگ تونستمممیشدممممممم نم
 دونستمممیهرگز نم دمیکارم بدتر از دستت م نیبا ا دونستمینم یییحفظ کردنت ول هیوا

 

 ..؟؟ی...گفتییییی....چیچ-

 

 ......هه....هه...-

 

 مهتاااااب دوباره تکرارررکن یییگفت ییینکننننن بگوووو چ ههههیگرررر-

 

 نمیبب تونستممی..من ..دوست دارم ...عاشقت شدم.....نمانیپو..-

 

هااااا تووووو  هیدوستتتت داشتن و دوستتتت داشته شدن چ ییییدووونییییچمتوووو  یییگیچرررت م یییییدروووووغه دار-
حسه بچه گونه مثل حسه  هیکه من نسبت بهت داشتم  یییعشق ییتو فکر کرد یییچ یییعنیعششششق  ییییدووونیییییچم

قصه  نیا هیعشق چ یدونینممهتاب تو  یدونینم یو مهربون یعاشق یایدناز  یچیتوبه محمد بود اررررره جمع کن خودتو ، تو ه
 گهینم نویچشمات ا یول یعاشقم یگیهارو واسه من نساز م

 

 یگیم نویا یخالص ش یک کرد یاز دست کار یخوایم چون

 

حاال عشقت به  شدیچ یازم متنفر یگفتیرفته بهم م ادتیتو  ی...از محمد از عشقم جدام کرد یگفتیک ب من م یهمون بود تو
 مهتااااااب نووووویباوررر کنمم ا یییخوایمحمد تموم شد و نفرتت از من شد عشششق م

 

 نیاومدن تبسم ا ایحاملم کم کم مهرت به دلم افتاد و با به دن دمیفهم یمن عاشقت شدم از وقت گمیبخدا راست م انیپووو-
واستتتت بفهممم  رمیبه سَرت قسم حاضرم بم گمیراستتت م ممگمیینم یییشد تررررخداااااا باوررر کن واسه خالص یحسم قو

قل*ب*م هک شده  یاالن فقط اسم تو رو ستیواسم مهم ن ییا گهیهر خره د ایکردم محمد ، سبحان  نکارویبخاطره عشقم ا
 توووو پدربچمممم

 

....من عاشقت بودم .....اما تو نه تو چشمات نگاه کنم مهتاب  خوامینم یحت گهید خورهیبسسس کن حالم از تو و دروغات بهم م-
...... 

 

 ی........از کارات خسته شدم مهتاب خستم کرد یازم بچه دار شد ی.........اجبار یزنم شد یبه اجبار تو

 

 دیرو بخاطره باتو بودن ول کردم شا تایکه ب مونمیپش یدونینه دروغات ....م ینه تو واسم مهم گهیبکن د یکار دوست دار هر
 رمیرو تو خونم با زنم بگ یپسره عوض هیذلت که  نیافتادم به ا یروز نم نیو االن به ا شدیبهتر م یهمه چ موندمیاگه با اون م

 تموم شد طاقتم سراومد مهتاب گهیبستم د هیقعسقه و عاش یمن چشمامو رو هرچ

 

 خوادیم گهیجواهر د هی ایاسمشم احساس خطر کردم خدا دنیاز شن یتازه وارد که حت نیبود ا یشدم منجمد شدم ک خشک
 ازش هرگز گذرمی،نم کشمیدست نم انیمن از پو زارمیبشه نم میوارد زندگ
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تازه شروعع ماجراس من به  نیا یقل*ب*م و خورد کرد ول انیمن قل*ب*شو شکستم حاال پو یرفت عمر رونیب الیاز و انیپو
جامو  هیک دونمیو هنوز نم شناسمشینم یکه حت یکس زنهیازش حرف م انیکه پو یخانم تایب نیا زارمینم کشمیت نمدس یراحت

 رهیتوقلب شوهرو دخترم بگ

 

 ادیبا دله سوختم فر خوادیمنوووو نم گههههیاز دستتتت دادممممم من از دستشششش دادممم د انوینداره من پو دهیفا اما
گلومو فشار  یزیچ هیمن گ*ن*ا*هکار شناخته شدم ........انگار .....کردمیپرت م نیزم یرو رو ومدیتو دستم م یو هرچ زدمیم
کفشامو دراوردم  دمیک رس ایخارج شدم و به سمت ساحل راه افتادم ،لب در الیو ازبسته شده بود  دنمیراهه نفس کش دادیم

 تو ساحل نبود ........ چکسیو وارد اب شدم ه

 

 شروع به بارش کرد.......اسمونم مثل من دلش گرفته بود انهیبلند رعدو برق بارون وحش ی.....درست با صدا یرهوا کامال اب و

 

 ........ زدمیبلند زار م یصدا با

 

خوش  یداره بهم رو یخواستم؟؟ حاال ک خوشبخت یا گهید زیگ*ن*ا*هکار شدم .......ناخواسته ....خدا من جز ارامش چ من
بود؟؟؟ تو  ی!! من گ*ن*ا*هم چ؟؟؟یشدم اونو ازم دلسرد کرد میزندگ یحاال ک عاشق مرد اجبار ش؟؟؟یرفتازم گ دهینشون م

 تونمینم گیاما د خوادیشدم ....بابام ازم گرفتش مثال صالحموم حمددست از پا خطا کردم؟؟؟ عاشق م یسال ک۸۱ نیا
خداااااااااا مگهههه چقدررر تحملللل داررررمممم  یییییپارررره کررررد کهیبگذرممممم قل*ب*موووو ت انیاز پو تونمی.........نم

 اخه

 

 :: گفتیو م دادیمنو ب سمت جلو هلم م یقو یلیخ یاراده  ی....انگار  رفتمیب قدم قدم جلو تر م نطوریهم

 

......تمومش کن ....برو  برهیو تبسمم با خودش م رهیم ی....بزود یندار ییجا انیپو یتو زندگ گهی...تمومش کن ....د ،مهتاب
 نباشه..... چکسیک ه یی..جا ریتورو با خودش ببره اون ز ایدر زاریجلو ..

 

گله  کردمیم تیشکا زدمیم ادیو من فر زدنی.......موجه ها منو باخودشون حرکت م یدفن شد انیقلب پو یتو ...تو گید
 خسته بودم ییییاز ادماش از همه چ یزندگ نیاز ت کردمممیم

 

 هام باال اومده .... نهیجلو رفتم ک اب تا س یبه حد دمیخودم اومدم د به

 

 نگاه کردم ..... ایدر ب

 

کرد و  یشده بود همون لحظه اسمون غرش کرد بلند یشو از دست داده بود و طوس یهم مثل من غم داشت .....رنگ اب ایدر
 منو ب خدا کرد ، یغم زدگ تیشکا

 

 ادیاز اعماق وجودم فر گهید یک هی یبرگرد بخاطره تبسم برگزد ول گفتیتودلم م ییصدا هیتر رفتم اب تا گردنم اومده بود  جلو
موج بزرگ جلو اومد و منو تو خودش فرو  هی یدار ویک تیحما یدار ویپشتشه تو ک انیژ رهیتبسم باباشو داره که مثل ش زدیم

 من و موج ها باخودشون بردن یشد زندگ مشدم تمو دهیبرد و من به داخل کش

 

نباشه مثل من قدر  ی.........مثل من عوض ارهیمامان خوب براش م ی انیندارهه پو یرادیا یتبسم و تنها بزارم ....ول دیبا
 نشناس نباشه ....عاشقش باشه ..

 

 یلیمهتااب خ یعاشق شد ررریکردممم د تشششیمن عاشقش نبودم ؟؟نننننه من احمق عاااشقشششش نبووودممم اذ مگه
 ررررید

 

 .میبود کله سهمم از زندگ نیبود سرنوشتم ا نیا رفتیم یاهیحبس شد چشمام س نفسم
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 .....انیپو

 

کفشاشو در  ایسمت در رهیم دمیشک وجودمو گرفت با فاصله دنبالش رفتم ..........د دمشیرفت د رونیک ب الیاز درو مهتاب
 تو ........ رفتیاورد و ارووم ارووم م

 

 ... کشهیو داد م زنهیداره زار م دمید

 

مهتاب شنا بلد نبود ، بللللدددد  دنییرفته بود جلو ک اب تاگردنش بود شروع کردم ب دو ی..........ب حد دمیشنیشو نم حرفا
 ببببموج بزرگ اومد و مهتاب و برد از ته دل داد زدم مهتتتتتتاااااااب ی.......همون موقع نبووود 

 

*ا*ن*ت کارم که باشه بازم دوسش دارم بازم مامان یبره خ* شمیاز پ دمینه هرگز اجازه نم رفتمیم ایسرعت به سمت در به
 دمیکشیم اادینبود مهتابم نبود فر یول گرفتمیو نفس م ومدمیم رونیب یه نمیاب بودم تا مهتابو بب ریتبسممه شنا کردم ز

عالم حس  کیشده بود ترس ، استرس  هوشیکردم و به سمتش رفتم ب شتریرعتم و بجونش س یجسم ب دنیاسمشو و که با د
 نیزم یرو دمیبه سمت ساحل شنا کردم به ساحل که رس دیکوبیم نمیقرار خودش رو به س یاومد سراغم و قل*ب*م ب

 گذاشتمش

 

 نداشت دهی........ اما فا دادمیفشار م نسیقفسه س یرو دستامو

 

کردم ....تکونش دادم اما نه ....نه امکان  نکاروی.....دوباره ا زنهینبضش نم دمیکارو کردم اما د نیا یدر پ یبار پ چند
.....مهتاب  یبد کرد انی،،::پو گفتیو م زدیو شالق م دیبار یم دیشد یلیندارهههههه مهتابم رفته نه دوباره تکون دادم بارون خ

سرمو  ؟؟یکرد کاریمهتاب گفت عاشقت شده چ ییمهتاب شد یمادر شد ب یب تبسم ییلعنت یکرد بد انی......پوبخاطر تو رفت 
 نهههههههه دمیبردم باال نعره کش

 

 اومد و رو صورت مهتاب افتاد نییقطره اشک پا نیصورت مهتاب خم شدم .. بغضم شکست اول رو

 

 ااااااااااااااااااایخدا

 

کردم نفسممم باورت کرررردمممم پاشو مهتابمممم دختراااا از  یییپاااااشووووو مرررگ من بلندشوووو شوخ مهتاااااابممممم
 کااااااررررریبا رفتنت پااااشو مهتااااااااابببببب من بدوووون تو چ ییییکرد میتیچه زود دخترمونو  شنیم مممیتیمادر 

 کنمممممممم

 

 نتووونممم زنموووو نجااااات بدمممم یکرد یهمه جون نجاااااات دادمممممم چرااااا کار نیا خداااااااااااااا

 

 زدم مهتابم و از خدام طلب کردم ادیمهتاب گذاشتم و زار زدم بلند فر نهیس یرو سرمو

 

حقششششش نبووووددد مهتاااااب چشماتو باز  یییییمادرررر یییییدختررررم فقطططط چهاااارررر مااااهشه ب اااااااااااایخدا
 من خودم داغونممم ، داغوون ترررررمممم نکنننن با رفتنتکننن تنهااام نزارر همه کسممم 

 

 یبرا یدیداشتنش با عالم جنگ یکه برا یکس یجونه عشقش چه درد داشت وقت یجسم ب یمرد پا هی یدرناک بود زجه زدنا چه
 خدااااااا مممییسووزووند مونهیمادر م یب شهیدخترت واسه هم یییترکت کنه خداااااااااا چه سخته بدون یرحم یبا ب شهیهم

 

بار مادره دخترمو بغل  نیدورگه شده بود به اطراف توجه نداشتم فقط واسه اخر کردمیکه م ییادایاز شدت دادو فر صدام
 بود اومدن و رفتنت عشقمممممم زیمهتابممممممم چه غمنگ انتیچه تلخ بود پا کردمیگرفته بودم و باهاش وداع م
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 خواستیو ازم م دیکوبیم نمیس ی..عشقم رو کنهیم هیزده و گر مهیک رو من خ دمیو د انی،پو دمیباز کردم خودمو د چشم
 نکننن هیبلندشم.....گر

 

 ...... دیشنیاما اون انگار صدامو نم اااااانییینکن پو هی..من زندم گر انیزدم::پو صداش

 

 عذابمم نده بزار برمممم تیولم کن با گر انیپو

 

 زدمیم ادیو فر دمیشنیرو م انیهقهقه پو یصدا انیییگرفت : کمککککک پوو شیشد اطرافم و ات شیدفعه همه جا پراز ات کی
و  شدیم شتریب شایچشمام کردم وحشتناک بود ات بونیدختر اشنا دستامو سا هیدختر بود،  هی غیج یسمت من نبود صدا شایات

دره  هیمه  یرفت و اطرفم شد دره تو شایشد اتشده بودکه صدا ها قطع  شتریدخترب یها ادیفر ومدیشالق خوردن م یصدا
از هر کلمش حس کرد بلندشد باناله و  شدیدردو عذاب رو م یدخترکه به راحت فهیلط یاطراف فقط کوه و دره بود صدا اهیس

 ؟؟؟ نجایا یایب یخوایم نیمنو بب یجا ؟؟یایبا من ب یخوایگفت::،مهتاب ....مهتاب م یناچار

 

 ؟؟؟؟یهست یییییییتو ک -

 

 .......... ستین نجایتو ا یعاشق توعه برگرد جا انیصداعه گفت::پو دوباره

 

 برم..... خوامی.....بهش بگو ولم کنه م خوادیمن و نم رهیم انی...پو رمیبم خوامی،::اما من م من

 

با خشم خدا  یایب اگه رستیگ*ن*ا*ه کب یخودکش یمرتکب شد ینیگ*ن*ا*ه سنگ یایمهتاب اگه با من ب یکنی::اشتباه مصدا
 نی...حاله منو بب یشیمواجه م

 

 ادما بمونم .... فیکث یایتو دن گید خوامی..نم امیب خوامی::ممن

 

به چه  نیمهتاب بب نیسرمشق حاله منو بب هیدارن ...منو و بکن  ازیب تو ن انیبهت داده شده تبسم و پو گیفرصت د ی::صدا
 افتادم یهالکت

 

 ....یهست یییییی::تو کمن

 

 مهتاااب سوووزمیمن دارممم م ییی::مهتاااااب نزار مثل من زجررر بکشصدا

 

گوشمم  یهاش بلند شدد دستامو رو ادیدخترو فر یزجه ها یو صدا شیدختر از من دور شد دوباره اطرافم پرشد از ات-
 بررررررگرررردممم خوااااممممممییییگذاشتم: منننننننن نم

 

 مش برسمبرگرد مهتااااب کمک کن به ارا_

 

 قل*ب*م حس کردم و.... یتو یبد سوزش

 

کناره تختم بلندشد  یصندل یاز رو انیبود با باز شدن پلکام پو یبا صورت اشک انیپو دمیک د یزیچ نیباز کردم اول چشم
 کیاز رفتنش نگذشته  یاز اتاق خارج شد و عنوز زمان انیگوشام کرشده بود پو گهیم یچ دمیفهمینم خوردیل*ب*ا*ش تکون م

پرت شده بودم  نیزم یرو یمتر نیانگار از فاصله چند کردیتمام بدنم درد م متو اتاق خسته بود ختنیعالم دکترو پرستار ر
 مهتاب کشمممیبودم .....دارمممم زجرر م ریفکرم مشغول بود ، درگ
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احمقانه بود  یلیحال بودم که برگشتم رفتارم خمنو برگردوند خوش یک خواستیکه از من ارامش م یبود اون دختر یک ایخدا
کوچولوم تنگ شده چقدر  یخواره  ریروز مثل اون دختر مجازات بشم ، چقدر دلم واسه ش هیحماقت کردم من تحمل نداشتم 

 یدستاشو محکم فشار بدم ول شدیکنارم بودو دستامو گرفته بود کاش م انیوباشم ،پ انیگره پو تیتو اغوش حما خوادیدلم م
 میزندگ یعشقم چه خوب که همراهم یدیفشرده شد چه خوب که احساسمو فهم انیپو یقدرتشو نداشتم که دستام تو دستا

........... 

 

 بهوش اومد ینشون نداد وقت یعکس العمل چیحالش چطوره استادچرا ه _

 

 یهوشیب کماهیبعده  هیعیطب نیا دونهیمن نم یدانشجو نیبهتر دهیاز تو بع انیپو_

 

 هوووف_

 

 سخته یلیمهتاب جمع شد و تنفس براش خ یها هیر یمواظب باش یلیخ دیبا انیپو_

 

 حواسم بهش هست دونمیبله استاد م_

 

 پسر نیافر_

 

 راه افتادم مامان اونجا بود icuاومدن و به سمت  رونیاتاق استاد ب از

 

 یسادیوا نجایمامااان چرا ا_

 

 منتقلش کردن به بخش پدرو مادرشم رفتن میباهم بر سمیگفتم وا_

 

 بده مامان مویگوش_

 

 یزنیچند بار زنگ م انیزنگ زد تبسم خوبه پو ایاالن پر نیهم_

 

 رختیاشک م کردویتختش بود و موهاش نوازش م یبلندش دورش پخش بود مامانش باال یقهوه ا یموها میاتاق شد وارد
 رونیب یایم قهیدق کیاشک تو چشماش جمع شده بود که گفت:::پسرم  روبروش بود وارهیبه د رهیباباش همون طور خ

 

 بله حتما-

 

 ستیکه ن یخطر ناک زیپسرم چ یچ یعنیهاش جمع شده  هیکه ر نیا

 

 اطیبا احت دیبا شهیجمع م هیاونجا باشه ر ادیو اگه ز شهیهام هیاب وارد ر ادیکم ب ژنیدهن و اکس یاب بره تو یپدرجان ، وقت-
 بشه میدوباره ترم هیبا مهتاب رفتار بشه تا ر

 

 ببخش یزنت باش شیپسرم نزاشتم پ دی::ببخشپدرجون

 

 هیچه حرف نینه بابا ا-
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اگه  شدیم هیتنب دیبا یبرم سمتش و محکم بغلش کنم ول خواستیم داد،دلمیاتاق شدم مادرجون داشت اناناس بهش م وارد
بودم که پدرجون گفت: خانم  ستادهیوسط اتاق ا فیمن بالتکل ستیکنه که درست ن یقرار باشه بعد از هر دعوا بخواد خودکش

 پر بغض مهتاب قل*ب*مو به درد اورد..... یرفتن که صدا رونیهمه از اتاق ب میتنها بزار یزنو شوهرو کم نیبهتره ا

 

 انیکردم....هه...پو تی..خر ی...هه..هه..حق ...هه..داریکنی...توچشمام..نگاه...هه.. نمانمیپو.._

 

 برو کنارش رفتیخره داشت م گفتیقل*ب*م م یکن هشیتنب دیبا گفتینکن پشتم بهش بود عقلم م هیگر یلعنت

 

 انی...پویچهقدر تو مغرور_

 

 ...مجبورت کردمی؟هــــــــــریناراحت_

 

 چکسیه ینجوریخودتو عوض کن ا کمیشده بود گفت:: یمهتاب که حاال اشکاش جار ینشکن قل*ب*شو لعنت انیشو پو خفه
 مهربون... انیها...غرور و بزار کنار...بشو همون پو مونهینم شتیپ

 

 ازت نظر خواست؟ یکس_

 

 وار دوست... وانهیکه د یاز طرف کس ییراهنما هی گمیحرف نزن..بخاطره خودم نم ینجوری.. هه..هه..اانیپو.._

 

ساله فکر  شیش یتا بعده هر دعوا مثل دختربچه ها یکن ییخودتو راهنما یبر ستیخواست؟بهتر ن ییراهنما یکس_
 هاااا یییییفتین ییییخودکش

 

 ...من..تودخترمون...خرابش نکنمی...از اول شروع کنای....بانیببخش پوو..._

 

 داره یطیکه چه شرا یدونیپسر خودت م یمواظبش باش یلیخ دیبا انیکم نفس نفس زدناش شروع شد....پو کم

 

 استراحت کن یکن یعزادار خوادیخوب حاال نم یلی:خدمیحرف دکترترس اداوردنیبه  با

 

 ......انیپو..._

 

 استراحت کن مهتاب_

 

 دلم... نمیبب اریحداقل تبسم و ب_

 

 یتخت بخوابه ب*و*سه  یتخت نشسته بود کمکش کردم تا رو یحاال به حرفم گوش کن رفتم سمتش، رو ارمشیاگه شد م_
 ییییدوباره عاشقم بش دیل*ب*ا*ش بود زدو گفت::با یبه چونم که روبرو یزیر

 

هم کردم و از تخت فاصله گرفتم حاال بماند که  ینشدن اخمامو تو هیزا یبرا یدادن ذوق کردم ول تابیکه بهش ت یخر نیع
 بوداا یجا عروس هیتو

 

 بود ......... یبستر مارستانیمهتاب تو ب شدیم یهفته ا کی
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 مادر جون اومد داخل کردمیچک م تشویاتاق داشتم وضع یتو موندیم مارستانیب یبود ک تو یروز اخر امروز

 

 حالش چطوره پسرم..._

 

 استراحت بکنه دی+خوبه مادر جون حالش خوبه فقط با

 

 یدم ازش نگه دارمهتاب و ببرم خو یپسرم اگه اجازه بد انیاستراحت کنه پو یتهران پراز دود و گردو غبار چجور نیاخه تو ا_
بعدم اونجا اب و  گهیکنن د دنید دهیبر سیگ نیازا دیبالخره با دنیکدوم تبسم و ند چیما ه یالیفام یکنم راستشو بخوا

 یییدارش تو اریبالخره اخت یماباشن البته اگر تو اجازه بد شیمدت پ هیو ببرم  تاب...گفتم تبسم و مهنجاستیهواش بهترازا
 .........گهید

 

 .... شهیخونه استراحت کنم تبسم هوا به هوا م دمیم حیترج ستین یازی:: نه مامان نمهتاب

 

زبونمو  ینشد جلو اخرمکردیچقدر مهتاب با شک بهم نگا م یعنیمدت  هیزدم اما درونم اشوب بود بدون تبسم و مهتاب  شخندین
.....مهتابم  ستمیتو فرانسه چهار،پنج روز ن یپزشک نارهیمس هیبرم  دیندارم.......اتفاقا خودمم با یو گفتم::من که مشکل رمیبگ

 ..ادیب تونهیخودش بخواد م اگهتنها نباشه.... بهتره....

 

 ؟؟یخوایمنو نم گیبرم ؟؟د یعنیو اروم لب زد)فقط ل*ب*ا*شو تکون داد(:: دییتوچشماش دو اشک

 

 یلیمهتابم من خ یگیراست م یسره کوچه ماست بخر یبر ییتنها ستمیکه حاضر ن وونتمینبود بگه من اونقدر د یکی اخه
 مغرورم........

 

 ترسهیم مایاخه مهتاب از هواپ میاومد نیپس خداروشکر با ماش ی::نه پسرم چه مشکلمادرجون

 

 راحت ترم ینجوریا مونم،یگفت::مامان خونه م یلحن دردناک مهتاببا

 

 یالیحق فام یعنیناز نکن مهتاب  یایقراره باما ب گمیم زنمیه بابات زنگ ماالنم ب بخشهیکدخدا نم بخشهی::نگاه کنا خدا ممادرجون
من از همه خوشگلتره زبونه همه  ینوه  زنهیجار نم لیتو فام گهید نهیبچرو بب نیا یبزار زر ننیکه تبسمو بب ستیمنو پدرت ن

به اسم لبخند  یزیچ هی میکرد عیخنده و منو مهتابم س رهیمادرجون زد ز یچشم اب یطال سیگ نیا دنیبا د ادیبندم
 بود جزلبخند هیشب زیکه مطمنم به همه چ میاریرول*ب*ا*مون ب

 

 ها..... یبش یخونه پدرت موند ی:: مهتاب دخترم نربابا

 

و کرده  شوگردیاب یچشما دادیتپل تر نشون م یلیخ شیبود و با اون کاپشن باد انیبابا...تبسم تو بغله پو هیچه حرف نی::نه امن
 زدیتوگوشش حرف م انیبودو پو

 

 از اون جوجه یکنیما دل م میجان بر انی::پومامان

 

 میبچه تو خونه عادت کرد نیبه وجوده ا یبا حساب یخانم رمضان دیمهسا::درک کن مامان

 

 چقدر واسم سخته نیلمس نکردن ا هیثان هی یدونی::مادرجون نمانیپو

 

 دیگی::بله شما درست ممامان



RomanCity 
 فقط به خاطر دخترم رمان 

 

https://telegram.me/romancity 114 

 

 

 شهیته ر دی*و*سبیتند تند صورت تبسمم که حاال پنج ماهه بودو م انیبود پو دهیوقت رفتن رس رفتنیبه سمت در م یهمگ
کوچولوش که تو  یو با دستا بستیچشماشو م انیپو یبعده هر ب*و*سه  نیبخاطره هم کردیم تیتبسم و اذ شیشگیهم

و  انیپو ینجوریتبسم باشم و هم یلحظه خواست جا هیدلم  اخ که زدیضربه م انیبودن به شونه پو شیصورت یدستکش ها
تبسم و بغلم دادو گفت::مواظبش باش جونه تو جون تبسم بعدم رو به تبسم  یلیم یبا ب دیکه منو منتظر د انیبب*و*سم ، پو

 ییعشق بابا شهیگندش قرمز شده بود گفت::دلم واست تنگ م یکه از شدت سرما لپا

 

......نگفت دلم دنیحرکتش خند نیکرد که همه با ا میقا نمیس یرو در اوردو سرشو تو یخجالت یختراد یمنم ادا یپرو تبسمه
قل*ب*م  شمیاصال بگه زود برگرد دلتنگت م ایپس چرا بغلم نکرد بگه نرو  دینگفت چرا منو،نب*و*س یچیه شهیواست تنگ م
 رازی........به سمت شمیترک کرد یو تهران و به مدت نامعلوم میبابا شد یکمش یایسوار پرش یک دمینفهم گهیفشرده شد د

االن به بابا  نیهم خواستیجا مونده بود....دلم م میزندگ هیتهران شهر اجبار یقل*ب*م تو یشهر خودم زادگاهم ول میرفتیم
 ییی..ه یردم...ولم شیان،برم پیپو شیو راه اومدرو برگردم برم پ رمیبزن کنار...بعدشم دخترمو بغل بگ نویبگم ماش

 

 یکشیمهتاب مامان چرا آه م_

 

 مامان کشمیآه نم_

 

باال  یدیرو م شهیش کمیتا مبادا سرما بخوره :: بابا  دمیچیبکشه پتو رو دوره تبسم پ گاریبود تا س دهیکش نییرو پا شهیش بابا
 خورهیتبسم سرما م

 

 تو حلقش یدیم میکه دود نخوره توهم دود مستق رازیش ادیاز تهران م شیمهتاب بخاطره ر یبکش گاری::اِاِِااِ حاال واجبه سمامان

 

 ::اصال حواسم نبودبابا

 

کردم  عیدادمو س هیتک شهیهمون طور که تبسم بغلم بود سرمو به ش دیباال کش شرمیانداخت و ش رونیاز پنجره ب گارویس بابا
( شهیم یضرب المثل:: قسمت ماچ هی)معن یشونیمارو کجا م یونشیبزنم::پ ادیموقع دوست داشتم فر نیو تو ا نجایبخوابم .... ا

شانس دوباره به من داده  نیکنم....ا یتبسمم مادر یو برا یهمسر انیپو یبرا تونمیم شم،یم دهیقراره بشه بخش یاخرش چ
 ....شهیم

 

 تو یفالن فالن شده کودوم گور کهیگفت ::مرت دیرفتم سمتش که ام دم،یو چند تا از بچه هارو د دیام دمیکه رس فرودگاه

 

 بودشلغم کیزر نزن باو تراف_

 

 .......... میشد مایسوار هواپ یتیاز خوندن شماره پروازمون و کارا امن بعد

 

تبسم خوبه؟؟؟ دلتنگ  کنه؟یم کاریمهتاب االن کجاست؟؟ مهتاب چ نکهیفکر ا یه شد؟؟؟یبخوابم اما مگه م کمیبستم تا  چشمامو
 برم...... ناریسم هیبه  خواستیبود که اصال دلم نم یبار نیاز وجودم کم شده بود اول یزیچ هیمن نشدن ؟؟؟ کالفه بودم انگار 

 

 ارهیقهوه ب هیاومد که گفتم برام  بایبعد دختر ز هیشدم و زنگ مهماندار رو به صدا دراوردم چند ثان یسر عصب اخر

 

 بعدم مهماندار قهورو اورد قهیدق چند

 

 یکارو کردم و بعد از کلب نیکردم راحت چشمامو بسته بود و منم بعد خوردن قهوهاروم شدن اعصابم متقابال هم دیبه ام ینگاه
 کلنجار رفتن با خودم خوابم برد ....
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 اااانیالوووو پو گهیشو د داریبلند شدم::ب یتکون دادن دست با

 

 :ها؟؟من

 

 ؟؟یبود دهی...چن وقت بود نخواب گهی::پاشو ددیام

 

گرفتن چمدونامون از فرودگاه  لیدنگ و فنگ و تحو یپسرو نداشتم جوابشو ندادم و بعد کل نیا یها یمسخره باز ی حوصله
 میخارج شد

 

 که اومده بود دنبالشون تا برن هتل یسمت ون رفتنیها م بچه

 

 کنمیم یاب روغن قاط نمشیبیهست اصال م یاون جالل اماینم رنیم نایکه ا ی::من هتلدیام

 

 دست تکون دادم و گفتم :: یتاکس یجلو نیازشون تداشتم بنابرا یدلخوش منم

 

We got out of one of the fine hotels of the city 

 

 خوب شهر( یاز هتل ها یکیب  دی)مارو ببر

 

 :راننده

 

Ok sure 

 

 )چشم حتما(

 

 بلند شد دیتلفن ام یکه صدا مینشسته بود یتاکس یتو

 

 :: سالم استاددیام

 

 ..................._ استاد

 

 میایاز اشناها بعد استراحت حتما م یکی شیپ میبر میخوایاره م می:: نه ما باهاشون نرفتدیام

 

 /..................._ استاد

 

 ::چشم حتما ..فعال دیام

 

 قط کرد ویگوش

 

 گفت حاال؟؟ ی؟؟چیچپ نگتش کردمو گفتم ::چرا دروغ گفت چپ
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 ...... میدار ناریعصر سم 6بهم،،گفت ساعت  دهیدخترشو نم کنهیقهر م ویجهان یشناسی:: دروغ الزم بود نمدیام

 

 استراحت بود ...... یخوبه وقت برا 3331ب ساعتم انداختم.  ینگاه

 

نشستم  یمن تو الب میهتل خوب رسوند.....داخل هتل که رفت هیاله بود مارو به مرد حدودا چهل س هیکه  یراننده تاکس بالخره
 کنه فیکارا رو رد دیو منتظر شدتا ام

 

 ساعت بکپم........... میخبرم ن میاتاق دو تخته گرفتم پاشو بر یگشاد شد یلیخ دای::جددیام

 

 یدیساعتم نخواب هیواست که  رمیبم ی::اهمن

 

 جسد افتاده بود رو تخت هیمثل  دمیو ام میساعت بعد ما تو اتاق بود مین

 

و عظمت رو مهتاب و  ییبایهمه ز نی....دوست داشتم ادیدرخشیوسط شهر م فلیپنجره رفتم کل شهر معلوم بود و برج ا بسمت
 زایچ یلیه سرکشم که خدل نیامان از ا یخواست ....ه فلیسه نفره کناره برج ا ویعکس خانوادگ هیدلم  ننیتبسمم بب

 ......خوادیم

 

 شد بودطرف مهتاب ....... دهیذهنم کش .

