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 خواهش میکنم بابا دست از سرم بردار من نمیخوام ازدواج کنم 

 بابا: خفه شو دختره ی خیره سر امارت تو کله فامیل پخش شده کی میاد تورو بگیره هان کی قراره باهات ازدواج کنه 

مامان گریه میکرد ولی مگه جرعت داشت چیزی بگه به سمت اتاقم دویدم و درو از داخل قفل کردم از ته دل واسه بدبختیم زجه زدم من عاشق 

دم کجایی ببینی عشقتو عروس میکنن محمدم بیا منوباخودت ببر مهتابت نمیخواد عروس بشه خیلی سخت بود محمد بودم فقط عاشق اون محم

عشقت به امیده اینکه هیچ پدری دخترشو به یه پسری که سربازی نرفته و مرد نشده نمیده بره سربازی به امیده اینکه برگرده و تورو عروس 

 ه مهتابم فقط شیش ماهه دیگه مونده ولی...... خدایااااااااخونش کنه با کلی عشق و امید بهت نامه بد

هیچ وقت اون روز رو فراموش نمیکنم پست چی نامه ی محمد رو واسم اورد ولی بابا گرفتش محمدم ازعشقش گفت و بابا از بی ابرویی مگه 

 عشقم بی آبروییه محمدم بیا ببین میخوان عروسم کنن 

 گی که همدمه این روزای من شده بود روپلی کردم اون میخوند من اشک میریختم هدفون روتوی گوشم گذاشتم تا اهن

 

 ن ب*و*سنیستی ببینی اینجا میبرن و میدوزن بهم میگن عروسم صورتمو می

 

 بیاببین غریبه میخواد منو ببینه میدونی که میمیرم دست منو بگیره 

 

 ماله کسی نمیشمپاشوبیاو زود باش دارم دیوونه میشم میدونی که میمیرم 

 

ماالمال ازعشقه تو پره چجوری میتونم من پنج  ل*ب*ممحمدمن بجز تو عاشق هیچ کس نمیشم نمیتونم همسره کسه دیگه ایی بشم وقتی ق

 ساله عاشقتم چرا حاال باید زنه یکی دیگه بشم 
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 هدفون رو دراوردم و مامان پشت در بود

 مامان: مهتابم دخترم دروباز کن 

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

 مهتابم دلمو خون نکن همه چی یادت میره وقتی زندگیه جدیدتو شروع کنی 

مهتاب:چجوری چجوری زنه کسی بشم که دوستش ندارم اگه بابا رازم رو نگه میداشت حتی توهم از جریانه نامه خبردار نمیشدی من هیچ وقت 

 س نمیبخشمتون هیچ وقت میمیرم زنه یکی دیگه نمییییشم یا محمد یا هیچ ک

 

 نه محمد برای من ممنوع بود بلند شدم و مجسمه کوچولویی که هدیه عمه مهراوه بود رو تو ایینه ی میز ارایشم کوبیدم جیغ مامان بلند شد 

 مهتابممممم دخترررکممم 

 علیییییییی بیا این درو باز کن مهتابم پرپر نکنی خودتو گله مامان 

 

من پرپر شدم مامان پرپر شدم وقتی بابا عشقم به محمد رو توی فامیل پخش کرد من وقتی پرپر شدم که گفت کی توی بی ابرورو میگیره تنها 

 راهم مرگ بود فقط مرگ روی تخت نشستم با دستای لرزون یه تیکه شیشه برداشتم و بدون درنگ رو رگه دسته چپم کشیدم 

ز کردن در تقال میکردن کم کم چشمام تار شد اخرین صحنه اییکه دیدم بیهوش شدن مامان بود و بابا که روی سرش مامان و بابا هنوزم برای با

 کوبیدو گفت یا امام حسین

 

 

ا واهلل پسرم دکتر که نیست هست قد رعنا نداره که داره پولدارنیست که هست این همه نازو ادا یعنی چی اخه خانم رمضانی مگه قرار نبود شم

 دا تشریف بیارید تهران بازدیده مارو پس بدیدو دخترتون رو نشون کنیم فر
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مامان: خانم رادمهر خواهش میکنم عصبانی نشدید مهتاب کمی ناخوش احواله بخاطره همین پروازمون رو کنسم کردیم مادوروزه دیگه تهرانیم 

 خانمه رادمهر 

که مادر شوهرم از تاخیرمون ناراحت نشه اشکام دوباره راهه خودشون رو پیدا کردن و وای خدا جونم تحقیر تا چقدر مامانم داره التماس میکنه 

 روبالشت سفیدی که زیره سرم بود می ریخت 

 مامان:مهتاب

_........ 

 خیااانت مامان:بسه مهتاب ن من میتونم کاری کنم نه تو......دیگ همه کارامونو کردیم .....توهم دیگ زن یکی دیگ شدی فکر ب یکی دیگ میشه

مهتاب: نمیخوام ترخدا نشکونیدم نمیخوام زنه اون دکتره بشم خواهش میکنم ازتون منو مجبور نکنید مال کسه دیگه ایی بشم منو به محمدم 

 ببخشید 

 باسیلی که تو گوشم نواخته شد برق از سرم پرید

زدی خجالت بکش دختره ی چشم سفید واگر نه چنان بالیی  مامان: نه مثل اینکه دوهفته پیش وقتی جرعت کردی رگتو بزنی رگه شرمو حیا رم

به سرت بیارم که مرغای هوا به حالت گریه کنن عادت کرده محمدم محمدم درد محمدم بی حیا بابات حق داشت بخدا کی بهتر از پویان میاد 

 ودا کنه جمع کن خودتو پس فردا پرواز داریم توی چشم سفیدو میگیره هان از سرتم زیاده بخدا لیاقت همون محمده که اه نداره با ناله س

کی بود این زنه سنگ دل مامانم مادری که میگفتم اخ صد دفعه قربون صدقم میرفتو بهم صدنوع قرص و دارو میداد مامان بخدا این دردی که 

 االن دارم خیلی بیشتر از همه ی دردام عذابم میده

 

 

اهم بریم من نمیتونم برا کسه دیگه ایی بشم بیا محمدم زود بیا ما امروز میریم تهران توهم بیا بیا محمدبابا همه چیزو فهمید بیا دنبالم باید ب

 دنبالم نزار مال کسه دیگه ایی بشم عشقم بیا دنبالم به محض پیدا کردن یه گوشی تمام خبر هارو بهت میدم ما باید فرار کنیم عشقم 

 امی که به محمد دادم گوشیه مامانو سره جاش برگردوندم با دستایی لرزون سندو زدم و بعد پاک کردن پی
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 بابا حموم بودو مامان داشت ساک جمع میکرد منم فرصتو غنیمت شمارندم و همه چی رو به محمد گفتم 

 مهتااااااااااب کجاااایی؟؟؟

 اینجام نترس نمیخوام دوباره خودمو بکشم 

ه راه افتادیم سخت بود از رویاهات فاصله بگیری خیلی سخت بود خیلی زود میگذشت نیم ساعت بعد ماسواره ماشین شدیم و به سمت فرود گا

کارا بدون تاخیر بدون تلف کردن وقت میگذشت به خودم اومدم دیدم جلوی یه امارت بزرگ ایستادیم خدایا بابا بخاطره پول اینکارو کرد یا 

ونه ی کوچیک و حیاطی پدره محمد کجا خونه ی این اقا دکتر کجا تو عمرم بخاطره ابروش بود منو به چه جرمی این جوری مجازات کرد اخه خ

ی همچین خونه ایی رو حتی تو عکسا هم ندیده بودم خیلی زیبا بود گچ بری های زیبا و گالی رز سفید که تو باغ کاشته شده بودن تمام دیوارا

کر میکرد وسط بهشت افتاده مامان و بابا هم باچشمای گرد شده به امارت سفید بود ادم بخاطره باغ بزرگ و پرگلی که توی چشمش میخورد ف

اطراف نگا میکردن باور نداشتن همچین پسری خواستگاره دختره سادشون باشه کاش هیچ وقت نمیومدم تهران کاش قلمه پاهام میشکستو با 

به اون سفره خونه کذایی نمیرفتم هیچ وقت اقا دکتر منو مریم وارد اون سفره خونه نمیشدم شاید اگه من نمیومدم خونه خاله مرضیه وبا مریم 

ن نمیدید و نمیومد خواستگاری وقتی اومدن خواستگاری بابا خیلی تحت تاثیر قرار گرفت ولی من نه من پرایدهشتادویک محمدم رو باصدتا از ای

ن بهترین انتخاب برای توهه و بهتر از این پیدا نمیشه ولی ماشینای خارجی که اینا توپارکینگ خونشون دارم عوض نمیکنم بابا گیر داد که اره ای

 جواب من یک کلمه بود

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننه

محمدم سربازیش مونده وقتی بیاد با پس اندازه کمش یه عقده ساده میگیریم و عروسه خونه ی اون میشم من با عشقم خوشبختم نه باپول های 

ر میکرد چون هفده سالم بیشتر نیست و بچم راضی به ازدواج نمیشم کم کم داشت راضی میشد که به خانواده رادمهر بگه این اقای دکتر بابا فک

نه نه ولی اون روز همه چی خراب شد کاخ ارزوهام رو سرم فرو ریخت هیچ کس خونه نبود فقط منو بابا بودیم که زنگ و زدن بابا رفت درو باز ک

 ش بود وقتی برگشت یه نامه دست

 من گوشی داشتم و با محمدم ارتباط داشتم اصال فکر نمیکردم محمد واسه سوپرایز کردنم تصمیم به نامه فرستادن بکنه متن اون نامه رو هیچ

 وقت فراموش نمیکنم 
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این باوره منه که تو با  مهتابم تصمیم گرفتم خوشحالت کنم و این فکر به ذهنم رسید که بهت نامه بدم عین قدیمی ها شاید فکرکنی احمقم ولی

این کارم خوشحال میشی مهتابم من شیش ماهه دیگه سربازیم تموم میشه و میام میام تاتو رو ببرم و عروسه خودم کنمت زندگی من ممنونم 

 که پایبندمی دوستداره تو محمد

ینن حقیقت داره یا نه بابا ادم دهن لقی بود یا به قول محشرکبری شد اونروز نه کتکای بابا اتیشم زد نه تلفن هایی که به خونمون زده میشد تابب

 بی بی خدابیامرزم حسنک راستگو بود این کارش که ابرومو جلو کله فامیل برد قابله پیش بینی بود ولی وقتی سوختم وقتی به خودم اومدم که

سه یکی بشم که فقط منو یبار تو سفره خونه دوستش متعلق به محمد بود نمیشد وا ل*ب*مدیدم رادمهر زنگ زدو بابا جوابه مثبت داد تمام ق

غرورم روحم تمام وجودم به دستای  ل*ب*مشکست توسط نزدیک ترینم خورد شدم به دستای اولین مرد زندگیم من مهتاب ق ل*ب*مدیده ق

 پدرم نابود شد

 

 

 باصدای دست زدن از گذشته بیرون اومدم انگار تازه چشمام باز شده بود 

  مبارکه انشاهلل

 دخترم پریا برو انگشترو بیار 

 مامان: دیدی چقدر زود بله گفتی ؟؟بخدا پسر خوبیه خوشبختت میکنه....

دستام  من من کی بله دادم چه اتفاقی افتاد درعرض چند ثانیه یه انگشتر زیبا که با الماس و برلیان یه ترکیب بسیار زیبا درست کرده بود رو تو

 د انداختن اشک تو چشمام جمع ش

  محمد: میدونی مهتاب پوالمو جمع کردم فردا میریم باهم یه انگشتر خوشگل واست میخرم بالخره باید به نشونی چیزی از من داشته باشی دیگه

 مهتاب: نه عزیزم الزم نیست درظم من به مامان اینا چی بگم 

 محمد: بگووو بدله 

 مهتاب:مگه قراره طال باشه 

http://www.roman4u.ir/


 

 
7 

 

 محمد :معلومه که طالست 

 اون موقع ها فقط دوازده سالم بود باخودم گفتم وااو محمد میخواد واسم انگشتره طال بخره 

فردای اونروز بادیدن رینگ ساده ایی که محمد تو دستام انداخت تمام خوشی های دنیا زیره پوستم رفت اون انگشتر تا دقایقی پیشم تو دست 

 رتش کردن چپم بود ولی با چه بیرحمی درش اوردن و گوشه ایی پ

 اقای رادمهر: ماهمه کار کردیم بجز کاره اصلی واقعا کم حواسیم 

 بابا: چه کاری مونده اقای رادمهر 

 ندازیم اقای رادمهر: این دوتا جوون باهم حرف نزدن که پویان بابا برین تو حیاط و باهم حرف بزنید باید هر چه زود تر سوروسات عروسی رو راه ب

 ضانی شیرینی میل کنید تادهنتون شیرین شه خانم رادمهر: خانم رم

 مامان: باگفتن خانم رمضانی و خانم رادمهر صمیمیت بینمون نیست اگه مایل باشید مهسا خانم صداتون کنم 

 خانم رادمهر: خانم رادمهروترجیح میدم خانم رادمهر با بی ادبی به مامان فهموند پاشو از گیلیمش دراز تر نکنه 

کی به بابا نگاه کرد جو سنگینی بود بعدم یه نگا به من انداخت یه پوزخند زدم و رومو ازش گرفتم پوزخنده من ازچشمای مامان باچشمای اش

 تیزبینه پویان رادمهر یا اقای دکتر دورنموند 

 پویان: اگه اقای رمضانی راضی باشن منو مهتاب بریمو تو حیاط کمی گفت و گو کنیم

ند صدا کنه بی طاقت گفتم::اقای رادمهر مهتاب نه ما هنوز محرم نشدیم پس ترجیح میدم خانوم رمضانی تحمل نداشتم اسمم رو بدون پسو

 صدام کنید .....

 ؟؟فقط یک لحظه برق تحسین رو تو چشمای بابام دیدم اما چ ارزشی داره

 زنباباخودشو جمع و جور کرد و گفت::البته البته مهتاب دخترم پاشو بروبا اقای دکترحرفاتو ب

داشتم از جام بلند میشدم که مامان اروم طوری که کسی چیزی نفهمه گفت بخدا نمیبخشمت اگه بخوای بی ابرویی کنی جوابم به حرف مامان 

دست همون پوزخندم بود اروم از جام بلند شدم به سمت پویان رفتم و باهم دیگه از اون خونه بیرون اومدیم کمی که از دره امارتشون دور شدیم 
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م رو توی دستش گرفت اومدم دستم رو از دستش بیرون بکشم که گفت: پس رگتم زدی نه اون پسره ی آس و پاس که تادیپلم زوری چپ

 خودشو رسونده چی داره که من ندارم هااااا 

 با تعجب و چشمای گرد شده بهش نگاه کردم یه نگا بهم انداختو پورخند زد

 م به تو ارتباطی داشته باشه چون فقط اون آس و پاس میتونست منو خوشبخت کنه.....متقابال همین کارو کردم و گفتم:فکر نکن

 پویان: دِ نه دیگه اشتباهت همین جاس اون حیف اون نمیتونه شلوارشو بکشه باال بیاد تورو خوشبخت کنه ، فکره اون سربازفراری رو از سرت

 بیرون کن 

 ؟چی میگفت سرباز فراری منظورش چی بود : فراری؟؟

پویان :هه عجب میگم فکرشو از سرت بیرون کن دوباره درموردش سوال میپرسه فشاره دستش روی مچم بیشتر شدو گفت: تو مال منی 

 میفهمییی من تو متعلق به منیی فقط من حتی دوست ندارم بهش فکر کنی 

ان تو خودت دوست داری شبا تو با یکی صبح کنی که همش مهتاب: اِ پس میدونی یکی دیگرو میخوام اگه میدونستیییی چراااا جلووو اومدییی هاا

 توفکره یکی دیگست میتونیییی 

چشماش قرمز شده بودن و رگه پیشونیش بیرون اومده بود : دلم نمیخواد روت دست بلند کنم خوب فقط رومخم نرو رومخم نرووو بزار واست یه 

 رم خیالت راحت ولی اون پسررو بیچاره میکنم زنده زنده میندازمش جلووو سگاااا مرده ایده آل باشم اسم محمد بیاد رو زبونت باتو کاری ندا

افتاد اما  مهتاب: بدبختی تا کی اون پسره مظلوم جلو بابا اینا چرا تو تنهایی به یه دیو تبدیل شد جدی بود اونقدر جدی بود که تمام بدنم به لرزه

 ایده ال نداشته باش چون هرگز واست یه همسر ایده ال نمیشم بازم کم نیاوردم و گفتم ::ولی از من توقع ی همسر
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 این کیه این دختری که نشسته زیره دسته آرایشگر نشسته اره این منم مهتاب مهتابی که فقط باعث بدبختیه باعث بدبختی باباش باعث بدبختی

گریه زاری نباید کاره دیگه ایی بکنه چرا نیومدی اخه محمد  و بیچاره گیه عشقش اره این که جلویه ایینه نشسته منم وختری که جز بدبختی و

 مگه نگفتم بیا باید بریم خوب شد عروس شدم اره خوب شد دیر کردی چرا نیومدی نکنه عشقت الکی بوده 

همه  آرایشگر: مثل ماه شدی بخدا خانم رادمهر از این عروسا سراغ داری واسه ماهم پیدا کن پسرم اینقدر ایراد میگیره تو انتخابه دختر که رو

 دخترا یه عیب میزاره ماشاهلل هزار اهلل و اکبر عروست مثل پنجه افتاب میمونه 

خانواده ی اشرافی مهمه که عروس من از یه خانواده اشرافی نیست عروس باید  خانم رادمهر اخماشو توهم کشیدو گفت : زیبایی مالک نیست

اصیل باشه ولی متاسفانه عروسه من از یه خانواده سطح پایین جامعه است اگه دسته من بود یه دختره با اصل و نسب برای پویانم انتخاب 

 انتخاب میکردم 

بینمون رو نشکنید شما اگ خیلی عروس با اصل و نسب و پولدار براتون مهم بود یدونه تو با صدای نسبتا بلندی گفتم::خانوم رادمهر خرمت های 

 گوش شازدتون میزدید تا کلید نکنه رو من چون من نه پول برام مهمه ن اصل و نسب ........