 

 زنگ بهش بزنم ........و صداشو بشنوم هی دنیرس یگرفتم به بهانه  میتصم

 

 مهتاب

 

 تبسم .... دنید یب بهونه  نجایچتر شدن ا لیکل فام میدیک رس یاول ساعت

 

 کرده بود ابروهاشو تتو کرده بود موهاشم بلوند کرده بود رییتغ یلیخ ایرو

 

 چارهیخونه شلوغ شده بود و تبسمه ب هیبق شیو رفت پ میحرف زد کمیو  میاومد سمتم با هم دست داد یندادم وقت یتیاهم
رو  یناکا که دله هر ادمسوز هیاز اون گر هیگر رهیزد ز هویبود  دهیند کجای دادیو دادو ب یهمه شلوغ نیکه تو عمره پنج ماهش ا

 هیبا  کردنیو دخترش نبودن واگر نه زر زراشونو شروع م یخداروشکر عمه زر کردنیهمه با تعجب بهش نگا م کردیاب م
که سرش روشونم  یراش بردم که بالخره اروم شد و کم کم درحال اطیتو ح یتبسمه بغل کردم از خونه خارج شدم ه دیببخش

 بود خوابش برد

 

 رو احساس کردم ... میگوش لرزش

 

 برداشتم و گفتم ویبود..باشک گوش بیغر بیشماره عج هی_

 

 د؟؟یی+بله بفرما

 

 .... دمی::،الو مهتاب من رس

 

 + شما؟؟
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 بابا.. انمی::،پو

 

 حالت خوبه یدیرس انیپو یگفتم ::وا جانیحرف ذوق کردمو با ه نیگفتن ا با

 

 بده بهش وی:تبسم خوبه؟؟ گوش دیسوالمو نداد و پرس جواب

 

 دیاالن خواب ی.....ولگذرونهیداره خوش م یدادن لحنم گفتم :: اونم خوبه .......حساب ریبدون تغ یشدم ول ناراحت

 

 بهش باشه یلی::باشه حواست خانیپو

 

 ::توهم مواظب خودت باشمن

 

 برم حاظرشم خدافظ دی:: باانیپو

 

 دارید،دینکن عشقم بگو به ام یو زمزمه وار گفتم::خدافظ اروم

 

 نشیمامان بب یاخه خوشگلکم وا یخداااا چقدر تو ناز ی::وانینگ

 

 اسفند دود کن هیواسش  نیمیعمو::خدا حفظش کنه س زن

 

 یاومدنشو دار ایبه دن ی::عکسافاطمه

 

 اریبرو تو اتاقم لب تاب و ب الدیبلند گفتم::اره تو لب تاب هست م دمیشنیاشپز خونه حرفاشونو م یتو از

 

لب تاب  فیبا ک الدیبعدم م هیتو دهنش گذاشتم چند ثان شرویسم و اماده کردم و برگشتم،تبسم و بغل کردم و شتب رهیش
 برگشت

 

****************** 

 

 سه نفرمون یتبسم گرفته تا عکسا یتک یعکسارو به همه نشون داد از عکسا یدونه دونه  نینگ

 

 انهیاقا پو هیتو نه شب هیشده اخه نه شب یرفته چشماش اب یدخمل خانم به ک نیعمو::مهتاب جان ا زن

 

 هی::مامان چشماش طوسسونا

 

که چند  امیاز پ یعکس گهیرگه مادرشوهرم روسه د هیاخه  امشهیعمو پ هیشه،شبیم یمواقع طوس یچشماش بعض هی::ابمهتاب
اونور  ونیشلوغ بود خونمون اقا مایخوب بود مثل قد یواسم فرستاده بود رو به همشون نشون دادم همه چ ایپر شایوقت پ

حرف  میداشت میراه انداخته بود ونیبساط قل اطیما جوونا هم تو ح کردنیو خانما غذا درست م کردنیم یسالن شطرنج باز
 بهمون ملحق شد نمیکه نگ میزدیم
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 بچه هاا..... ی::وانینگ

 

 تبسم خوبع شدی::چمهتاب

 

 ایو ارش حهیمل ادبای::بابا اون که خوابه عمه هم زنگ زد داره منینگ

 

 یدراومد من سه تا عمو داشتم و دوتا عمه سه تا عموهام و زن عموهام ماه بودن که بچه هاشونوم حساب دادهمهیدادو ب یصدا
از عمه  یوا ییییداشت نه سود ولبد نبود نه ازار  کممیو هاله عمه کوچ یو فاطمه و سروش و هاد نیو نگ الدیبامن جور بودن م

 یعمه خانم از همه  یداشت ول یعوض زویشوهر ه هیبود  ینداخت دخترشم موجوده چندشیقول چراغ جادو م ادیبزرگم ادمو 
دختر تو که  یچاق نقدریتو چرا ا نی::نگ کردیم یمنو روان یحساب نیو ا ختشیریبجز دختر خودش و داماد ب گرفتیم رادیا لیفام

 یوهرم نکردهنوز ش

 

 یبا دخترا بگو بخند کن نقدریا ستیجان خوب ن الدعمهیم

 

کفشه پاشنه دار  دیمهتاب تو چقدر قدت کوتاهه با تیشخص یب نقدریدخترم ا یخوریغذانو با چنگال نم یکشیخجالت نم هاله
 از دستش، شدنیم یهمه روان گفتیو م گفتیاونقدر م یبپوش

 

زشت  لیفام یاومده بود تمام بچه ها ایبه دن نایهم که پسره مل یپنج سال نینه دامادش تو ا دیدیدخترشو م یراداینه ا یول
 نایبودن بجز بچه مل

 

 زشته نقدریا دهیکش یبچت به ک نیپسرم ا یهاد

 

 گشاده یلیدهن دخترت خ فاطمه

 

 زاشتنیبهش م یادیچون بچه بزرگ بود بابا و تمام عموهام احترامه ز یول زدنیم ریبا ت شویرفتارش همه سا نیا بخاطره

 

 گهی::من برم تو دمهتاب

 

 مهتاب جان االن زوده که نی::بشالله

 

ندارم  یمنم اعصابه درست حساب کنهیچرت و پرتاشو شروع م فهیتبسم کث نهیبب ادینه برم لباسا تبسمو عوض کنم االن عمه م_
 جمعه جوونا رو ترک کردم دهیکشیم یاز دسته عمه چ امرزیشوهرعمه خداب کردمیکه با خودم فکر م ی...درحالگمیبهش م زیچ هی

 

 دادم و گفت :: رونیب یقینفس عم رونیب میسالن ک اومد از

 

 گندش یبند حرف زد .....با اون لهجه  هی کهیرو تنم......مرت کنهیم ینیبود .....سرم داره سنگ یچ گید نیاه ا اه

 

 ؟؟؟ یزنی:: پسر چقدر غر مدیام

 

 از زن و بچم دور بی:تو هم دلت خوشه هااااااا من االن تو کشور غرمن

 

 ::مگه بار اولته اخه گوسالهدیام
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 باهات فاصله دار ابونیچندتا خ تی.... عشق گرام یی::گوساله توانیپو

 

 ه؟؟ینظرت چ یایجا حال ب هیببرمت  ایدربرا ب مونیخستگ نکهی::باشه اقا کم اوردم حاال واسه ادیام

 

 :کجا؟؟من

 

 ای:حاال ب دیام

 

 اصال حواسم به اطراف نبود...... نیداد و تو ماش یادرس دیام میشد یتاکس سوار

 

 منو به خودم اورد...... دیام مهیدیرس گهیشو د ادهیپ یصدا که

 

 استخر؟؟؟ ی::منو اورد_

 

 شفاست...... انینعمت پو نجای::ادیام

 

 غر غر کردن من بزور منو برد داخل...... یاز کل بعد

 

 رفت.......... رونیچند روزه از تنم ب نیا یها یکه تمام خستگ یطور دادیبهم دست م یسونا حس خوب با

 

 اونور اب سردعه میپاشو بر انی::پودیام

 

 می::برمن

 

 هلم داد تو یکی هویک  میاسختر اب سرد بود سر

 

 بدنم در آن واحد منقبص شد تمام

 

پاشو پرت کردمش تو اب سرد نفسش بند اومد داد زد  ریدست انداختم ز خندهیهر هر داره م دمیانداختم د دینکا ب ام ی
دلقک  یبعد کل کردنیبا تعجب بهمون نگا م هیو بق میدیکوبینفسم بند اومده کودن تو سرو کله هم م کشکتتتتتیم اننننی::پو
 میو فقط بخواب میتلخ به هتل برگرد یه قهویتا بعده خوردن  میاومد رونیاز اب ب یباز

 

 داداش گشنمه ها انیپو-

 

 کنم کاریچ_

 

 شهیمعدم داره سوراخ م میبخور یزیچ هی میگشنمه پاشو بر گمیم یچ یعنی_

 

 واست ارمیرستوران از کجام درب یساعتو نگا کرد دیبخواب ام ریبگ_
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 پاشوو گمتیکه فرانسس همه جا تا صبحم بازه م ستین رانیا نمیپاشو بب_

 

 بجون تو نییپا رهیاز گلوم نم یزیبدون زنو بچم چ اااامینم_

 

 پاشو گشنمه خوردیم تزایخر پ نیعمه من بود ع کهیبه جون خودت مرت_

 

 دیبا ان دمویبدون غرغر لباسامامو پوش نیخودمم گشنم بود بخاطره هم دیخواب از سرم پر رونیب دیتخت کش یمنو از تو دیام
 میاز هتل خارج شد

 

 جوووون اقا شماره بدم_

 

 مرگ مرتبکه دلقک_

 

 یشدن یموهات اومده جلو چشمات خوردن یگرشدیج یلیبجون خودم خ_

 

هوا  کمی میبر ادهیگفت::پ دیبلند کنم ام یدستمو واسه تاکس نکهیچپ بهش نگا کردم و با دست موهامو دادم عقب قبله ا چپ
 کمیمخمون هوا بخوره  میکچلو گوش کن یچرت و پرت ها دیفردا دوباره با میبخور

 

 مخالفت باهاش دنبالش راه افتادم بدون

 

 ........انیپو

 

 گهید کینزد یجا هی رفتمیم ؟؟؟اخهیکجاس منو اورد نجای::امن

 

 داره برادر..... یشتریب یاصفایرستوران کنار در هی::  دیام

 

 بهت دختر بده؟؟؟؟ خوادیمخه تو م نیچطور با ا ی::من موندم جهانمن

 

که  ستمیکه هستم پولدار ن ستمین پیکه هستم جذاب و خوش ت ستمی:: از خداشم باشه من دامادش باشم خوشگل ندیام
 هستم......

 

 ::اعتماد به نفست منو کشته .....من

 

شک کردم چشمامو چند بار باز و بسته  دمیکه د یزیآن به چ هیاومد منو رو داد مشغول چک کردن غذا ها بودم که  گارسون
 نوشته: دمیکردم د

 

Management of payam radmehr 

 

 راد مهر( امیپ تیری)با مد

 

 توجه نکردم .......... دیام یبلند شدم و ب طرف صندوق رفتم و ب صدا زدن ها یصندل از
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 :: گفتم

 

I can see here please? 

 

 (نم؟؟؟یرو بب نجایا ریمد تونمی)م

 

 :: صندوقدار

 

Sure 

 

 )حتما(

 

 کرد و در زد و گفت : ییراهنما یمنو ب سمت اتاق و

 

help yourself 

 

 (دیی)بفرما

 

 که پشتش ب من بود ...... دمید ویمرد یرفتم داخل  یوقت

 

 هش بود........ هیشب یلیخ یلیپشت خ از

 

 گشت گفت :: یکه بر م نطوریهم

 

What can you te......... 

 

 از دســ.......( ی)چ کمک

 

 .... دیمنو د یخورد وقت حرفشو

 

 ؟؟یخودت انیگفت ::پو...پو ناباور

 

 مهتاب

 

 بخدا ستیکارا الزم ن نیمامان ا_

 

 کنهیعمو::نه اتفاقا الزمه چشماش شوره بچرو چشم م زن

 

نباشه  دیکه قابل د یجور شیسرهم نییبه پا ییلباسه تبسم رو تنش کرده بود زن عمو چشم نظره کوچولو نیخوشگلتر مامان
 کردن هیاونورش کردن که دادش رفت هوا و شروع کرد به گر نوریا یسه تا جار نیا نقدریوصل کرد ا
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 بغله مامان ایتبسم ب ایبچمو ب نیبابا کشت_

 

 نکهیضعف کردم به محض ا شهیحرکتش مثل هم نیبغلم کن با ا ایب یعنیدشو به طرف من کشوند دستاشو باز کردو خو تبسم
بلند زنگ بلندشد  یخونه ساکت بود که صدا نیبودن بخاطره هم اطیاومد بغلم اروم شد و خودش اشکاشو پاک کرد همه تو ح

 دیچیدستاشو دوره گردنم پ دویتبسمم ترس

 

 نبود یچینفسم نترس ه_

 

و  یمشک نیج هیکه با میسه گوشه بلند مشک یاز خونه خارج شدن منم بعده مرتب کردن روسر یلیم یو مامان با ب نایعمو ا زن
 سط کرده بودم از خونه خارج شدم یمانتو جلوباز صورت

 

ه سالم و احوال با هم زدیذوق م یتو یاز مداد مشک ادیبخاطره استفاده ز شهیتو چشمش و ابروهاش که هم یبا اون سُرمه  عمه
با زن عمو الهام بود نگاش به من و تبسم که  یو عمه مشغول روب*و*س دییپایم نوینگ زشیه یبا چشما اهمیارش کردیم یپرس

 یخواینکنه م نجااایا ایمنم زمخت تر بود گفت::مهتااااب ب یبابا یکلفتش که از صدا یداافتاد با ص میبود ستادهیپله ها ا یرو
 .......یشد لیتهران بزرگه فام یییرفت یفکر نکن شوهر پولدار کرد یواسه روب*و*س امیمن ب

 

 خورهیبمونه صابونش به تنه همه م نجایبه من بود مطمن بودم تا اخر شب که قراره ا رشیگ نیاول

 

 عمه هیچه حرف نی::امن

 

 ییچرا اون باال نییپا ای::بعمه

 

 تا عمه نچلونش بچمو نیدادم دست نگرفتن تبسمو  نییاز پله ها پا یلیم یب با

 

 :: خوش اومدم مهتاب خانمعمه

 

 عمه جان ی::خوش اومدمهتاب

 

 نیاز ا نقدریا رونیافتاد زبونشو تا ته اورد ب حهیمل یمزخرف بود نگام به بچه  یلیادکلنش خ یبود بو یبغلم کرد حسه بد عمه
 دونهیکه خدا م ادیبچه بدم م

 

 بغل کنم....ماما ین ی::ماما..نطاها

 

 طاها بغل کنه اریاون بچرو ب نی::نگحهیمل

 

جان تبسم پنج ماهشه ها  حهیبود گفتم::مل دیبع یکه ازمنه خجالت ییگرفتم با پرو نیاز جام بلند شدم و تبسم و از نگ عیسر
 از دستش وفتهیسبکه م یلیخ

 

 بده بچرو بغل کنه ای::نه بچم نشسته بعمه

 

 نرفته ادمیکه طاها بچه فاطمه رو بغل کرد و  یبار نیتبسم دستم امانته اخر یول دایت نش::عمه حان ناراحمهتاب
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 وفتهیاز دست منم ب یترسیبچرو نکنه م نیا نمیبب اریمن ادم شده ب ی::افاده ها طبق طبق شوهره پولدار کرده واسه عمه

 

به سمت عمه قدم برداشتم که داده زن عمو الهام  یبا ناچار خورد،ینم نیا افهیبه ق شیتبسمو بغل کنه بچم روح خواستمینم
 اخ اخ ییییرفت هوا:::اخ پاااااممم ا

 

 همش نقشس دمیبهم چشمک زد فهم اهویه نیکه تو ا کردمیبهش نگا م یرفتن سمتش با نگران همه

 

 )دوروز بعد(

 

 ولم کن حوصله ندارم میکن کاریخونه عمه چ میبابا مامان اخه بر یا-

 

 عمت مارو دعوت کردااا نیروز ا هیکش حاال دختر خجالت ب_

 

 نهیعمه بب یخوایم یدیمامان باز شما النگو خر_

 

 کنمیبرو حاضرشو تبسمو من حاضر م یییزنیم یواااا چرا حرف الک_

 

 رفته ادشیمنو  دهیاون دختر بلوندارو د یعنی یچیه امیپ هی سکالیم ایاز  غینگا کردم در مویتو اتاقم و گوش رفتم

 

 هیسرم جمع کردم بعد  یچشمام گذاشتم موهامو شونه زدم و باال یرو تو میبود دهیخر نیکه با نگ یاب یو لنزا نهییا یجلو رفتم
 نیشلوار ج هی دنیداده بود رو دستم کردم و بعدبا پوش هیبهم هد انیکه پو یمتاهل شدم دستبند یخانما هیشب میمال شیار
کردم قربون خودم برم چقدر خوشگل  لیرو تکم پمیزانوهام بود ت یتا باال شیه بلندک یکخوشگل مش یپالتو ،یلیو شال ف یلیف

 شدم

 

 مهتاااااااااااااااااااااااااااااااااااب

 

 کنهیاومدم مامان صبر کن عمه فرار نم_

 

 (انی)پو

 

 ؟؟یخودت انیگفت::پو...پو ناباور

 

 قدم رفتم جلو .... هیقدم به جلو برداشت منم  ی رونیاومد ب زیاز پشت م کردمیوضوح لرزش صداشو احساس م به

 

 ...که االن ....شهی........باورم نمامیتر.....که بغلش کردم... .......و گفتم::پ کینزد اومد

 

 ...هاگههیبرا خودت د یمرد شد انی: پوام؛یپ

 

که چشم به  یخانواده دار هی یگی..تو نمامیپ یمعرفت یب یلیاومدم ک دوباره من و گرفت بغلش و گفتم::خ رونیاغوشش ب از
 یینه شماره ا یراهه هاا نه ادرس
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 هیخودم گر یبزرگتر از خودم جلو هیدوست نداشتم  چوقتیهق هق مردونش بلند شد ه یطور که بغلم کره بود صدا همون
 کنه ....مخصوصا که اون فرد برادرم باشه برادره بزرگترم.......

 

 کنم هیگر دی...من با نمیپاشو ب کنهیم هیداره گر کاسه کوزتو.....خرس گندههه زدم ب پهلوشو گفتم:: جمع کن اروم

 

چه  نمینشوند خودشم روبروم نشست و گفت::بگو بب یبرد رو صندل دیرو صورتش نشست دست منو کش نیلبخند غمگ هی
 ه؟؟یک هیقبول شده ؟؟ دخترت شب یرشته ا ؟چهیچ ایخبر؟؟ مامان خوبه ؟؟بابا خوبه؟؟ پر

 

 من دختر دارم؟؟؟ یدونیتعجب نگاهش کردم و گفتم::از کجا م با

 

 هیشب نمیادامه بدم حاال بگو بب میاونقدر تحمل دارم بدون خبر گرفت تز شما به زندگ یاقا داداش فکر کرد رسهی:خبرا مامیپ
 ه؟؟؟یک

 

خودته فقط از نوع  یم خوبه کپشکسته تر شد .......دخترم یلیگفتم: همه خوبن فقط مامانم بعده رفتنت خ دمویخند اروم
 دخترونش......

 

 منتظره منه رونیاون ب یدیرفت ام ادمیشده بودم که  امیگرم صحبت کردن با پ اونقدر

 

 گارسون اومد تو و گفت هیاتاقو زدن و  در

 

Mr victim was standing outside says Mr. Snoopy Radmehr calling you? 

 

 ؟؟؟؟؟( دیرادمهر رو صدا کن انیپو یاقا گهیم ستادهیا رونیب ییاقا هی)قربان 

 

 یاومد ی::با کامیپ

 

 دیام_

 

 یهههههههع هنوزم بااون کپک دوست_

 

____________________ 

 

 خداحافظ داداش_

 

 امیخودم با خاله خانم م یرو تموم نکن یباز نیبه موال اگه ا یول گمیبه مامان نم یچیو تمومش کن چون قول دادم ه ایب امیپ_
 رانیا برمتیم

 

 رانینخواست اومد ا امیپ ران،یا دیهم دوست داشت د لی، دن دید رانی::من دوست داشت ایامل

 

 رانیا برمتونیم امیزن داداش خودم م کنمی::درستش مانیپو

 

 میشد مایبودم سواره هواپ خبریکه پنج سال تمام ازش ب یامیبا پ یخداحافظ بعده
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 یدیتبسمم که واسم عروسک خر نیواقعا که داداش مگه من هم_

 

 یکالفم کرد ایاَه پر_

 

 بودمو بهش دادمو گفتم::دست از سره کچله من بردار دهیکه واسش خر یکه ساعت خوردیداشت حرص م ایپر

 

 گهید ارشونیچقدردلم واسه تبسم تنگ شده برو ب شهی::باورت ممامان

 

 زشته برم دنبالشون هنوز سه روز کاملم نشده یمامان ول::خودمم دلم تنگ شده انیپو

 

 یستیتوخودت دلتنگه مهتاب ن ارشونیدلم واسه بچم تنگ شده خوب برو ب یچه زشت_

 

بعدم هنوز کامل حالش خوب نشده اونجا هواش  گمیبه مهتاب م زنمیاستراحت کنم زنگ م یکمیمن  دینباشم بزار شهیمگه م_
دلم  یدنبالشون ول رمیم گهیهفته د هی گفتمینبالشون درسته داشتم م رمیم گیهفته د 1ازاده بهتر از تهران پر از دود و دم 

ب بشه و اد دیاما مهتاب با دیکشیگنده تبسمم پرم یدلم واسه لپا ارمیمهتاب و با خودم ب رازویاالن برم ش نیهم خواستیم
 بدونه شویقدر منو زندگ

 

 +اعتماد به نفسو

 

 رو ندارما یکیخفه شو لطفا اعصابه تو_

 

خارج کردم و به عکس تبسم که  بمیاز ج مویتخت انداختم گوش یکرده بودم وارده اتاق شدم و خودمو رو دایپ یریدرگ خود
برو دنباله عشقت بالخره قل*ب*م  گفتیب*م مقل* یزوده واسه منت کش گفتیشدم دودل بودم عقلم م رهیصفحه بود خ یرو

 کارت خودمو انداختم توش و..... میس موبودو دراورد یکه تو گوش یکارت میس عیموفق شد سر

 

 }مهتاب{

 

 ....دیتو دستام لرز میک گوش زدمیحرف م نینگ با

 

 یدیرس انیجواب دادم و گفتم: جانم؟؟پو ویگوش عیسر کردیم ییخودنما انیو عکس پو اسم

 

 تبسم خوبه دم،ی+رس

 

 اومد نشست روبروم و زل زد به ل*ب*ا*م قایخانم دق عمه

 

 اره عشقم هم من خوبم هم تبسم خوبه_

 

 بهش یدیم وی+گوش

 

 کنهیم تمیتو اذ هیچقدر بگم حالم خوبه فقط دلتنگ زمینه عز_
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 شتهیپ ی+کس

 

 صبر کن زمیتبسم،باشه عز_

 

 بابا کارت داره ایکه تبسم بغلش بود، تبسم ب یجام بلند شدم و رفتم سمت هاد از

 

 بغلممم کن ایب یعنیکوچولوشو باال اورد  یدستا شهیدراز کردم سمتش که مثل هم دستامو

 

روگوشه تبسم  لویعمه شدمو مبا اطیوارد ح دیرسیشلوغ بود و صدا به صدا نم یلیبغل گرفتمشو از خونه خارج شدم اخه خ تو
 گذاشتم،تبسم سالم کن به بابا

 

 دِووووو داوووو_

 

چون ذوق زده شدبودو  گفتیبهش م یچ انیپو دونمینم کردمیکه داشتم ضعف م شدینامفهوم خارج م یدهنش واژه ها از
پدرسوخته مامان و  یکرد تیاز گوش تبسم برداشتم و چسبوندم به گوش خودم::اِ پس اذ یگوش دادیدست و پاهاشو تکون م

 رسمیبه حسابت م ایب

 

 انیپو_

 

 لحنشو عوض کرد و گفت ::بله عیبعد سر ان،یدهنش در رفت جان پو از

 

 منو با اون کلمش از نو متولد کرد دیدلم با اون جان پوانش چقدر شاد شد نفهم دینفهم یول

 

وارد اشپزخونه بشم صداشون  نکهیبود به من قبله ا دهیتبسمم که چسب نیاب بخورم ا وانیل هیسمت اشپزخونه تا  رفتم
 کرد خکوبمیم

 

 مهتاب باشه؟؟ یهوو یبچه  نی:مامان نکنه احهیمل

 

 نه شوهرش هیبره نه چشما خودش اب یبچه دستم امانته واگر نه بچه به ک نی::اره،خودمم مشکوکم اونروز گفت اعمه

 

 بود قی::مامان پسره بود باهاش رفحهیمل

 

 یگیملوک خانمو م ::پسرهعمه

 

 بود یچشماش اب میشوهر ملوک خانم اقا ابراه گمی::اره همون محهیمل

 

 حیمل دیبچه اون پسرس شا یوا یزد رو دستشو گفت::ه عمه

 

 داره از کجا مع..... گهیزن د هیشوهرش  دیحامله باشه شا میدیاحتماله که بچش حرومزاده باشه ،ما که ند هی نی::احهیمل
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 شینیپشه که رو ب هیو عمه بخاطره وجود من حرفشون روخوردن تبسم به  حهیخنده تبسم بلند شد و مل یموقع صدا همون
به بچم بگن حرومزاده  کننیتاحاال چه حرفا پشتم بوده که جرعت م دونهیاشک تو چشمام جمع شده خدا م دیخندینشسته بود م

 یستادیزشته فال گوش ا یلیجمع و جور کردو گفت::مهتاب کارت خ خودشو عیکردن عمه سر دایاشکام راهه خودشونو پ

 

 یتو اشپزخونه و چشما ختنیبعد ر هیکه همه چند ثان دمیکش ادیفر یجور ختیبدهکار شدم اعصابم بهم ر زمیچ هیکه  نیا از
حرف از خدا و  یییکنیم انگرید بتیو چهااااررر ساعته غ ستیعمه گردشد::کاره منننن زشتههه هااااا عمه کار توو زشته که ب

هاااا رو  انهی هیشوهرم اب یبتوچه که چشما یفضول مردم ییزنیتهمت م ییییکیبه  تتراحتت یییلیخ یییوقت ییزنیم غمبررریپ
 هیسطح فکرتون کوتاهه ارررره چون بچم شب نقدریحرومزاده ا یگیمن م یبه بچه  یتو به چه جرعت یکردمو گفتم هو حهیبه مل

 ااااادیدرب فتوووونیاز دهنه کث یهر حرف مفت دیبا ستتتتیمنو پدرش ن

 

 شهیاحترام سرت نم دیچشم سف ی::خجالتتتت لکش دختره عمه

 

و ساک تبسمو  دمیرفتم تو اتاق لباسامو پوش نیبچرو دادم دست نگ عیسر یلیخ قشهیکه ال زارنیم ینننننه احترامو به کس_
 دهید امویخونه بود همه عکس پ یعمه تو ختنهیاسک تمساح ر یه بود فقط صدااومدم خونه ساکت شد رونیبرداشتم از اتاق ب

 رفتم رونیخدافظ از خونه ب یگرفتم و با گفتن همگ نیاز نگ مویتب کردمینگا م حهیبا تاسف به عمه و مل نیبودن بخاطره هم

 

عمه  هییکذا یبدون توجه از خونه  دمیعمو رضا رو شن مهیرفعه زحمت کن گهیما هم د یکه صدا کردمیکفشامو پام م داشتم
 خارج شدم

 

 سای:: مهتاب مهتاب دخترم وازدیصدا م مامان

 

ک  یپارک)........( سوار شدم تا زمان دیدست تکون دادم و گفت::بر یتاکس نیاول یبرا دمیک رس ابونیندادم سر خ تیاهم
 برسم اونجا چشمامو بستم تبسممم خوابش برده بود

 

رفتم و  گاهمیپر از درخت بود به مخف دادیب من ارامش م شهیبود ک هم ییتنها جا نجایا دمیکش قیس عمنف یپارک رفتم  یتو
 شدم...... رهیتخته سنگ نشستم و ب صورت تبسم خ یهمونجا رو

 

شد مگه من نبودم  خیتنم س یآن تمام موها  هیفکر  نیمحمد بغلم بود ، با ا یصدرا انیتبسم پو یممکن بود االن به جا نکهیا به
 که محمد و تو قل*ب*م چال کردم..... شدیپس چ کردمیم یهمسر انیپو یمحمد برا یایکه با رو

 

برگردم ناچار با،بابا تماس گرفتم  تونمیشب تنهاهم نم ازدهیشده  دمیمن به خودم اومدم د ختمیحرف عمه بهم ر نیبا ا شدیچ
گرفتم خودش حالم و  یصدا دنیمتورمو، شن یچشما دنیبابا اومد دنبالم و با دساعت بعد  مین ینگران بود و البته عصبان یلیخ

 کرد میتا خونرو با سکوت همراه اهو ازم گرفت و ادامه ر د،تبسمیفهم

 

 بودم دهیفرهنگ تر ند یب نیپرو بخدا ادم از ا یلی::خنینگ

 

 یگردیخونه ما،اونوقت که رفت دوباره برم یایب یخوایمهتاب م ی::ابجسامان

 

 خجالت بکشه دیخجالت بکشم اون با یبچه ها من واسه چ ستی::الزم نمهتاب

 

 بپا کرد یچه قشقرق شیدوشب پ نیانگار نه انگار هم شهی::مهتاب جان مطمن باش خجالت مجالت سرش نمهاله

 

 دنبالم ادیب انیپو زدمی::اگه بخاطره مامان نبود همون شب زنگ ممهتاب

 

 .....یحرفو زدم ول نیکه ا درسته
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من از عمه پروترم از اتاق خارج شدم همسراشونم باشوهراشون  دنینه پسرا که فهم ایدنبالم  وندیم انینبودم که پو مطمن
 نیمنو هاله و نگ میو ترک کردن موند کمیاتاق کوچ

 

 هیرو زا ایارش نیها ا شهیخوب م یلیخ ادیاگه ب ادیشوهرتم ب یزنیگفت::مهتاب چرا زنگ نم کردکهیم دیداشت رژشو تمد نینگ
 میخندیم کنهیم

 

 کرد من مردم از خنده شیزا یچجور یشبه عروس ادتهی ییی::ههاله

 

 رو ایکرد ارش هیزا یشد،کی::چمهتاب

 

 گهید اریدر ن یرفته دختر خنگ باز ادتی:: مهتاب مگه نینگ

 

و فرار احمقانه بخاطرم  هیفقط گر مونیبغض گلومو گرفته بود من از شبه عروس گفتنیم میداشتن از شبه عروس نیو نگ هاله
 قهیاز اتاق خارج شدن منم شالمو سرم کردمو چند دق عیو هاله سر نیچشمام گذاشتم که زنگ در زده شد نگ یمونده لنزامو تو

 بعد از اتاق خارج شدم عمه خانم واقعا قهیبود حدود ده دق دهیتبسم خواب داروشکرچشمام کمتر بشه خ هینشستم تا قرمز ییا
عمه رو چنگ انداخت  یمن پا دنیباد حهیبه صورت قهر از خونش رفتن ها، مل لیکله فام شیاصال براش مهم نبود که دوشب پ

 گفت::سالم عمه جان یعاد یلیپنهون نموند عمه خ دمیکه از د

 

 سالم_

 

 ،یینجایو گفت::عمه تو هنوز ا رهیزبونشو بگ یکه عمه بازم نتونست جلو کردیبود بابا که اصال به عمه نگاهم نم نیخونه سنگ جو
 یعمه جان نکنه با شوهرت مشکل دار یینجایاخه پنج روزه ا یندار یمگه خونه و زندگ

 

خونه مهتابم هست دوس  نجایخوشبختن ا میلیاتفاقا خ یزر یگفت::چه مشکل اوردویدر مرز انفجار بوود اخرشم طاقت ن مامان
 داره یخونش بمونه چه مشکل نیا یماهم تو هیداره 

 

 گهیمرده د انمیبگم اقا پو یاعتماد کرد واال اخه چ شهیبه مردا نم یگفتم ول یزیمگه من چ زمیعز_

 

 مشکالتشون به خودشون مربوطه یمهتاب بش هیهصوص هیوارد زندگ خوادیشما نم ی::ابجبابا

 

 بچه برادرمو کنمیدارم م حتیخان داداش نص یچ یعنی::وااااا عمه

 

 کردنیو دستاشونو مشت م خوردنیبگن فقط حرص م یزیچ تونستنیو هاله نم نینگ

 

 دخترم شهیبد م یهونه نباش ادیاز سره کار م اخانمیارش ستیما ن یجا ی گهید نجایپاشو مادر ا حهی::ملعمه

 

 دهیپروش م سیوجودش کرم آسکار یزن تو نیاخرشم انداخت و از خونه خارج شد اصال ا کهیت

 

 گهیم یعمه خانم من به تنش بخوره چ نیخاله خانم بد اخالق صابون ا کنهیفکر م انیتحمل کنمش، پو تونمینم گهید

 

 {انی}پو
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گوشم به  یخستش تو یکه صدا شدمیم دیاز مطب خارج بشم شماره مهتاب و گرفتم، داشتم از برداشتنش ناام نکهیا قبله
 ان؟؟یصدا دراومد::جانم پو

 

من  نیواسه تبسم و تو تنگ شده بخاطره هم یلیدلم صد دفعه قربون صدقش رفتم و گفتم::سالم ،مهتاب،مامان دلش خ یتو
 دنبالتون رازیش امیگرفتم امشب م مایهواپ لطیب

 

 یایب ی..خوای...ممایلحظه ساکت شدو گفت::با...هوا...پ چند

 

 }مهتاب{

 

 مایخوب اخه هواپ یخوشحال شدم ول تینهایکه واسش کمه ب یلیخ

 

 یخواب نی...توهم که همش تو ماشامیب نیبا ماش یچجور گهیاره د_

 

 تنگ شده... یلی...دنبالمون دلم واست خای..خوب باش بیلیخ گمیاهام_

 

 طور..... نیمنم هم_

 

تا اخره شب شنگول بودم  گهید ادیداره م انیتلفنو قطع کردمو به همه گفتم پو یک دمیرفت نفهم نیاسمون بودم ترسم از ب رو
نگه داره زنگ زد زن عموها و به اوناهم خبر داد،همشون اومدن کمک مامان منم شده بودم مثل  انویپو ختیمامان نقشه ر

که زن  کردمیتدارکات شام رو خودم اماده کنم زن تو اشپز خونه داشتم کمک م کله تونستمیفرفره اونقدر خوشحال بودم که م
از صبح  شدهیچ یاستکان جابه جا کن هی یاز جات بلند نشد مییهرشب خونه شما۳ نیگفت::مهتاب جان زن عمو ما تو ا میعمو مر

 گمون نکنم تو سفره جاشه یدهمه عذا که درست کر نینوع واال ا هیاونم نه  یپزیغذا م یدار ییواسه من سرپا

 

 خودتو دختر یکشت گهی::اره راست ممیعمو مر زن

 

 زن عمو کنمیدارم کمکتون م ::بدهمهتاب

 

 ایاخ جون الزان ی::وانینگ

 

 بودم برسه محکم زدم رو دستش ختهیر امیالزان یکه رو ییتزایرپیدستش به پن نینگ نکهیا قبله

 

 ، مامااااان یییی::اخخخ رواننینگ

 

 فقط .... انهیمهتاب پز واسه اقا پو ایعموالهام::کوفت الزان زن

 

از اشپزخونه  کنهیوحشت م رسهیبه خودت برس االن شوهرت م کمیمامانم منو با گفتن::برو دنیحرف زن عمو همه خند نیا با
 یبودن و بزرگترا خودشونو با پاستور سرگرم کرده بودن تبسمم روپا ونشونیبساط قل ی،مثل هر شب جوونا پا رونیانداخت ب

 یکه مثل لباس مردونه بود عوض کردم مداده مشک دیسف راهنیپ هیو  یگلبه نیج وارشل هیبابا بود رفتم تو اتاقم لباسامو با 
رو خودم و  یکردن اسپر یجذابم کرده بود بعده خال یلیکه تو چشمام بود خ یکردم لنزه اب اهیس یبرداشتم و چشمامو حساب

 از اتاق خارج شدم یرژ گلبه هیدن با ز مسرم انداختم بعدش یرو مویو شال گلبه ختمیاتو کرده بود دورم ر نیموهامو که نگ

 

 لباساشو عوض کنم یدیبابا...تبسمو م_
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خوب بچه بغل  یمثل دخترا یگرام یو فاطمه و البته زن عموها نینگ یها کهیتبسمم خوشگل کردم و بدون توجه به ت خالصه
 منتظره اقامون نشستم که با به صدا دراومدن زنگ...........

 

 که از قفس رها شد به سمت در پرواز کردم.... ییپرنده ا مثل

 

و فاطمه  نینگ یبغلش انداختم واسم مهم نبود بعدش قراره سوژه  یخودمو تو اریاخت یب انیقد بلند پو دنیباز شدن در و د با،
 مهم بود که دورم حلقه شد و منو به خودش فشرد....... انیپو یبشم االن فقط دستا

 

 {انی}پو

 

مهتاب دوره کمرم حلقه شداونقدر  یعکس العمل نشون بدم دستا نکهیخونه باز شد مهتاب پشت در ظاهر شد، قبل از ا در
 یدستامو رو اریاخت یفکر کردم و ب کردیمستم م شهیعطرش که هم نیریش حهیدلتنگش بودم که به غرور فکر نکنم فقط به را

ِاهم  یکه صدا میچقدر تو اون حالت بود دونمیجهان بود نم یقیموسن یضربانه قل*ب*ش برام بهتر یکمرش گذاشتم و صدا
 مارو از هم جدا کرد....... یاِهم فرد

 

 سالم دادم هشونیمن پرو پرو زل زدم تو چشماشون  یسرخ شد ول اطیمامان باباش تو ح دنیبا د مهتاب

 

 پسرم... یاومد خوش

 

 دیدختر حواس پرت پر نیزنگ دراومد ا یتا صدا دایکه مامان مهتاب شرمنده گفت:: ترخدا ببخش میبود یاحوال پرس مشغول
 زمونیاستقباله مهمونه عز میاینزاشت ماب رونیب

 

 داد خودم از همه حواس پرت ترم یا دمی.....هنوز حرفم کامل تموم نشده بود که فهمیچه حرف نی::نه مامان جان امن

 

 گهیداخل د دییبفرما انیاقا پو شدیچ_

 

 امیجا گذاشتم بردارم م نیتو ماش زیچ هی::چشم، من

 

 دونستمممممممیم یاومد نیاخ جون با ماش یییییمهتاب ذوق زده گفت::ه ارمیقدم از قدم ب نکهیا قبله

 

 رونیب ندازمتیم نیاز ماش یکله راهو بخواب یاگه بخوا یاومدم ول نی::با ماشمن

 

 《مهتاب》

 

 دنیحرفش مامان و بابا خند نیا با

 

رو داد دست مامان و مامانم خجالت  ینیریبرگشت، گلو ش ینیریجعبه ش هیدسته گلو  هیبا انیبعد پو قهیتو ، چند دق میرفت ما
بار  نیهوا برگشتم به اول یب کردمینگا م انیجور که به پو نیشد هم هیرفت و مشغول سالم کردن با بق انمیزده تشکر کرد پو

 بود ..... دهیاسپورت پوش ییکت سورمه ا هیدست خودش بود و  ینیریاونروزم گلو ش میکه اومده بود خواستگار

 

 درس بخونم اصال..... خوامی.. مخوامینم گمیم یهست یشیریعجب س_
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 یکنکور بد کنمیخودمم کمک م یریبگ پلمید میشیبعد منتظر م میکنیمورد نداره خانمم، اول عقد م_

 

 .....هیچ یدونیاصال م یشیریس یلیخدا خ یوااا_

 

 هینه عشقم بگو تا بدونم چ_

 

 گممممیم یحاالهم اصرار واسه خواستگار یحساب زیو گر بیتعق هیبعدشم  ،یتلفن یاول مزاحمت ها یکرد میباباااااا روان یا_
 بداخالقه..... یییلیخ ترسمیاصال من از مامانت م خوااامینم

 

 بگو بله.... رونیب میریحل شد االن م یهمه چ شهیبشناست اخالقش خوب م کمی، مامانم  کنمیمن تو رو ولت نم_

 

 دکتر یاقا یخواینم گهید زینه بابا چ_

 

 هیکاف نینه فعال هم_

 

 شدیم یاوردنش وجودم پر از شعف و شاد ادیو امروز با به  خوردمیحرص م شییهمه پرو نیاز ا اونروز

 

 اااابمهتاااا

 

 مهتاااااااااااااب

 

بابا  یکشیم غیبله مامان چرا ج ی::وارونیمن خراب شده بود اومدم ب تیمامان از دوران خوش گذشته که با خر غیح یصدا با
 ددددمممیترس

 

 انیببر واسه پو ییچا ایب گمیم_

 

 انیدوست نداره پو ییچا_

 

ل*ب*م نشست و به مامان  یصحنه لبخند رو نیا دنیبا د کردیگرفته بود داشت بدسش م نینگا کردم تبسمو از نگ بهش
 زویهمه چ کنمیمن جور م گهید ییتوهم از صبح سرپا نیبفرما بش خورهیگفتم::مامان االنم سرش به تبسم گرمه نم

 

 میهست نیشوهرت منو نگ شی::الزم نکرده برو پفاطمه

 

 تعارف زدماااااا ییخدا خواسته ، خواستم از اشپزخ نه خارج شم که فاطمه گفت::چقدر تو پرو از

 

 داره ومدی::عشقم تعارف اومد، نمن

 

همه  انیرفتم نشستم کناره پو قیچن شده بود دق دونمیبود نم زونشیتبسمم او زدنینشسته بود حرف م نایکنار عمو ا انیپو
و تبسم که پشت سره هم  طهیاوضاع خ دیکه د انمیپو نوریا ایخبرت پاشو از بغله مردا ب یعنینگام کردن  یجوریخونه  یتو
 تبسمو ببر بخوابونش ، خسته شده ایجان ب برو گرفت سمتم و گفت::مهتا دیکشیم ازهیخم
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تبسمه خوابالو  عیداشتم سر یسیرو در وا یلیخوب اخه من با عموهام خ شدمیبابا و عمو داشتم ذوب م نیکه از نگاه سنگ منم
ابروم رفت تبسم و خوابوندم از اتاق  یبود کرد یاون چه کار شوریب یتو اتاقم دِ اخه دختره  دمیگرفتم و رفتم چپ انیرو از پو

درست کرده بودم  انویمورد عالقه پو یمنم رفتم کمکشون تمام غذاها نداختنیسفره م تنداش نایاومدم مامان ا رونیکه ب
 دنیبعده چ شدنیخالق م وفتادنیبهم م ی، زرشک پلو بامرغ ساالدم از همه نوعش بود مامان و زن عموها وقت ایفسجون ، الزان

 میمرد یومدیچرا زود تر ن انیاقا پو یگفت::وا دهیند ریسامان خ نیسفره شاهانه و ابرومند همه دوره سفره جمع شدن که ا هی
 بخدااا میازبس شفته پلو خورد

 

سفره و حرف سامان رو به  دنیبا د انیپرت شد طرفش اقا سامانم دلباخته خفه شد که پو نینگ یاز سو یدستمال کاغذ جعبه
 مامان گفت::مامان جان واقعا از دستتون ناراحت شدم

 

 گفت::چرا پسرم دهیترس مامان

 

 دیدیو زحمت کش دیدیواسم تدارک چ بهیغر هیکه مثل  دیدونی::مگه منو از خودتون نمانیپو

 

همشو خوده  دمینکش یکرد درظم من زحمت یمدت سامان شوخ نیبوده غذامون توا نیپسرم هم یزنیم هیچه حرف نی::امامان
 مهتاب درست کرد

 

برخورد قاشق و چنگال ها با ظرف سکوت خونرو  یبعد صدا قهیهمه سره سفره نشستن و چند دق یالک یتعارف ها بعده
 دنیهمه دست از غذا خوردن کش ییلحظه ا یدراومدن زنگ خونه برا یه صداکه با ب کردمیم یداشتم با غذام باز شکستیم

 

 موقع نیا هی::وااا کمامان

 

 مامان جان من رفتم نیاز جاش بلندشه گفتم::بش نکهیا قبله

 

 .......داشتیاز خونه خارج شدم طرف دستشم از رو زنگ بر نم عیجام بلند شدم و سر از

 

 یییییاومدمممم مگه سر اورد_

 

 شینداختیغرور نداشت از در م نیا ایپنگ شد خدا نگیعمه که پشت در بود چشمام اندازه توپ پ دنیکه باز کردم از د درو
 بود.... یک گهید نیا ومدیاز پنجره م رونیب

 

 حهیعمه منو زد کنار و وارد خونه شد پشت سرش هم مل یدر مهتاب، بروکنار دامادم و منتظر نگه داشت یجلو یستادی::چرا اعمه
 طاها وارد شدن اویو ارش

 

<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

 طاها بشنوم نیاز دهن ا دیبا امیب یداداش دامادت اومده به من نگفت واقعا

 

 نیکه از تو ماشهمون  نیا یییبود که طاها گفت::مامان ستادهیا یمعذب همون جور انمیاز سره سفره بلند شده بودن پو همه
 گل دراورداااا همونه یخارج

 

 اریواسه عمت هم غذا بکش ب نیییبودن نشست سر سفره و داد زد نگ ستادهیکه همه ا یدرحال شیا هیبا  عمه

 

 گهید دینیبش دیستادیچرا ا یوا ی::اعمه
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و سرشو واسه  شستیصورتش م یاحمقانه تو یلبخندا یه انیپو دانیعمه گوش م یو به حرفا کردنیم یبا غذاشون باز همه
 دادیعمه تکون م

 

 اومد نیاز چ شیسال پ نیتو ژاپن داره هم ییخان واسه خودش بروو ایارش ایکه اقا پو یدونی::نمعمه

 

 نیواسه ا انیپو مردنیداشتن م انیمامان، پو یول خوردنیجور حرص م هیهمه  کردیم فیتعر ایداشت از ارش یجور نیهم
 یکه اخر با حرف خوردیحرص م کردیم فیاز دامادش تعر یعمه ه نکهیو مامانم از ا زدیصداش م ایعصابش خورد بود که عمه پو

از  یکمی دیدیپز م دیجان دوساله دار حهیتو مل نیرفته چ شیدوسال پ تجان داماد یکه زد دهن عمه کامال بسته شد::زر
 دیکن لیحرف زدن از دامادتون غذا م یبجا دونهیکس نم چیه برگشته هنوز ههفتس از فرانس هیشوهرش  دیریادبگیمهتابم 

 دهیزحمت کش یکه مهتاب کل

 

از  دمیترکیمشغول جمع کردن سفره شدن واقعا داشتم م حهیکم کم همه از سره سفره بلندشدن و خانما بجز عمه و مل بالخره
 عمه کجا اخه زهیمن کجا اون داماد ه انهیحرص پو