 خانم رادمهر تو چی فکرکردی هان فکر کردی من عاشقه چشم و ابروی اون اقا دکتره شما هستم 

کاش میتونستم این حرفا رو باصدای بلند جلوش فریاد بزنم، تحملم تموم شد وجوری که فقط خودش بشنوه گفتم::اگه از خانواده با  کاااش، ای

و اصل و نصب دختر میخواستید یدونه میزدید تو دهنه شازدتون که به یه دختری که ده سال ازش کوچیکتره کیلید نکنه خانم رادمهر پورخندی زد

 بلند شدو به یکی از اتاق هایی که برای شینیون بود رفت گرمی دستی رو روی شونم حس کردم از کناره من 

 پریا: ناراحت نشو زن داداش مامان همیشه ارزو داشت بیتا عروسش بشه میدونم بالخره باهات کنار میاد مهم پویانه که تورو دوست داره 

هیچی تو این دنیا بعده محمد واسم مهم نیست کی قراره به اینا بفهمونه من راضی  پریا هم رفت کاش میشد فریاد بزنم واسم مهم نیست دیگه

 نیستم بخدا که راضی نیستم 

آرایشگر: واهلل من از خطه چشمای مارک داره زده حساسیت استفاده کردم وایت پس چرا هی از چشمات اشک میاد تمامه ارایشت این جوری 

 خراب میشه 

 بهاااااااااااااار
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 ااااااربهاااا

 بهار:بله ترنم جون 

 آرایشگر: برو اون خطه چش فرانسوی هارو که نیاوش از پاریس اوردو بیار باید از اونا استفاده کنیم 

 هه خدایا یکی به اینا بفهمونه من به ریمل و خطه چشم حساس نیستم 

منم ارسال شد: محمد من فردا واسه خرید عروسی قراره برم یعنی نمیبینن اشکام نمیبینن دارم پرپر میشم من به محمد پیام دادم ارسال شد مط

اگه پاساژ .....تو جردنه توهم بیا اون جا بیا بهترین فرصت واسه فراره راس ساعت هفت من تو دستشویه پاساژم تا یکربع میتونم صبر کنم ولی 

  دیر کنی منو واسه همیشه از دست میدی میدونم میتونی بیای خبره فرارت بهم رسیده

 نییوووومد محمدددم نیووومدو اتیشم زد محمدم نیومد و من برگشتم به همون خونه ی اول تو این مدت ما تو هتل میموندیم پویان هرچی اصرار

مو به خودکرد بابا قبول نکرد که تو امارت بمونه پریا و اقای رادمهر خوب بودن ولی رفتاره خانم رادمهر خیلی توهین امیز بود انگار منه بیچاره 

پسرش غالب کردم زمان تو این روزا خیلی زود میگذاشت خیلی زود چقدر زمان ازمایش دعا کردم بهم دیگه نخوریم ولی وقتی پویان باجعبه 

 شیرینی اومد دنبالم تمام خیاالیی که داشتم تو سرم بهشون بالو پرمیدادم از بین رفت 

 شمم کفه پاتپریا: خیلی خوشگل شدی به خدا به قول مامان بزرگم چ

له جوابم به پریا یه خنده کوتاهه زوری بود پریا فکر میکرد از دست مادرش ناراحتم اقای رادمهرم همین فکرو میکرد حالو روزه من به این جم

 خیلی میخورد :

 

 خنده ی تلخه من از گریه غم انگیز تر است

 به پاکی داره و خانم رادمهر باتمامه بداخالقیاش بازم به دلم نشسته بود معلومه قل

خانم رادمهر: درسته دلم نمیخواست تو عروسم بشی ولی با تقدیرو سر نوشتم نمیشه جنگید مبارکت باشه یه دیته پنج تومنی ریخت دورم و 

ید اره این من بودم مهتاب دختری که یه لباس عروس بسیار زیبا تنش کردو عروسیش تو بهترین هتله تهران برگزار شد و ب*و*سمیشونیم رو 

ماشین عروسش یکی از اخرین مدل ترین ماشین هایی بود که به تازگی وارده بازار شده من اینو میخواستم نه بخدا من دلم به همون پرایده 
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امید همون عقده محضری ساده با محمد واسه خودم خیال بافی میکردم دلم میخواست عروسه یه خونه ی اجاره  داغون محمدم خوش بود من به

ایی چهل متری باشم ولی شاهزاده سوار بر اسبه سفیدم محمد باشه اخ خدایا چرا چشمای سبزم قرمز شده بود باید به کاره ارایشگر احسن 

آله یه دختره دمه بخت بود ولی یه دختره دمه بخت من مهتابم ، مهتابه محمد من تو این دنیا محمدو  میگفتم فوق العاده شده بودم همه چی ایده

میخواستم فقط محمد صاحب همه چی شدم بجز همون محمد خدایا میگن هرچی خیره همون میشه این خیره که به عشقم نرسم این خیره که 

 م منبدون عشق ازدواج کنم یه راهی جلو پام بزار خدا جون

 

 به تو ایمان دارم میدونم جز اون چیزی که تو میخوای نمیشه

 داماد اومد

ت داماد اومد اشک منم اومد تموم شده دیگه هیچ راهی نمونده امشب ، امشب من واسه یه نفره دیگه میشم چقدر ذوق دارن اینا پریاونازیا)دوس

نشست یه کت سفید بود به یه کاله  ل*ب*موان شنل بهم دادن یه پوزخند روی پریا( با شوخی خنده شنلم رو بهم دادن با دیدن چیزی که به عن

ونو بزرگ تا روی سینه هام اینا با کالس بودن مگه میشه از یه شنله عادی استفاده کنن ارایشگرم که دیده بود تنور داغه با خودش گفت بزار ن

تومنی تو ی سینیش گذاشت محمد بیچاره ی من همین پولی که این اقا دکتر بچسبونم اسفند دود کردو اقای دکتر پنج تا چک پوله پنجاه هزار 

دیو صفت پرت کرد تو سینی ارایشگر برابره با حقوقه کامل یکماه تو ، فیلمدار واسه خودش مدل میداد و منم مثل یه عروس کوکی تو دستشون 

 بودم 

 د بعدم عروس خانم شما یه دور دوره خودتونم بچرخیدیب*و*سفیلمبردار: شما کالهه شنل رو باال بدیدو پیشونی عروسو ب

نه االن نه زوده هنوز وقتش نشده اقای دکتر از خدا خواسته اومد سمتم خشک شده بودم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم سوختم اتیش گرفتم 

کت و شلواره مشکی قشنگ شده محمد وقتی لبای داغش رو پیشونی سردم قرار گرفت چشمام و بستم و محمدو تصور کردم چقدر توی این 

دو،دره سفید رنگیو که به زیبایی با گالی رز قرمز تزیین شده بود رو برام باز کردو  BMWو دور خودم چرخیدم محمد دره ل*ب*ملبخند اومد رو

تر نگاه کردم هیچ شباهتی منم با گرفتن دستش سواره ماشین شدم اهنگ شاد رو تکرار بود و فیلمبردار دنبالمون حرکت میکرد به اقای دک

 نداشت بامحمد

 نه توهم بسه این پسره که ازخود راضی که داره منو نگا میکنه محمدم نیست نمیشه توهم زد 
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 نکنه خجالت میکشی..... Xپویان: چرا این جوری ماتم گرفتی خانم 

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

 پویان: نه خجالت تو کارتو نیست اگه خجالت میکشیدی موقع خریده عروسی قراره فرار نمیزاشتی 

 جوری به سمتش چرخیدم که رگ کردنم گرفت از کجا فهمیده وای خدای من 

 پویان: نیومد نه اقای محمد نیومد 

 نده دنبالمون میومدو همین طوری مشغوله فیلمبرداری بود ماشینو گوشه اتوبان زد رو ترمز و محکم چونم و گرفت فیلمبردار از سمت دره ران

 پویان: به علی قسم یک باره دیگه بخوای از این گها بخوری اون بچه ژیگول و شقه شقش میکنم حاااااالیییییته 

 ..............با..شه_

 پویان: نشنیییییییییییییدممم 

 جونه محمد بااااااااشه باااااااااشه فقط دستتت از سرم بردار با 

 چنان فشاری به چونم داد که دردش کله بدنم رو گرفت رگه پیشونیش دوباره بیرون اومده بود 

 پویان: گفته بودممم بهت مهتاببب گفتهههه بوووووودم بهت اااااگهه 

 مهتاب: ترخدا معذرت میخوام از دهنم در رفت کاری نکن الل میشم نمیگم محمد خواهش میکنم برو راه بیفت

 ممنون محمد ممنون محمد رفت جزء خطه قرمز های زندگیم چقدر تا چقدر دووم میارم هااان تاکییی.... 

ماشین دوباره روشن شد و حرکت کرد تو اینه خودم دیدم موهام بلوند شده بودن و لنزه ابی تو چشمای سبزم جاخوش کرده بود،سرخی 

دقت کردی خدا جونم چند وقته همش دارم میگمم کاااااش....ای کاش... از این کلمه ها خیلی خیره کننده بود....کاش،....هه..کاش،  ل*ب*ا*م

اه متنفرم چون فقط حسرت تو دله ادمو پر رنگ تر میکنه بعد از گرفتن کلی عکس تو آتلیه و باغ به سمته هتلی که مراسم عروسی برگزار میشد ر

خیلی زیبا بود با نور های صورتی و بنفش و بادکنک های صورتی بنفش و سفید تزیین  افتادیم ساعت شیش بود که رسیدیم به هتل باغ هتل خیلی

ا شده بود مشعل های بلنده و خیلی شیک دور تا دوره باغ رو گرفته بود چون پاییز بود هوا زود تاریک شده بودو فضای اونجا با نوره مشعل ه
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بیشتر میگرفت قسمت...قسمت... چه واژه مسخره ایی خدایا قسمت چیه؟  ب*مل*روشن بود به هر قدمی که به اتاق عقد نزدیک تر میشدم ق

دی که خیر چیه؟ خیر اینه که با یه دیوه انسان نما ازدواج کنم ! قسمت اینه که به عشقم نرسم این سرنوشتیه که تو برام درنظر گرفتی بوی اسفن

خت اگه مامانه محمد بود نقل های رنگی رو سرمون میرخت و کِل میکشید خدمه دود کرده بودن و دالرهایی که خانم رادمهر روی سرمون میری

 ولی اینا با کالس بودن کِل کشیدن در سطح اینا نبود بود.....

 ما کجا و اینا کجا

 پویان:پسسسس کی میااااد این عاااقد 

نوز نیومده بود استرس شدیدی داشتم خیلی حالم بد تمام فامیل های نزدیک توی اتاق عقد بودن فامیالی منم از شیراز اومده بودن ولی عاقد ه

 و از حرص میخورد ارم درگوشش گفتم:..به..به دستشویی نیاز دارم می..شه تاعاقدل*ب*ا*شبود پویان کنارم نشسته بودو 

 ولیی زود بیا  منتظر بودم پویان بپره بهم و بگه بتمرگ سره جات درست حدس زدم پرید بهم ولی نگفت بتمرگ سرجات: ااااررره بروو

با کمک نگین دختر عموم لباس عروس پفی بلندم رو جمع کردم و به سمت دره اتاق عقد رفتم همه یه جوری نگام میکردن انگار توقع نداشتن 

 عروس قبله عقد از اتاقه عقد با اون لباس عروس سنگین و شیفون بلندش از کناره داماد بلند شه 

 نگین: همرات بیام

 دستشویی زود میام  مهتاب:نه میرم

ج خودم راه افتادم دنباله دستشویی کفشا اذیتم میکرد لباسم خیلی بلند بود کالفه شده بودم وقتی یه دختر با عشقش یا با میله خودش ازدوا

 میکنه بازم استرس داره منه بدبخت که.......