 

```````````````````````````` 

 

 ریکام بگ هیشماهم  ایب انی::اقا پویهاد

 

 بده یچقدر واسه سالمت ونیقل یدونیم ریکامو نگ هیبه نظره من شماهم اون _

 

 دهااایدیم ری::شما دکترا چقدر گایارش

 

 ::شما بکش مشکل ندارهانیپو

 

 دیهست یشما دکتر چ انی::اقا پوسوگل

 

 خونمی::تخصص قلب و عروق دارم واسه فوق مانیپو

 

 دیریهنوز دانشگاه م یعنی::فاطمه

 

 دانشگاه رمیخدا دوباره م دیبه ام گهیسال عقب افتادم از سال د هی::انیپو

 

 .....پلمیخدا فکر کن شوهر فوق تخصص قلب و عروق ، زن د یگفت:: وا دهیبر دهیخند و بر رهیزد ز حهیمل

 

 ...زانهیشما چه م التیتحص خوامیگفت::معذرت م حهیرو به مل لنیفشرده شد ...پو انیبگم که دستم توسط پو یزیچ اومدم

 

گفت:: تا  کردیخنده که فاطمه تو همون حالت که داشت از خنده غش م رهیز میدهن باز کن ما جوونا همه زد حهیمل نکهیا قبله
 ادامه بده کلیکتک مجبورش کرد تا س شوهر عمه با یول خوامیکالس پنجم خوند گفت شوهر م

 

 خوردن افتاد زیکه زده بود به چ یهم از حرف حهیقهقه همه رفت باال مل یصدا دوباره

 

 .......انیپو
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 کنکور بده ...قول داده دکترا قبول شه .. گیسال د خوادیزدم رو کردم به جمع و گفتم ....تازه مهتاب م حهیکه به مل یحرف بعد

 

 ک عمه خاووم گفت::واا زن بره خونه فساد؟؟؟ کردیگشاد شده نگام م یداشت با چشما مهتاب

 

 ک من چقدر از حرف زدنش بدم ییوا

 

 میکن یباز هی نیای::بچه ها بیهاد

 

 دیبخواب دیایشبه ب کهیخانم::ساعت  میمر

 

 میکن یباز مویدادن پا بمون تیهمه رفت باال که اوناهم رضا دادیدادو ب یصدا

 

 قتی::جرعت حقلدای

 

 اداایبدم م یباز نیبابا از ا ی::امهتاب

 

 میکن یباز لیاسم فام اری::برو ورق بهاله

 

 ستمااایکه ن ی::بچه دبستانحهیمل

 

 کنن یخان تو بگو چه باز ایکه عمه دوباره صداش بلندشد :: ارش میکن یچه باز کردنیبحث م داشتن

 

 پارچه جواهره به موال هیقربون خاله خانمم برم که  ایخدا یوا

 

 میت تانیکاپ مردمیحرفش داشتم از حرص م نیاز ا رهیگیم شونیگر خورنیگل م ستنیکه مرده فوتبال ن نای::مادر جان اایارش
تو کوچه  میبر میگفتم::اهل فوتبالش پاش نیبچه سوسول واسم افت داشت بخاطره هم نیفوتبال مدرسمون بودم و زر زر ا

 .....سیجاش ن نجایا

 

 ها یخوریکوچه سرما م یبر یخوایسرما م نیمردمم خوابن تو ا انی::پومهتاب

 

 ختویریب نیشه مگه نه مهتاب خانم دوست داشتم ا هیشوهرش ببازه زا ترسهیچه خوبه م دهیمنو د هی::مهتاب خانم بازایارش
 اطیشونه هاش بود اومد تو ح یرو یپتو مسافرت هیکه  یحرف بزنم در خونه باز شدو پدر جون درخال نکهیبزنم لهش کنم قبله ا

همشون ذوق زده بلند شدن، با تعجب به دخترا که بلند شده بودن گفتم::خانوما  دیدیراه م یباز رمردمیو گفت::جوونا منه پ
 د؟؟ی!!شما فوتبال بلد

 

کوچه واسه  نیهم یماهمه تو یزمان هی کنهی؟؟تازع مهتابم بلده رو نم انیاقا پو یگفت و فاطمه بجاش ادامه::پس چ یشیا نینگ
 .........میدرست کرده بود لیخودمون برز

 

 ....یچن مرده حالج نمیبب ؟؟پاشویرو نکرده بود ی:مهتاب خانوم فوتبال هم بلدگفتم؛
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 یو قوپ ایاز ارش یلیمن خ میتکون داد یسر یهمگ شمیو پدر جون گفت:: من داور م میشد میتا ت 2 میکوچه ک رفت تو
 اریخااان شما  ایگفتم:: ارش نیپسره بگذرونم بخاطره هم نیکردن ا هیدادم دوره اولو با زا حیبودم پس ترج یاومدنش عصب

 بکش

 

 ییبال هیخان  ایارش یمنو نشناخت زدیپوزخند م یانتخاب کرد ه یو هاد حهیو مل نیو با تعنه گفتم اخماشو توهم کردو نگ خان
 ارمیسرت ب

 

 }مهتاب{

 

 دیمنو فاطمه و سامان وهاله رو کش انمیپو

 

 میخواب بودن به قول مامان ، ما خواب نداشت هیبق

 

بود  ایو ارش انیو پو حهیمنو مل نیب یما دخترا کل کوچه رو گرفته بود که با رقابت سخت یو داد ها غیشروع شد کل ج یباز
و هر کدومشونم از داماداشون مطمن  کننیمارو تماشا م هیدارن باز ستادنیعمه و مامان دمه در ا دمیچشمم به در افتاد که د

 یبداخالق بود در اومد:: مرررگ خرسا میلیکه خ یبغل هیهمسا یکه صدا دمیکش یغیج دز انیکه پو یگل نیهستن .... با اول
 شماااا نیمگه خواببب ندار گهید نیبتمرگ نیییبر کشنیگنده خجالتم نم

 

عمه خانم خواب از سرش  میدوتا خورده بود میهشت تا زده بود میما برنده بود ردنکیم یشده بود دو که هنوز باز ساعت
 هیبابا داد زد:: زدمی،خسته نفس نفس م کردیم یبا ما فوتبال باز ومدیم یکردیمامانم که ولش م خوردیبود و فقط حرص م دهیپر

 انیبه نفع پوو یپنالت

 

 هااا میخوابیتو م میریهمه م یباخت یاگه قبول بکن ایمن ....خسته شدم ، اقا ازش یوا_

 

 خوب باختم یلیدستاشو باال اورد و گفت::خ حهیقرمز مل یچشما یکه خودش کم اورده بود جلو ارشاهم

 

 همانا زمیروسره شوهره عز یزمان یسطل اب توسط اقا هیشدن  یهمانا و خال میدیکه منو هاله کش یغیج

 

بود روش خالصه همه  ختهیر خیوجدان ابه  یب دیلرزیداشت از سرما به خودش م انی،پویخوریتو االن سرما م میبر ایب یوا ییه
از تخت  ییبه سفارش مامان رفت دوش گرفت و برگشت تو اتاق من تبسم گوشه ا انمیو پو دنیتو خونه بچه ها خواب میرفت

اشاره  انیو پتو رو کنار زدم به پو دمیکشها، تبسمو اروم کنار  یخوریاالن سرما م وپت ریبرو ز عیسر ایب انیبود، پو دهیخواب
 واگر نه.... یبخور ارمیگرم ب زیچ هیبخواب منم واست  ریبگ نجایا ایکردم::ب

 

 یاریب یزیواسم چ خوادیاخه نم یمهتاب چرا مثل مامان بزرگا شد ی::واانیپو

 

 ::نگران شدم خوبمهتاب

 

 {انی}پو

 

نبودم بس بود قهر و دعوا و غرور دلم واسه  یوقت تو خانواده شلوغ چیبا وجود عمه مهتاب بهم خوش گذشت من ه یحت امشب
تو رختخواب که دستشو  رفتیاخماش توهم رفته بود داشت م یخودم تنگ شده بود مهتاب که از حرفم حساب

 ..مهتابیگرفتم::ه

 

 گفت::جانم یسمتم و با دلخور برگشت
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 یبخشی::منو مانیپو

 

 ....ایپو یمنو ببخش دیتوبا چشاش ستاره بارون شدو گفت مهتاب

 

 دروغه بزرگ گفتم هی::بهت انیپو

 

 به من؟.. ؟؟دروغ؟ی::چمهتاب

 

 تونیاز دور مردمیدلشون واسه تو و تبسم تنگ شده.......خودمم داشتم م نای:: گفتم مامان اانیپو

 

و گفتم::حاال  شینینوک برو ل*ب*ا*ش نقش بست زدم رو  یمهتاب رنگ ارامش گرفت و کم کم لبخند قشنگ دهیترس یچشما
 ....میوفتیراه ب دیبخواب صبح با ریبگ

 

 ::وااااا کجاا؟؟مهتاب

 

 یایب یخواینکنه نم گهی::خونمون دانیپو

 

 ::دوس ندارم اون خونرومهتاب

 

 دادیاون خونه افتاده زجرم م یکه تو ییاتفاقا هیاور ادیرفت توهم چون  اخمام

 

 میگردیبعدشم باهم دنباله خونه م نایخونه مامان ا میری::مانیپو

 

 ...می::از نو شروع کنمهتاب

 

 میاز نوع شروع کن گهی::آره، باهم دانیپو

 

که ازش پنهون کردم و اگه بفهمه  ییها قتیبه حق کردمینا معلوممون فکر م ندهیهام بود و به ا نهیس یصبح سره مهتاب رو تا
از گذشته  یمجهول زیچ چیه دیبهش بگم از گذشتم، نبا دیپس با میاز نوع شروع کن میخواستیمگه نم یول وفتهیم ییچه اتفاقا

 تو ذهنمون بمونه........ گهیهمد

 

 }مهتاب{

 

 نیسواره ماش نایمخصوصش نشوندم و بعده دست تکون دادن واسه مامان ا یصندل یتبسمو عقب رو میشد نیماش سواره
 شدم و درو بستم

 

 چه سرده یوا ییییه_

 

 ندارم میشوخ رونیب ندازمتیم نیاز ماش یبخواب یباهات اِتمام حجت کنمااا بخوا خوامیب خانم ممهتا_
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 راحت باشه........ التیخ ادیخواب بودم خوابم نم کیمن که تا ساعت  خوامیراحت باشه نم التینه ، بابا خ_

 

 شیچیصد دفعه گفت:: بچه ه انیتبسمم از اوله راه خواب بود که پو شدیم نیو پلکام داشت سنگ میکم از شهر خارج شد کم
 خودت رفت رفت،بهیم دیکه نبا یمورد نیبه تو نرفت، تو ا

 

 از اونموقع دارمیتو من که ب یگیم یبابا چ ی::امهتاب

 

 رونیب ندازمتیم نیاز ماش دارمینگه م میکن خوابت نبره چون هرجا باش عمینگفتم مهتاب خانم س یزی::من که چانیپو

 

 یرانندگ یجد انینگه داشته بودم و پو یبود چشمامو زور قمیتو  گهیسرم د شدیچشمام خمار تر م میشدیدورتر م یهرچ
 نتونستم با خواب مقابله کنم و چشمام بسته شد گهید کردیم

 

 {انی}پو

 

مرده و  نکهیبا فکر به ا یبشم بزارم بدبخت بخوابه ول الشیخیشد.....اومدم ب هوشیدختره ب مینشد یوارده جاده اصل هنوز
 جلوتر ،ترمز کردم ....... یحرفش کم

 

مورد نظرمو و آوردم و  یکردم صدا ادیبه ظبط وصل کردم صداشو تا ته ز کسیا وی یبا ا مویبه مهتاب که نگا کردم و گوش ثیخب
ظبط پخش شد  یزن از تو هی غیمنفجر شدن و ج یصداگذاشتم ظبط منم خفن همون موقع  یصفحه گوش یانگشته اشارمو رو

 دیاز خواب پر هویشووو مهتاااااببب مهتاب  ادهیپ نیزدم مهتاااااببب از ماش ادکه منم د دیکش غیشد و ج داریابسم از خواب ب
شد  ادهیپ نیبدون توجه به من و تبسم از ماش غیبه خودش اومد و باج هویپونگ  نگیتوپ پ هیهرکدوم از چشاش شده بود قد 

چقد جون دوسته که به  شدمیم منفجرداشتم از خنده  ایتوهم تبسمو بغل کن ب انننیکه گفت پو دییدویداشت م ینجوریهم
 ....دنیخندم رفت هوا تبسمم با من شروع کرد به خند کیخاطر جونش بچشم ول کرد رفت نتونستم خودمو کنترل کنم و شل

 

 دهیسرجاش متوقف شد انگار تازه خواب از سرش پر هویفاصله گرفت  نیکه از ماش کمی دییدویتوجاده م یجور نیهم مهتاب
صورتش  دینشست و درو محکم کوب نیماش یکه رفته بود برگشتو تو یبه قول معروف افتاده بود همون جور شیبود و دوهزار

 ییرینفهمممم بم یخداااااا لعنتتت نکنهههه پسره  ااناااایسرخ شد وداد زد :::پووووووووو تیاز عصبان

 

حرف  مهیتو دخت.....دختر از زور خنده نصفه ن ی....چقد....چقدر جوون دوستگفتم :::مهت.....مهتاب  دهیبر دهیطور بر همون
 ......یدر رفت ی.......منو تبسم رو گزاشت زدمیم

 

.... بچم ی....حاال... من.... به ...درک... نگفتیدیی... دووی...بچرو... گذاشت میقد یخداااا....باباااااا مادرم... ما...درا ییییوا
 ......شهی...جزغاله.... م

 

 کووووفتتت نخنددد من خواببب بودمممم حواسمممم نبوووووددددد نخندددددد اااااااننننننی::پومهتاب

 

 کردیملبخند محو داشت مارو تماشا  هینگاه به تبسم انداختم ک با  هی

 

 ......دیمن خواب سرم پر میصاف نشست گفت::بر رجاشیلبخند حرص درآر  هینگفت با  یزیچ مهتاب

 

 ننیشو از ماش ادهیعسلمم پ می::کجا برانیپو

 

 ؟؟؟یییییییی::چمهتاب
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 ....نییبپر پا رونیب ندازمتیم نیاز ماش ی::گفتم که اگه بخوابانیپو

 

 وووفتتتی::اعصااااابموووو خوووررررد نکنااااااا رااه بمهتاب

 

 ...هیلینکرده بود خ سیروشن کردم خط قرمزام پر شده بود بدبخت خودشو خ نویماش باخنده

 

تهران  میکه برس یتمام مدت تا زمان دییجویبود و با حرص نشسته بودو ل*ب*ا*شو م دهیخوابم از سرش پر گفتینم یچیه
 ......خوردیداشت حرص م

 

 الزمم....... ییدستشو سایپارک وا نیکنار ا انیمهتاب گفت ::پو میتهران رو که رد کرد یعوارض

 

 تو پارک میپارک کردم و رفت نویماش

 

 خواب از سرمون بپره میبخور اریب رینسکافه بگ 2برو  انی::پو مهتاب

 

 یندار یی::واااا مگه دستشومن

 

 کنمممممیاومدم خوب کوفت م ییی::چررااا از دستشومهتاب

 

 مایدیرس گهی::اگه واسه خوابته دانیپو

 

 خودم برم یری:: ااااااااَه نممهتاب

 

 ؟؟یزنیحاال چرا م رمی:چرا ممن

 

 نگفت یچیباال انداخت و ه ییابروو هی

 

 ..... رمیتمام عالف بودم تا نسکافه هارو بگ قهیدق پونزده

 

 .......... کردیتو گوشش فوت م یه کنهیم تیمهتاب داره تبسمو اذ دمیاومدم د یوقت

 

 چمن ها نشستم و نسکافرو دادم دستش یرو کنارش

 

 ::تشکرر شوهررمهتاب

 

 ....یمه تهیتو مخه فندوق ی:: چزدینگا کردم چشماش دو دو م شیتعحب به خوشمزگ با

 

 به جون خودم ییییچی::همهتاب

 

عشقمم ساعت  انیمهتاب گفت ::پووو دفعهینگفتم و خودمو با هم زدن نسکافه مشغول کردم واقعا داغ داغ بود که  یچیه
 چنده؟؟؟



RomanCity 
 فقط به خاطر دخترم رمان 

 

https://telegram.me/romancity 129 

 

 

 داد زدم ::سوووختم..... دمینسکافه داغ رو پام مثل فشنک از جام پر ختنیحواس دست راستمو کج کردم که با ر یب

 

 دیخندیو مهتاب قش قش م دمیپریم نییساله باال و پا 2 یبچه ها نیمن اونجا ع کردیمهتاب رو جمع م ومدیم دیبا یکی حاال

 

 ثممممیاون ته هست شوهره خب یبهداشت سیسر دلش سوخت و گفت:::سرو اخر

 

 توولللله سگ سوووختممممممم........... سوووختمممم

 

... حاال ...برو مونهیمطمئننا...جاش... م گفت:: عشقم.. شلوارت..کرم ...بود دهیبر دهیحرص درآرش بر یبا قهقه  مهتاب
 ....عیسر

 

 احمق سکته کردم از دستش........ یکنم پسره  یکار اون روز رو تالف خواستمیروز گذشته بود و هنوزمن م چهار

 

که  میدیدیم لمیف میاوردم داشت وهیشام وخورد م نکهیقرمز اومد خونه بعده ا یخسته و با چشما شهیمثل هم انیشد و پو شب
 میبخواب میدارم مهتاب...بر فتیگفت::فردا ش

 

 میمونیمنو تبسم تنها م ؟؟؟ینر شهیزدمو گفتم::حاال نم یطانیلبخند ش هی

 

 کنهیکلمو م دیبرم نوبت منه ام دیکه با شهیبغلشو گفت::نم دیکش منو

 

 حالت مثال غمزده گفتم::: باش با

 

روش حساس بود خوابش  انیکه فوق العاده فوق العاده پو ییزایاز چ یکیست دارم وا ااانیبود اخ اقا پو یتو دلم عروووس یول
 کم بود زمیشوهر عز یبشر خواب زده شه اونوقت لقب سگم برا نیکه ا یاورد روز یخدا نم یعنیبود 

 

 مهتاااب؟؟مثال شوهرته!!! هیسگ چ_

 

 درونم فعال شده یوجدان خفته  نیباز ا ییییوا

 

 کنم .......... یرو تالف انیکار پو خوامیجان بکپ گلم م وجدان

 

 ؟؟هااایادب شد یکه انقدر ب ه؟؟یبا ک ینیمهتاب از اثرات همنش_

 

 اورده واسع من ریبابا..وقت گ برو

 

 روانشناس؟؟؟ شیفردا ببرمت پ یخوایمهتاب م یگفت،::کم مونده خل و چل ش انیبودم که پو ریدرگ باخودم

 

با فکر به نقشم  چارهیبدبخت ب گفتیراست م ادیمن خوابم م یدار اجیاحت شتریگفتم::فعال که تو ب نشویتو س دمیکوب مشتمو
رفتن  نییبا پا انننیبودم دارم برات اقا پوو طانیتخت ولوو شدم هاهاهاهاهاه اصال من خود ش یوارده اتاق خواب شدم و رو

 کردم شیپتو مخف رهیل*ب*م اومد که با رفتن ز یلبخنده بزرگ رو هینقشم  بهاومده با فکر کردن  انیپو دمیتخت فهم
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--------------------------------- 

 

 ......... گردهیبرم انیکار دارم تا شب که پو یرفته خب کل انیپو دمیکه پاشدم د صبح

 

سکش گذاشتم به سمت فروشگاه کاال یاز خونه خارج شدم تبسم وتو دیلیتبسم و تنش کردم و با برداشتن ک یلباسا هی اول
 دو تاگواش قرمز گرفتم یریرفتم سمت لوازم التحر زهایخورده ر دهیراه افتادم بعده خر

 

 قسمت نقشمو کامل کنم... نیتر یو اصل نیکج کردم، تا اخر یکنم راهمو به سمت قناد مشیقا تونستمیکه نم یلبخند با

 

 طیشرا یعنی نیخارج شدم و دوباره برگشتم خونه تبسمم خداروشکر خوابش برد و ا یمتوسط از قناد یشکالت کیک هی دیخر با
 اتیانجام عمل یبهتر برا

 

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

 

 سرخ اومد خونه یو چشما دهیو پول دهیژوول یخسته و کوفته با موها انینه بود که پو ساعت

 

 یخوش اومد زمی::عزسالم

 

 لشیلبخند ژوکوند تحو هیرو کم کن ، من رفتم بخوابم  ونیزیتلو یخوابم جونه مادرت صدا یمن خدا هتابزم؛می::سالم عزانیپو
 برووو راحت بخواب....... زمیدادم و گفتم:: باش برو عز

 

رو گوشه گوشه اتاق  دمیکه خر ییها یاروم از جام بلندشدم و گو یکیتار یکه خواب خواب بود تو انیبود پو میدون ساعت
با کرم پودر  نجایکرده بودم ا یجاساز شامویاز اتاق خارج شدم و رفتم تو اتاق تبسم لوازم ارا دادیقرمز م یشتم نوهاگذا

بودم رو تنم کردم مثل  دهیکه خر یدیکردم لباس سف اهیهردوتا چشمامو س هکردم و با خطه چشم دور دیسف دهیخودمو سف
تا  یگذاشتم رو صندل شویکردم رو لباسو بق یدورت گواشارو خال یدیچیمالفحه رو پ هیکفن بود اصال گشاد بلند زشت انگار 

رو برداشتم و دوباره به اتاق  کیکرفتم از تو اشپز خونه  ختمینشه، موهامم که صبح اتو کرده بودم دورم ر یکمد تبسم رنگ
ودوتا در  شمیارا زیو گذاشتم رو م کیجن شده بودم ک ی نیجون درست ع انیپو سوزهیدلم برات م یخودمون برگشتم اخ

 کرده بودم برداشتم و نقشم اغاز شد یتخت جاساز رهیقابلمه رو که ز

 

۸ 

 

۲ 

 

۳ 

 

 غیبود که تبسم ج یبد ییییصدا هی دشدیتول یناهنجار یصدا زمیعز یتا اخر باز کردم و از برخورد دره قابلمه ها دستامو
برداشتم  زیو از روم کیو ک نیدرارو پرت کردم رو زم ادیبه خودش ب نکهیشد قبله ا خیتخت س یرو هوی انیپو دیکش

 برگشتممم رومو به پشت کردم....

 

 ::ررروووووووحدیدادکش انیپو که

 

 کوبوندم تو صورتش کویبرگشتم و ک عیحرکت سر هیکنترل کردم تا منفجرنشم با یبا سخت خودمو

 

 .....و دستامو گذاشتم روشکمم.... نیافتادم رو زم دوزانو
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داد  ییهویاز رو صورتش برداشت  کارویو ک دیدستاشو رو صورتش کش ستگاسیا دیفهم هویکه  کردینگا م جیگ انیپو
من بدو  دنییاز خنده بلند شدم وشروع کردم به دووو میمنو جمع کرد با حال وخ شدیحاال مگه م کشمتی::مهتابببببببب مدیکش
 شدمیم چارهیبدو اگه خونمون بزرگ نبود ب انیپو

 

 تولللله صبررکن یش مونیکارت پش نیاز ا کنمیم یکار کشمتی::مهتاب مانیپو

 

خدااا رووح االن  ییی؟؟؟وایکرد کاریمنو چ ادیم ادتیحقتع  انیمستر پو یرو اپن اشپزخونه و گفتم::هااا؟؟پس چ رفتم
 خوووورمتتتتیم ااااممممیم

 

 ....نییپا ای::مهتاب بان؛یپو

 

 یییکن اد؟؟؟؟؟دعوامیجونمم دلت م انیک کردمو با لحن مظلومانه گفتم؛::پوووشر هیگر نیع چشمامو

 

 خندم رفت رو هوا کیشد دوباره شل یکیبودن دستش موهاشم ک یکیموهاش که بخاطره ک دتویدست کش کالفه

 

تبسم افتادم که  ادی یهوایکه  نییپا دمیاوپن پر یندارم ، از رو تیکار نییپا ایگفت ب خوردباحرصیخون خونشو م انیپو
 بچم یییو گفتم::وا میشونیرو پ دمیدستمو کوب ومدیصداش نم

 

 انمیتو اتاقش و پو دمیدووو

 

🈶تبسمممم ییییییییزدم::وا ادیتبسم تو اون وضع فر دنیپشت سرم با د 

 

نگاه به هر دومون  هیاومد تو اتاق  انیاومده بود وگواشارو برداشته بود و کال خودشو قرمز کرده بود پو نییاز تختش پا تبسم
 نییاز تخت اومده پا یچجور نیانداخت وگفت::ا

 

 ..........میشد نیپخش زم میجامعه داد لیکه تحو یاز مارمولک ییموضوع دوتا بادرک

 

 م؟؟یدار یگفت::حاال شام چ دیخواب از سرش کامال پر انیپو نکهیاز ا بعد

 

 اااااایخجالت نکش انی::پومن

 

 ؟؟یچ ی:براانیپو

 

 خورد؟؟؟ یبشقاب پر ماکاران هیعمه من  یخوایساعت دونصفه شب شامم م ی:: مگه توشام نخوردمن

 

 ::گشنمهههه خووووانیپو

 

 ....نمیچیم زوی...می::تا صورتت و بشورمهتاب

 

 رو صورتمه؟؟ کیهمه ک نیا دمیاز اون موقع تاحاال نفهم یخنده گفت من چطور ریزد ز ییهوی نهیاروم برگشت سمت ا اروم
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 ی: به من چه تو خنگمن

 

 که بد گشنمهههه ... نیبچ عیسر زویصورتمو بشورم م رمی: حاال من مانیپو

 

؟؟حاال  یخودتو رنگ کرد یکه مخصوصه خودش بودغر زدم::اخه تو چطور ی:باش...تبسمو بغل کردم ،رفتم گزاشتمش صندلمن
 تو سرم زمیبر یچه خاک یدختر خوبه همش پنج ماهته بزرگ بش یطونیش نقدریپاک کنم؟؟چرا تو ا ویکیصورت تو  یمن چطور

 

 کوفت کن خبررت ایتعارفم نزد مهتاب توهم ب هیقشنگ غذاشو خورد  یلیاومد نشست خ انیو پو دمیچ زویغرغر م با

 

 باالسرم کوفتم شد غذام خو.... سادهیوا افهیق نی::برو حموم بابا، با اانیپو

 

توپ فوتبال بغل کردم بردمش حموم انداختمش تو  هیبشر و دوباره تبسمو مثل  نیاز دست ا خورمیچقدر حرص م یوا یوا
 که تنم بودو دراوردمو خودمم رفتم تو وان... یوان گون

 

 ..... دنیکردم ب ساب شروع

 

 دمید رون،،یکردم ب سرمو ومدیصدا زدم ن ی.اما هرچ رتشیتبسمو بگ ادیصدا زدم ب انویپو میکه شد زیهامم داغونه، تم نقشه
 خوابش برده .... زویسرش رو گذاشته رو م انیبعله اقا پو

 

رفتم تو اتاق تبسم و لباساشو تنش کردم خودمم  عیسر رونیکردم خودمو تبسمو از حموم اومدم ب چینبود حوله پ یا چاره
 و بعده دمیلباس پوش هی عیسر

 

 ..... انیتبسم رفتم سر وقت پو خوابوندن

 

 انیپو انیش دادم ........پوتکون اروم

 

 .....هی::ها؟؟ها؟ چ»انیپو

 

 رو تخت بخواب میبر ای::بمن

 

 ناراحت نشو گمیم زیچ هی::انیپو

 

 ::بگو...مهتاب

 

 ::تو اون روحتتت مهتابانیپو

 

============== 

 

 گهیمهتاببببببب پاشو د_

 

 اااااِ بزار بخوااابممم_
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 کرده دایتو شهرک غرب واسمون پ الیو هیزنگ زد گفت  یپاشو مهتاب عسگر_

 

 ادیخوابم م اامینه نه دورههه من نم_

 

 مهتااااااااااب میدست مامان بعد بر میتبسمم بد دیشوو اول، بدو با داررریشماااا از خواب ب_

 

 کیها نزد رهپیخونهه م میبر اینکن دختر ب تیاذ رهیتن بم نیکه گفت::مهتاب ا انویپو یگذاشتم رو سرم تا نشنوم صدا متکارو
 شههههههیخوب م یلیواسه من خ مارستانهیب

 

 مونیم گهیقسمممم نده د_

 

سرد منه بدبختم  یجا هی یو بر یزمستون ول کن یسخته رخت خوابه گرمت و تو یییللیغرغر از رخت خواب گرمم دل کندم خ با
 قسیهشته و ده دق دمیساعتو نگا کردن د شبید دمیگه ساعت سه خواب

 

 ::عشقم بدوووووووانیپو

 

 شدن دل از تخت خواب گرم و نرممون بکنه..... یمختلف مهتاب خانوم راض یهزار جور روش ها با

 

 چقدر غر زدتا حاضرشد بماند

 

 ؟؟یعقل یاخه تو چقدر ب نه؟؟؟ها؟؟؟یخونه بب رهیم یاخه کله سحر ک انیپوووووو_

 

 گیکرد که رو تخت بخوابم د دارمیمهتاب ب نکهیبعد از ا دمیخوابکال پنج ساعت  شبمید گهید رفتیداشت رو مخم راه م ییوا
 که زدم ساکت شد یباداد کردکهیبوق بوق م یه ریو مهتابم مثل آژ کردیخوابم نبرد خودم سرم درد م

 

باور کن منم  یدیداره تو کم خواب یواال تحمل منم حد گمینم یچیه یزنیغر م یدار یکنن مهتاب عععع از صب تاحاال ه بس
 .....دمیکمترم خواب چیه دمیاز تو نخواب شتریب

 

 یزنی::،باشه خو حاال چرا ممهتاب

 

زنارو  نیدهن ا تونهینم یواجبه وگرنه کس یاوقات مرد ساالر یساکت شد گاه گهیبدبخت کال د دمیترکیداشتم خنده م تودلم
 چفت کنه.....

 

 }مهتاب{

 

اورد و  نیداخل ماش انیوارد خونه شد،سرشو از پنجره سمت پو انیپو نیباز کرد ماش موتیرو با ر یاهن یدرها یعسگر
 دینیرو بب اطیکه ح میبر ادیراه رو پ هیبق نجایهم دیبزار نویدکتر بهتره ماش یگفت::اقا

 

 ::اها باشه....انیپو
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 یحدودا صد متر اطیح هیبا صفا بود،  یلیخ اطشیح میشد ادهیپ نیپارک کردو از ماش الیبزرگ و یاهن یکنار درها نویماش انیپو
رد شدن  یچمنا سنگ فرش بود برا نیرنگ و بارنگ کاشته شده بود، ب یباغجه گلها یبود که تمامش درخت و باغچه بود تو

سمت،بالخره  الیبه دره و دیرسیم گشیراه د نگیبه پارک رفتیراهش م هی شدیم میو اخر سنگ فرشا به دوراه تقس نیماش
و  دنبودیحال قابل د یدوبلکس دو طبقه بود که طبقه اول اشپزخونه بود که اصال از تو یالیو هی ،یبه ساختمون اصل میدیرس

 یپنجره ها یدیدیحال بزرگ و م هیفقط  یشدیو از در که وارد خونه م دادیم لیبزرگ و تشک یلیحال خ هیپنج تا اتاق خواب و 
داشت و  کیحال کوچ هیطبقه دومم  یبود رو تماشا کن یپشت اطیح یکه تو یبزرگ استخر یتونستیداشت و از پنجره ها م یبزرگ

 ییخونه ا نیبگم قشنگ تر تونستمیبود م یقشنگ یلیخ یخونه  شهیمهمان استفاده م یگفت برا یسه تا اتاق خواب که عسگر
 بودم دهیمدت د نیبود که توا

 

 ........اطیپنجره بزرگ داشت رو به ح هیخوشم اومد  یلیاتاق از طبقه باال رد خ هی

 

 برا اتاق کار من خوبه نه؟؟ نجایبود ک با ذوق گفت::ا سادهیتو چارچوب در وا انیپو

 

 ؟؟یفکر کرد یاتاق منه تو چ نجایاقاااااااااااااا ا ریبودم با حرص کفتم:: نه خ یبود عصب دهیکه سرم کش یاز دست داد هنوز،
 ..نمیبرو بب ایبچه پرو ب

 

 ::اتاق کار منهانیوپ

 

 .........::نه مال خودمه من

 

 ::نه اتاق کار خوده انیپو

 

 پس حرف نزن یخوابیمال من باشه مال تو عم هست تو که جدا از من نم یخنگ وقت انی::،پومن،

 

 حکم فرماست یخونه مردساالر نیحرف نباشه هااا توا گسید یجا هیاتاق کار منه اتاق ما  نجای::اانیپو

 

زدم و گفتم ::االن  یطانیلبخند ش هیرنگ خورد که گوشه اتاق بود  یها یکه چشمم به قوط شدمیحرص داشتم منفجر م از
 در بزرگ نوشتم::مهتتاااااب یروبرو وارید یخونسرد رفتم سمت رنگا قلمو رو برداشتم رو یلیخ شهیمعلوم م

 

 رونیاتاق صاحب داره اقا بفرما ب نیا گیدگفتم::حاال  کردیکه داشت با لبخند نگام م انیسمت پو برگشتم

 

کله خونه رنگ بشه عشقم  دیبا ادینقاش ب زنمیزنگ م یشیصاحبش نم وارید یاتاق کاره منه و با نوشتن اسمت رو نجای::اانیپو
 رنگ نشده....... واراهنوزینوسازه و د نجایا

 

 نمیبی::هه، ممهتاب

 

 مینیبی::مانیپو

 

 ییبرا رنگ خونه درست دو روز مخشو ب کار گرفتم تا بزاره خودمون دوتا میبر انیهفته گذشته بود و امروز قرار بود با پو هی
 ....میو رنگ بزن نمیاتاق تبسم با اتاق خودمون رو دکورشو بچ

 

 ......میدیرس نییبپر پا ی::مهانیپو

 

 عمته پونه..... ی::مهمن
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 یا در اورد::پوونه؟؟پونه رو از کجانیپو

 

 یدرآورد وی::از همونجا که تو مهمن

 

 :از کجا؟؟»انیپو

 

 یو درآورد یتو از کجا مه دونمی::نم من

 

 ...... خندهیم نیا یخنده حاال ه ریزد ز ییدفعه ا هی انیپو

 

 نفهم........... کهیب بازوش و گفتم::کوفت مرت زدم

 

 دنیخودشون بودن که با ورود ما دست از کار کش یگارگرا مشغول کارا میخونه شد وارد

 

 یدیبه کجا رس ادگاری:: اقا انیپو

 

تو اتاق تا  میگذاشت میفقط رنگارو اماده کرد شهیاخراشه داره تموم م گعیدکتر د یگفت::اقا شیشمال ظیلحجه غل ادگاربای
 دیاریب فیتشر

 

 ....امی::مهتاب خانم شما برو باال منم االن مانیپو

 

گوشام اون  یشدم ول زمیخوب از پله ها باال رفتم و وارد اتاق عز یمثل دخترا نیو رنگ نیشد، سنگ یرتیشوهرم غ عاوهو
 ادیعنوان باال ن چیکس به ه چیه گفتیبود که م انیپو شیپ نییپا

 

 ییموهامو گوجه ا دمیک درست ده برابر من بود پوش انیپو یرهنایاز پ یکیکهنه رنگو، رو رفته به اضافه  نیشلوار ج هی من
که  یمهتاب یافتاد رو واریها چار گوششو گره زدم تا زه چشمم به د وونهید نیدستمال سر گذاشتم رو سرم مثل ا هیبستم و 

 نوشته بودم رنگ خورده بود،

 

 .....یشی::گفتم که با نوشتن اسمت صاحبش نمانیپو

 

 بکن اتاق کارت... گروید یکیهمه اتاق  نیوابمون، ابشه اتاق خ نیا شهیم یمگع چ یلوس یلی::اااااااَه خمهتاب

 

 شهیدفعه هر وقت دعوامون م هی یخوبه ماه کنهیو چهارساعته شورم تو اتاق کارش داره کار م ستیب کنهیندونه فکر م یهرک
 تو اتاق کارت یریم

 

 یلِهَِتم مه یعنی.....یبود، قشنگ رنگم کرد نیسنگ یلی::جملت خانیپو

 

 ......شتریما ب_

 

رفته  مشمیو ت ادگاریاقا  م،یموفق به گرفتنش شدم بود نمیغروب مشغول رنگ کردن اتاق مورده عالقم که با جمله سنگ تا
 ......نیبودن خسته و کوفته نشستم رو زم
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 یمردمممم از گشنگ انی::اق پومهتاب

 

 یغذاتو بخور یخواستی::مانیپو

 

 یمردم از خستگ گعید می::اَه، برمهتاب

 

 یاستراحت، استراحت کن میتا یخواستی::مانیپو

 

 ااااااااااانی::پووووومهتاب

 

 ااااانی::جااااااااان پوووانیپو

 

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

 

 نیبود ازشَِر نگاه سنگ میدوره زندگ نیبگم بهتر تونمیم کردم،یلمس م ویمن با تمام وجود خوشبخت شدیم یزود سپر روزا
 یدرس بخونم خودمم بدم نم دیاصرار داشت که با دیشد انیم،پویخوندیدرس م انیخالص شدم، شبا تا صبح با پو ها هیهمسا

کنکور  کردمیفکر م کردمیکه توقل*ب*م بود تمام تالشم رو واسع موفق شدن م ییعالقه کوچولو نیاومد ادامه بدم بخاطره هم
 ینیو که بدم بار سنگ

 

پر  ینه واقعا روزا ای شمیبعده کنکور بود استرس داشتم که قبول م قایمشکلم دق یول شع،یشونه هام برداشته م یرو از
من مثل اوسگال کلم تو روز نامه  د،یکنکورم رس جیهمه استرس روزه اعالم نت نیبا ا انیپو یمن هم برا یبود هم برا یتشنج

دوساعت تو  کینزد رهینم ادمیاونروز مامان مهسا  یاخنده ه کردیم یو با کالس داشت با لب تابش باز کیش یلیخ انیبود و پو
 دمیبود به خودم اومدم د میروزه زندگ نیاونروز بهتر یبلند شد وا میقبول شد گفتیکه م انیشاد پو یروز نامه بودم که صدا

 یخوشحال یوقت گنیراسته که م شعیم سالکودکم و تبسمم داره وارد دو هیدانشگاه آزاده تهران رشته روانشناس یترم دو
 دارم........... مانیجمله ا نیمن به ا یکنیگذره زمان رو حس نم

 

 }دوسال بعد{

 

 ینیری::مهتاب شانیپو

 

 ؟؟ی:چمن

 

 یگذروند تیکند ذهن به لطف من ترم دورم با موفق یکه تو ستیبده بدووو، کم ن ینیری::شانیپو

 

 زدم: ......دادارنیبرات ب گمی:: هاهاهاهاهاه حتما.... االن ممن

 

 )خدمتکار(هیحان هیحاان

 

 خانوم ؟؟ ه؛بلهیحان

 

 ........ اریب میهارو که امروز درست کرد ینیریاون ش انیجان برو برا اقا پو هی:حانمن
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 شده بودم .......... طونیاز حد ش شیب دایجد خب

 

 عسل همشو بخور ایگفتم::ب انیهارو ازش گرفتم رو به پو ینیریبرگشت، ش ینیریظرف ش هیبا  هیبعد حان قهیدق پنج

 

 مهتاب بانو یبوشم معرکس به به چه کرد زهی::ظاهرش که وسوسه انگانیپو

 

 رو گذاشت دهنش کم کم حالت صورتش عوض شد و رنگ پوستش سرخ شد ینیشر نیاول

 

 فلفل قرررمزززز.......... دیبودم توجه کن ختهیعالمه فلفل قرمز ر کیخامش  یتو اخه

 

 ....دیکشیهوار م انیو پو زدمیقهقهه م من

 

 چرا انقدر تند بود ؟؟ها کار تو که نبوده نه ؟؟؟ نینفهممممممم............ا سوختممممممم

 

 زدمو گفتم :چرا کار من بود ..... یطانیلبخند فوق العاده ش هی: ام ....ام ......ام من

 

 بدو......... انیمن بدو پو حاال

 

که  رونیب اطیتوح دمیدرو باز کردم و دوو ینبود که در خونه بهم چشمک زد فور یراه فرار گید میبود دهیو چرخ اطیح کل
 یسالع فور۲۲-۲۲ دیزن بود شا هیبا کمال تعحب مقابلم  یول نمیکه زدمو بب ینرم سرمو باال اوردم تا گند زیچ هیرفتممم تو 

 خوبه؟؟خانوم حالتون  خوامیم نجا،معذرتیا دیاومد یگفتم::واااا شما چجور

 

 شده:: یگفت چ دی......تا منو د شهیو گفت چه خوبه هم رونیاز دراومد ب انیموقع اقا پو همون

 

 نکنه در باز بود دیداشت یخانوم ..، دوباره رومو کردم سپته زنه و گفتم::کار نی::من خوردم به امن

 

 نجاسیمنزلشون ا دمیرادمهر کار داشتم شن یشما نبود من بااقا ریداشت گفت:::تقص یکه لرزش خاص ییبا صدا زنه

 

 دیکارداریچ شونی::با امهتاب

 

قدم به عقب برداشت و گفت::: چه...چه  هیخورد و  کهی انیپو دمیشدبه وضوح د رهیخ انیصورتشو باال گرفت وبه پو زنه
 ..با منیکار

 

 دکتر.. ی..هه اقاهی::شخصزنه

 

 داخل .... دییرادمهر هستن بفرما انیهم همسر من دکتر پو شونیهستم ا یزدم و گفتم ::من مهتاب رمضان یلبخند مصنوع هی

 

 کردیم تیزن منو اذ یبود و پوزخند رو لبا دهیرنگش به شدت پر انیپو

 

که  خوامیون عذر مهستم ............و بازم ازت انیامکان تایهم با پوزخند غذاب اوره گوشه ل*ب*ش گفت::خوشبختم...منم ب زن
 بهتون بر خوردم...
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 ..........تا کارمو بگم بهتون دییایب یمکان عموم هیبا من به  دیدیم حیترج ای میدکترداخل منزل صحبت کن یاقا

 

 امیم دیمنتظر باش رونیداد و گفت ب رونینفسشو با صدا ب انیپو

 

 ی:: فعال....خانم رمضانزنه

 

 که رفت زنه

 

 ش؟؟یشناختی:تو مدم؛یپرس مشکوک

 

اومده واسع چونه  ضاسیاز مر یکی لهی.. رو بشناسم..احتماال فامبهی...غر.. هی دیو پاشو گم کرد و گفت :م..من؟؟نه چرا با دست
 عمل نهیزدن برا هز

 

اومد گفت :::خانوم مهمون  هیبودم که هان ستادهیدرهم ا یشد همونجا با اخما الیوارد و عیکه سر کردمیمشکوک نگاش م هنوزم
 اومدن......... یبغل یالیاز و نکهیمثل ا نیدار

 

با  انیبدون اجازه وارد خونم شد و پو یچرا اون زن از دره پشت کردمیفکر م نیبا اعصابع داغون وارد خونه شدم و به ا من
 دست و پاشو گم کرد دنشید

 

ما بودن و من شخصا  یها عیهمسا نیاز بهتر یکیحال منتظرمه....مانا، شوهرش و پسره پنج سالش  یمانا تو دمیتو که د رفتم
و چهار سالش بود از من دوسال بزرگ تر بود رفتم جلو  ستیداشت ب یو قد نسبتا بلند یمشک یموها ومد،یاز مانا خوشم م

 گفتم: سالم مانا جان

 

دکترو دعوتتون کنم  یتو،تبسم کوچولو و اقا اریجشن تولد مه یش اومدم برا....راست زمیزد و گفت::سالم مهتاب عز لبخند
 ......نمتونیجشن بب یتو شمیاطراف رو دعوت کرم خوشحال م یالهایچون تمام و

 

 ...امیحتما ب کنمیم عیس زمیکارت دعوت گرفت سمتم::ممنون عز هیحرفش  نیا با

 

به  تینبود با عصبان انیوارد اتاق شدم پو یگرفتم وقت شیاتاقو در پ رهیمس عیپاره کردنا،مانا رفت منم سر کهیتعارف ت بعده
 کنعیو با شوهرم خونرو ترک م شعیبدون اجازه وارد خونم م یکی یچ یعنیزدم  یتخت لگد محکم

 

 {انی}پو

 

 دره خونه منننن هااااا ییییامروز اومد ییییبه چه جرعت ،یبه چه جرعت_

 

 ازش یبردیخوب حساب م_

 

 یییچرا اصرار دار وووویزنیکه م یحرف نیا کنمیمن قبول نم گمممیمگه نم تااااایووچه هااااا جوااااب منووک بدهههه ببتو_

 

، من فقط مامانم و داشتمم فقططط  اااااانییییتنهااااس درستتت مثلللل من پو ییییفهمیکسو ننننداره م چیچون بجز تو ه_
اگع  رادیبه مرگ ه ااانیبزارمششش پرورشگاااااااااه ، پو ینکنه انتظاررر دار رممممیمیهموننن که اونممم مرد منم که دارم م

 حامله بودم..... زداشتم همون موقع که هنو یقصده بد
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تحمل خوش بودن  ییییمن شادمممم هااااا چرا کس نهیبب توووونهینم ییییچرااااا کس تاااااااای::خفهههههه شووووو بانیپو
 تاااایب نیهااا بب شهیبکنمممم مگع م مووووییییزندگ هیمثل بق دیه منوووو نداره بابا منممممم ادمم بزارخانواده سه نفرهههه

به  خوااامیبردار من م میتو شناسنامت بود دست از سره زندگ یزمان هیبه اسمم که  روتورو به سع سال رابطمون قسمم تو
 ه تشنجهم نیارومم ادامه بدممم بخداااااا خستممم از ا یزندگ

 

بود دروغ  میزندگ ویتمام هست یزمان هیتو شناسنامم بود  یزمان هیکه  یبه همون اسم گممیقسمممم دروغ نم یبه ک ی::به کتایب
 ویمن که کس انیپوو یول راد،یبه نام ه یاز وجود کس یشدیوقت مطلع نم چیسراغم تو ه ومدینم یضیمر نیاگع ا انیپو گمینم

 بچت تو پرورشگاه باشع ادیدلت م یباشع، تو پدرش وجودم یندارم بعده مرگم حواسش به پاره 

 

_........... 

 

 یییییکنیمراقبت م رادمیجواب منو بده ترو به جون تبسم بهم بگو بعده من از ه اااانیسکوووت نکن پوووو_

 

_........ 

 

که  ستین یکس دونمیم یبچمهههه چطور بزارم برم وقت شعیدلممم پ نییراحت سرمو بزارممم زم الهیبزار با خ اااانیپووو_
 حواسش بهش باشع

 

_.......... 

 

منم به همون اندازه پسرمو دوس  یول دونمیم یعل یبه وال دونمیم یدوس دار تویزندگ دونممممیم یعاشقه مهتاب دونمیم_
هم تلفنتو جواب  ییمجبوررر شدمم تو مجبورمم کرد یخونت ول امیب خواستممیدارمم من دوس دارم بچمووو، امروزممم نم

 ییلعنت امممیمجبووور شدم ب یکردیهم ازم فرار م یدادینم

 

که زنه عقد کردمو دوماه مونده به  یمبهم رفتم به گذشته به زمان زیرو اطرافم گنگ بود همه چ تایب یصدا دمیشنینم گهید
 طالق دادم........... دمیواسع عشق جد یعروس

 

 ج سال قبل[]پن

 

 واسع..... میبر دیندارم با ی...اصال حوصله شوخهیحرفا چ نیا انیپو_

 

 گمیبهتتتت م ستییییالزممممم ن_

 

دوس  گروید یکینکردممم  یمن باهات شوخ تایب ستیکارا الزم ن نیا گعیکه زدم شکه شدن که منم گفتم::د یاز داد تایب
 میخورینم گهیما بدرد ...همد میتمومش کن دیشروع شه با نکهیدارمم قبلع ا

 

 ؟؟ی..گف..تی::چ..چتایب

 

 رهیگ یکی شهی...دلم پیو هنوزم جوون یهست یتو دختره خوب تایب می::بهتره جدا بشانیپو

 

 یییییکرد یییییعاشق یهوا ییدومااااااه مونده به عروووس یییگیدروووغ م ااااننننیپوووو ییگیم درووووغ
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که  یبار نیبدون توجه به اشکاش گذاشتم و رفتم و اخر شدیم دهیکوب نمیس یرو تاکهیب یروز بدون توجه به مشتا اون
همون  تایطالقو امضا کرد حاال همون ب یبرگه ها یوبا لباس مشک دهیکه مثل مرده ها رنگ پر یتو روز دادگاه بودروز دمشید

من از  گعیپسربچه ، پنج ساله اومده و م هیباگذشت پنج سال از طالقمون  دبود بع دهیکه مامان واسم پسند یدختره مظلوم
 ...پسردارم .......هی..هیتو...

 

 }زمان حال{

 

 ممکنه یچطور نیخدا ا یوا

 

 دنیزنگ خورد با د میگه گوش کردمیدود م گاریمطب س یرو کنسل کرده بودم و تو مارایاز صبح تمام ب دیترکیداشت م سرم
 تا؟یتماسو وصل کردم::بله ب میرو گوشBحرف 

 

 یببر رادویه یایم یک ان،ی::فردا عمل دارم پوتایب

 

 از کجا معلوم بچه منه..... نمیبب دیاونو با نمیبب اری:اون بچه رو بمن

 

 یکاف ای.....بیپدره بچم یتا قبول کن ارمیم ره،یشباهتش ب تو انکار ناپذ ینیبب ارمشیپسر خودته م ینیبب ارمشی::باشه متایب
 .......مییشاپ قصر طال ما اونجا

 

 شدم و با سرعت به سمت قصرطال روندم نیازجام بلندشدم و بعده بستن دره مطب سواره ماش یمعطل یب

 

 پسر بچه ک پشتش به من بود... یبا  دمیرو د تایب دمیرس یخودمو رسوندم اونجا....وقت یفور

 

 شدم زشونیم کینزد یوقت

 

 به اون پسر بچه گفت اون برگشت منو نگاه کرد یزیچ هی تایب

 

 ییتو رادیو گفتم:پس ه دمیرو سر بچه کش یجلو.و گفت::سالم دست رفتم

 

 ...؟؟ یعه.. شما چ..چ رادی+اس....اسم من ...ه

 

 انمیپو_

 

 یدوباره گفتم:: فردا عمل دار کردیانداختم که داشت ب نگام م تاینگا به ب هی

 

 گعید دونمیمن خودم م یدارن ول دیکنه دکترا ام یبگو بزار واسع بچه منم مادر قتویبهش حق هیزنه خوب مهتاب انی::ارع،پوتایب
 اخره خطم

 

 میبد شیازما دیتکون دادم و باپوزخند گوشه ل*ب*م گفتم:: با یسر

 

 بزارم یک شیبچرو پ نیهااااا ،من فردا ا یییریبگ دهیشباهتو ناد نیا یخوایچرا م انی:: پوتایب
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 بزارش تیابج شی::پانیپو

 

 تو باشه شهیپ ادیم شیکه جوتب ازما یحداقل تا زمان شهیم یبچه چ نیترخدا فکر کن مردممم ا انیقهرمم پو نای::من با متایب

 

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

 

نباشه ..سرشو  زیدارم اگه موفق ام فردا عمل نهیمنو نب گید دیگفت::شا تایبلندشم ب زیم یاز رو نکهیگرفتم و قبله ا دستشو
 .......یباش همون طور ک پدر دخترت هست یپسرمون پدر خوب یو گفت::برا نییانداخت پا

 

 یاومدرو روشن کن رونیب میاز وسط زندگ ییهویکه  ییبچه ا نیا فیتکل دیتا،بایب یبرگرد دی::باانیپو

 

 راه هزار جور فکر کردم عکس العمل مهتاب رفتارش اونقدر فکر کردم که یتو

 

 خب؟؟؟ یینجایا ادیمامان ب یتا وقت رادیاقا ه نیدم در رو به گفتم::بب میدیرس

 

 مونه؟؟یکجا م تامی::پس مامان برادیه

 

 ادیتا اونموقع که مامانت ب میباهم دوس باش اد،یب تونهیاومده نم شیواسش پ یکار تای:مامان بمن

 

 تو خونه صدا زدم::مهتاب مهتاااب میرفت

 

 اتاق تبسم خانم هستن. یتو یاومد گفت::اقا با خانوم غالم هیهان

 

 یبا مامان تبسم و زنم مهتاب اشنات کنم اون هر کار خوامیم نیبردم باال و گفتم::بب دمیو گرفتم کش رادیه ،دستیفیبالتکل به
 راد؟؟؟یاقا مودب باش باشه....هپسر  هیکرد تو 

 

 ::،باشه دوستمرادیه

 

 کردیم یداشت با تبسم باز ارمیو مه زدنیتو مهتاب و مانا داشتن حرف م میو رفت میاتاق رو زد در

 

 نگاه کرد رادیسالم،شکه به ه هیکه چشمش بهم افتاد خودشو جمعو جور کرد و مهتاب با مانا

 

 ......یکنیاقا کوچولو اشنا نم نیجان منو با ا انی::پومهتاب

 

 بگم ی...مهتاب چجورنی...ا مهتاب

 

 تنها...... شهیم مهتاب

 

 خوادیم یشکالت کهیک یبچه ها ک ییییحرفم تموم شه رو به بچه ها گفت:: وا نکهیبور چون قبله ا ییا دهیدختره عاقلو فهم مانا
درست کرده  کیخانم ک هیکه هان میبر دییبدو میحاال هم باهم دوس باش رادهیه دمونیجد یدوس کوچولو ارمامانیتبسم، مه

 هاا
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ساکت پشت مانل راه افتاد چه بچه  رادی....هرادیه یول دیکشیم غیتبسمم ج کیاخ جون ک دادیشروع کرد به دادو ب اریمه
 ...هیبچه ک یبگ یحواست که هست...نمبخوا یمرموز شد یلیخ دایجد انیشد مهتاب گفت:: اقا پو ی...اتاق که خال یریگوشه گ

 

 ... ممینی:: مهتاب.....اِم...اِم ..راستش ..من ...هووف...بشانیپو

 

 گوشم با شماس دییمبل نشست و گفت بفرما یرو یبا حرص و خود خور مهتاب

 

واسع  هیبچه ک نیا کهنینه واسع ا خوامیم حیکه مهتاب دوباره گفت:: من توض دمیکنارش کالفه دست تو موهام کش نشستم
 .... رادهیه نیا_به قول خودت بدون لکنت  یبچه شروعش کن نیاز هم یتونیکه م خوامیم حیروزات توض نیرفتاره ا

 

 رادهیاسمش ه دمیخودم فهم یدیچرا لفتش م انیپو_

 

 ی...البته اگه توهم بخوا رادی..من قبول کردم هرادیو...ه ی... از دوستام...پدر مادرش رفتن سفره کاریکیهوووف...پسره _
 یاگع نخوا یمدت مهمون ما باشع.....ول هیمدت... هی رادیه

 

 بمونه تو تولد تبسمم حضور داره... شتری...اگع بارهیروزا تولده مه نیخوبه هم نکهیا ااانی::پومهتاب

 

 خوبه... یلی::اهاا...اره خانیپو

 

 ییا ختهیبهم ر یلیخ فهممیم انی::حالت خوبه پومهتاب

 

 خوبه... ی::..نه همه چانیپو

 

 ......یچه حسه بد دمیوجودم ند یمهتابو تو یجرعت نگاه کردن به چشما ی...وقت یشدم وقت زاریخودم ب از

 

همشو  رسهیبه غمت م یوقت یول یکنیهاتو بامن قسمت م یتوچرا شاد انینمونه پو یحرف چیه نمونیب گعی::قرار نشد دمهتاب
 ...ستمیهاا مگه من زنت ن یکن یاحساس راحت یبا ک دی...پس بایاگه با من راحت نباش زمیبگو عز یزیریخودت م یتو

 

 ستیمشخص ن یچیپسر هنوز ه یچرا ناراحت انیپو کردیدلم زمزمه م یتو ییصدا هی

 

 رشینزن ز یناموس یپس جمعش کن و با ب یکه خودت باال آورد هیگند زدیم ادیوجودم فر یتو گعید یصدا هی یول

 

 }مهتاب{

 

که هر آن ممکن بود  دادیگردنم فرو کرد اونقدر محکم فشارم م یگود یهوا منو بغل کرد سرشو تو یکه ب کردمینگاش م منتظر
شدن شونه هام از  سیبا تکون خوردن اروم شونه هاش و خ یول ارهیدرب یمسخره باز خوادیفکر، کردم م رمیاز کمبود نفس بم
 حرفاس .... نیا زاغون تر اد یلیعشقم خ دمیاشکه مردم فهم

 

 ...یستیهاا مگه خودت دکتر ن یدیکش قهیدق ستیب نیکه تو ا هیگاریس نیپنجم نیا اانیهااا،پو شدهیچ یبگ یخواینم انیپو

 

 ::داغونم مهتاب..انیپو
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 باشم کتیهاان بگو به من بزار شر یرنی::چرا حرف نممهتاب

 

 یفهمی::به موقش، مهتاب به موقعش خودت مانیپو

 

شونم از اشکاش عذابم  یسیبود خاموش کرد و از اتاق خارج شد هنوزم خ وهیکه توش م یدست شتیپ یتو گارویس انیپو
 بودم که در اتاق زده شد.... ریبا خودم درگ دادیم

 

 اتویب_

 

 هم دم نکردم ییهنوز چا رسهیم ی::مهتاب جان من برم االناس که مجتبمانا

 

 ها لیوسا دهیبازار واسه خر میبر امیبرو منم صبح م زمیباشه عز_

 

 خدافط زمی::باشه عزمانا

 

 خدافظ_

 

 خانمممم هیخانمو صدازدم::هان هیمشغول هان یرفت با فکر مانا

 

 خانممممم هههههیهان

 

 دیداشت یخانم اومد گفت::بله خانم کار هیبعد هان هیثان چند

 

 کنمیبخوابون من خودم شام درس م ستین یتو تبسمم اگع زحمت اریخانم بچه هارو ب هی::هانمهتاب

 

 ::باشه خانمهیهان

 

درست کنم  دیبا یچ دمیرس نیگاز گذاشتم و تازه به ا یاومدم رفتم تو اشپز خونه تابه رو برداشتم و رو رونیاز اتاق ب کالفه
بغل  یکیپالست توپ هینشسته بود و  نیزم یافتاد رو رادیبودم با خودم که چشمم به ه ریتو اشپزخونه درگ قهیدق ستیب

 .....زمیتو عز ایب یینجایخاله چرا ا رادیگرفته بود در پنجره رو باز کردم ::ه

 

 نمیاخه...من دوس دارم ستاره ها رو بب_

 

 مینیبیستاره هارو م میریم انیتو االن شب با تبسم و عمو پو ایخاله جون ب_

 

 بهم فهموند که اومده تو خونه یبسته شدن دره ورود یبعد صدا قهیباشه گفت و چند دق یلیم یبا ب رادیه

 

 رااااادیه راااادیه

 

 بله..خاله_
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 ارنیب تزایزنگ بزنم پ یشام بپزم هاا دوست دار یدوس دار یچ_

 

 ..دونمی...من نمدیدرست کن دیدوس دار یبده..هرچ تزایپ گهینه..مامان م_

 

 یدوس دار یبگو چ شمایاااِ از دستت ناراحت م_

 

 دیدیساکت نشسته بود و کارتون م رادیکلنجار رفتن باهاش گفت کتلت درس کنم تو، طول اماده کردن غذا ه یبعد کل بالخره
 نهیجا بش هیساعت بتونه  مین هی اریبود حاال اگع مه یساکت یلیبچه خ

 

 .....زمیعز زیسره م ایجان ب رادیصدا کنم ه انویمنم برم پو نیبچ زویخانم شما م هیهان

 

رو  زدیحرف م یکه باگوش انیپو یصدا دنیدستم باشن ومدیاتاق م یاز تو یمیاهنگ مال یرفتم صدا انیسمت اتاق کاره پو به
 ....دیدر ثابت موند و گوشام به در چسب ریدستگ

 

 یهه که تو فردا عمل دار گسیگفت عمله تو ماهه د یخرم زنگ زدم موسو ی::،هه فکر کردانیپو

 

 ......._طرف

 

االن  نیواگر نه هم شهیکه نم فیح یییدیفهم میبد شیازما دیدنبالت با امی:: خفه شو جون بچرو قسم نخور فردا مپوبان
 خودت شهیپ اوردمشیم

 

 ........._طرف

 

 هااا فردا صبح حاضر باش ییی::نه نه اصال بهت اعتماد ندارم راحت شدانیپو

 

دراتاق باز  هویمجهول که  یماجرا نیاز ا ارمیبودم به در که سر درب دهیهنوز چسب ان؟یدروغ گفته به پو یک ؟یشیچه ازما ؟یچ
 شدو من افتادم وسط اتاق

 

 فکر کنم دیلرز ناهمیخونه مانا ا یزد که ستون ها یو چنان داد دیتواون وضع رنگش پر دنمیبا د انیپو

 

 دددینبااااا یییییدووووونیهنوووز نم ییییبچههه ا هیو دو سالتهههه مادرههه  ستینهههههه ب یییییندار شعووووورررر
 هاتتتت ییفضول نیمتنفرممم از ا ییدونیهنوز نم یییهاان پنج ساله زنم ییییستیفاااااااال گووووشششش وا

 

گوشاش قرمز شده بود بغض تو گلوم  ن،ییپا ارمیب انویفکه پو خواستیدلم نم نقدریتا حاال ا زدیادمیحرفا رو فر نیصورتم ا تو
 وجه چی..نداشتمم به هکردیم هیتو بغلم گر شیکه چند ساعت پ انیخشم و از پو نیبود، انتظار اکرده  ریگ

 

 {انی}پو

 

فااال گوش  نمممیبب گهههههیبااااره د کیبار،فقططط  کیصورتش اوردم و گفتم :: اگه  یجلو دواریو تهد انگشتم
 ..........یسادیوا
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 جواااب بدهههه ااااانیپووو یچ سمی....فال گوش وا؟؟یییگفت::چ زدیم شیبا بغضش که دلمو ات مهتاب

 

_........ 

 

 ستیفدا سرممم گشنه بمووووننننن مهمممم ن یخودمه اومدم تورو صدا کنم غذاکوفت کن رهیاصال تقص یییفهمیم_

 

 ...درویکه شن ییبره حرفا ادشی کردمیشلوغش م دیطرف با هیاز  دهیراحت شده بود که از اول نشن المیطرف خ هی از

 

به  یو از طرف رفتمیکرد کالفه تو اتاق راه م دیتول یبد یکه صدا دیاز اتاق خارج شدو درو با تمامه قدرتش بهم کوب مهتاب
 به مهتاب..... گهیو از طرف د کردمیداشتم فکر م یکه با استاد موسو یتماس

 

 ::سالم استادمن

 

 افتاده یجان اتفاق انی::سالم پویموسو

 

 یدیجواب م ینیسوال بپرسم راست حس هی::استاد من

 

 گمیجان اگع نخوام بگمم مطمن باش دروغ نم انی::بگو پویموسو

 

 رفتس شیپ یلیداشته باشم سرطانش خ دی،چقدر ام دی..باتای....بتای::استاد،بمن

 

 شهیبدنش پخش شده امکان زنده موندنش فقط چهل درصده که اونم بعده عمل مشخص م یپسرم سرطان تو انی::پویموسو
 شه تیخوب تقو دیتا موقع عمل با یول کنمیمن تمام تالشمو م

 

 ستی::مگه...استاد مگه عمل فردا نانیپو

 

 که پنجمه مهرِ  تایمارو ها عمله ب ی::جوون گرفتیموسو

 

 }مهتاب{

 

 شد::مهتاب خانم غذاتون سرد هیهان

 

 تنها نباشه رادیخانم نشسته بودم ه هیندارم هان لی::ممن

 

 خوب بود یلی::ممنون..خاله خرادیه

 

 یبخواب یدوس دار زمینوش جونت عز_

 

 لطفااا...خاله نمیبرم ستاره هارو بب شهی:من ...من مراد؛یه

 

 باشه میدردودل کن یکمیو  میبر گهیباهمد ایب زمیالبته عز_
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 می::باشه بررادیه

 

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

 

 یبرادر ندار ایخواهر راد،توی::همهتاب

 

 چرا... دونمینم ستیامکانش ن گهیمامان م یدوس دارم ول یلی::نه خرادیه

 

نگاه کردمو گفتم::اسم مامانت  رادیجونم افتاده بود به ه یارضا نشده بود و از صبح مثل خوره تو انیکه از طرف پو یکنجکاو با
 گل پسر........ هیچ

 

 تای.. مامان بتای::برادیه

 

 هااا؟؟ هیاسم پدرت چ ی::به به چه اسم قشنگمهتاب

 

 بلند شد هیهان یحرف بزنه که صدا رادیبودم ه منتظر

 

 خانمممم خانمممم_

 

 خانم هیجانم هان_

 

 وقته ریتو د دیاریب فیتشر گهیاقا کارتون داره م_

 

 تو حاالاااا میایم_

 

 کردمیبا عجله از خونه خارج شد با تعجب به رفتارش نگاه م انیباز شدو پو الیدره و نباریبرگشتم که ا رادیه به سمت دوباره
بلندش کرد داد زد::مگهههه  میکه روش نشسته بود یدیتاب سف یحرکت از رو هیگرفت با رادویاومد سمتم و دست ه

 خانممم هههیهان ییییابساعتتتت ده بخو دددیمامانتتتت نگفتههه بود با

 

کنترلم و  رادیببره داخل با رفتن ه رادویگفت ه انیخانم اومدو پو هیکه هان کردمینگا م انیگرد شده به پو یطور با چشما نیهم
 نیا لللیدل شهههیگاااازززتتتت گرررفتههههه م یییچتتت شوووو باززز دوباااارههه ک یییییاز دست دادمو داد زدم::ه

 ...ییییکنیخستمممم م یییدار ااانیپووو یییییکنیم ووونممممید یییدار یییرفتارااااتتتت روووو بگ

 

 ؟؟؟؟ازییییفهمیم ییییچ ؟؟تویییییمنو گاز گرررفتن؟؟؟؟ ارهه لعنت ؟؟؟ییییمگ یچ تهیشد::حاااااااال خیک زد تنم س یداد با
 ک االاااااان رومه؟؟؟ یفشااااار

 

 ....هوووفیتونیتو....تووو نم هااا

 

 شده ..... داریتو تبسم ب یگفت بهتره بر یبودم ادامه حرفشو بزنه که با لحن خشک و جد منتظر

 

--------------------------- 
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 ......... کردیم تیاصال خوب نبود اذ میمنو که حال جسم نیو ا شدیهر روز سگ تر م انیهفته گذشته بود و پو هی

 

 ومدیکه از مسجد م یاهلل و اکبر یهمون لحظه اذان گفتن واقعا صدا رونیکه از صبح داشتم از در دانشگاه زدم ب یحال خراب با
منم سوار شدمو  ستادیجلوتر ا یدست تکون دادم، کم یتاکس هی یبودم برا دهیبود که توروز شن ییصدا نیارامش بخش تر

 دلم افتاده خالص کنه یکه تو یسک بزرگ نیجود از خدا خواستم منو از ادادم و با تمام و هیتک واریبعد گفتن ادرس سرمو به د

 

 راننده به خودم یکه با صدا کردمیم نیداشتم به خودم تلق یامکان ندارههه ...اصال اصال ه اصال

 

 ...یرفتم ول الیخارج شدم به سمت و یحساب کردن پول از تاکس بعده

 

 حوصله خودمم نداشتم ینه حوصله دوتا بچرو نداشتم نه حت یول

 

 خواستیدوست و م هی..واقعا دلم دردو دل با  یخونس ول یمجتب دونستمیبود م میده و ن ساعت

 

 عوض کردم نایمانا ا یالیبه سمت و رمویمس

 

 درو باز کرد... ینگذشته بود که مجتب نیم کیدرو زدم  زنگ

 

 کنمیداخل خواهش م دییبفرما دیی:ااااِ مهتاب خانم شما؛یمجتب

 

 .......گهیمانا خونس د ی:: متشکرم اقا مجتبمهتاب

 

 طبقه باالس دیی::اره بفرمایمجتب

 

 اتاقشه یتو ادیبه احتمال ز دونستمیاز پله ها باال رفتم م یرمق یب با

 

نگا  هیمن چشماش گرد شد بعدم  دنیبا د خوندیاز مانا بشنوم داخل اتاق شدم داشت رومان م یحرف نکهیدر زدن قبله ا بعده
 یخونه باش دیبه ساعت انداخت و گفت::مهتاب االن نبا

 

 ::مانا حوصله خونرو ندارممهتاب

 

 درسته یداغون یییلیخ نکهی::مثل امانا

 

شبا ساعت سه  رهیم شیتمااامه صبحااا ساعت ش یهفته  هیخسته شدممم  دهیشک داره عذابم م نیشک..مانا ا نی::امهتاب
 یرفتارا نیباره ا رهیدارم ز کنهیبهممم توجه نم گهید زنهیو چهار ساعت داره با تلفن حرف م ستیهمش تو اتاق کارش ب ادیم

 شمیخورد م انیپو

 

عنوان  چیبه ه دونمیدارم م انیکه من از اقا پو یتیبا ذهن یکنیم تیخودتو اذ یداره چرا همش دار یمشکل دی::مهتاب شامانا
 .....طوووننینه ش ای یموضوع رو بهش گفت نمیحاال بگو بب زنهینم یکار نیدست به چن

 

 کنم..... کاریبخوام باهاش چ ستیهنوز معلوم ن ییچیه گمیماجرا نم نی::نه...نگفتمم تا معلوم نشه امهتاب
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 ..........'''""حرفتوتکرارکن گعیبار د هی؟یییی::چمانا

 

 ستیانجام بدم مشخص ن خوامیکه م یکار لفیمانا هنوز تک گمیم یجد_

 

 ..یکارکنی..چکیچ یخوایتاب ممه_

 

 که الزمه.... یکار_

 

 من تنهاس یخانم از صبح با اون عجوبه  هیهان گعیبگه از جام بلند شدمو بهش گفتم::برم د یزیچ نکهیا قبله

 

 یییدیمهتابب فهم یینکن ییکار احمقانه ا دوارمی::اممانا

 

 کمکت امیزود م نمت،،صبحیبی::خدافظ مانا فردا ممهتاب

 

 ::الزم نکرده خواهر شوهرام هستنمانا

 

 ی:؛هرجور راحتمهتاب

 

__________________ 

 

 ییییمَمَن_

 

 زمیبله...عز_

 

 (هی)تولد من کهیتَوَدُدِ من دِ_

 

خسته بود چون بدون مخالفت رفت  یلیتختش گذاشتمش خ یبلندش کردم و تو نیزم یتولدته از رو یپاش یپنج بار بخواب_
شروع  دادمیکه تختشو اروم تکون م یمه گلممم بغض گلومو گرفت درحال یکوچولوش، با نگاه کردن به رو هیصورت یپتو رهیز

 مورد عالقم هییکردم به خوندن الال

 

 گله الال ییال،الال

 

 اومده باال مهتاب

 

 خوابه حاال موقعه

 

 ین یگله ن ییال،الال

 

 ینیخوب بب یخوابا
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 ینیابرا بش یرو

 

 خوبت مامان

 

 مونهیم شتیپ

 

 خونهیم قصه

 

 به دونه دونه

 

و با روشن کردن چراغ خوابش از اتاق خارج شدم رفتم  دمیگلبرگه کوچولومو ب*و*س یشونیمو خوردم اروم خم شدمو پ بغض
 بود دهیسر زدم خواب رادمیبه ه

 

 ممیدار ییماهم خدا یساعت نُه خونه بود.....ه قیدق شهیکه هم یانیساعت دوازده شب بود و پو هه

 

 دیچیگوشم پ یتو ینازک خانم عبدل یکه صدا دینکش یرو گرفتم طول مارستانیرو برداشتم و شماره ب تلفن
 دیی)...(بفرمامارستانی::بدیچیپ

 

 لطفا متشکرم... دیبه اتاقشون وصل کن شهیدکتر رادمهر هستم م یهمسره اقا ،یسالم خانم عبدل_

 

 خارج شدن مارستانیعصر از ب شیدکتر امروز ش یمهتاب جان اقا ینشناختم ول دی::اااِ ببخشیعبدل

 

مسابقه  گهیساعت باهم د یها داد،عقربهیکه سه صبح رو نشون م کردمیگفت شکه به ساعت نگاه م یچ یعبدل دمینفهم گعید
 ل*ب*م نقش بست یرو یقفل پوزخند پر رنگ یتو دیلیچرخش ک یکه با صدا گرفتنیم یشیگذاشته بودن و به سرعت از هم پ

 

برق گذاشتم و بعد  دیلیک یبه سمت اتاق کارش بره که دستم رو، رو خواستیپنجه هاش م یدرو باز کرد و اروم رو انیوپ
برگشت سمتم چشماش گرد شده  انیخونه پخش شد،پو کیتار یتو فضا یمیکه سکوت خونرو شکست، نوره مال یکیت یصدا

 بروبخواب ایب یداریبرگشت و گفت::توکه هنوز ب یبود کم کم به حالت عاد

 

 ::برم بخوابممممهتاب

 

 میبخواب می::اخه من کار... باشه،برانیپو

 

 انیپو ی::کجا بودمهتاب

 

سرم شلوغ  یلیکرده بود خ یخانم سکته قلب هی گهید مارستانیمهتاب، کجا بودم خوب معلومه ب هیچه سوال نی::اانیپو
 بود..............

 

 یکجا بوده مثل خوره تو انیپو نکهیمنگ بودم فکره ا گهیدروووغ گفتتتت دروغ د زد خشک شدمم بهممم انیکه پو یحرف با
مقابل  یروشن ییقهوه  یتار موها انیپو هیکت اسپرت طوس ینور سقف رو دنیکه با تاب میرفتیجونم افتاده بود از پله ها باال م

 چشمام برق زد...

 

 چرا خشکت زده یمن ساعت سه صبحه تو خواب ندار زهیاَه اخه عز_
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 نگا کردم بهم زل زده بود کردیجور منو نگا م نیتعجب به مهتاب که هم با

 

 ....یکنینگا م ینجوریچرا ا یه_

 

_......... 

 

 یدیتو صورتم د یجالب زهیمهتاب...چ_

 

_......... 

 

 ینصفه شب یشد وونهیمهتااااب د_

 

شونه هام زد، نه که بخواد منو بزنه داشت کتم رو  یاز رفتاره مهتاب بودم، بدون حرف زدن دستش و باال اورد و رو متعجب
 ........می...بخوا..بیچیلرزون گفت:؛...ه یبعدم با صدا تکوندیم

 

اده بود اون تاره مو خوابش برده، شک مثل خوره به وجودم افت دمیفهم انیمنظم پو ینفس ها یاز صدا میدیتخت دراز کش یرو
،اروم  ارمیچشمام جمع شده بود اخر نتونستم طاقت ب یمرده من گذاشته بود اشک تو یشونه ها یسر رو یبود ک یواسه ک