 به خودم اومدم دیدم نمیدونم کجام هتل خیلی بزرگ بود هر دری رو باز میکردم یا اتاق بود یا سالن های بزرگ 

 دلم میخواست همین جا بشینم و هیچ کسم پیدام نکنه ولی امکان نداشت به هیچ عنوان امکان نداشت 

 با گریه دوره خودم میچرخیدم که بایه پسر برخورد کردم و نقش زمین شدم بیچاره پسره حول شد فکر کرد واسه زمین خوردنم گریه میکنم 

 التون خوبه پسره: خانم ح

 باشنیدن صدای اشنای عشقم انگار بهم برق بییت و چهار ولتی وصل کردن وقتی سرمو باال اوردم محمد شکه شد
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 مهتاب: امدی جانم به قربانت..ولی حاال چرا !!چرا اینقد دیر اومدی 

 دیر نشده مهتاب بلند شو بلند شو باید بریم 

 مهتاب: نه محمد دیگه نمیشه 

 محمد:هنوز که عقد نکردی بلند شو 

 مهتاب: پس عاقد کاره تووو بود 

 محمد:مهتاب نکنه برق ثروتشون کورت کرده بلندشو االن میفهمه پاشو

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

ردم و شروع کردم به دویدن از هتل خارج شدیم محمد منو جای خنگ بازی نبود اشکامو پاک کردم و کفشای پاشنه هفت سانتیمم از پاهام در او

 دنباله خودش میکشوند نمیدونستم کجا دارم میرم فقط میدونستم میخوام برم 

 محمد منو به پشت باغ برد ماشینش اونجا بود فوری سواره ماشینم کردو خودشم نشست و پشت فرمونو شروع به گاز دادن کرد 

محمد به موهام افتاد ولی دیگه موهام رنگه مورده عالقه محمدم نبود محمد موهای خودمو میخواست تاج بزرگ و کالهه شنلم کنار رفت و چشم 

زیبایی رو سرم بود و روی سرم میدرخشید ناخنام با الک صدفی رنگ شده بود واقعا محشر شده بودم ولی همچین چیزایی رو نمیخواستم من 

ش چند قدم فاصله مونده الهی بمیرم صورتشم زخم شده بود همین جوری که اشک میرختم به محمد محمدو میخواستم که حاال برای رسیدن به

گفتم : چرا نیومدی من نیم ساعت تو اون دستشویه لعنتی منتظرت بودم محمد اشکاش پایین اومدو گفت: بخدا اومدم ولی ببین چه بالیی سرم 

 ر...... اومد وقتی تو به من پیام میدادی دکتره فهمیده انگا

نگاهمو به ایینه دوختم ارایشم همون جوری بود که اولش بود خوبی لوازم خارجی و مارک دار همینه دیگه با دیدن ماشین عروس سفیده بدونه 

 ریخت  ل*ب*مسقفی که با سرعته نور دنبالمون بود ق

 م...مح...محمم...محمد....دن..بالمون. دنبالمونه..
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وی گاز فشار میداد ماشین خیلی داغون بود و هر ان امکان داشت چپ کنه با زیاد شدن سرعته ماشینه محمد محمد:لعنتیییییی محمد پاشو ر

ماشینه پویان سرعت گرفتو در عرض چند ثانیه کناره ماشینه ما قرار گرفت اونقدر جیغ زدم که صدام در نمیومد 

 ممممممححححححمممممممددددددد 

 اررروم برووو خودتو میکشی اخر 

 ینه پویان پرواز کردو از ما دور شد خیلی زود جلوی ماپیچیدو از ماشین پیاده شد دیگه راهی نبود هم خودمو هم محمدو میکشه ماش

 پویان عربده میکشید: بیییااااااا پااااااییییین بی ناموس بیاااا بی همه چیییز 

ترسیده بود پویان با مشت و لگد افتاده بود به جونه ماشینو  بامشت چنان تو شیشه ی ماشین محمد کوبید که شیشه ها ترک برداشت محمدم

 ترررخدااااااا خوااااااهش میکنممممم _ازمون میخواست پیاده شیم ماشین محمد روشن نمیشد 

ون کشید ضربه محکمی به شیشه جلو زد که شیشه های ترک خورده از هم فروریختن دیوونه شده بود دره ماشینو باز کردو محمدو از ماشین بیر

 با مشتای نیرومندش تو صورت محمد میزد و به جیغ های من هیچ توجهی نداشت 

 به سمتش رفتم اگه دور میموندم محمدم تلف میشد 

 ننننننزززننننننششش ترررخدااااااا اقا پویان ننننززززنششششش محمدمممممممم

سیلی به گوشم زد که تو عمرم همچین کتکی نخورده بودم گرمی خون رو محمد خونی مالی کناره ماشین افتاد و پویان به سمته من اومدو چنان 

روی صورتم حس کردم هیچ کس از اون اتوبان در نمیشد دوسه تا ماشینیم که گذرشون به اینجا بود بی توجه رفتن، پویان لگد محکمی به 

ررردتتتت اومد عشقتووو زدممم اره درده واقعی رو امشب پهلوی محمد زد که فریاده منو محمد باهم به هوا رفت به سمت من اومد و گفت:دددد

 نشونت میدم منو حول دادو به سمته ماشین برد پرتم کرد تو ماشینو خودشم نشست و بعده دور زدن با سرعت

 

 خانم رادمهر:کجا بودی هان دوساعت معطله تو شدیم 

 مامان یه نفسه راحت کشیدو گفت :بااین وضع کجا بودی مامان جان
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ان::گم کرده بود راهه اتاق عقدو عاقدم تازه اومده بی خودی شلوغش نکنید،لباس عروس رو جمع کردم و دوباره به جایگاه برگشتم چه خیال پوی

 رها میشم  ب*و*س*خامی بود واسه چند دقیقه توهم زدم از این کا

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

 کیلم به مهریه معلوم به عقدو نکاهه همیشگی اقای پویانه رادمهر دربیاورم ایا بنده وکیلم عروس خانم مهتاب رمضانی ایا بنده و

 پریا: عروس رفته گل بچینه 

 نه عروس داره شکنجه میشه

 خانم مهتاب رمضانی ایا بنده وکیلم به مهریه معلوم شمارا به عقدو نکاهه همیشگی اقای پویانه رادمهر دربیارم بنده وکیلم 

 پریا:عروس رفته گالب بیاره 

نه عروس پرپرشد عروس شکست قرآن توی دستم بود، اشکام روی ایه ها میریخت خدایا چه بدی کردم من در،درگاهت خدا چی میشد محمد 

 االن کنارم میبود 

 عروس خانم وکیلم 

 نه ننننه نننننننننننه نمیخوام 

 خماش تو هم بودو رگه پیشونیش بیرون زده بودمامان عین گچ شده بود اختیاره اشکامو نداشتم باسلقمه اییکه تو پهلوم خورد به پویان نگا کردم ا

 عاقد:: عروس خانم کم کم داری شازده دوماد رو میترسونی ها 

دازم جلو پویان کمی بهم نزدیک شدو گفت دلت نمیخواد که چوبه بله نگفتنه تورو محمد بی عرضه بخوره احمق بازی دربیاری جسده محمدو مین

 پات 

 عروس خانم بله رومیدی یا پشیمون شدی،اقای رمضانی دخترتون حسابی بابایه ها 

 همه خندیدن ومن با صدای لرزونم بله دادم به مردی که هیچ حسی بهش ندارم

 مهتاب:....ب..له...بله

http://www.roman4u.ir/


 

 
17 

 

خونم خبر نداشت هیچ کس نمیدونست با بله ایی  اشکای منو همه میزاشتن به پای اشک دوری از خانواده ولی هیچ کس بجزخودمو خدام از دله

 که دادم سنده مرگم رو امضا کردم آه خدا بهم صبر بده تحمل بده به من توکه محمدو بهم ندادی الاقل صبرو تحمله نبوش رو بده بهم 

نورها شروع به حرکت کردن  *صر*قعاقد رفت و ماهم همه رفتیم توی سالن وقتی وارده سالن شدیم از زیره زمین دود های رنگی بلندشدو 

پویان میخندید انگار نه انگار چندین دفیقه قبل درمرزه انفجار بود کاش منم مثل اون زود فراموش کنم ولی نه مگه زود عاشق شدمو عاشقی 

یکی منو خریدو کردم که زودم تموم شه حلقه ایی که پویان تودستم انداخت روگردنم حسش میکردم حس میکردم یه سگه کوچولو بودم که 

 قالده دوره گردنم انداخته 

 شلوغ بود پایکوبی میکردن واسه بدبختی من، اره هلهله ی شادیشون فقط واسه این بود که من ناراحتم 

 ید دیگه بدوووویییید ر*ق*صپریا:چه عروس داماده مظلومی پاشین ب

م پویان:من بلد ر*ق*صعشقمو نادیده گرفتی حاال پاشم و باهات بم ازهم پاشیدی منو پویان تا اونی که میخوای بشم ر*ق*صم هِه بر*ق*صب

 نیستم 

 پریا:پااااشو میگم اهنگه اروم بزارن 

اشونم با ما ر*ق*صنور ها خاموش شد دودهایی که از زمین بیرون میومدن باالتر رفتن فقط نور روی منو پویان افتاد هِه  ر*ق*صتمام برقا و 

خانواده میخورد چی دستاش رو دوطرف کمرم قرار گرفت سوختم اتیش گرفتم ولی دم نزدم چی میگفتم عین یه فرق داره ماچیمون به این 