 ............شینگاه کردم خوابه خواب بود رفتم طرف گوش انی،به پو نییپا امیکردم از تخت ب یسع

 

بود ک به  یکیتماس هاش  خچهیتار یرفتم تو دیلرزیزدم دستام م کرد،رمزشویم ییخودنما شیصفحه گوش یتبسم رو عکس
مختلف  یساعت ها یحروف بارها و بارها تکرار شده بود تو نیتماساو باهاش داشته ا نیشتریکرده بود که ب ویسBاسم 

و برداشتم و  دیرس حرکت کرد، سر زیدستام به سمت م نبودمبکنم مطمن  خواستمیکه م یاز کار زدیقل*ب*م تند تند م
 داشت کردم ادی عیشماررو سر

 

 یصدا یقبله هر عکس العمل دمیبه خون نشسته پشت سرم د یبا چشما انویرفت باال که برگشتم و پو یقل*ب*م وقت تپش
 منوشکست یکه به گوشم زد سکوت اتاق و سد اشک ها یمحکم یلیس

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یمن دستتت زد یبهههه گوووش ییییییداد زد:::تووووو ب چچچچههه حق انیپو

 

از  یخبر گیحاالمصمم تر شده بودم ههه د دنیچکیگونم م یو رو گرفتنیسبقط م گهیبود که از همد ییجواب من اشک ها و
 ............شدیاضافه م یلعنت یخانواده نیبه ا گیموجود د هی دینبود...پس نبا انیپو نیعشق اتش

 

 دمیکاناپه بود پوش یمانتومو که از صبح رو کردیبه خون نشسته نگام م یکه با چشما یانیتوجه به پو یچهاره صبح بود ب ساعت
 ؟؟؟یریم یچسبوندم ب در اتاق و گفت::،کودوم گور انیشد پو دهیبازوم کش رفتمیبه سمت در م

 

 یبجا گمیبه زنم دروغ نم رمینم یه*ر*ز*ه باز یهست مثل تو پ ینداره هر چ یربط چیجرعتمو جمع کردم گفتم::به تو ه همه
 ......رمینم میالوات یرفتن به محل کارم پ

 

 کردیم تیاذ شتریصورتم بسوزه درد قل*ب*م ب نکهیبود و نه ا نیکه خوردم برام سنگ یلیس نیدرد دوم و

 

 زمزمه کردم ::تف تو روت محمد سگش به تو شرف داشت اروم
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شد و دستاش شل شد منم با تمموم قوا هولش دادم و از اتاق خارج شدم با سرعت به طرف  یته چشماش خال دمیلحظه د هی
 در عمارت رفتم.....

 

 یدستم و رو دمیرس یوقت ش،یبود وهوا گرگ و م می.ساعت چهارو ندمیتا خونه مانا دووو کردمیتوجه نم انمیپو یبه صدا و
و دکمه  یبارون یمن و چشما دنیاوند و با غرغردر باز کرد و با د رونیزنگ گذاشتم جواد اقا دربونشون خوابالو از اتاقکش ب

 دیبودم خواب از سرش پر داختهسرم ان یکه رو یباز مانتوم و شال یها

 

تو  یتو هپروت بودم که باصدا د،یچرخیکه روبروم بودن م ییزنا ینگام رو دادیزده بود مانا دستامو فشار م خیو پاهام  دست
 نوبت شماست دییبفرما یاومدم::خانم رمضان رونیکر باز ف یمنش هیدماغ

 

 دمیلرزیبلندش کردم دست خودم نبود داشتم م دمویدست مانارو کش من

 

 داخل دیبر یی::خانم تنهایمنش

 

 شناسهیباشم خانم دکتر منو م دی::نه منم بامانا

 

 تنها برن داخل دیبا یخانم غالم شهینم لیکه دل نی::ایمنش

 

 ییتنها ترسهیم کنمی::خواهش ممانا

 

 به خانم دکتربگم دی::صبر کنیمنش

 

هفت هشت ساله دست تو دست مادرو شوهرش با  ستیدختر حدودا ب هیبه سمت تلفن رفت که دراتاق دکتر باز سد و  یمنش
 یاصدابود که اصال به اطراف توجه نداشتم که ب ریخارج شد ضربانه قل*ب*م باال رفته بود اونقدر فکرم درگ یاشک یچشما
 ادیاالنه که قل*ب*م از تو دهنم ب کردمیدکتر قدم برداشتم حس م تاقبه سمت ا دیکه گفت مشکل نداره باهم وارد ش یمنش

 رونیب

 

هنوزم  یبش مونیمهتاب، نکنه توهم مثل مرجان پش یبه دستم داد::مطمن یدره اتاق مانا دستمو گرفت و فشاره محکم پشت
 میبرگرد یخواینشده م رید

 

 رید یلیمانا....خ رهید یمونینشدم....واسع پش مونی::نه...پشبمهتا

 

 باهم از نو دیدوباره شروع کن دیتونیمهتاب م ستین ری::دمانا

 

 کرد مانااااا نکارویصادق نبود....نبود که...نبود که با من ا انیمانا عاقبت نداشت پو می::ما از نو شروع کردمهتاب

 

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

 

 چندماهته...._

 

 ..ماه و..سه روزکی...کی..._

 

 چرا؟_
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 چرا؟؟ ی...چیچ_

 

 یو سقط کن نیجن یخوایداره که م یلیچه دل_

 

_............. 

 

زنه  هیقبله من دکتر که  یداشتم که بهش بگم اشکمو پاک کردم ول یچ کردیباهام برخورد م یکه به تند یبه دکتر گفتمیم یچ
 کنممیپدرو سقط نم یب ی::من بچه هاچهلو دوسه ساله بود گفت

 

 دختر دوساله داره هیمهتاب شوهر داره و  دیگیم یچ ی::خانم حجتمانا

 

حاااالا بهتره از  دمیخودش و شوهرش اومد اونوقت من کارمو انجام م یهر وقت با شناسنامههه  یمبارکشششش باشهههه ول_
 دیاتاقم خارج ش

 

کارو  نیحتما ا ادیب ایبه دن یمهر یشوهررررمم بچمو راحت کنم و نزارم تو ب انیشناسنامه، باشه اگه قراره با شناسنامه پو_
 .....ی...پدر داره ولستیپدر ن یمن ب یخانم دکتر من ...من...بچه  کنمیم

 

که..تهمت  امی::دفعه بعد با شناسنامه مکرده بود رو خوردم و گفتم ریگلوم گ یکه تو ی..بغض سمجیمن پدر داره....ول بچه
 شدیتو اسم شوهرم خالصه م میکه زندگ یکه ....من یبه من دینزن

 

که با تعجب  یاز مطب خارج شدم توحال خودم نبود و به مردم زدیو برداشتم و بدون توجه به مانا که داست با دکتر حرف م فمیک
که خونه  یتو اون دروز یکردیصبح م یتو شباتو با ک اانیچرااا پو ختمیریو اشک م رفتمیکوچه ها راه م یتو کردنیبهم نگا م

 بودد یییک ههاون تاره مووو واسه ییییییومدین

 

 ی*ا*ن*ت بدون نامردیبدون خ* خواستیم ایدن هیتبسم دلم...دلم.. نیریش ینه لبخندا خواستیم انویدلم عشقه دوباره پو نه
 ...بدون ه*و*س....خواستیعشق م ایدن هیدلم 

 

•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 

 

 سر در اوردم............ شیتجر دونیاز م دمیظهر بود به خودم اومدم د۸۲ ساعت

 

 مانا .......... انیدارم از پو سکالیتا م۲۳ دمیدراوردم د مویگوش

 

شروع کرد به  یکردم بعد قطع کردن دوباره گوش جکتیشد بدون فکر ر انینما انیو شماره پو دیتو دستان لرز یگوش دوباره
 داشت تماسو وصل کردم یچه گ*ن*ا*ه چارهیب نیا یدفعه مانا بود خواستم جوابشو ندم ول نیزنگ خورد ا

 

 :بلهمن

 

 از گوشم دور کنم یکه زد باعث شد گوش یداد

 

 پدرمو درآورده صد دفعه زنگ زده ااانیهااا پو ییی::کجاااا رفتمانا
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 داشتم درکممم کن مانا بفهم چقدر حالم خرابه ...... اجیهوا احت کمیدور نشدم فقط به  ادی:: زمن

 

بچه  ینتون گهید دیمهتاب شا ی.....مطمن یاریرو ب انیپو یشناسنامه  دیکردم با یدکتررو راض ایوگفت::ب دیکش قینفس عم دوتا
 هاا !!! یدار بش

 

 امیم گهیساعت د کیتا  ارمیرو م انیخونه شناسنامه پو رمی::مگفتم

 

بچرو بندازم  نیدست به دست هم دادبودن تا من ا یدست تکون دادم فکر کنم همه هست یتاکس نیاول یبردم و برا دستمو
 سوار شدم ادرسو گفتم ....... ینگه داشت بدون معطل یچون تاکس

 

 .............. ستیته من ساخته ناز دس یرو بشکنه پس کار یزندگ شهیکمر بسته ر انیدار نشم بهتر، هه پو بچه

 

 ساعت جلو در بودم با عجله وارد خونه شدم مین بعده

 

 کننینگا م یخانم باب اسفنج هیو تبسم به همراه هان رادیه دمید دمیسالن که رس به

 

 خانممم هههعی::هانمن

 

اقا از صبح  دیشما اومد دمیخانم ترس یییخانم برگشت سمتم دستشو گذاشت رو قل*ب*شو گفت::ه هیبلند شدن صدام هان با
 گردهیتا حاال داره دنباله شما م

 

رفتم سمت اتاق کار  ییا گهیبدون گفتن حرف د عیمن اومدم خونه سر یبگ انینشنوم به پو رونیب رمی:: دارم ممن
 ..........انیپو

 

 فمیگاوصندوق رو از پشت تابلو برداشتم درو باز کردم شناسنامه هامونو بدون نگاه کردن برداشتم و انداختم تو ک دیکل

 

 ...زنهیحرف م شیخانم داره با گوش هیهان دمیاز اتاق خارج شدم د یوقت

 

 خدمتکاره وفاا دار نیکنم با ا کاریچ ایخدا هووووف

 

 صدا از خونه خارج شدم یوم بار دهیامار م انیبودم داره به پو مطمن

 

 دکتر نشسته بودم یساعت بعد تو مطب کنار مانا روبرو مین

 

 ::شناسنامه ....دکتر

 

حامله شدنو  یرقانونیکه غ ییبچه کسا یول هیرقانونیگفتم واقعا جالبه کارتون غ زدمیکه پوزخند م یکردم درحال فمیتو ک دست
 دیندازینم

 

حق  گفتیکه م یداد منش یشناسنامرو باز کنه صدا نکهیگذاشتم دکتر اخماش توهم رفته بود قبله ا زیم یهارو رو شناسنامه
 وارد اتاق شد یمثل گرگ زخم انیدره اتاق باز شد و پو دینکش هیبلندشد و به ثان دیوارد بش دیندار
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نداشتم از  یبود منم دست کم دهیرنگش پر زده بود و دکتر خیبه خون نشسته به من بعدم به ماناو دکتر نگا کرد مانا  یباچشما
؟؟؟؟؟؟  یبچه منو سقط کن یییخوای؟؟؟مییییخوریم یدار ییینعره زد::چه گه هویساکت بود که  یجور نیاون دوتا هم

 ارررررههههههه

 

اقا  نیچرو تو از اب یننداز تهیجان خر تایبچه شوهر سااابقشووو نگهههه داره جناااببب هاااا ب ینکنه انتظار دار هههههی::چدکتر
 یییپنج ساله جداشد

 

 کردمممیم تتتتتیبودم ازش شکاااا من

 

 هااا ییکنینگا م ینجوریکه گفت:: چرا ا کردمیگرد شده نگاش م یچشما با

 

 ...پنج..ساله...جدا..شدم...تای::...بمهتاب

 

 !!!یستین انیامکان تای::مگه تو بدکتر

 

::بدههههه من ااااااوووون شنااااااسنامه هااااا دیرفت سمت دکتر و اربده کش انیگرد تر از حد معمول شده بود که پو چشمام
 ....... یییییییتا اخررر عمررر آبببب خنک بخور کنممممیکاررر م هیواگر نهههه 

 

 .....دمیگرفتم و به خودشونم م لیحرفاااا گذشتهههه من از خانومتون تحو نننینکن داداش کارهههه من از ا دی:: تهددکتر

 

 دمیکش رونیازجام بلند شدمو شناسنامه هارو باتمامم قدرت از دست دکتر ب دیلرزیوجودم م تمام

 

 صفحه اول چشمام گرد شد دنیروباز کردم از د شناسنامه

 

 تای::بنام

 

 انی::امکانیخانوادگ نام

 

 رادیتو مشخصات همسرو اسم ه انیاسم پو دنهیزدم صفحه دوم و با د یاتاق و چشماش و بست فور واریزد به د هیتک انیپو
من دارم با پسره  یعنی انهیپسره پو رادیه یعنیتو صفحه مشخصات فرزندکمرم خم شد شکستم خورد شدم، پاهام سست شد 

 ییصدا چیه گهیپخش شدم د نیزم یبرسه و منو نگه داره رو انیپو نکهی،قبله ا نایبا فکر به تمامه ا کنمیم یهووم زندگ
 با درد قلب و روحم.... سهیاون درد قابله مقا یول شدیم شتریداشتم که هر لحظه ب یدفقط در دمیشنینم

 

از خواب  ایکه پر دمیکش یاروم غیگرفت از ج یاومدم بلند شم که دلم درد بد دمید دیاتاق سف یباز کردم خودمو تو چشم
 ...........کرد منو بخوابونه یاومد کنارم و با دستاش سع دیپر

 

 .....یکنیم کاری...اخ...چنجایشده،تو ا یچ ایمن؛پر

 

 روزمی..دمارستانی...بامیکرده گفت:: دانشگاه..بودم دادش زنگ زد گفت ب هیقرمز شدش که کامال تابلو بود گر یا،باچشمایپر
 ...بود..امروز مجبور شد ...بره..شتیخوده داداش پ

 

انداخت و اشکاش شروع کرد  نیینگاه کردم سرشو پا ایشکمم گذاشتم و به پر یل*ب*م شکل گرفت دست رو یرو یتلخ لبخند
 ی...داداش...ول ی...ولتاروی...بانهی..بهت بگم جرخواستمی::بخدا...مدنیبه بار
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 ایپر دونمی... مدونمی::ممهتاب

 

 دمیزدم و پرس ایدلو به در ینه ول ایکردم دو دل بودم بپرسم  سکوت

 

 .....رفت؟؟ایپر_

 

 ... ادتی...زهیزیبا دست اشکاشو پاک کردو گفت::داداش گفت بخاطره خونر ایپر

 

 ::....رفتتتتت؟؟؟مهتاب

 

 با بغض گفت::رفت ایپر

 

پدر بزرگ  یهم ب رفتیبه همون اندازه هم خوشحال بودم خوبه چون اگه نم یگلومو گرفته بود ناراحت بودم ول بغض
 ........شدیم

 

 یدوباره بچه دار ش یتونیم ینکن مهتاب تو جوون هی::گرایپر

 

 ::....هه...بچه.....مهتاب

 

 {انی}پو

 

...تنها......خواستم....قبل...قبله...مردنه.....التمنی....اکنمی..باها..ش..حرف..بزنم....خوا...هش...مدی...بادی..ش..بااری::..بتایب
 انی.....پوکنمیاس...م

 

 تااااااایب سییییهااا تو هنوز عمل نکرد یگیم یدار ی:: چانیپو

 

 شمی..پاری...مهتاب....و...بانی...پوارشیب رسهی....به...اونروز...نمرسعی::نمتایب

 

 رو سرم یختیر یهااا کم بدبخت یدار کاریتووو با مهتاب چ تایب_

 

 ...ارشی...بکنمیالتماس...م_

 

که فوقش تا اخر  یکس ینه بگم به خواسته ها تونستمینبود نم ییو از اتاق خارج شدم چاره ا دمیدست تو موهام کش کالفه
 ماه زندس نیهم

 

 یدستم رو ومدیکه داشت به سمت اتاق م ایپر دنیوارد اتاق بشم با د نکهیبود قبله ا یکه مهتاب توش بستر ییطبقه ا رفتم
 در ثابت موند رهیدستگ

 

 یکجا بود_
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 داداش ییدستشو_

 

رام  ایسادگ نیبه هم دمیمهتاب فهم هیخال یجا دنیدرو باز کردو رفت تو اتاق منم پشت سرش وارد اتاق شدم و با د ایپر
 دختر نیرفته ا یبدون اجازه من کدوم گور نمیبب دمیدو رشیبه سمت پذ ایبدون توجه به پر یدختره فور نیا شهینم

 

 }مهتاب{

 

 ..... رمیبگ دهیدردمو ناد کردمیم عیگرفتم و س یبا حال خرابم تاکس رونیدم بز مارستانیودروغ دغل از ب یهزار بد بخت با

 

 دیازتون تند بر کنمی::خواهششش ممن

 

 دهیکه چسب دادیم ینکرد چنان گاز یو پاشو رو گاز گذاشت نامرد یدوساله بود گفت::چشم ابج یکیو ستیپسره ب هیکه  راننده
 بودم به در

 

 شدم ادهیپ نیاز ماش عیباشه گفت سر هیمنتظرم باشه اونم  نجایرو به راننده گفتم هم میدیمجازش زود رس ریسرعت غ بخاطره

 

 وارد خونه شدم به سمت اتاق رفتم......... عیحرکت کردم دردم اروم شده بود قدم هامو بزرگ کردم و سر الیبه سمت و و

 

 یساک و بستم کارت ها قهیتبسمو چپوندم تو چمدون درعرض پنج دقخودمو  یآوردمو تمام لباسا رونیتخت ب رهیاز ز چمدونو
 بر داشتم و اونقدر با سرعت به سمت اتاق تبسم رفتم که دردم دوباره اوج گرفت مویاعتبار

 

بلندش کردم که شروع  نیزم یحرکت از رو هیپخش بود با  نیتبسم رو زم ینشسته بودن عروسکا نیزم یرو رادیو ه تبسم
 دوشم انداختم و بدون یکه گوشه اتاقش بود رو رو شیساکه صورت عیزدن سر غیکرد به ج

 

خارج شدم  الیاز و یرفتم وقت رونی،از اتاق ب ترسمیم ییمن تنها یبریکه گفت::خاله مهتاب سالم،تبسمو کجا م رادیبه ه توجه
تبسم رو مخم  یغایج یو صدا زدمیشدم نفس نفس م نیبود از خدا خواسته رفتم و دوباره سواره ماش ستادهیراننده هنوز ا

 ...زود پسر جون منوناللیترم ووگفتم::....برووو...بر دهیبر دهیبود بر

 

 ییییچشممم ابج_

 

 دیکرد که خواب هیپرواز کرد تبسم اونقدر گر نیحرف ماش نیگفتن ا با

 

 بودم نالیترم یبعد من تو کساعتیتند رفت که  اونقدر

 

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

 

 رازیواسه ش خوامیم لطیب هی::من

 

 ....یکارت مل ای::شناسنامه مرده

 

 ....کنهیحرکت م یو گفتم::ک زیگزاشتم رو م مویمل کارت
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 گهی:: سه ربع دمرده

 

 که طاقت فرسا بود سخت بود یهمه عجله و درد نیاوج گرما تحمل ا یتو

 

 داد.... طویبل

 

 داریساعت بعد، تبسم کم کم ب میدر اروم کردن دردم داشتم حدود ن عیس ینشستم و باخوردن دوتا مسکن قو یصندل یرو
بلند  یکه باصدا یمرد یو خرت پرت اروم شد و صدا یخوراک یکل دهیبالخره با خر یشد و دوباره شروع کرد به نق زدن ول

 یدادن چمدونم رفتم و رو لیت اتوب*و*س* رفتم و بعده تحوکرد به سمیاعالم م رازویداشت حرکت اتوب*و*س*ه تهران به ش
 نشستم...... میصندل

 

رو خودم حس کردم چشمامو باز  ینگاه ینیبا عروسکش سرگرم بود منم سرمو گذاشته بودم رو پنجره که احساس سنگ تبسم
 من خشک شده بود لب زد:،مهتاب دنیما نشسته بود اونم با د یجلو یصندل یخشک شدم محمد رو دمیکه د یزیکردم و با چ

 

 یبار ک نیاومد اخر ینم ادهیشالشم افتاده بود و کامال مات مونده بودم  اعهیزن بود که رنگ موهاش تابلو بود رو هی کنارش
 جذاب تر شده بود یلیدستش خشک شده بود از اون موقع ها خ یحلقه تو ینگام رو دمیمحمدو د

 

من رنگ صدو نود درجه  دنیپشت برگشت و با د یشوهرش به صندل رهیهم از نگاه خ ایکه رو کردیجور بهم نگا م نیهم محمد
 ...کجاس...انی...پس...اقاپوی....دخترته...وایلرزون گفت::....اِ..اِ..مهتا..ب...خودت یمحمدو فشار داد و با صدا یکرد بازو ریتغ

 

عمل  مارستانیهم خوبه ب انیدخترم تبسم.........پو نمیا ایپوزخند بود گفتم::اره خودمم رو هیشب شتریزدم که ب یلبخند
 ...ادیداشت..نتونست ب

 

 کردیهمون طور خشک منو نگا م محمد

 

 هیببر وحش هیاالن مثل  انیپو دونستمیگفتم و برداشتم م دیزنگ خورد ببخش میموقع گوش همون

 

 +بله؟؟؟

 

 ؟؟یییو کجاااا برد ؟؟هااا؟؟تبسمممییییلعنت یاونور داد زد::کجا رفت از

 

 دوتامون نگران نباش.. میگفتم::اره، خوب رفتینم رونیب یصدا از گوش خداروشکر

 

 مهتااااابببببب... یییکنیم مممیروان ییی؟؟؟دارییییچ_

 

 داره مگه نه شیدر پ یباشه عمله سخت انی:باشه، حواست به خانمه امکانمن

 

 شکنمینم ایرو یمهال بود من جلو یآرزو یکنم ول هیگر خواستیلم ممانتوم، د بهیج یقطع کردم، پرتش کردم تو یگوش
 هرگز..........

 

 یحلقه اندخت یازدواج کرد یتو باک ایبهش گفتم::رو یاحمقانه بود ول نکهیکنم با ا یخودمو خال کمیلجشو درارم و  نکهیا برا
 ¿¿دستت
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 .....میزد و گفت:عم...عم..من آ محمد دو ...دوما..ماه ازدواج کرد یاسترس لبخند

 

 خبر،و گفتم:: واقعا مبارک باشه نیا دنیدرون شاد شدم با شن از

 

 نیمن دوست دختره محمد بودم عاشقه محمد بودعه به ا یشکستم که دوستم وقت یشدم که محمد خوشبخت شده ول شاد
 *ا*ن*تیخ* گنینم

 

دوباره  خوادیببخشم دلم م خوادی...دلم می...ول یول انهیببخشم  انویپو تونمیم دونمیدورو ،دورتر نم میشدیتهران دور م از
*ا*ن*تشو بده دست روشکمم گذاشتم و گفتم مگه نه پسرمم بافکر یتاوان خ* دیمن با ویکار نیهمچ کنمینم یول میباهم باش

 مارستانیشد به ب دهیپسره ذهنم کش دمداده بو صیکه خودم تشخ ینیکردن به جن

 

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

 

 امیب یی::مهتاب جان من برم دستشوایپر

 

 زمی::باشه برو عزمهتاب

 

 ؟؟یرمضان د؟؟خانمییپرونده وارد اتاق شدو گفت::همسرجناب رادمهر شما هیپرستار با  هیکه از اتاق رفت  ایپر

 

 ..هستمیبله..بله...رمضان_

 

 دکترم یمن واقعا شرمنده اقا خوامیمعذرت م خانم ترخدا شرمنده_

 

 ..افتادهی...چه..چه...اتفاق_

 

دوستان جواب هارو جابه جا دادن به شما  یداشته ول نیمشابه مثل شما براش افتاده و سقط جن یشماهم اتفاق یاتاق کنار_
 ............. خوامیدکتر عذر م یهمکارم از شما واقت هیاطیاحت یبخاطره ب نکهیشما هنوز سقط نشده و من از ا نهیجن

 

 گرد شد ناجور چمام

 

 !؟؟وفتاده؟؟؟؟؟ی؟؟نیییییییییزدم::چ داد

 

 ریو گفت::خ دتوهمیک تعجب کرده بود اخماشو کش پرستار

 

 منو شک زده تنها گذاشت و رفت و

 

 (توبدهیتو دِدِه )گوش ییی: دوش گفتینق نق تبسم برگشتم که م یصدا با

 

 مونده ها یلیخ یو گفتم::شارژ نداره تبسم تا خونه مامان دمیکش لپشو

 

 عیکه کله اتوب*و*س* س کردیم هیزدن اونقدر سوزناک گر غی*ب*ا*شو داد جلو توچشماش اشک جمع شد و شروع کرد به جل
 گهیکرده بود د بود خانم ناز نجایبهت گله سر بدم حاال جالب ا ایب گفتیم یکی دادیشکالت بهش م یکیدر اروم کردنش داشتن 
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ذره تکونش داد و اخر با  هیمحمد از جاش بلند شدو تبسمو از بغلم گرفت  خواستیشو م ییبابا یگوش خواستیمنو نم یگوش
 خودش به جوجو اونو اروم کرد هیدادن گوش

 

 ......که محمد بهش رفت درست شد یکه با چشم غره ا کردیبا اخم داشت به محمد نگاه م ایرو

 

 خانوم کوچولو؟؟ هیو گفت؛اسم شما چ لشینشست روصند محمد

 

 پربغضش گفت:: دََبشُم یباصدا تبسم

 

 {انی}پو

 

 من بود یها یکه شروع تمام بدبخت ییهفته قبل ، هفته ا هیبرگشتم به  دمیکشیم گاریس کالفه

 

 هفته قبل[ کی]

 

 سهراب شدیپس چ_

 

 یتمومش کن شهیداداش م_

 

 شدااااا میامادس چهارنساعت سه  یسهراب مگه نگفت_

 

 ینجوریکردم اونوقت تو ا لیواسه تو تعط شگارویقبولت دارم ازما یلیچون خ شهیحاضر م کماههی شیازما نیجان ا انیپو_
 یکنیبرخورد م

 

 گهیساعت د مین کردمیپاهام و حس م یزدن انگشتا خیبغل کرده بود  فشویگوشه سالن نشسته بود و ک تایبا سهراب بود ب حق
 اومد سمتم شیازما یهم گذشت که سهراب با ورقه ها

 

 باشه یخوایم کهیاون دوارمیداداش ام ایب_

 

خودمو  تونمینم دیکه د تایبرگرو باز کردم عرق کله بدنم و گرفته بود ب دیلرزیدستام م ستادیاوند روبروم ا تایرفت ب سهراب
 ویبلند شروع کرد به خوندن ،خوند و من احساس کردم طعم گس بدبخت یخودش با صدا دویجمع و جور کنم برگرو از دستم کش

 مهتاب و ..... اب میزندگ هی،من حس کردم نابود شدن پا

 

 یدونیم ینکرد ول ریکرد...تع ررریجوابببب تغ اااانیپو شدددیچ یکه خودت خواست یییگاه شیجوابببب تو ازما نمیا ای::بتایب
 یمجبورم نکن کارو به جاها کنمیخواهش م انیکنم پو تیثابت شد که بچه منم از پوست و جونه خودتع مجبورم نکن شکا شدیچ

 ستین ییییاادیز زهیمادر چ هیواسه  نیا ییکنیمواظبت م رادمیبعده من از ه یمحضر و تعهد بد یایب خوامیبکشم فقط م یقانون
 ستین یییادیز زهیچ ییییلعنت

 

که دستم جا  تایو تعهد بدم و چقدر احمقانه شناسنامه ب ستمیبچم وا یبود من مجبور شدم مردومردونه پا ییذاک واونروزه
 داشت یگذاشتم که مهتاب بهش دسترس یگاوصندوق یمونده بود رو تو

 

 خدا......... یخدا ،وا یخدا ،وا یوا
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 نم؟؟؟یمامانمو بب یمنو ببر شهیاومد تو و گفت::م رادیاتاقم نشسته بودم که ه یتو

 

 امیمنم م یو گفتم:تا تو حاضر ش دمیداغون بود اخمامو توهم کش یاعصابم به اندازه کاف نیبگم من به ا یاخه چ دِ

 

 اخه من...اخه...من لباس ندارم_

 

 دردسر مگه مهتاب لباس نگرفته بود؟؟ یبابا توهم واسه ما شد ییا_

 

 ..خاله..مهتاب رفت...امامی...برروزی::قرار... بود...درادیه

 

 .......دمیپوشیرو خاله مانا اورد اونارو م اریمه یلباسا

 

و  تمیبپوشه جد گرانوید یبزارم لباس کهنه ها تونستمیرادمهر بود نم هیپسرم بود  ادیتر شدم هرچقدرم ازش خوشم ن کالفه
 ...خانمممممهههی...خانممم...هانهههههی......هاانمیلباس بخر میحفظ کردم و گفتم ::باشه بر

 

 بله اقا_

 

 مهتاب زنگ زد رونیب میریم رادیمنو ه_

 

 راحت حواسم هست التونیباشه اقا خ_

 

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

 

 ....ایپر یمهتاب بجا خواستیبودم چقدر دلم م ستادهیو من گوشه فروشگاهه بزرگ ا گشتنیلباسو م یرگال ها رادیو ه ایپر

 

 .... دددیخر برهیم رهیگیمهتاب دستتت پسره زنه اوله شوهرشووو م یییفکر کرد ییپسررر توچ یییه

 

بدون مهتاب، شده به زور  تونمیهستم، من نم زمیمادرزنه عز ونهیمد نویو ا رازیمهتاب رفته ش دونستمیراحت بود م المیخ
 برگرده دیبا گردونم،یدوباره برش م

 

 دمیکش یکه اونروز چ دونهیخدا م رونیزدم و اون چهاره صبح از خونه زد ب یلیکه به مهتاب س یشدم به روز دهیکش اریاخت یب

 

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

 

 تف تو روت محمد سگش به تو شرف داشت_

 

کله قدرتم از دستم رفت مهتاب منو  کبارهیشدم، به  فیشدم، مهتاب غرورمو با جمله اخرش بد شکوند ضع ریکردم تحق حس
 یکنه به خودم اومدم مهتاب رفته بود ول سهیمقا شیمیعشقت تورو باعشقه قد هیز اتاق خارج شد بد دردکنار زدو ا

 کجا...... دونستمینم
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خانم زنگ زدو گفت مهتاب  هیخونه بودم که هان کهینبود نزد یتا دانشگاهم رفتم ول یدنبالش گشتم حت ابونارویصبح کله خ کله
که به ذهنمم خطور  ییبه جا دمیشدن مهتاب از خونه بودم و با دنبال کردنش رس اومده و همون موقع من شاهد خارج

 ....کردینم

 

مهتاب حامله  یعنیچشمامو گرفت مهتاب  یکه اونجارو نشناسه ، خون جلو هیک شناختمیخوب م یلیکه مهتاب رفت و خ ییجا اون
 یکار خوادیمطمئن شدم م گید ومدیاما ن رونیب ادیساعت منتظر موندم که مهتاب ب میکردم حدود ن کاریچ دمینفهم گهیبوده د
چشمم رد شد اون روز مهتاب  یاز جلو لمیف یکه بهش زدم سقط کنه؟؟ همش مثل  یلیس هیبچه مونو بخاطره  خواستیکنه م

رَد کرد هم  نویهتاب خطره سقط جنفکر به اون روز که م یحت کنهیم یبا پسره زنه اوله شوهرش زندگ هیکه چند وقت دیفهم
 میدیخر یبه خودم اومدم که گفت::داداش همه چ ایپر یعذاب آوره، با صدا

 

 میرفت نیو به سمت ماش میبرداشت دارویهمه خر دنیتکون دادم و بعد کارت گش سرمو

 

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

 

 ::خدافظ داداشایپر

 

حس  نویا دیترسیاز من م یلیخ رادیگاز فشار دادم ه یحرف بزنم سرمو تکون دادم و پامو رو ومدیزورم م یروزا حت نیا
 شهیپ میریو توچشمم جابه جا کردم و گفتم::م نکمیموش خودشو کنار در مچاله کرده بود ع هیکه رفت مثل  ایچون پر کردمیم

 مامانت.......

 

و فرستادم تو و خودم رفتم سمت  رادیه تایسمت اتاق ب میما بود رفت.همه نگاها ب  مارستانیب میدیرس یتکون داد وقت یسر
 اتاقم......

 

 در اتاق ب خودم اومدم یچقدر گذشته بود که با صدا دونمیو سرمو تو دستام گرفته بودم نم یبودم رو صندل نشسته

 

 دییبفرما

 

 با..با میریم یگفت::ک هیبا خانم ارغوان اومد تو معلوم بود گر رادیباز شد و ه در

 

حق نداره بهم بگه بابا::  ادیب ایبه دن ندهیکه قراره در ا ییکس بجز تبسم و بچه ا چیسخت توهم رفته بود بابا هه ه اخمامو
وارد ک شدم اونم چشماش قرمز بود  تایو من رفتم طرف اتاق ب یمن کار دارم با مامانت نشست رو صندل نجایا نیبش

دست تو زجر بکشه و  ریز ادیپرورشگاه بزرگ شه تا ب یپسرم تو دمیم حیرجت ینگه دارخودت  شیو پ رادیه خوادیگفت::نم
 ادیبار ب یعقده ا

 

 که نکردمم کردمیم کاریچ دیبا گهیهم تو هم اون پسرت د یکنیم میروان یتوو هااا دار یگیم یدار ی؟؟چیچ_

 

،  مونمیعمو بد اخالقه نم شیخونه،خاله مهتاب رفته من پ میخوب شو بر تایمامان ب گهیکه م ترسهی::بچم اونقدر از تو متایب
بهشش  یییدونیهمون که ..مسافرت بود...م دیخریم نیماش یباباته همون که واست بچه بود نیدادم ا حیبهش توض یییکل

 یکن هیونو تنببخاطره رفتن مهتاب ا دیبچس نبا رادیه ااانیپو کنمم،یقهرر م تتتواگر نه باها یبابا صداششش کن دیگفتمم با
 ییییفهمیم

 

 من بمونه هاا شیترخدا بزار پ کنمیمن التماس م یواقعا فکر کرد تایب_

 

 }مهتاب{
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تبسم رو از محمد گرفتم و  دم،یدی...رسرفتیچشم غره م یهم ه ایمحمد بودو رو یدستاا یتبسم تو رازیش میکه برس یتازمان
 ....یدیکفتم::،ممنون زحمت کش

 

 مراقبش باش هیخوردن یلیخ ی..ول کنمی:خواهش ممحمد

 

 بلبل زبون شده بود گفت::به بابا جونم لَفتم تبسم

 

 ::..........محمد

 

 باشه شیشب دمیباشه دخترشه خوب با یبالخره هرچ انهیاقا پو هی::اره کامال مشخصه کپایرو

 

 هوووف انهیپو هیبزنم دِ اخه المصب تبسم کجاش شب ارویرو خواستیم دلم

 

باهم  گهید هیکی رامونیمهتاب خانم مس دیایگرفت و رو به من گفت::ب یکه محمد رفت تاکس میخارج شد نالیترم از
 ..............میریم

 

 یگرما منتظره تاکس نیخودمم اصال حوصله نداشتم توا خوردیداشت حرص م ایدودل بودم رو کردمیبه محمد نگا م یجور نیهم
 باشم

 

 که میخونه بود یکایو محمدم نشستن نزد ایشدم رو یو محمد سواره تاکس ایگفتم و جلوتر از رو ییا باشه

 

 بود جوابه مانارو ندم یانصاف یب یزنگ خورد مانا بود اصال حوصله صحبت کردن نداشتم ول میگوش

 

 :بله؟؟من

 

 ؟؟ییییییییکجاااااا کشمتتتتتتتتتتتتتتتی:مهتتتتتتتاااااااااابببببببب ممانا

 

 خارج شده بود یصداش از گوش که زدیداد م یطور

 

دارم خودت که  اجیاحت ییمانا جان من به تنها رازمیاالن تو ش ؟؟منیزنیم غیکم کردم و گفتم:عع چرا ج ویگوش یصدا عیسر
 ....یدونیم

 

 یمهتاب ول دونمی::..ممانا

 

 دارم ازش سکالیو چهار تا م یو س ستیدو شهیخاموش کنم مانا باورت م مویگوش خوامی::ممن

 

 دروع نگوووو یوا یییی::همانا

 

 یقطع کنم اج ویگوش خوامی...مانا م وونهی::چرا دروغ بگم دمهتاب

 

 ::.........مهتابمانا
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 ::جانممن

 

خاموش نکن  ویگوش یو بالک کن ول انیپو کشمتیم یخاموش کن تویگوش دمی::مواطب خودت باش منم بهت امار ممانا
 باشههههععع

 

 ::باشهمهتاب

 

 شهیاقا محمد عشقم م دینگه دار نجایگفت هم کردیم دادیتوش ب تیکه عصبان ییبا صدا ایخونه رو میبرس نکهیکوچه قبله ا دو