ارو فقط تو سریال های خارجی دیده ر*ق*صاینجور  ر*ق*صید البته اگه اسمشو بشه گذاشت ر*ق*صمجسمه وسط بودم و پویان باهام می

 بودم 

 کرده ازهم باز نمیشه  پویان:یه پوزخند زدو گفت:چشماشو از بس گریه

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

وم پویان:غلطی که امروز کردی یادم نمیره مهتاب خانم میدونی اگه نگهبان فوری بهم اطالع نمیداد ممکن بود از دستت بدم اونوقت چیکار میکر

 بدون تو 
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ه دیگ ایی انجام میدی؟؟ب اختالف سنیمون من::با صدای دورگه ای ک ناشی از گریه بود گفتم::چرا اینکارو کردی؟جز بدبخت کردن من کار

 توجه کردی؟؟ تو چطوری از من توقع داری برات ی زن خوب باشم در حالی ک دارم بال بال میزنم؟؟؟ ها چطوری؟پویان

 دیگه بینمون هیچ حرفی ردوبدل نشد تا،

دوماد برگشتیم پویان زیبا نبود بیشتر جذاب بود صدای باقطع شدن اهنگ صدای دستاو سوتا رفت باال و من و پویانم دوباره به جایگاهه عروس و 

خیلی قشنگی هم داشت گیرا شاید باب میله هردختری میبود از هرنظر عالی بود پول ،تحصیل،شغل ولی نه واسه منی که زندگیم تو یه کلمه 

 بودی رویاهام شدخالصه میشد محمد،محممممد دنیای من بود که بابا ازم گرفتش، نمیبخشم بابا رو بابا باعث نا

 

عروس کشون منه این همه ماشین خارجی دنبالمونن بووووق میزنن توی ماشینه بغلی چند تا دخترن دارن خودشونو میکشن و جیغ و داد میکنن 

د از پویان با دوستاش کورس گذاشته ارومه و همش میخنده خوب چرا ناراحت باشه به خواستش رسید نگران محمد چه اتفاقی واسش افتاد بع

بدن  تموم شدن عروسی رفتیم ویالی پویان اینا تا دوشب برن و بکوب اونجا بود حاالهم همه دنباله ماحرکت میکنن تا برن و منو به داماد تحویل

اشکام پیوند محکمی امروز با چشمام داشتن اشکام رولباس عروس سفیدم میریخت دونه دونه همه خوش حالن و شادن من دلم تیکه و پارست 

اش یکی به من توجه کنه پویان هنوز با دوستش مشغول بود قهقهه های بلند سر میداد خیلی بلندنگاش بهم افتاد و اخماشو کشید توهم و ک

دادم گفت:دیگه کار از کار گذشته به اینده فکر کن حتی دلم نمیخواد به محمد فکر کنی میفهمی تو متعلق به منی به من بایه لبخند تلخ جوابشو 

 متوقف شد جلوی یه برج بزرگ دیگه همه رفته بودن فقط مامان بابای منو پویان بودن و البته فیییلمبرررداااارررر  ماشین

ید پویان دست ب*و*سبابادستامو تودیتای پویان گذاشت برای یه لحظه فکر کردم این محمده که دستام تو دستاشه اقای رادمهر پیشونیمو 

و منم همین کارو کردم وقتی تو بغله بابا بودم هیچ حسی نداشتم اروم کناره گوشش زمزمه کردم هیچ وقت ید ب*و*سمامان بابای منو خوشو 

ا نمیبخشمت تو دوتا دختر داشتی یکیش که مرد بروو فرض کن اون یکی هم مرده وقتی از بغله بابا بیرون اومدم بغل مامان رفتم چشمام به باب

ه کنه به مامانم همون حرفا رو گفتم که مامان طاقت نیووردو شروع کرد به گریه کردن ناراحت نشدم بود چشماش سرخ شده بود اماده بود گری

چون منم تو این چند وقت خیلی گریه کردم ولی اینا بی توجه بودن خانم رادمهر بغلم کردو ازم خواست مراقبه پسرش باشم و مراسم اخرم 

اقا و خانم رادمهرم تنهامون گذاشتن تنهاشدیم ترس تمامه وجودم رو گرفت سقف ماشین تموم شد مامان اینا سوار ماشینه خودشون شدن و 

بسته بود و درش باز رفتم سمت ماشینو ، نشستم داخلش و قفله مرکزی رو زدم از تو ایینه شاهده حرکات پویان بودم اول متوجه نشدو چون 
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یج دوره خودش چرخید بعد فکر کرد دوباره فرار کردم با عجله به سمت ماشین داشت فیلمبردارها رو بدرقه میکرد وقتی فیلمردار رفت اولش گ

 دویدو بادیدن من توی ماشین چشماش گرد شد با دستت زد رو دره ماشینو گفتت:بدوووبیااا بیرووون ببینم 

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

از جام تکون نخورده بودم ففط صدای پویان بیشتر شده بود پویان:واااای وااای بیااا بیرون روانی دوباره عصبی شده بود ده دقیقه گذشت و من 

 انگار واسش مهم نبود همسایه ها ببینن

تااااااب به پویان:بیاااااااابیرون واگر نه بیچارت میکنم بزار حداقل ماجرای فرارت یادم بره بعد یه ماجرا جدید درست کن بیااااابییییررروووون مه

 قران میزنم لهت میکنمااااااا 

اپیونش رو کند و با دستش چنان محکم رو شیشه کوبید که گفتم االنه که دوباره شیشه های ماشینه خودشم بشکونه داشتم قبض روح میشدم پ

تمام بدنم منجمد شده بود قیافش وحشتناک شده بود رگه پیشونیش و رگ گردنش بیرون اومده بودو از چشماش خون بیرون میومد با فکر کردن 

این ادمه روانی چجوری قراره سر کنم ترس وجودم رو گرفتو کم کم پلکام روی هم افتاد و اخرین صدایی که شنیدم صدای پویا بود به اینکه با 

 که گفت ادم سگ بشه عاشق نشه تو دلم به این حرفش پوزخند زدم

که بخوام دوباره گریم بگیره پتورو روی سرم چشمامو که باز کردم افتاب مستقیم خوردتوچشمم بایادآوری دیشب چشمام پراز اشک شد قبله این

کشیدمو سیع کردم بدون فکر کردن بخوابم دلم خواب میخواست یه خواب ابدی یه خوابی که هیچ بیدار شدنی توش نباشه دلم یه دنیا میخواد 

 بدون اسمی از پویان پویان:خانمم پاشو دیگه 

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

 اری پاشو واست صبحونه درست کردم نازگلمممم پویان:پاشو شیطونی نکن میدونم بید

 تنها جوابم بهش سکوته تلخم بود فقط سکوت من دیگه حه حرفی میتونستم بزنم بهش چی میتونستم بگم 

پویان از روی تخت بلند شد اینو از حرکت فنرهای تخت فهمیدم با بلندشدنش گفت: بخاطره دیشب ناراحت نباش خیلی عصبانیم کرده بودی 

 لم دست خودم نبود کنتر

_.............. 
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 پویان: از بیمارستان زنگ زدن یه دختره دیشب سکته قلبی کرده باید برم ناراحت نمیشی مهتاابم 

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

 پویان:باشه،خوب حتما ناراحت میشی باشه نمیرم فدای سرت گل خانمم 

رو درمیاورد از یه طرف به تنهایی شدیدا احتیاج داشتم ازطرفه دیگه معلوم سرمو از زیره پتو بیرون اوردم جدی جدی داشت لباسای بیرونش 

 نبود اگه این دیوونه نره بیمارستان چه بالیی سره دختره میاد 

 مهتاب: نارااحت نمیشم 

شب و نمیزارم پویان خندید با دستاش موهاشو بهم ریختو گفت:میخوای بپیچونی نه باشه میرم ولی فکر نکن خر شدم از دلت درمیارم دی

ناراحت بمونی سریع کتشو برداشت و بابرداشتن سویچ ماشین از روی عسلی کناره تخت از اتاق بیرون رفت و چند ثانیه بعد صدای کوبیده شدن 

های در منو از جام پروند چشمام و توی اتاق چرخوندم حدود سی مترو داشت و به حموم و دستشویی مجزا بود سرویس تختم سفید بود کناره 

ل تخت دوتا عسلیه کوچیک بود و روبروی تختم میز ارایشی و کمد قرار داشت و انواع لوازم ارایشی روش چیده شده بود دیواره سمت راستم به ک

پنجره بودو پردشم یه حریره سفیده ساده و البته نازک بود اتاق شیک و قشنگ بود مخصوصا وقتی دره پنجره باز میشد وارده بالکن میشدی و 

و تنه  کله تهران زیره پات بود ازجام بلند شدم و اروم اروم به سمته حموم رفتم هرچی گیرم اومد توی وان ریختم و وانو پراز ابه داغ کردم روح

 خستم با اب داغ کمی به ارامش رسید نیم ساعت بعد از حموم بیرون اومدم و یه تیشرته سفید با یه شلوار ورزشی پام کردم موهای مشکیم که

نم میرسید دورم گذاشتم و از اتاق خارج شدم اگه زنه محمد شده بودم االن پاتختیم بود خانم رادمهر *س*ا*حاال طالیی شده بود تا پایین ب

 چکارمعتقد بود دهاتیا مراسم پاتختی میگیرن اوووف اینم زندگی منه دیگه حاال که کار از کار گذشته چیکار میتونم بکنم تحمل بجز تحمل کردن 

باید بکنم اخرین طبقه ی برج خونه ی پویان بود که تمام وسایالش اسپرت سورمه ایی مشکی بود یه خونه کالسیک، بخاطره فضای تیرش ادم 

فکر میکرد شبه و فقط دلش میخواست بخوابه وسایالی خونه با اتاق خواب خیلی متضاد بود ولی درعین حالم خیلی خوشگل بود خیلی بی حال 

خاموش خیره شدم و تمام اتفاقات دیروز از جلوی چشمام  LCDنشستم و به صفحه ی  TVی برای خودم ریختم و روی مبل روبرویبودم یه چای

کس رد شد از صبح که پویان اومد دنبالم تا بازم بایاده دیشب و بدبختیم اختیاره اشکام از دستم رفت هیچ کس نبود نازم کنه و نازبکشه هیچ 

محمد بودم تو چیکار کردی با من همسن و ساالی من  پیشم نبود تا منو بغل کنه و بگه مهتاب خجالت بکش باباااا ازت متنفرم من فقط عاشق

 مشغول ثبت نام تو دانشگان اونوقت تو منو...صدای هقهقم تو فضای بزرگ و ساکته خونه گم شد 
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 دینگ دینگ دینگ 

 مهتاب ماما..ن ..جواب..بده دختر..م 

دیگه نه مادر دارم نه پدر من باعث بی ابروییم منو میخوان این صدومین باری بود که تلفن خونه زنگ میخورد ولی من برنمیداشتم تموم شد من 

چیکار فکرکنن منم مثل ستاره مردم چقدر مادوتا خواهر سرنوشتامون شبیه هم بود منتها ستاره خوش شانس تر از من بود و فالکت نکشید و 

و من نه سالم بود یه روز دیدیم بابا ستاره رو  فشرده شد خواهرم شونزده سالش بود ل*ب*مخودشو خالص کرد با زنده شدن خاطرات ستاره ق

جاش بلند شدو با فش و دادو بیداد میاره خونه مامان داد میزد که ولش کنه ولی بابا ستاره رو ول نمیکرد بالخره مامان بابا رو کنار کشیدو ستاره از 

ونه ستاره رو باخودش برد بزرگ تر که شدم فهمیدم بابا به سمته اتاقش رفت شبه همون روز بود که امبالنس اومد دره خونمون و جسمه بی ج

و فهمیده بود که ستاره عاشق سبحان پسره همسایه مونه وبه ستاره گفته باید زنه جواد پسره دوستع بابام بشه ستاره هم طاقت نیورده و خودش

مم یه جا دیگه حس میکنم تو فضام معلقم بین یه جا جس ل*ب*مخالص کرده کاش منم مثله ستاره میمردم و ماله کسه دیگه ایی نمیشدم ق

 زمین و هوا

 

 خانمم مهتاب خانم 

 از اتاق بیرون رفتم پویان اومده بود خونه بادیدنم چشماش گردشد 

فکر کردم قیافم طوری شده خودمو تو ایینه ی روبروم نگا کردم تا ببینم چه سوژه ایی پیش اومده ولی چیزی ندیدم همون شلوار ورزشی و 

 شرت تنم بود تی

 پویان:حاضر شو میخوام ببرمت بیرون 

_......... 

 پویان: مهتاب ترخدا رو اعصاب نرو برو حاضرشو بزار یه امروز اعصابم راحته باشه روزه سختی رو گذروندم 

اون یکی مشکی بود مشکی حالت خودش اومد تو اتاق و دره کمد رو باز کرد و شروع کرد به گشتنه کمددوتا مانتو از کمد دراورد یکی سورمه ایی 

 کتی بود و خیلیم کوتاه بود پریا انتخابش کرده بود 
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 پویان: این یکی خیلی کوتاهه بیا همینو بپوش زود باش که دیر میشه 

 هنوز سرجام ایستاده بودم که با چشمای شیطون گفت:دلت میخواد خودم تنت کنم خانمم اخه 

 مهتاب: برو بیرون حاضرشم 

هنوزنگاش به من بود از اتاق خارج شد منم سریع یه مانتوی یشمی با شلوارپاکتی مشکی و شال مشکی پوشیدم و یه ارایش ملیح کردم تا پویان 

صورتم مثل ارواح نباشه کتونی زرنگی های مشکی پوشیدم و از اتاق بیرون رفتم پویان روی مبل نشسته بود وقتی صدای درو شنید بلندشد و 

اخماش رفت توهم با ناراحتی سویچ ماشینوبرداشت و از خونه بیرون رفت منم پشته سرش ،تو اسانسور به صورتم زل زده بود  بادیدن مانتوم

یدفعه بغلم کرد محکم چسبیده بودم بهش توبغلش فشارم میداد سیع کردم دورش کنم ولی تالش فایده نداشت دوباره داشت گریم میگرفت که 

ن لج نکن من زندگیمو واست فدا میکنم به قران مهتاب قبله اینکه حرفه دیگه ایی بزنه دره اسانسور بازشد و من اغوششو باز کردو گفت : بام

 فوری پریدم بیرون

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

 مهتاب دوست داری بریم شهربازی من امروز واسه توزود اومدم کله بیمارستان بهم میگن زن ذلیل راست میگن دیگه 

 ه مهتاب:من خستم بریم خون

_.......... 

 مهتاب:از ساعت شیش بیرونیم خسته شدم بریم خونه 

 پویان: هِه حاال اگه محمد بود حاضربودی تا صبح باهاش توخیابونا بچرخید

مهتاب:بسسسسسسسس کن دییییییگه خسسسسسستتتتتممم کردیییی من چیییکاااار بکنممممم تا دیگه منو یاد گذشتتته ننداااازییی از یه 

ی باید فراموووش کنی از طرفی خودت یاااااددددمممم میاری دارییی دیووونم میکنیییییی هنوووز چهل و هشت ساعت نگذشتتتتته طرررف میگ

 خسته شدم 

 پویان:باااااشه بااااااشه ااااروم باااش دیگه یااااادت نمیارم تقصیره من بود میریم خونه فقط حرص نخور بااااااشه

 نکن جون منمهتاااااب مهتاب گرررریه  

http://www.roman4u.ir/


 

 
23 

 

 )دوهفته بعد( 

 پویان: مهتااااااااب من دارم میرم شبم دیر میام لطفا منتظرم نباش گل خانم 

 پویان از خونه بیرون رفت تودلم گفتم چقدرم من منتظره توهم شبا  

 باخیاله راحت رفتم و روی تخت دراز کشیدم امشب از عذاب خبری نبود 

 با صدای ویبره ی گوشی سرمو از زیره پتو بیرون اوردم من که گوشی نداشتم 

 تییینگ تییینگ

گوشی پویان کناره عسلی جامونده بودو صفحش خاموشو روشن میشد وعکس یه دختر روش میوفتاد گوشی رو برداشتم به عکس دختر خیره 

 جااش عمل بود و به جای دکتر بهش میخورد....شدم خانم دکترسولماز آشفته سیوبود یه دختر که همه جاااش همه 

ن گوشی قطع شدو بالفاصله پیام اومد از یه طرف حسه فوضولی از طرفی ترس دلو زدم به دریا و پیام رو باز کردم : اقای دکتر منصور از ایرا

 خارج شده و من خونه تنهام حس میکنم یه شخصی تو خونست خواهش میکنم بیااید خیلی میترسم 

به به پس هرکی توی پرسنل هاو تیمه پزشکی شبا بترسه اقای دکتر رادمهر میره پیششون برام مهم نبود به هیچ وجه گوشی رو سرجاش هِه 

 برگردوندم و باخیال راحت بدون ازارهای پویان روانی بعده دوهفت بدون استرس و ترس خوابم برد

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

خواب بیدار شدم هنوز به اغوش پویان عادت نکرده بودم سیع کردم خودمو از تو بغلش بیرون  بااحساس پیچیده شدن دستی دوره کمرم از

بکشم ولی دستاشو دورم محکم تر کرد با احساس حالت تهوع ایی که بهم دست داد دستامو جلوی دهنم گرفتنم و همین جور که سیع میکردم از 

خودم نبود اگه چند لحظه دیگه توبغلش میموندم همون جا روی تخت باال میاوردم بغلش بیرون بیام اشک میریختم واقعا دیگه اعمالم دست 

ده زوری خودمو از بغلش بیرون کشیدم که پویانم از خواب پرید بدو بدو به دستشویی رفتم و هرچی خورده بودم باال اوردم درم از داخل قفل کر

 ن کی بود اون مهتاب سرکش کجا رفت ها بودم تا پویان نتونه بیاد تو توایینه به خودم نگاه کردم ای

 کوش اون مهتابی که باباش هرچی میگفت برعکسشو انجام میداد چه زود شدی مهتاب چه زود شدی یه حیوون خونگی یکی که فقط..فقط 

 صدای هقهقم توی حموم ومشتایی که پویان روی در میکوبید گم شد
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 پویان:مهتاب درو باز کن مهتاااااب 

نفرم وقتی حالم ازت بهم میخوره طالقم بده ترخدا طالقم بده من تورو نمیخوام عشقه و دوست داشتن که زوری نمیشه من دلم مهتاب:ازت مت

 جای دیگست 

جنون ، مطمنم جنون بهش دست داد چنان با لگد و مشت توی درمیکوبید که قبض روح شدم ترس توی وجودم رخنه کرد و از حرفی که زده 

 بودم مثله سگ پشیمون شدم 

 مهتاااااااااااببببببب

 بیییااااااااابیییرررون 

 ر داغون میشد دره دستشویی داشت کنده میشده مطمن بودم اگه یکمه دیگه به درضربه میزد د

 مهتاب: پویان غلط کردم اروم باش تابیام بیرون پووویان دارم میترسمم 

 پویان:ببببببییییییاااااااا بیرووووون ترردسو نششووونتتتت میدم بیاااا بیرون مهتااااااب واگر نه به قران درو میشکنمممم 

شدم و قفله درو باز کردم باز شدن در همانا و پریدن پویان داخله حموم همانا  ترس تنها کلمه ایی بود واسه توصیفه حالم اروم اروم به در نزدیک

از چشماش خون میبارید با سیلی که توی گوشم زد برق از سرم پرید اخرین بار شبه عروسی بود که اینجوری منو زدو شبشم به بدترین شکل 