 واسه بچمووون بده من چمدونا رو بلند کنممم یکمکم کن

 

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

 

 منو تازه کرد...... هیک گفتیخسته مامان که م یزدم که صدا زنگو

 

 کنمیندادم در عوض تو گوش تبسم فوت کردم که به خنده افتاد و مامان گفت::قربونت برم االن دروباز م جواب

 

گفت::  هویکه  کردیبه ما نگا م جانیاومد مامان درو باز کردو باه نیمامان رو زم یها ییشدن دمپا دهیکش یبعد صدا هیچند ثان و
 .....نمیمعرفت، مهتاب پس شوهرت کو، بگو بب یب یزنینم یزنگ به مامان هیرا قربونتون برممم تبسمم چ دیخبر اوند یچه ب

 

 میچرا اومد میگیتو بعد بهت م میایگَلمِه مونه هاا)مامانس خوب ما ب میچِال دُومَد میدیدو بعد بِدِت م امیدوُب ما ب یی::مامانتبسم
 گرمه مونه هااا(

 

 تو دیایخدا مرگم بده ب یوا ی::امامان

 

گفتم  اوردمیکم نبود که هشت ساعت تو اتوب*و*س* نشسته بودم توهمون حال که لباسامو در م شدم،یگرما داشتم هالک م از
 خونه باشه ساعت دهه شبه ها؟؟ دیباباکوش مگه االن نبا

 

 ادی..دختر م:؛سرکارهگفت

 

 ن؟؟یب من خبر نداد ایومحمد و ر یو گفتم::مامان چرا عروس ایدلو زدم به در یول انهیبودم بپرسم  دودل

 

 کردن؟؟ یبتو گفته عروس یو گفت؛:ک دیرنگ از رخش پر مامان

 

 ......میاتوب*و*س* بود هیگفتم تو  زدمیکه پوزخند م یدرحال

 

_.......... 

 

 هااا زمیبهم بر شیمن محمدو دوست دارم که بخاطره عروس یکنیتو هنوز فکر م شهی::مامان باورم نممهتاب

 

 ... یزنیم هیچه حرف نی::دختر امامان
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 زنگ تلفن بلند شدو تبسم بدو بدو رفت و تلفن و برداشت..... یمامان حرفشو کامل کنه صدا نکهیا قبله

 

دستم رو دهن تبسم  کردیداشت الو الو م انیسمت تبسم درست حدس زده بودم پو دمیپر عیسر انیپو نکهیاحتماله ا با
 ...یبخواب دیبا میبر نمیبب ایبچه ب یبه تبسم گفتم فضول سرجاش و رو دمیکوب یگوش عیگذاشتم و سر

 

 پرو( یپُلوو)بابا گفت مهتاب فضول،تو فضول ی:؛بابا...دُفت مهتاب فشُول، تو فُشولتبسم

 

 یبود قطع کرد ی::واااا مهتابببب کمامان

 

 ااایبرندار انهی::مامان پومهتاب

 

 داره(:: بلدار بابا دُناه داله)بردار بابا گ*ن*ا*ه تبسم

 

 که برندارم یچ یعنیزد رو دستش و گفت::خاک توسرم خدابه به دور  مامان

 

 ::باهاش قهرم...زنگ زد برندارمهتاب

 

 نجاااااایا ییییاومد یییباهاششش قهرممممم نکنهههه قهرررکرد یییچ یییعنی::مهتابببب مامان

 

مقدار حالم بده  هیقرصم بده من  هی.......شمیدارم تلف م یبخوابم از خستگ کمیمامان فقط بزار  گمی::به موقعش بهت ممهتاب
 کنهیدلم درد م

 

 زود ماجرارو بفهمن.......... نقدریا نایمامان ا خواستیو بغل کردم و رفتم تو اتاقم دلم نم تبسم

 

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

 

 مامان حواست باشه به تبسم هاا زنگم زد برندار_

 

 گهید دارمیبر نم یگیهه مهتاب منم دوتا بچه بزرگ کردمااااا چندبار مااااااااااااااااَ _

 

 خدافظ مامان جان_

 

 بچه یبر یخوایخوب حداقل بگو کجا م_

 

 خدافظ ماماااااان_

 

عقب نشستم  یصندل یبود، درو باز کردمو تو سادهیتو چشمم جابه جا کردم و رفتم سره کوچه آژانس منتظر وا مویدود نکیع
 و گرفتم..... قیبرداشتم و شماره شقا مویت کرد گوشحرک یتاکس

 

 ....بوق....بوق....بوق
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 سالم ،جانم_

 

 مهتابم زمیعز یخوب قیسالم شقا_

 

 بود حذفت کنه کینزد یجعفر ووونهیدانشگاه د یومدیچرا ن یییتو یاااِ مه_

 

 رازهیتو ش تییدا یشو گفته بود الیخیدانشگاه رو ب قیشقا_

 

 خوب،خوب_

 

 هست درسته لمیوک یگفته بود_

 

 یپرسیم یحاال واسه چ زمیاره عز_

 

کاربلد  لیوک هیاخه و دنبال  رازمیمن االن ش یواسم بفرست توییدفتره دا قهیآدرسه دق شهیدارم ن یکاره فور هیمن  قیشقا_
 البته

 

 .......فرستمیمن واست م یتا قطع کن یباشه اج_

 

فقط بپا  ینوشته بود سفارشتو کردم اج رشیبود که ادرسو فرستاده بودو ز قیشقا چشمامو باز کردم یلرزش گوش یباصدا
 ینخور موویدا

 

 ادرس نیبه ا دی::اقا لطفا برمن

 

 ییاخرش جدا دیکه شا یخوندن ادرس راننده سرعت گرفت و رفت تا رقم بخوره سرنوشت من رقم بخوره سرنوشت بعده

 

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

 

 ..... اوهوعیدادگستر کهی هیپا لهیوک یاعتماد رسامیام

 

 دیمنتظر نشستم که تلفنو از گوشش دور کردو گفت::وقت دار یصندل یرو زدیداشت با تلفن حرف م یدفتر شدم منش داخل
 خانم

 

 هستم یهماهنگ شده رمضان ینه ول_

 

 کارشون تموم شه یا خانم بهمنت دیمنتطر باش قهیجان زنگ زدن گفتن چند دق قیبخاطره دارم شقا یاها خانمه رمضان_

 

 ربع بعد در اتاق باز شد .... کی

 

 هههههیچه مخلوق نیا یییییییکرد کاررریتوچ ااااااایخدا دممممیدیم ییییزنو مرد از اتاق خارج شدن و پشت سرشون،چ کی و
 ......یپسره قد بلنده چهارشونه چشم ابرومشک هیخداا جوووووونمممم 
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 خشک شده بود اب دهنمو با صدا قورت دادم و گفتم.....من..من... اروی نیباز مونده بود و چشمام رو ا دهنم

 

 میزنیداخل حرف م یداخل خانم رمضان دییبرق زدو گفت::بفرما دشیسف یلبخند زد که دندون اا هی

 

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

 

 دیبرخورد یمشکل قانون هیبه  گفتیم قیبنده درخدمتم شقا دییبفرماگفت::خوب  کردیاب م ویکه دله هر دختر راشیگ یباصدا

 

 خوامیو نگفتم و م قتیحق قیدارم و به شقا یمن مشکل دیدونیجمع و جور کردم و گفتم::راستش م خودمو

 

 موضوع نیا مونهیما م نیب دی::بله بله مطمن باشرسامیام

 

 باردارشدم.......... میزندگ لیخوب بعد عاشقه شوهرم شدم من اوا ی::هفده سالم بود ازدواج کردم با اجبار ولمن

 

 و دراخر میزندگ روبمهیکردن ز فیکردم به تعر شروع

 

تمامه  دیو ادامه بد دیسمتم گرفته بود نگا کردم که گفت::اشکاتونو پاک کن ویکه جعبه دستمال کاغذ رسامیتعجب به ام با
 شهیپ لیوک یموضوع سبحانم گفتم انگار بجا یکردحتیبا دقت گوش م یلیدم و اون خکر فیواسش تعر ازیپ رتایموضوع رو از س

گفت:: خوب االن قصدتون  کردیم یکه با خودکارش باز یبهش نگا کردم که درحال امروانشناس رفتم...بعده تموم شدنه حرف هی
من از حرفاتون  یول خوامیمعذرت م دیکن تیاز همسرتون بخاطره دروغ و پنهان ازدواج اول شکا دیریطالق بگ دیخوایم هیچ

 یخودتونو خال دیانگار داشت شما گمیدرست نم دیدردو دل کن یباکس دیداشت اجیقصده تونو متوجه نشدم شما انگار احت
 دیکردیم

 

 رکایچ دیدرخواست طالق بدم شما بود خوامیشدمو گفتم:: م یجد رونیخوشگله خرررر از حس منو کشوند ب پیپسره خوشت اَه
 ؟؟؟؟یکردیم

 

 ایپاسخ مواجه شدم  یروشن کردن و با چهل و چهارتا تماس ب مویکه خارج شدم گوش رسامیام اهمونی یاعتماد یدفتر اقا از
با مامان  شدمیم یاصل ابونهیجور که وارد خ نیبود هشتاشم مانا هم انیو دوتاش پو ستیخداااااا چهارده تاش مامان بود ب

 تماس گرفتم.....بوق.. بوق...بوق

 

 هاااا شهیساعت ش یرفت ی::مهتاااابببب کدوم گورمامان

 

 نکرده هاااا تتیتبسم که اذ امی::مامان دارم ممهتاب

 

 ......نمیخونه بب ایزودب کنهینم تیبچه منو اذ نیا یکنیم تیکه تو اذ نقدریا رمممی::نخمامان

 

 رمیبگ یخواینم یزی::چمن

 

 خونه... ای::نه فقط زود بمامان

 

 شاهللیا یییکه نگفت انیتوهمو گفتم::مامان به پو دمیاومده اونجا اخمامو کش انمیپو انویمامان زنگ زده به پو نکهیاحتماله ا با
 هاااااااا
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 ::الووو....الوووو...مهتاب...مامان

 

 ...ی::...الووو..مامان..صدامو دارمن

 

 رسامیام یرایگ یرو، مشغول گرفتن شماره آژانس بودم که صدا ادهیانتنش بپره ، رفتم تو پ دیحساس با یتو جا نمیبابا ا یا
 انداخت به تمام افکارم...... تیدوباره پاراز

 

 باشه... ییخرما دیعشقه من موهاش با ایموهاتو رنگ کن ی::نه نه...نررسامیام

 

دنبالت خودم  امیکه دوباره گفت::سام قوربونه اون موهات بره...شب م گهیم یکرده بودم تا بفهمم چ زیگوشامو ت یفضول با
 نفسم.... برمتیم

 

_.......... 

 

 ....خرمیم لمی::باشه پاسترسامیام

 

_......... 

 

 زمی::مواظب خودت باش عزرسامیام

 

 چندش شششششیاقا ا رهیم ییاه چه قوربون صدقه ا اه

 

به  رشیمس یتاکس هیبودم بلکه  ستادهیا ابونیگذاشتم رو گوشم اشغال بود خداروشکر افتاب رفته بود همون جور توخ ویگوش
ساکت  لیوک یاقا دنیاومدو با د نییپا شهیپاهام ترمز کرد اومدم فوش بدم که ش یبلند جلو یشاس نیماش هیبخوره که  نوریا

 شدم

 

 برسونمتون دیایب شهینمرد  یتاکس نجایا ی::خانم رمضانرسامیام

 

 اژانس زنمی::ممنون زنگ ممهتاب

 

 زارمیآژانس م هیشمارو دمه  رمیدارم م دی::سوارشرسامیام

 

که ادم  رفتیتخته گاز م انینه مثل پو کردیم تیدست فرمونو هدا هیبود با یشدم دست فرمونش عال نیسواره ماش یناچار با
 نکهیبه خودم اومدم قبله ا نیماش سادنیکه ادم خوابش ببره باوا کردیحرکت م ییرد کنه نه مثل محمد مورچه ا ویسکته مغز

 منزل دیبر دیتونیتر م تآژانس راح نمیا دییبگم گفت::بفرما یزیچ

 

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

 

راننده دعوا  یره عوضفوش دادم که منو نرسوندو باعث شد با پس یخونه بماند چقدر به اعتماد دمیهفت بود بالخره رس ساعت
 با تمام وجودم.......... تیتبسم تو اون وضع دنیدرباز شد و باد دینکش هیکنم زنگو فشار دادم و به ثان
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 ....یخنده واقع هی دمیتمام وجود خند با

 

 کنارش بود..... یو نارنگ اریو هندوانه و خ بیهم س یحوض و کل یتبسم رو گذاشته بود تو مامان

 

 گفت ::ماامااااااا )مامان( دیتا منو د تبسم

 

 گزره؟؟یخانوم کوچولو خوش م هیجانم؟؟چ

 

 مشغول شد منم رفتم تو که مامان شروع کرد شیتکون داد به اب باز سر

 

 یبود کجا

 

 یبود یک با

 

 یکرد کاریچ

 

بودم کار داشتم، بزار برم بخوابم و راه افتادم سمت اتاقم اصال حوصله خودمم  ییجا گیسر گفتم:ععععع مامان بس کن د اخر
 زدمیبرداشت و گفت::چرا زنگ م دهیبوق نرس نیشماره مانارو گرفتم که به اول یمامان فور یها دادینداشتم چه برسه دادو ب

 ییییییدادیجواب نم

 

 بودم سالمت کوپس خانمممم لیوک شیپ دیببخش_

 

اومدن  زدمیبودن همون موقع که بهت زنگ م رونیاز صبح با گل پسرشون ب انتونیاقا پو یکرد یخال دونویم یرفت کوفتو سالم_
 دیخر یخونه با کل

 

 رونیرفتن ب رادیبا ه انیپو یچ یعنیاز تعجب گرد شدو  چشمام

 

 بچه پنج ساله عیمثل خوره به جونم افتاده بود اره حسادت به  حسادت

 

 رونیباهاش بره ب دمیبالخره...از جونه خودشه....با گهیخوب...خوب..پسرشه د_

 

کرده  نکارویبخاطره تو ا انیپو یکنیبرگرد واسه شوهرت بجنگ چرا درک نم زمیتو برگرد عز یبود فیضع نقدریا یعنیمهتاب _
 تورو دوست داره..... یعنیبخاطره تو طالق داده زنشو  یفهمیم

 

قسم  الیاون و یتو میاومد یرابطه الزمه ما وقت هیصداقت صداقت تو ستین یدوست داشتن کاف ستین یکاف نینه مانا ا_
 .......کنمیفکر م زایچ نیبه ا یکرد هااا وقت کاریچ انیپو یول میاز هم پنهون نکن ویراص چیه گهید میخورد

 

 کردمیو از حقم دفاع م ستادمیمیطالق گرفتن وا یتو بودم به جا یاگه من جا یحق باتوعه ول دمیشا_

 

چرا  فهممی...حاال ممیاون زنه اوله اون ... من دوم تاعهیهست واسه ب یندارممم که بخوام ازش دفاع کنم هرچ یمن حق یول_
 ....دمیمانا تازه فهم کردیبهم نگا م شیمهسا خانم مثل دشمن خون لیاوا
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-------------------------- 

 

 جان قیجانم شقا_

 

 هیک قیشقا_

 

 یقطع کن یبهم وصل کردن تا اومدم قطع کنم داد زد:: مهتااااب به ناموسه عل یولت ستیانگار برق ب انیپو یصدا دنیشن با
 تهرانااااااا ارمیم دارمیهم خودتو هم تبسم و بر م امیم

 

 قطع کنم خوامیم یدار کاریبگو چ کنمیگوش م_

 

 هااا زمیخونه عز یایم یک یبمون یخوایم یمهتاب تا ک_

 

 اره..... گردمیبر م یتو حالت خوبه واقعا فکر کرد انیهه پو_

 

_............ 

 

 یبزرگ کنم توچرا فکر کرد گروید یکیکه بخوام بچه  ستمیاونقدر بدبخت ن کنمینم نکارویهرگز ا یبرگردم ول خوادیدلم م_
 تا اخر عمر مثل بچه خودمو بزرگ کنم هااا رادویاونقدر مهربونم که ه

 

 گهید یمنم ادمم مثل تمامه ادما زمیمن به فرشتم...نه عز یفکر کرد انیپو

 

خونه  زارمشیم ایفرانسه  فرستمیم رادویتو برگرد ه یخوایهمون طور که تو م شهیم یباهم همه چ میزنیمهتاب برگرد حرف م_
 شمیتو برگرد جون تبسم برگرد دارم داغون م یول نایمامان ا

 

 ....یوحش انیچه معصوم شده بود اون پو شد،ی*ب*م هرلحظه فشرده مقل

 

 شهههههیدرستتتت نم سییییزیچ هیبا گر ییییلعنت یییییکنیم هیچرا گر_

 

_.............. 

 

 شهیدرست نم یچیه_

 

 ویو به خودم لعنت فرستادم چرا قبله نگاه کردن به شماره گوش کردمیسکوت کرده بود و من بغض مردونش و حس م انیپو
 برداشتم

 

 تق تق تق

 

تو چشمام دستامو  دینور خورش دنیتو که هم زمان شد با تاب ایاوردم و داد زدم ب رونیپتو ب رهیدر زدن سرمو از ز یباصدا
 خانم که تو اتاق بود زل زدم هیبونه چشام کردم و به هان هیسا

 

 یخانم اوله صبح هیهان شدهیچ_
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 میرادمهر بد یاقا لهیتحو دینه فقط با گنیبه من م نشیبد گمینامه اومده م هیاقا واستون _

 

 رنشهیکن کالسش د دارشیب رادمیه انیخوب برو االن م یلیخ_

 

شده بود به  شهیبلند تر از هم شامیزل زدم ر نهییاز رختخواب خارج شدم و به خودم تو ا یبودم با سخت داریتاصبح ب شبید
 خارج شدم...و از اتاق  دنیو پوش شرتمیپوزخند زدم ت نهییتو ا رمیتصو

 

 بره. خوادیمامور م عیخانوم اومد گفت::اقا سر هیکه هان رفتمیسمت سالن م به

 

 رادمهر؟؟ انیپو هیدر بود که گفت::اقا  یجلو یمرد با لباس نظام هی رونیکردمو رفتم ب ادیسرعتم و ز نیا گفتیم یچ مامور

 

 خودم هستم..... _

 

 دیرو امضا کن نجایاز طرف دادگاه خانواده لطفا ا هی::احضارگفت

 

 انیمهتاب نه خفه شو پو یعنی هینگاهش کردم داداگاه خانواده ؟؟احضار جیگ

 

 حالت گنگ امضا کردم و امدم تو خونه به سمت اتاقم رفتم با عجله در پاکتو باز کردم با

 

 یاعتماد امرسیثابت موند...ام لیکه چشمم رو اسم وک کردمینگاه م نطوریهم

 

 هم گرفته...... لیپس مهتالب خانوم وک هه

 

 یش مونیپش یکه کرد یغلط نینکنم خودت از ا یناموسم اگه کار یمهتاب خودتو ب یبخت کرد بد

 

 لتیشده وک یمهتاب خوب کس هیخوب کس لتیوک رسااامیرسام،امیام

 

 رونیاز از اتاق زدم ب چیلباسامو عوض کردم و با برداشتن سوئ عیمچاله کردم و انداختم گوشه اتاق سر برگرو

 

 هست زمیم یپول رو دیخانم شما زحمتشو بکش هیگرفته بود گفتم:: کار دارم هان رادویخانم که دسته ه هیبه هان رو

 

نشووون داد خوش به شمااا  یییرو دددینبا یییعوض رسمممیحسابتو م روندمیم یشدم و با سرعت سرسام آور نیماش سوار
 یدیکه درخواسته طالقم م یپرو شد نقدریا

 

 برداشت ویبرداشتم و شماره معتمدو گرفتم بعد سه بوق گوش مویگوش

 

 واسممم بفرستتتت ویشماره نامزده سام عیمعتمد سر_

 

 اقا یول_
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 بندازمششششش ایواسممم افتاااااد  یبفرست دیشمارششش و با گهید قهیزووود...زوووودددد تا ده دق_

 

 کنمیم دایبله بله اقا پ_

 

نگفتم  یچیه یرفت یهفتس گذاشت هیبسه مهتاب خانم  کردمیچراغ قرمزارو رد م دمیکشیم ییو ال گرفتمیسبقت م نایماش از
 ینیبیسگمو م یاونرو هیرادمهر ک انهیپو دمینشونت م یپرو شد

 

 ییییبدددد کرد مهتاببببب یبد کرد هیبه الالت گذاشتم کاف یل یچقدر ل هر

 

تماس و برقرار کردم و بعد چند  عیمعتمد فرستاده شماررو سر دمیبلند شد نگاه کردم د میگوش یبزرگراه بودم که صدا یتو
 دییپخش::سالم، بفرما یبود تو گوش یپرانرژ شهیسارا که مثل هم یکوتاه صدا هیثان

 

 واسم مهتره ایدن نیا یمن و مهتاب از کله ادما یزندگ یبود ول یرو ل*ب*م نقش بست سارا دختره خوب پوزخند

 

 سالم...ساراخانم_

 

 اوردمیبجا ن دیببخش_

 

هم تورو هم نامزدتو بهش بگو دست از سره زنه من برداره واگر نه بد  شناسمیمن خوب م یول یوردیاااااِ چه بد که بجا ن_
 نهیبیم

 

 یهست ی...الووو...الووو...توکیچ_

 

قطع کردمو و  یکه حس کردم دلم خنک شده گوش کمی دادمیو از گوشم دور کردم و به جلز ولز کردن ساراخانم گوش م یگوش
 کردم ادیگاز سرعتمو ز یبا گذلشتن پاهام رو

 

 یانتخاب کرد ویبد کس یعوض یگذاشت یدست رو بد کس رسامیام

 

بودم که  یاونقدر عصبان ینخورده بودم ول یچیکه از صبح ه نیناموس با ا یاون ب یدمه خونه  دمیهشت بود که رس ساعت
فوش کش  رسامویبا مشت و لگد افتاده بودم به جون درو ام کردیزنگ گذاشتم باز نم یحرکاتم دست خودم نبود دستم و رو

 دنیو باد ونریاوند ب نیسام از ماش ریام دینکش هیشدم به ثان ستادیامن  نهیبلندش که پشت ماش یکه متوجه شاس کردمیم
 ...یدار کاریاچ نجایتوهم:: ا دیمن اخماشو کش

 

 گهیمشت محکمش تو صورتم فرود اومد و باهم د دینکش هیکه بهش زدم خفه شد به ثان یلیحرفشو کامل کنه باس نکهیا قبله
سارا که ازمون  یادایفر یوبعدم صدا سادیها وا نیپشت ماش دهمیسف ۲۰۲ هیبه جون هم  میکه افتاد نیهم م،یشد زیگالو

 هیفرصت استفاده کردم و با کله رفتم صورتش که سارا شروع کرد به گر زو شل کرد ا رسامیام میجداش گهیاز همد خواستیم
 نکن عشقمممم نکنننن یسام شیخدااااا ولش کن کشت یبس کن اقااااا وا یکردن::سام

 

 ساراااااا نننی::برووو توماشرسامیام

 

 ننن::مرگه من بس کننننسارا

 

 خواستیسارا نم یجلو یول کنهیخوب مبارزه م یلیخ رسامیام دونستمیاز تقال کردن دست برداشت که حولش دادم م رسامیام
 نشون بده شویسگ یاون رو
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به مرگ  کشمششش،یم رووونینکشههعععع ب ممممیپااااشوووو از زندگ یییییییییبه سارا داد زدم::بهههههه ناموسههههه عل رو
 سارا خانممممممم کنممممیپوشتتت م اهیبچم س

 

 ییبدبختت مرد یییهااااا من اراده کنممم مرد ییییبخور یخوایم ییینکنننن چه گوه هههههی:: ساراااا گررسامیام

 

 ییتوباش شیپس نزار دوم یسابقه دارم تو ادم کش یدونیخودت م_

 

راه افتادم کار  نایشدم و به سمت خونه مهتاب ا نیماشتوجه به اونا رفتم و سواره  یشدت گرفت ب شیحرفا دختره گر نیا با
 دارمم باتوهممم مهتاببب باتوهمممم کاردارممم

 

 یسر اورد ه؟؟چتهیکه گفت::ک دمیمهتابو شن یکه صدا دادمیفشار م یگزاشتم رو زنگ و برنداشتم همون طور دستمو

 

 مهتاب؟؟؟ هیکه گفت ک دمیمامانشون شن یصدا

 

 برمیوال ابروتو م نیپا ای::بانیپو

 

 انیاقا پو دمی:: هه ترسمهتاب

 

 مهتااااابببببب ننننیییپا اااااای::بانیپو

 

خوابوندم در گوشش و گفتم:گمشو  دونهی تیاومد تا دروباز کرد از شدت عصبان نیرو زم شییلخ لخ دمپا یبعد صدا هیثان چند
 مهتاببببب واسههه من ؟؟؟ ییپریهرز م ؟؟یریگیم لیتهران برا من وک میو جمع کن بر لتیوسا

 

نگو خندم  یبگم چشم....اونجور دینکرد و گفت::هه، االن با هیکه بهش زده بودم خشک شده بود بغض کرد اما گر یلیس از
 واست ومدیهااا مگه درخواست طالقم ن انیپو یکنیم یچه غلط نجای....ارعیگیم

 

 }مهتاب{----------------------------

 

 رو هم زهیریم یسام اعتماد ریاومدم زنمو ببرم، زنم باال سرش نبودم ه*ر*ز*ه شده ،با ام کنم؟؟؟؟یم ی::،من چ غلطگفت

 

 ستتتتیطوووورررر ن نیداره ا یکه بخوا یهرچ وفتهیاتفاق ب نیا دیبا

 

پسر هم ازدواج نکرده  هیمن با  یعنیزن داشت  انیمحمد بود ؟؟پو یکه تنها گ*ن*ا*هم عاشق یه*ر*ز*ه ؟؟؟من گفتیمن م به
 هرزع...... هیاز دوم بودنم شدم  تیبودم و حاال بخاطره شکا

 

 باها...... خوامیرو هم م ختمیسام ر ریتر شدم و گفتم :اره من ه*ر*ز*ه شدم با ام یحرفش جر با

 

 نطورکهیهم دمیمحمدو دنشد آروم چشمامو باز کردم  یاورد دوباره بزنه که چشمامو بستم هرچقدر منتطر موندم خبر دستشو
 ؟؟یدست رو مهتاب بلند کرد ی:: ب چ په جرئتدیو گرفته غر انیدست پو

 

 رونیب دیحرکت دستشو کش هیو بعد با  که؟؟زنمهی:بهههه توووو چهههه مرتانیپو
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مهتاب  یو بهش عنگ ه*ر*ز*ه بودن ببند یداد زد::زنته هااان؟؟؟هنوز اونقدر بدبخت نشده که تو روش دست بلند کن محمد
شده اومده وسط  داشیبچه پ هیکه با هیک یبعده چندسال زندگ ستیحرفاس تو برو خودتو جمع کن که معلوم ن نیپاک تر از ا

 تیزندگ

 

 کردیپرتعحب نگاش م یهم داشت با چشمان انیدونست؟؟؟پویاز کجا م نارویمتعجب شده بودم محمد ا من

 

 .....یرگ زخمگ هیداد شد مثل  تیکم تعجب جاشو به عصبان کم

 

 اااااااااااااانییییو گفت:پوووو دمیکه من کش یغیتو دست گرفت و مشت اول مصادف شد با ج قشویرفت سمتش  انیپو
 ولششششششششش کنننننننن....

 

محمدم کم  ومدیتر توصورت محمد فرود م یتر شد و مشتاش قو یدست از سرش برداره جر خواستمیمن که م ادهیبا فر انیپو
 ساده نبود هیاون محمد الغر مردن گهیرو فرم اومده بود د کلشیه یسال کل۳-۲ نیتو ا اوردین

 

 نکننننننن شی....کشتاااااننننننی....پومحمدددددددد

 

زدمم که صدام  غیجداشون کنن اونقدر ج کردنیم یاومد تو کوچه ، مردم سع دهیدرمون جمع شده بودن مامان با رنگ پر مردم
 موندمیجا دور از تشنج م هیتو دیو رد کرده بودم و با نیخطره سقط جن رسرمیخ شدیهرلحظه بدتر م دورگه شده بود حالم

بلند شده بود حالم  دیصلوات بفرس گفتنیبزرگا که م یکردنشون محال بود صدا جدادادم  هیحال خودمو به مامان تک ی....بییول
 خونه متوقف شد..... یعذاب بود جلو نیلحطه بزرگتر نیکه حضورش توا یکس نهیماش دمیبدتر شد که د یوقت

 

 نیا هیخون انیاقا پو ینیچه خبره؟؟؟؟ چرا ب نجایوسط کوچه معرکه گرفت::ا نییپا دیداماد چلمنش پر نیاز ماش یخانوم فور عمه
خوب شد  ی*ر*ز*ه بودرو هم از اولشم ه یختیپسره ر نینکنه دوباره با ا یکرد کاریمهتاب تو چ خواد؟؟؟؟؟یم یچ نجایپسره ا

 تورو نگرفت یهاد

 

 خوردیکه م ییو مشتا زدیکه به صورت محمد م ییحواسش بهم نبود فقط مشتا انیچون پو زدمیاخر م میداشتم به س گهید
 یییییبس کن شد یییزد زر ادیکرده بودن که قبله من مامان فر دایراهه خودشونو پ ینجوریواسش مهم شده بود اشکام هم

خانم سوارههه موتورش  رسهیامارش م یییو چهار ستیباششش که ب تمعرکههههه تو به فکر دامادهههه خود ارهههیب شیات
 ....کنهیم

 

که داد  دمیو محمد و شن انیپو یاخر صدا قهیشد و دق اهیچشمام س چرخهیدور سرم م ایبلند شم که احساس کردم دن اومدم
 زدن مهتاب

 

 {انی}پو_____________

 

 نیگرفتمش به سرعت به سمت ماش وفتهیب نکهیو قبله ا دمیپرت کردم و به سمت مهتاب دو نیزم یمهتاب محمد و رو دنید با
 عقب گذاشتم هیرفتم و بعد باز کردن در مهتاب و رو صندل

 

انفجار حرکت کنم دره جلو باز شد به مرز  نکهیروشن کردم و قبله ا نویو گوشه ل*ب*م پاره شده بود ماش ومدیخون م دماعم
دکتر  ینحسش گفت:: کاره منو تو موندهههه مهتاب از همه واجب ترهه اقا یدهن واز کنم با اون صدا نکهیقبله ا یول دمیرس

 )....(پرونده دارهمارستانیبرو ب

 

سرعتم هم  شدیم شتریب تمیعصبان یمهتاب کجا پرونده داره هرچ دونهیبعد چندسال هنوزم م کهیگاز فشار دادم مرت یپامورو
 کردیدامیپ شیافزا
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 گفتیکه م یلعنت مارستانیسرعت رفتم سمت همون ب با

 

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

 

بود  یعصب مارستانیاونقدر از حضوره محمد تو ب مارستانیبودن تو ب ختهیر الشونیشده بود همه فام هوشیساعت بود مهتاب ب2
 کدومتونو یدکتر از اتاق خارج شدو گفت::همسر خانوم رمضان نمیبش تونستمینم ییا هیثان یکه حت

 

 گفتم ::منم ینگاها به سمت من برگشت بانگران همه

 

 لطفا یدفتر دکتر اسد دیببر فیتشر_

 

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

 

که به خانومت وارد شده و  یو کنه و با شوک عصب نیبوده سقط جن کیمتعجبم خانمتون نزد دیمن از شما که خودتون دکتر_
همه  نیبره ا نیممکن بود بچتون از ب شیاوردیتر م رید کمیمدت اگه  نیا یکه صددرصد استفاده کرده تو یمسکن یقرص ها

 پسرجان هیچ یبرا یدقت یب

 

 .....کردمیرو دو نصف م انیپو شدیاون لحظه اگه م یعنی

 

 کنهیم ینطوریفک کرده اهه سن خر بابابزرگ مو داره ا یچ

 

 دوتا از بچه هاته.. یشوهرته االغ بابا انیپو ادیمهتاب دلت م ییی...هه

 

 وجدان من اومد وجدان جان ببند دهنتو گل من نیدوباره ا یوا

 

 بچه هااه یادبت کنه بابا دیبا انی.......نچ نچ پو

 

 مادر تبسم بودن واسه هفتاد جدم بس بود..... یعم کرد وووونهید یه یکنیم هیها بچه ها چ بچه

 

 ؟؟یچ کمتهیک االن تو ش ی......پس اون بچه ا

 

 باباآآ ریبم

 

دره اتاق تا اخر باز شدو از  هویچشمام گرم بشه  نکهیقله ا یکردم بخوابم ول یباهاش کل کل نکردم چشمامو بستم و سع گید
 یبد یصدا واریبرخورد در با د

 

 رو همو گفتم::چتونه شماها دمیو فاطمه اخمامو کش نینگ دنیبا د یهوا ول دمیشد که از ترس پر دیتول

 

 زدن مهتتاااااب مهتاااالبب مهتاااابب حالت خوبه؟؟ غیو شروع کرد به ج رهیو فاطمه زدن ز نینگ

 

 خواب بودم شعورای::کوفت بمن
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 خونه شما جمع شدن لیکل فام می::کم تز بده خل و چل پاشو لباس بپوش برفاطمه

 

 ندارمممممم....... ووویکی:: واقعا حوصلهههه اون من

 

 که رونیب مشیبنداز شهینم زمی:: عزنینگ

 

پر از  سهیک هی انیباز شد و پو نیبعد دره ماش هیچند ثان میتا نشست نیلباس تنم کردن و لنگون لنگون بردنم تو ماش بزور
ناهار  ادیبده مهتاب بخوره حالش جا ب کیباک وهیخانوم دو تا ابم نیگفت::نگ نیمن و به نگ یپرت کرد عقب رو پاها یخوراک

 ......نینخورده ا

 

 ....تونمینم خورمی: نممن

 

 یخوریخوبم م یخوری::م انیپو

 

 یباشه به کشتنمون ند ی::اصال به تو چه حواست به رانندگمن

 

 رفت و روشو برگردوند... یغره ا چشم

 

 داشتمممم بخدا رو ابرا بودمممم ییجور نیشوهره ا هیاگه من  ییییقهر کن نیدلت اومد باا ی::واقعا چطورنینگ

 

 ......هاااااادیدعوا کرد ی::حاال راستشو بگو سره چفاطمه

 

 یکار یمامانت که کله محلو دعوت کرده االن خونتون گفت واسه تبسم نذاشت یییدوباره حامله ا میبفهم دیاالن با ی::عوصنینگ
 سنگه تموم بزارههههه خوادیم یکی نیبکنه واسه ا

 

 خوابم برد یک دمیشدو نفهم نیحرف زدن که کم کم چشمام سنگ نقدریگفتن ا نقدریا

 

 ابراااا یرو رهیم زارهیم نیپاشو تو ماش یول ابهخویبهش نم یقرص خواب بد هینجوریمدلش ا نیخانم ا نی....اصال نگمهتاببببب

 

 هااااا شنومیدارم م یکم چشمامو باز کردم و داد زدم هووو کم

 

 زیدر بود چاقوشو ت یگوسفند جلو هیقصاب محل با  یرفت کنار اوه اوه چه خبر بود اقا مرتص نینگ ومدیچشم ابرو م انیپو یه
مهتاب(تو کوچه بودن زهرا اسفند دستش  هیمادر یالی)فامیو رستم یو تبار رمضان لیبود کلههههه ا لدایتبسمم بعل  کردیم

 گرفته بود

 

 شلوع کردن فقط فشارم افتاده بود نقدریخارج شدم واال خوبه نمردم ا نیکمکم کرد از ماش انیپو

 

بچه  نیبرم و همه از اسرشو ب خوامیمن م گفتیم زدیم عیتبسم ج نیبه گوسفند اب داد و سرشو گذاشت رو زم یمرتص اقا
 جالد چشاشون گرد شده بود

 

 باال سرمون ادیشب با چاقو م نهیبب نمیبچه ا نیخشن هست ا یجور نیجان ببرش تو هم لدای::انیپو
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تو  دیخدا به دور دوتا بزن یوا یمار زهر داشت:: ا شیامان از عمه خانم که زبونش مثل ن یول دنیخند انیحرفه پو نیبه ا همه
 زنهیحرفارو م نیدهنش مگه بچه هم ا

 

صلوات فرستاد و همه پشتش  شهیدوباره داره دعوا م دیکال الل شد عمو که د گهیبهش رفت که د ییچنان چشم غره ا انیپو
با اعماق  رمیبرم گلوش و بادستام بگ خواستیهنوز بخاطره حرف عمه خانم درحال انفجار بودم دلم م یصلوات فرستادن ول

 و از ته ببرمش رونیبنه زبونش و از دهنش بکشم  ایم فشار بدم وجود

 

با آرنج زدم به شکم  اوردنیم ییتو خونه همه نشسته بودم و مامان با زن عمو ها چا میرفت یپاش همگ ختویر یبعد کل باالخره
 گفت باشه خانم گلم فقط شما آروم باش دیپوزخند لپمو کش هیبا  انمیپو ایاریدر نم یبرا من گنده باز گهیگفتم دفعه د انیپو

 