 مجازاتم کرد

 در رفت پویان من مهتاب: ننننننه ترررخداااا پوویان نکن بخدا از دهنم

پویان موهامو از پشت گرفتو دوره دستاش پیچید جوری موهامو میکشید که از درد سر داشتم منفجر میشدم منو کوبید به دیوارو سیلیه بعدیو 

 نثارم کرد:

 پویان: بدت میاد ازممممم ارررره 

 .........ن..نه...ننننه_
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 پویان:حالت بهم میخوره مهتااااااااااابببببب اره 

 غلط کردمممم پویان _

 پویان:گفتیییییییی مهتااااااااب گفتیییییی مثل اینکه بدجور تنت میخاره بیاااا ، بیاخودممم واست میخارونمش

 خورد ، یه پیک 'پویان از اتاق بیرون رفت و با یه شیشه مشروب برگشت

امه میداد وقتی بتری تموم شد پویان افتاد به جونم مثل سگ دوپیک، سه پیک ..... با گریه ازش خواهش میکردم تمومش کنه ولی بی توجه اد

 زیره دست و پاهاش بودم و التماس میکردم بس کنه رهااام کنه ولی نه ادامه داشت پویان مست بود 

 این بود ادعای عاشقییییییییییییی

اا عذاااببمممم نده تموووومش کن تموم شد من دیگه این بود اون همه دووست دااااشتن و خواااهش برااای دوست داشته شدننننن نکنننن خدااا 

طاقت ندارم باید دوباره تالش کنم تالش برای خالص شدن اگه توی همون لحظه میگفتن ارزوت چیه دلم میخواست بگم بمیرم همین جا زیره 

 دست و پای شوهرم جون بدم

 

 ام پویان:چرا نیام اتفاقا دلم واسه شماهاهم تنگ شده میام بعده مطب می

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

 پویان: ننننه خفه باوو حاالخدایی سولمازم میخواد بیاد

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

 پویان:باشه االن میام 

بعد  پویان برعکس همیشه منو از خواب بیدار نکردو من خودم از خواب بیدار شدم بدون اینکه حتی بهم نگاه کنه از اتاق بیرون رفت و چند ثانیه

در خونه اومد فوری سرمو از زیره پتو بیرون اوردم بوی ادکلنش تو فضای اتاق پخش شده بود از روی تخت بلند شدم و رفتم صدای کوبیده شده 

تو اشپزخونه بادیدن میز نزدیک بود دوتا شاخ گنده روی سرم سبز شه تو این دوهفته حتی یبارم نشده پویان برام صبحونه درست نکنه و میز 

 وارنگ نباشه ولی میز خالیییی بود هیچی نبود پراز خوراکی های رنگو 
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گرفته بود نمیتونستم  ل*ب*ماگه تو خونه میموندم دیوونه میشدم فضا سنگین شده بود فوری لباسامو پوشیدم تا برم بیرون و یکم دور بزنم ق

 کشیدم.... نفس بکشم حتی به با برداشتن کیفم اخرین نگاهو تو ایینه به خودم گردم و دستگیره ی درو پایین

من  باز نشد در باز نشد هرچی تالش کردم نشد دسته کیلیدی که خوده پویان بهم داده بود رو از توی کیفم دراوردن ولی هیچ کدوم درو باز نکرد

 زندانی بودممم تو خونه ی خودم 

که اون دوباره لباسامو دراوردم و رفتم توی بالکن بزرگه توی اتاق که از حیاطه خونه ی ما تو شیراز بزرگ تر بودتوی بالکن یه باره کوچیک بود 

گا کوفتیاشو توش نگه میداشت یه باربیکیو و با مبل های راحتیه قرمز روی مبل ها نشستم و پاهامو توی بغلم جمع کردم و مستقیم به اسمون ن

 کردم 

 مهتاب:خدایاااااا

 مهتاب:بیاباهم حرف 

 مهتاب:دِ اخه درده تو چی بود خداجون هان مگه من چیکار کرده بودم غیر اینکه سروقت نمازام رو میخوندم روزه میگرفتم

 نمیییییکررردممم هااااا

 شاااااااکرررررت نبوووودددم

 پس چی بود این بدبختی چی بود این همه بال چیکار کرده بودم 

 لیاقتم این بود که مثل یه سگ تو خونه ی خودم زندانیییی بشمممم اره

 اونقدر با خدای خودم حرف زدم اون قدر گله کردم که وقتی به خودم اومدم ستاره ها تو اسمون بهم چشمک میزدن 

 یکیشون خیلی برق میزد خیلییی 

 شدمو ایستادم و به اون ستاره ی چش مک زن خیره شدم بلند 

 مهتاب:ستاااااااااااااره خوش بحالتتت اجیی میبینی چیشدممم

 دیدی مهتاببب چیشد اجییی ببین با مهتاب کوچولوت چیکار کردن 
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 ستم اجیی بیااا منو ببر پیش خودت خستم از زندگی از ادماش بابا منم ادمم احساس دارم حیوون خونگی که نی

 دارم خفه میشم باالن از اینجا که تگاه میکنم خیلی باالم ولی،ولی اکسیژن ندارم

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

 بیاااتو دیگه ناز نکن 

 اخه هتل میموندم دیگه پویان خوب نیست مزاحمه شما بشم اخه 

 پویان:بیاااا تو دیگه جواهر خونه خودته

 صدای پویان و یه دختره بود 

 اااااااب پویان:مهتااااااااااا

 بیا تو دیگه جواهر مثال ما هفت سال همخونه بودیم بازم رودروایسی مهتاااب

چشمام پف کرده و موهام چولیده بود تو چشمام یه مداد کشیدمو یه شونه به موهام زدم خداروشکر لباس های توخونه بخاطره سلیقه قشنگه 

بادیدنه چشمای سرخم پوزخند زدو گفت: این جواهره مهتاب چند وقتی تا یه خونه پویان همیشه شیک و باکالس بود از اتاق خارج شدم ، پویان 

 ی خوب پیداکنه خونه ی ما میمونه توهم تنها نیستی مشکلی که نیست 

 باصدام که از شدت گریه گرفته بود گفتم:خوشومدید جواهر خانم 

 بیام خونت حاال کجا باید بخوابم نکنه وسط شما  دختره یه چشم غره بهم رفت و به پویان گفت ای اقا اینقدر اصرار کردی

 پویان: سه تا اتاق هست برو تو هر کدوم دوست داری شام پیتزا میخوای مثل همیشه پپرونی منم که سبزیجات مهتاب تو چی میخوای 

 مهتاب:...گر.سنه...نیستم..ترجیح.میدم بخوابم

 

 ازی مثل اون روزا پویاان بخون جون جواهر بخون دیگه بعدشم باید بریم اب

 پویان:گتارم رو نیاوردم جوهرخانم 
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 جواهر:نگووو جووهرر مهتاب یه چیزی بش بگووو دیگه 

 پریا:وااای داداش برامون بخون دیگه 

 سولماز:اقای دکتر ناز نکن دیگه 

وز هر داشتم به بحث بین پویان و دوستاش نگاه میکردم و به بدبختیم پوزخند میزدم پنج روز از اومدن جواهر به خونه ی ما میگذره تو این پنج ر

 روز پویانو مجبور کرده که بیرون ببرتش و حاال بخاطره اصرار های بیش از حدش اکیپی با دوستای مشترکشون 

 من بزنید جواهری برو از تو صندوق بیارش  سولماز: اقای دکتر با گیتاره

 جواهر:فدات بشم من سولمازیییی 

حالم داشت بهم میخورد حرکاتشون لوسه و زننده بود بین دوستای پویان یه پسره بود که خیلی اروم بود و عینک گندش منو یاده محمدی که 

که عینکشو جابه جا کردو با تعجب نگاشو ازم برگردوند بیچاره کپ  حاال نزدیکه سه هفتس ازش بیخبرم انداخت همین جوری بهش زل زده بودم

اب کرد چند دقیقه بعد پویان با گیتاره سولماز مشغول زدن اهنگ شد از اون شب به بعد پویان حتی دیگه به چشمامم نگا نمیکنه من از طرفی عذ

نید واسه منتقل کردن حسه پویان مهمه سرسری نگذرید اگه وجدان دارم از طرفی خوشحالم دوگانگی بهم دست داده)لطفا شعرو بادقت بخو

 واجب نبود نمینوشتمش(

 

 دوباره نم نم بارون

 صدای شرشر ناودون

 دل بازم بی قراره 

 دوباره رنگه چشاتو

 خیاله عاشقی باتو

 این دل اروم نداره نداره نداااره
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 شبامو خوابه نوازش

 دوباره هقهق و بالش

 گریه یعنی ستایش

 ستایشه تو چشمات 

 دلم هنوزتورو میخواد 

 دل بازم پر زده واسه عطره نفس هات 

 

بهم نگا نمیکرد ولی احساس میکردم داره واسه من میخونه قشنگ میخوند ولی واسه ی من بی تفاوت بود پویان با ازدواج با من هم خودشو 

 بدبخت کرد هم منو پویان بد کرد با زندگیمون بدددد

 

 داره اتاقم عطرتو 

 دلم گرفته دوباره 

 کاره من انتظاره 

 یه عکس و دردو دالمو 

 میریزه اشک چشامو 

 غم تمومی نداره نداره نداااره 

 صدای باده و کوچه داره توخونه میپیچه

 اروم نمیشه  ل*ب*مق

 بغل گرفتمت انگار 
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 دوباره خوابه و تکرار 

 باز نبودی و من تکیه دادم به دیوار 

 دیوونگی هااااستایش یعنی 

 شبیه حسه خوبه تودله مااااا

 نگاااکن تو چشای بی قراارررم

 چقدر این لحظه هااارووو دوست دارم  

 تصور میکنم پیشم نشستی 

 چقدر خوبه چقدر خوبه که هستییی

 ستایش یعنی این حسی که دارم 

 نمیتونممم تورو تنهااا بزااارمم 

 