گفت  خوردیم شوییکه چا ینطوریعمه خانم هم رفتنیقربون صدقش م یاون بود و ه نویو بغل ا رفتیو اون و م نیا یه تبسم
فا گفتم عمه خانم لط اوردمیازمون منم کم ن یآبرو برد یلیبده که خ حیزود باش توض گهیبود د یچ دادیدادو ب نیا انیمهتاب جر

دوباره اشک  اورتیبود عمه خانم که داشت کم م یالک زیچ هیدعوا سره  هینبود  یزیچ مبعدش دیدخالت نکن یتو مسائل خانوادگ
چه  نیدختر بعد بب نیرسمش من حق مادرو دارم رو گردن ا نهیداداش ا نیتمساش شروع شد و رو به بابام کرد و گفت بب

نشد و معلوم بود  یعمه خانم راض یول روینگفت که حاال شمام ول کن قض یزیجان چ یبابام گفت زر کنهیبا من صحبت م یجور
 ییتوهم بجز عمه نگاهه کنجکاوه خاله ها و زن عموهام و زن دا دمیاخمامو کش الیخیبه من ب زهیبعدن زهرشو بر خواستیم

سره  رهیماجراها ز نیبهم شد که تمامه االهام  هیشدم انگار  یبود به من از دستش عصب دهیچسب انیپو نیا کردمیهامم حس م
 (بزنمرسامی)امیزنگ به اعتماد هیاز جام بلند شدم و به سمته اتاقم رفتم تا  انهیوپ

 

اومد تو اتاق  انیجوابشو بدم دره اتاق باز شد و پو نکهیقبله ا یدختر جواب داد بله ول هیگرفتم تماس برقرار شد و  شماررو
از رو تخت برداشت با غرش  ویتوهم و رفت گوش دیاخماشو کش انیتخت انداختم پو یقطع کردمو رو ویگوش عیحول کردم و سر
 گفت::ررررمززز

 

_............ 

 

 مهتاب رمز...._

 

 هاااا ینیبب یخوایم ویچ_

 

 دهیاون دوست کاراگاهت که بهت امار م ای یزدیزنگ م کهیبه اون مرت یدوباره داشت_

 

 دهیواسه من زحمت کش یلیاون خ یکن یاحترام یبه مانا ب یحق ندار _

 

به  یمانا....حا بگو داشت چارهیبچمونو ب یدکتر کار بلد که راحت و بدون درد سقط کن هی شهیاره واقعا ازش ممنونم تورو برد پ_
 ارههههه یاعتماد رسامیمهتاب ام یزدیزنگ م یک

 

 تا ازش... زدمیزنگ م لمیداشتممم به وک ییدیاره درست فهم _

 

گفت:: مهتاااابببب بابا من غلط  انیقبله من پو یول رهیکنم و بگم درخواست و پس بگ یبگم تا ازش عذر خواه خواستمیم
دستتت بردار  یییمربوطهههه به جدا یکال به هرچ دونمیو چن لیطالق و وک نیدست بردار از ا یتو بگ یکردممم اصالااا هرچ

نگووو  یول سیپار فرستمشیم کنمیجور م رادویه یبمون منم کارا نجایا ییییقتت که خواستندارم تا هرو تتتیکار یدونیم
 خوامیمن تو رو م وونهید خامتیرو نقطه حساسم هااااا چرااااا.......من م یمرام چرا دست گذاشت یحرف از طالق نزن ب گهید

 مهتاب

 

و  کنهیدلت رشد م یکوچولو تو طنتیش هیو  یازت بخواد نر یکه عشقت با نگران هیچه حسه خوب یپر شد پر از شعف و شاد دلم
 پنهون کردم میشونیکردن اخم پ ظیلبخندمو با غل یکن تشیاذ کمیدلت بخواد 
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 برنگرد.... گهیبرو د نجایبردار و برو از ا ویدار یفقط هرچ خامت،یمن نم یول_

 

 هویکه  میهم زل زده بود یبهم نگا کرد تو چشما یورج نیهم کنهیم کاریچ نمیبب خواستمیبودم م انیعکس العمل پو منتظر
 حرکت بغلم کرد و انداختم رو شونشو دره اتاقو باز کرد و راه افتاد.... هیاومد سمتم، تو  انیپو

 

 زشتتتههه جلوو مردممم ییییکنیم کاررریچ ییییدار ووونههههید ااانیپو نیو با حرص گفتم::بزارممم زم اروم

 

 ننننننییییزوددد بزار زم منووو

 

نداره اومدم  دید نجایبه ا یراحت بود از سالن کس المیخ دم،یکش ینفسه راحت ستادیا رفتیکه به سالن م ییراهرو یتو انیپو
کنم از دستت تو اخه خوبه دارم به حرف تو گوش  کاریخانم ساکت باش من چ یهو ششش،یییگفت::ه انیحرف بزنم که پو

 بردارو بروو؟؟؟؟ تویهمه چ ی...مگه نگفتکنمیم

 

برم، برم و  خوامیبرداشتم م مویهاااااا من زندگ یریگیچرا جلومو م رمیبرداشتم و حاال دارم م زمویکردم!!! همه چ نکارویهم منم
 ......هههههههیببرمشو تا اخره عمر دورش بگردم آقااااا حرف خوامیوقت برنگردم، م چیه گهید

 

 {انی}پو

 

 نیخودشو اروم گفت بزارممم زم کردیبازم داشت حفظ م یشدم ستاره بارون شده بود ول رهیمهتاب خ یتوچشما

 

 ...نچ_

 

 یییییخورد یچرا چشات قرمزهههه هااااا راستشو بگوو زهرمار_

 

 بعدشم تو حالت بد نجایشدم بکوب اومدم ا نیشاهکارشمارو واسم اوردن سواره ماش دارشدمیکه از خواب ب روزینه بابا از د_
 درظم بحث و عوض نکن وونهیمشروب کجا بود د اد،یتاصبح باال سرت بودم االن هم خستم هم خوابم م مارستانیشد تو ب

 

مهتاااااب گند زد  زدیکه داد م نینگ یمماس شد که صدا گهیهم د یکم کم ل*ب*ا*مون رو لبا شدیتر م کیبهم نزد صورتامون
 تو حالو هواموووووننننن

 

 نیییییزشتههههه بزارممممم زم نننننییییبزارن زم یوا یوا_

 

 وارد راهرو شد طونیلبخند ش هیبا نیکه نگ نیزم گذاشتمش

 

 ::اِهممم ِاهممم مهتاب خانم مجرد تو خونس زشته بخدااااانینگ

 

خجالت از اونجا خارج شدم که با دخترا که قرمز شده بودن مواجه شدم  ییچپ و بدن ذره ا یخودمو زدم به کوچه عل عیسر منم
 لمیف یو سوگل مشغول تماشا لدایفاطمه،  دیفهمیهم بود م ییا گهههیهر ادم خره د یانداختم وارد سالن شدم ول ییسرمو پا

 رهیگیحالمو م وقعشمهتاب به م یعنی نیما بودن و ا هیهند

 

 ]مهتاب[

 



RomanCity 
 فقط به خاطر دخترم رمان 

 

https://telegram.me/romancity 178 

 

 یگفتیم یصدات کنه چ ومدیاگه بجا من عمه خانم م گلهههه من نیبب"نینگ

 

 یکردیم کاریچ نیداشت دیفهمیهم م یباور کن اقا زمان"سوگل

 

 ممممیماهنوووززز مجرد"نینگ

 

بش گفتم::اشکال ندارههههه االن مشکله توهممم  دهیباال پر یو ابرو طونویش یشده بودم با چشما ریجوگ انیپو یحرفا بخاطره
 ..... نجاااایا ادیو صداااا کنهههه ب یسوگلللل هاد کنمممیحل م

 

 ...یتو راهرو اون جور شدیچ رمیمیم یکن دارم از فضول فیحاال زود تعر نمیسرجات بب نیبش ونههههیاِ اِ اِ د"نینگ

 

 کنم فیساکت ساکت بزار تعر"مهتاب

 

 نیچشماشون رنگ کردمیم فیتعر یییییجور هیکردن  فیرو تخت نشستم خرسه تبسمو بغل کردم و شروع کردم به تعر رفتم
 کمون شدههههه بود

 

بردار  ویدار ی،فقط هرچ خامتیمن نم ی...!گفتم: ولووونهید خامتینه من نه تو... گفت:م گهیشد...گفتم: د دعوامون
...!!گفت:مگه نییییییمنو بزار زم ؟یکنیم کاریچ وونهیوبرو...!اومد سمتم،بغلم کرد انداختم رو شونشو راه افتاد بره...!گفتم: د

 برو؟ توبردارویهمه چ ینگفت

 

 کردم!!! نکارویهم منم

 

تر  رید هیخاک تو سرتون اگه چند ثان ددددیانداخت ریگ کیعشقوالنهههه رومان ت تیشد که شماهااااا منو در اون وضع ینجوریا
 برخر مگسه معرکههههه لعنتتتتتت گنیکه م نجاسیا شدااااایدرس م یهمه چ دیومدیم

 

 بفرستم دنبالت..... حرویمل خواستنیم میبدبخت برو خداروشکر کن ما اومد"زد رو سرمو گفت فاطمه

 

تو درو  کردنیو سپهر سامان پسرخاله هام داشتن گوشتارو پخش م کردنیم یداشتن گوشت گوسفندو بسته بند نایا مامان
 پارک سره کوچه میبر دیگفت موافق نیبودن که نگ اطیتو ح شهیوجوونا مثل هم هیهمسا

 

 یباز بالیربع بعد من تو پارک بودم و شاهد وال کیموافقت خودشونو اعالم کردن منم ناچار رفتم تو که لباس بپوشم  همه
اومد و  انیپو یباز یبرم بپر بپر کنم وسطا شهیمرخص شدم نم مارستانیسرم حاملم و تازه از ب رهیکردن اونا بودم بالخره خ

 پارک نشست هیچوب مکتین یکنارم رو

 

 یخسته شد_

 

 که اصال دیتو خونه شما خواب شهیخوابم بابا نم یخدا یلیخ_

 

 خواب تو خونه ما...هه عمراا اگه بشع گفتیحرفش خندم گرفت راست م نیا با

 

 نمونویسکوت ب انیبود که پو نمونیزوجه خسته زوجه خوابالو سکوت ب زدیداد م یه نمینگ میکردیبچه هارو نگا م هیباز میداشت
 شکست و گفت::مهتاب
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 جو...بله_

 

مهتاب،  هیمن چ فهیگفت::تکل کردینگام م رهیجور که خ نیلبخند جذاب رو صورتش نشست بعد هم هیمو گرفت و  یسوت انیپو
 یایبرگردم تهران...بامن م دیبا

 

که بخوام  ومدمیاصال نم دونستمیو م قتیاگه حق کردمیباهات من اشتباه فکر م امینم ینکنه فکر کرد هیچه حرف نیا وونهید
 شد انیقفل بزرگ بسته بودن رو زبونم سکوت جواب پو هیانگار  یبزنم ول ادیفر نارویبرگردم دوست داشتم ا

 

_..................... 

 

 گفتن سکوت عالمت رضاس... میاز قد_

 

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

 

 .....انیپو_

 

 زمیجونم دلم عز_

 

 برو دفترش یکن یازش عذرخواه دینکرده بود، با یرکا رسامیام_

 

 عمرااااا....._

 

 یشناسیتو اونو از کجا م_

 

 ایمدتم با پر هی خواستیکه شونصدتا دخترو باهم تحت کنترله خودش داره م اسی.....مامانش دوست مامانم بود از اون عوض_
 یباهاش اشنا شد یچجور که،یبود مرت ضیمر کردیبعدم ولشون م کردیبود بهم دخترارو عاشق خودش م ختهیر

 

 نامزد داره یدونیبارم به چشم بد بهم نگاه نکرده م هیاون اصال  انیپو یول شناختمشیمن اصال نم قیدوستمه شقا هییدا_

 

 کنم یاز اون عذر خواه دینامزدش سارا، من با دونمیم_

 

 ؟؟چرا؟؟؟ییییییچ_

 

 کوچولووو یلی..خدیتهد هیچون _

 

 زود باااااش یییییییدیدمههععع خونشووووننننن فهم یریاالنننن م نییهم ااااااااننننننننننیپووووو_

 

 به اونجا خورهینم رمیبرم خونه مس خوامیم رمینخ_

 

 {انی}پو
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 ییییکه گفت::هرش کردمیگرد شده بهش نگا م یتو دهنم با چشما دیتبسم کوب هویبود که  ومدهین رونیحرف از دهنم ب هنوز
 یگوش کن دیبا گهیمامانم م ی)هرچیباهد دوش تون دههععععیمامانممم م

 

 میریگرد شده بود که گفتم::بله دختر کو ندارد نشان از ننه باشه م چشمام

 

 یوا رمیمهتاب مجبورم کرده بود گلو دستم بگ میشد ادهیپ نیاز ماش میبود رسامیمقابل خونه ام ینیریپنج مابا گلو ش ساعت
 بزارم ابونیمادرو دخار سر به کوه و ب نیاز دست ا شدیکاش م

 

و  رونیب دیاز خونه دو یاسک یدختر با چشما هیزنگ و بزنه در باز شدو  نکهیقبله ا یدستشو گذاشت رو زنگ ول مهتاب
 کردیدنبالش سارا سارا م رساممیام

 

 هاااااااا نجاااااایا دیخوایم یت چتوهم و گف دیاخماشو کش رسامیام سادیمهتاب و من سره جاش وا دنیبا د دختره

 

 داخل دیمارو دعوت کن شهی.....میاعتماد یاقا"مهتاب

 

 گهید کنمیبرو تو خونه من بهت ثابت م ایوسط روشن بشه سارا ب نیا یزیچ هی دیداخل با دییبفرمااا ییخانممم رمضان"رسامیام
 ستمیاون ادمه سابق ن

 

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

 

سو  هیممکن بود بخاطره  نجایا میاومد یشدم اگه امروز نم یعصبان یلیخ انیشاخ درآوردم واقعا از پو رسامیام یحرفا دنیباشن
عذر  هیمن  رختیم ییسارا که تو اشپزخونه داشت چا شیها بهم بخوره از حام بلند شدم و رفتم پ چارهیب نیا هیتفاهم زندگ

 دختر بدهکار بودم....... نیبه ا یخواه

 

 تماس... نیفقط واسه ا شبیمن د یدونین..واقعا متاسفم ممن...م_

 

قشنگ  یرفت.....گذشته سام نیاعتمادم به عشقم از ب یاز خودم ناراحتم که چطور دونمیپربغضش گفت::م یبا صدا سارا
من...منه احمق بهش اعتماد نکردم فکر کردم دوباره رفته دنباله دختره  یول میباهم قشنگ بساز ندرویقول داده ا یول ستین

 و قوالشو فراموش کرده..... یباز

 

و بعد  یمسافرته طوالن هیکه رفته  یبود واقعا مثل کس یچقدر خوب بود حسه خوب دمیکش قینفس عم هی میخونه شد وارد
پاهامو گذاشتم داخل داشتم با  شهیجا خونه خوده ادم نم چیه که گنیراست م ایمیتر برگشته خونش قد یطوالن ییییلیمدت خ

 خانم با اسفند از اشپزخونه خارج شد.... هیکه هان دمیبلعیخونرو م یچشمام همه جا

 

 خونه بدون شما رنگ و بو نداشت دیصفا اورد دیخانم خوش اومد یوا یییه

 

 خانم من....... هیممنونم هان_

 

 شده بود حرف تو دهنم موند میخانم قا هیکه پشت هان رادیه دنید با

 

بچه برگردم قبول کردم برگردم سره  نیکنم من قبول کرده بودم با وجود ا کاریچ دونستمیدرک کنه نم تونهیزنه که م هی فقط
 و همسره اولش انیپسره پو رادیبا وجود ه میزندگ

 

 فرانسه عشقه... فرستمشیگفت::م انیدستمو گرفت نگران بهم زل زد چشمام پر از اشک شد پو انیپو
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 هیهویعشقه  هیقربان نمینداره ا یبچه که گ*ن*ا*ه نینگو.....ا شششششیه"ل*ب*ا*ش گذاشتم و گفتم یاشارمو رو انگشته
 ههههعععیجنابال

 

 ....ییبچه ا واریبود به د دهیقدم برداشتم جلوش زانو زدم تا هم قدش بشم چسب رادیسمت ه به

 

 مامانم شهیپ دیداده بود منو ببر ریگ یه دیشد اومد خانم خوب یا"هیهان

 

 جان..... رادیه_

 

 .....ب..بله...خا..له_

 

 یاگه بر شهی...اخه تبسم تنها میبمون نجایخواهش کنم ا شهیم_

 

 خوامیتنگ شده...مامانم...و م یلی..من...اخه..دلم واسه مامانم خ_

 

 تبسم.....باشه تمیخوب...خوب فکر کن منم مامانتم ابج_

 

اروم  رادیکه ه زدیموج م یهر دوتامون دو دل یبچه هاا دوچشما نیمادر باشم واسه ا تونستمیشدم م رهیخ رادیه یچشما به
 ی...من باشردادِی...تیپسره من باش گهید خوامیاراده دستامو دوره کمرش حلقه کردمو گفتم....م یخودشو تو بقلم جا داد ب

 

 هفته بعد[ کی]--------------------

 

 راحت باشه التیخ دمینه بابا از مشاوره پرس"مانا

 

 بلند شد میزنگ گوش یکه صدا میمانا مشغول بود با

 

 دیی...بله بفرما_

 

 یسالم...خانم رمضان_

 

 بله خودم هستم_

 

 سارام یمهتاب حان نشناخت_

 

 خوبه یاعتماد یاقا زمیعز یسارا جان خوب دیببخش یوا ییییه_

 

 ارمیبرات ب یزیچ عی خوامیلطفا م یادرسه خونتونو بد شهیخوبه سالم داره خدمتتون مهتاب جان غرض از مزاحمت م_

 

 زمیداشت کن عز ادیاره البته _
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 نگا کردم شدیقطع کردم و به مانا که داشت بلند م ویگفتن ادرس گوش بعده

 

 ااااِ کجا خل و چل_

 

 ادیشوهر جونم االن م گهیبرم د_

 

 یزنگ منو به خودم آورد از جام بلند شدم و به سمت در رفتن و بعده باز کردن در زوجه اقا یساعت بعده رفتن مانا صدا مین
نگم بهتره اصال همش عضله بود  رسامیبود و ام زهیفنجون ...چون سارا ر لویخانم فنجون جلوم ظاهر شدن چرا ف یعنی لیف

 یدار کاریچ مردوخاک برسر اوه مهتاب به شوهره م پیخوشت

 

 سالم مهتاب خانم_

 

 یستادیا رویتو،چرا ب ایب زمیسالم عز_

 

 دمه در منتطره ینه سام_

 

دوست  هیاگه به عنوان  شمیجلوم گرفت و گفت::خوشحال م دیخوشگل سف ییییلیکردو دوتا کارت دعوت خ فشیک یتو دست
مادرشوهرم  ینکردم ول ارتشونیمن ز دیکارتم به خانم رادمهر بد نیا انیو البته اقا پو یداکنیحضور پ میتو مراسم عروس

 باشن شنج یتو شونیسفارششون رو کرد و اصرار داشت ا یلیخ

 

 بپوشممممم منننن یبدبخت شدم حااااااااااال چ اااااایخدااااا یواااااااا

 

 ....شمیناراحت م یلیخ ینکن قبول ییچا وانیل هی دنعیاگه دعوتم و واسه نوش یباعثه افتخاره ول زمیباشه عز_

 

 ااااااااااااااایپر_

 

 بلهههههههه_

 

 لباس بپوشم زارهیمارمولکمو جمع کن بابا نم نیا ایب_

 

 بچرو جمع کن نیدستم بندههههه مامان برو ا شهینم_

 

پشت سرم جمع کرده بودن و دوتا  کیش یلیخوب شده بودم موهامو خ یلیخ دمیپوش شگریهزار مکافات لباسمو با کمک ارا با
خوب شده بود اون موهاشو فرکرده بود و باز گداشته بود و  یلیخ اهمیبلندم و فرکردن و تو صورتم انداختن پر یاز موها کهیت
 ی..جلوبود فیو بلند بود پارچش جنس ل*خ*ت و لط دیسف یماکس هیلباسم  منمبود  دهیخوشگل پوش یلیتاب و دامن خ هی

و تا پشت کمرم ک بازبود ادامه  شدیشونه رد م یروش کار کرده بوذن و از رو ینقره ا لهیداشت ک با مل چاک نشیس
 داشت.....

 

 گهیبود د انیاقا پو قهیسل شدیتر ازاد و باز م نییپا کمی شدیتنگ م بعد

 

بود و تبسممم  دهیپوش ییسورمه ا کیکت و دامن ش هیاومد خودش  رونیب گهیاتاق د هیمهسا دست تبسم و گرفت و از  مامان
 شده بود....... یخوردن ییطال یبود با اون موها دهیخوشگل پوش یلیخ یلباس صورت هیمثل پرنسس ها شده بود 
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 بچه خودمه دمیشوهر نم نویا من

 

 (یدیمنو شوهر م ی)مامان ک یدیمنو شوَر م یمامان د"تبسم

 

 ادیبغلم االن بابات م ای بحاال یخودمون شهیر خیوقت تو ب چیه"مهسا مامان

 

اومد گفت  دهیبعد سع هیزده شد و چندثان شگاهیزنگ ارا یسرم انداختم که صدا یشالمو شل رو دمویمانتوم و پوش عیسر
 ستیکه نه ب غیت شیبرده بود کارواش خودشم ش نویماش انیپو میخارج شد شگاهیاقاتون اومدن نبسم و بغل کردم و از ارا

 شده بود جوووون باوووو شوهرمووو پیخوشتیحساباون کت و شلواره خوشدوختش  یکرده بود و تو غیت

 

بود عاشق  دهیهم پوش ییکالج سورمه ا هی ییکمرنگ و شلواره سرمه ا یمردونه آب راهنیبود پ دهیپوش یکاربن یکت تک آب هی
 یو رسم کیحال ش نیدرع یبودم اسپرت ول زدیکه م ییپایت

 

 گهیتاالر د میرفتیجا م نیاز هم شیاوردیخوب م انیپو_

 

 میداریبرش م میریاالن م گهید رمونهیکارتونه تموم بشه مس نیکنم گفت بزار ا کاری:؛مامان چانیپو

 

 گهید ی::لباساش و تنش کردمن

 

 بابا اره یا"انیپو

 

 هیاخالقت سگ شده ها  یلیدو دهنت )بابا خ شوبمیم یشره مامانم داد بِدَن دهیاَشالِلت سک شده هاا دِه دار د یلیبابا...د"تبسم
 تو دهنت( کوبمیم یسره مامانم داد بزن گهیبار د

 

تو افق محوشده بود به نگا به مامان  چارهیب گهیکه د انمیاز تعجب پو ارمیبود شاخ درب کیبچه نزد نیا هیهمه زبون دراز نیا از
 شد ییخدا خواست اون بابا دیبه همون بچس شا دمیمامانم ام"مهسا کردو گفت

 

و تا ارنج تا زده بود  ناشیکه است دیخوشگل سف رهنیپ هی رونیبدو بدو از خونه اومد ب رادمیدمه خونه ه میدیرس بالخره
به سمت  مویشده بود سوارش کرد یخوردن یبود حساب دهیاسپرت خوشگل پوش یکتون هیچسبون با  نیشلوار ج هیبود  دهیپوش

 (انیپو اویخول هم ناگفته بماند )اشاره به پر درهخواهر برا نیحاال مشاعره ا میهتل راه افتاد

 

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

 

و باهم  کردنینگا م گهیتفاوت که عروس و داماد با عشق به هم د نیخودم با ا هیمثل عروس یعروس هیفوق العاده بود  یچ همه
 یحلقه شده بود وسط زوج ها گهیکه دستاشون تو کمره همد یدرحال رسامیبود سارا و ام یقشنگ یلیاهنگ خ دنی*ق*صریم
تر  کینزد انیکردم و خودمو به پو یبود حسود رسامیام نهیس یسره سارا رو خوردنیقرار گرفته بودن و اروم تکون م گهید

 االن که هستم یعاشقش نبودم ول میکردم درسته روزه عروس

 

داشت تو  کنهیم کاریهم خم شده بود و کامال تابلو بود چ رسامیدستاشو تنگ تر کرد اهنگ رو تکرار بود و ام حلقه دویفهم انیپو
 اهنگ حرفه دله منم بود نیا یول کردیگوشه سارا اهنگو زمزمه م

 

 ......انیپو_

 

 جونه دلم...._
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 االن بگو نیبگو لطفا هم یاز من پنهون کرد ویزیاگه چ گمیم_

 

 ندارم میتو زندگ یمخف زهیچ چیه گهینه مهتاب د_

 

بعدم  کنمیدو هفته قهر م میبگو من زنه بساز یندار ییا گهید زهیچ ییا غهیزن ص ،یدوست دختر ،ییبچه ا ،یراستشو بگو زن_
 گردمیبرم

 

 یعوض یکنیمسخره م یدار_

 

 ییینه عشقمممم چه مسخرهههه ا_

 

شعرو با سارا  تیدو ب نیا اریاخت یب کردمیجور که تو چشماش نگاه م نیبودو تنگ کردم هم انیدستام که دوره گردنه پو حلقه
 کردم.... یهمراه خوندیم رسامیکه باعشق واسه ام

 

 تیکنارت درست مثل سا مونمیم

 

 تینها یامروز تاهر روز تا اون ب از

 

 خاکه پاتو یکس جا چیه رهیگینم

 

 خورمیعشق قسم م نیا رهیمینم

 

ساده  یحت ویزیچ چینکن ه یازم مخف ویزیچ چیه گهید یول مونمیباهات م شهیدوست دارم بخدا...بخدا هم یلیمن خ انیپو_
که تو اگه قرار باشه منو از  یدونینم یول یاز دستم بد یکنیکه ازم پنهون م یزیاون چ دنیبا فهم یترسیمسائل و تو م نیتر

 ههات یکار یمخف نیفقط بخاطره هم یدست بد

 

 یبا من اونم مکان عموم یکنیم یباز یاخه من نوکرتم چرا دار_

 

 انیاقا پو یزنیم یکرد خطر یباهات باز شهینم یتو مکان خصوص_

 

سرجاش گذاشت اروم از اتاق خارج شدم که به محض خارج شدنم از اتاق  رادویه انیتختش گذاشتم پو یو اروم تو تبسم
 دوره کمرم حلقه شد انیپو یدستا

 

 من پرنسس_

 

 یخوایم یجانم اقامون چ_

 

 یفهمیم ییتو میباورکن تموم زندگ یتو قل*ب*م هست تو عشق اخرم شد گهید یکی یفکر کن خوامیسنگ صبورم، نم_

 

 ......یکردم ول تتیاذ یلیعشقم ببخش خ دونمیم ان،یپو دونمیم_
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 ستمین مونیدرصدم از کارام پش کی یکردم تو ببخش منو چون حت تتیمن تورو اذ ششش،ییه_

 

 ستمین مونیکدوم پش چیمنم از ه_

 

اندازه دوسش داشتم  یگرمش رو تنگ تر کرد با تمام وجودم بغلش کردم ب یحلقه دستا انمیکردم و پو کینزد انیبه پو خودمو
پس اونم پسرمع  گهید رادمیدنده رو که ازش دوتا بچه.....نه نه سه تا بچه داشتم من قبول کردم که ه کیموجود لجبازو  نیا

 خودمه یبچه 

 

 شدیچ رادیشناسنامه ه انیپو_

 

 ...بگو زودباشیچ_ میبخواب میبر ایب یچی...هووف هیزیچ هی تونمی...مشهیکاراش داره درست م_

 

 بده امروزو فرداست که.. یلیحالش خ نهیتورو بب خوادیم تای...مهتاب بتایب_

 

 بار به چشمه همسره اوله شوهرم........... نیا یول نمشیبب گهیباره د کی خوادیدلم م مارستانیب میریفردا صبح م_

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 

اروم اروم به سمتش قدم برداشتم  دمید تارویب دیاول جسم رنجور و سف دیمخصوصو تنم کردم و وارد اتاق شد و در د لباسه
فرق داشت  دمیدیکه االن داشتم م یزن نیبا ا یلیخ دمیکه اونروز د یافتادم اون زن مشدید الیو اطیکه تو ح یبار نیاول ادی

 موژه هم..... یحت شدینم دهیتو سرش و صورتش د ییمو چیو ه ودکجا صورتش الغر شده ب نیاون کجا و ا

 

 فیلرزون و ضع یباصدا
..انی......پوی....فقط....گو...ش...کنخوامی.......مهتا...ب.....حرف...نزن...میاری....برادوی...نخوا...ستم....هنیگفت::بخاطر...هم

....واسه ی..کنتی....تورو...دوست..دوست...داره..نکن بخاطرِ....من بچم..و..اذیلی.خ
 ..گ*ن*ا*هه... مهتاب.....من...من.....ی....کن...اون..بی...مادررادمیه

 

بچه هام فرق بزارم  نیبهم نشون نده اگه بخوام ب گهیتبسمو د یگران نباش خدا روبچه منه ن رادمیه گهید دونم،ی: ممهتاب
تو چشماش نگاه  نانیکه دست سردشو تو دستام گرفته بود با اطم ی...درحالتایکنم از امانتت ب یخوب نگه دار خورمیقسم م

 ........کردمیبود واسش تکرار م دلمحرفارو که بخدا قسم از ته  نیا کردمویم

 

اون اشوب تو چشماش نبود اروم شده بود که با شدت شروع کرد به سرفه کردن  گهینگا کردم د تایپر از اشک به ب یچشما با
اتاق دکترا در عرض  یدستگاها دراومد پرستارا اومدن تو غیتخت پر از خون شد و ج یرو دیمالفحه سف هیدر عرض چند ثان

پرستارا با  کردمیبود نگاه م تایکه نشون از رفتن ب یصحنه مقابلم و خط صاف بهشکه  ختنیاتاق ر یکوتاه تو یلیخ قهیچند دق
 یچشما یجلو تایمن تموم کرد...ب یمن.....جلو یجلو تایب شهیمن....من شکه بودم....باورم نم یکردن ول رونمیپرخاش از اتاق ب

 که دستاش تو دستام بود..... یمن تموم کرد درحال

 

 {{{{{}}}}} پونزده سال بعد 

 

 گهیکمکم کن د ایصاحابو ب ی....خوب بزار کنار اون بتبسم

 

 افتادم دختر شدم خوب به پسراااات بگو ریگ یییبابا عجب بدبخت یماماننننن چرا منننن ا_

 

 رمیگیاخر از تو م ویمن اون گوش_
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 راااااادیه

 

 ااایپسرم ب رااااادیه

 

 اومد تو اشپز خونه رادیکه ه میکردیچک م زارویهمه چ میداشت هیهان با

 

 جانم مامان_

 

 نیسبدا رو بزار تو ماش نیپسرم ا_

 

 وجب بود میخونه ن نیبود انگار اومد تو ا روزید نیقده رعناش هم نیماشاهلل به ا"هیهان

 

 خانم هیهان گذرهیزمان زود م"سبدو بستمو گفتم دره

 

 کردنیبودن و باهم پچ پچ م ستادهیا امیبغل ت ارمیمه رادویبود ه شیخارج شدم تبسم سرش تو گوش الیاماده بود از و یچ همه

 

 میبر دینیبش گهیخوب د"مانا

 

 یبرداشت ویهمه چ"انیپو

 

 اریمه شهیپ نایمانا ا نهیرفت تو ماش رادمیه انیجلو کناره پو دیپر اممیو ت میراحت منو تبسم عقب نشست التیخ زمیاره عز_
 رک اِرَم راه افتاد...روشن کرد و به سمت پا نویماش انینشست پو

 

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

 

که بچه  نیاز ا رونیب دنیبچه ها پر نیبه محض تو قف ماش میدیرس میتهران رو رد کرد نیسنگ یها کیدوساعت تراف بعده
 ستیپسره فداکارم تازه تولده ب رادیه دهیداداشاش م یسالشه و جونش و برا جدهیخوشحالم تبسمم ه یلیهام اتحاد دارن خ

حال  نیبا ا یپونزده سالشه ول نکهیخونه مون با ا هیدانشگاهش جشن گرفته و دراخر ته تقار یکنار دوستا رازیش یتو شویسالگ
 داره که بچم هفده سالشه یدیاصراره شد

 

 مممیترن سوارش میبر ایب امیت_تبسم

 

 دددددیییشد تمیپا_امیت

 

 میستماهم ه_رادیه ارویمه

 

کنارشون و بچه ها هم  مینشست یو مجتب انیمنو مانا پو میکن دایپ دویو وح ایپر میگشتن تونست کمیبعده  میپارک شد وارد
 هاشون یباز یرفتن پ

 

 دیاومد ریچقدر د"ایپر

 

 بود کیبابا تراف"مانا
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با  شهیکه طبق هم رسامیسارا و ام یصدا هویکه  ونیشروع کردن به درست کردن بساط قل یبه همراهه مجتب ایهمسره پر دیوح
 میدیبودن و شن ریدرگ طونشونیشرو ش یسه قلو ها

 

 سالم خانم مادرررر_

 

 ...یسالم مه"سارا

 

 توهم بود با ماناهم افشیق سارا

 

 شماها دیپدرمو درآورد دیریبگ ادیاز داداشتون  کممی"کرد و نشست رو به سه قلو ها گفت ی*و*س*روب

 

 دیکن یبابا.....انرژستونو خال ینفسا دیکن یباز یدار کارشونیچ"رسامیام

 

 رسامیسارا و ام هیاتفاق افتاد بعده عروس یلیپونزده سال بگم که خ نیخالصه از ا هی دیسوژه خنده بودن بزار شهیهم طبق
 رادیبار باه نیاول یما برا امیاومدن ت ایکرد بعده به دن دایپ یهمون عروس یهم جفتشو تو ایپر میشد یمیباهاشون صم یلیخ

 ایبوده که از دن انیپو یاز دوستا یکیپسره  رادیکه ه میبه دروغ بگ میما مجبور شد یهمه شکه بودن ول نایخونه مامان ا میرفت
عمه خانم و خدا رحمتش کنه رفت همه رو راحت کرد تو تولد شصت و  میکنیم ینداره ما ازش نگه دار یرفته چون سرپرست

برگشتن  رانیبه ا شهیهم یبرا لیو پسرش دن شبه همراه همسر امیتازه پنج ساله شده بود پ امیمامان مهسا که ت یپنج سالگ
دلش دختر  رسامیبر وقف مراد بود که ام یسوگل همه چ ایرو باردار بود و پر انیاون موقع باردار بودن سارا را ایسارا و پر

 جوجه ها نیهستن ا یکه سونام ستنیدامن سارا انداخت دختر نتو  یشتریخواست و هم زمان سه تا زلزله هشت ر

 

 یها یقهرو آشت نیبه هم ینمک زندگ امرزمیبه قول بابا خداب یول میکنیقهرم م میکنیدعوا م میخوشبخت یلیخ انیپو منو
 یماست که هرکس یفراتر از تصوره همه  یزیچ هیدرکش کنه عشق  تونهینم یکه هرکس هیناب یلیعاشق شدن حسه خ که،یکوچ

 .......... یعاشقم شد یچ یمهتاب توبرا گفتیفکر کردم که م انیپوسوال  نیتوان درک کردنشو نداره من بار ها به ا

 

 هیاب یبا نگاه کردن به چشما یشدم که ازش متنفر بودم ول یچرا عاشقه کس دونستمیچون خودمم نم کردمیسکوت م اوالش
 هیعشقه مادر انیعشقه من و پو یها هیشدم پا انیمن فقط بخاطره دخترم عاشق پو اوردمیسوال و بدست م نیدخترم جواب ا

 ....زندمنه که نبست به بچم داشتم عشق نابه مادر به فر

 

 هیقشنگ حس

 

 نگرانت باشه.. یکی

 

 روز از دستت بده. هی نکهیبترسه از ا یکی

 

 کنه ناراحتت نکنه، یسع

 

 … هیقشنگ حس

 

 :اس ام اس بدهیشیازش جدا م یوقت

 

 د؟یدلم رس زیعز
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 بغلت کنه، هوی: قشنگه

 

 جمع .. در گوشت بگه دوست دارم! ی. . . تو  هوی

 

 که حواسم بهت هست..... بگه

 

 ......یتو مادره بچه هام بگه

 

 .....ستمیمنم ن یتو نباش بگه

 

 …کنه  تیازت حما هیقشنگ حس

 

 !!… آره

 

 ......باستیز شهیداشتن هم دوست

 

 [انی]پا

 

1395/4/26 

 

16341;32 

 

 یمانیسارا سل"سندهینو

 

 بخاطر دخترم فقط

 

 .....زمیازدوستانه عز باتشکر

 

 یمختار ناصاداتیمب

 

 81گانهی و

 

🎊🎊🎉🎉🎊 

 

هم  ییها بیرومان قطعا ع دونمیم کنمیتشکر م میهمراهم بود نجایمن از تک تک شما دوستان که تا ا زیدوستان عز خوب
 �🎉🎀�دیکرد یخودتون چشم پوش هیشما به بزرگ یداشته ول

 

 �🜹�دیکرد ادیوجود من ز ینوشتن و تو زهیگرمتون شوق و انگ یممنونم که با نظرها ازهمتون

 

 ��دیکه همراهم بود یمرس�🎉🎊�
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