ون و اکیپ هایی که کناره ما نشسته بودن در اومد معلوم بود از اون ادماییه که دم به دقیقه صدای دست وسوت و جیغه بچه های اکیپ خودش

گیتار دستش نیست چون با زدنش بچه ها خیلی هیجان زده شده بودن همه براش دست زدن ولی من نزدم یعنی نمیتونستم بزنم دستام قدرت 

 و سولمازم تا االن حتما باید فهمیده باشه  باال اومدن نداشتن جواهرم فهمیده بود رابطمون چجوریاس

 جواهر کناره پویان بود بلند طوری که همه مخصوصا من بشنوم گفت ای کلک واسه کی خوندی هااا 

 پویان:واسه شخصه خواصی نخوندم به نظرم اهنگه قشنگی بود اگه دوست داری تقدیمش میکنم به تو 

 جواهر:باشه پسس واسه من میسیی 

چ حسه دیگه ایی نداشتم االن این فکر کرده من حسودی میکنم یعنی نمیدونه زن وقتی عاشقه حسوده وقتی عاشق نیستم حسودی بجز تهوع هی

م اخه چیو بکنم ها حالم داشت بهم میخورد و دندونام از سرما بهم میخورد اگه پریا نبود عمرا میومدم نمیخواستم پریا فکر کنه دختره لوسی هست
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دیگه همو ندیده بودیم کم کم سرگیجه ی شدیدی هم اومد سراغم بی توجه پاهامو توی شکمم جمع کردم و سرمو روی زانو  از عروسی به بعد

 هام گذاشتم 

 پریا:مهتاااااااااااب یه دقیقه میااای 

وباره حواسشون رفت طرفه کاره توجه بیشتریا به من که احتماال رنگمم پریده بود جلب شده از جام بلند شدم تابرم سمته پریاو سارا بچه ها د

 خودشون هنوز قدم از قدم برنداشته بود که چشام تار شدو دوباره سرگیجه اومد سراغم و دیگه هیچی نفهمیدم

 مهتاااااااب 

 مهتااااابمممممم

 پررریاااا اون ابو بده من صدامو میشنوی مهتاااب اررره

 سولماز:بجای جیغ و داد بیا این ور بزار معاینش کنم 

اطرافم تار بود میشنیدم ولی نمیتونستم عکس العمل نشون بدم انگار یه وزنه ی صدتنی روی سینم افتاده بودو مانع نفس کشیدنم میشد آی 

محمد دلم واست تنگ شده دلم تورو میخواد عشقم ، زندگیم دلم واست نگرانه این اشوبی که تو وجودم بود رو میشناختم این استرس و 

 ها همه تکراره تکراره همون روزا که محمدم رو از دست میدادم همون روزا هم ایجوری بودم  سرگیجه این تهوع

 با حسه بوی تنده الکل زیره بینیم کم کم قدرت تکلمم برمیگشت چشمام باز میشدو دیگه اطرافم تار نبود میدیدم تو بغله پویان بودم 

 پریا:بهوش اومدی چیشدی اخه 

 سولماز:بیا اینور ببینم خیره سرم دکترم بیا برو اونور 

 پویان:تو دکتری من چاه باز کنم یه مقدار فشارش افتاده پریا یکم از اون جوجه هارو بده من 

 مهتاب: گرسنه نیستم خوبم، بخاطره من ناراحت شدید معذرت میخوام برید به کاراتون برسید 

 بخور تا نخوری نمیزارم تکون بخوریپویان:چی چیو گرسنه نیستم بیا اینا 

 بعدم به یه سیخ جوجه ایی که از پریا میگرفت اشاره کرد داشتم از خجالت اب میشدم اون همه ادم زوم کرده بودن رومن بدبخت 
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 مهتاب: حاال بعدا میخورم یه مقدار خسته بودم نگران نباشید 

 اااجواهر: اییش بابا میگه خوبه دیگه عجب گیری دادید شماها

همه دوباره مشغول شدن هنوز همون جا نشسته بودم منتظر بودم پویانم پاشه بره یه نفسه راحت بکشم که پویان بهم نزدیک تر شد و اروم 

 گفت: ححامله نیستی مهتاب

 هااااا_

 پویان:اووووف میگم حامله نیستی!

 از کنارش بلند شدم و رفتم پیش پریامهتاب: خ..و..خوب..اشت..باه..اشتباه حدس زدی اونی.که فکر میکنی..نیست.

 پریا: ای کلک داداشم چی بت گفت رنگه گجه شدیییی راستشو بگو

 مهتاب: هیچ..ی بابا...چیزی..نگ..فت. که

 پریا: تلف شد داداشم وقتی افتادی زمین بیشتر مراقبه خودت باش دیگه داداشم رو به کشتن میدی

 

 من یه آقایی دارم که زندگیمه

 گفتناشم  عاشق خانومی

 عاشق وقتیم که عصبیم و نازم میکشه

 

 پویان: به به جواهر خانم حاال کجا این اقاتونو قایم کردی 

 جواهر: بروو بابا من خوشم اومد از این متن برات خوندم 

من تمامه حجمم رو دانلود پویان ادکلنش رو برداشت و رو خودش خالی کرد رو به جواهر گفت: پاشو بریم دیگه باید رمزه وای فای رو عوض کنم 

 کردی 
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 جواهر:نوش جونمممم 

با بیرون رفتن جواهر و پویان دوباره حسه حالت تهوع اومد سراغم بدو بدو رفتم دستشویی و تمام محتویات معدم رو خالی کردم الغر تر از 

ن دوباره حالم بهم خورد ولی دیگه چیزی نبود که باال همیشه به نظر میومدم و زیره چشمام هم گود رفته بود انگار از قیافه خودمم بدم میومد چو

 بیارم 

 مهتااااب مهتاببب چته تو دختر بیا ببینمت بیا بریم بیمارستان 

داشتم مهتاب:حااالم... خیلی..یی بده پ..ویان خیی..لیی بدم از خو..دمم بدم..میاد داد میزدم دیگه صبرم تموم شده بود انقدر حالم بد بود که 

 پویان:پاشو دردت به سرم پاشو ببرمت دکتر تو که داغون کردی خودتو مهتاااابم پاشو نشین رو زمین  'چشمام میدیدم  مرگ و به

 پویان تو پوشیدن لباسام کمکم کرد اونقدر بی حال بودم که حسه مخالفت کردنم نداشتم پویان روی دوتا دستاش بلندم کردو به از خونه خارج

شد سواره اسانسور شد چشمام و بسته بودم و سرم رو سینه ی پویان بود اشکام کت اسپرته ابی شو خیس میکرد دره اسانسور که باز شد 

 اسانسور بود با تعجب به ما نگاه کرد بعد رو به پویان گفت:مهتابم با ما میاد دنباله خونه جواهر پشته 

 پویان:بعدا میریم دنباله خونه فعال باید بریم بیمارستان 

 جواهر:..بی..مارس..تان..بیمارستان واسه چی ب.یا ببریمش..مطبه سولما..ز 

امروز هست اون معاینش کنه بهتر پویان منو رو صندلیه عقب گذاشت عین جنین تو خودم پویان:نه میریم بیمارستان خودمون دکتر ذکریا هم 

 جمع شده بودم 

ماشین باسرعت حرکت میکرد و حرکت ماشین برام مثل گهواره ایی بود که تکون میخورد و صدای غرغر های جواهر و پویان که خودشو سرزنش 

خه غرورت مهمه یا مهتاب که داره جلوت پرپر میشه عجب کودنیم من دوماه پیش وقتی تو پارک میکرد واسم الالیی بود: تقصیره منه دیگه بگو ا

 غش کرد باید میبردمش دکتر نه حاال 

 جواهر:طوریش نیست که بابا شلوغش میکنی توهم هرکس باال اورد که 

 همی کسل و بی حاله همش باال میاره سرگیجه داره پویان: یه بار دوبار اقا اصال سه بار مهتاب از وقتی تو اومدی خونمون حالش بده میف

 جواهر:بابا حتما ویروس داره یه سرم بزنه خوب میشه دیگه 
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 پویان:شایدم حامل...

 دیگه بقیه حرفاشون رو نشنیدم چون کم کم پلکام سنگین شد و چشمام روی هم افتاد

 

د بودم محمد منو تو بغلش گرفته بود و چهرش نشون میداد خیلی استرس با احساس معلق بودن بین زمین و هوا چشمامو باز کردم تو بغله محم

 داره کم کم چشمام کامل باز شدن و دیدم توبغله محمد نیستم توبغله پویانم..پویان

 پویان:اسدیییییی خانم دکتر ذکریاهست اسدی: وایی اقای دکتررر سعیدی تخت بیاررر بله خانم دکتر هستن

 پویان: تخت نمیخواد

 ای بی حال و گرفتم گفتم بزارم زمین میتونم راه بیام باصد

 پویان:حرف نزززن مهتااااب خواهش میکنم ازت ساکت باش نفسم

*********** 

 چند وقته این حالت هارو داره 

 پویان:اووم دوماه پیش رفته بودیم سرخسار اونجا بیهوش شد و بعده اون بیشتر اوقات این حال و روزش بود

 میزارید اقای دکتر شما مارو تنها

 پویان: چراااا؟؟خوب به منم بگید دیگه 

 خانم دکتر ذکریا یه خانم سالخورده جدی و وارد بود که با هیچ کسم شوخی نداشت پویان که دید هیچ راهی نداره از اتاق بیرون رفت

 ذکریادرحالی که روی ورقه جلوش چیزی یاد داشت میکرد گفت: چندسالته

  مهتاب: هیجده سالمه

 ذکریا:واسه ازدواج زود نبود اونم با مردی که یازده سال ازت بزرگ تره 
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 مهتاب: مم..ن من..پو..یان..و.ممن

 ذکریا:ااااااااه خوب دیگه خودشو کشت 

 خودت چه احتمالی میدی

 مهتاب:..ن..نمیدونم 

 ذکریا: نمیدونی حامله که نیستی......

 مهتاب:نه من مطمنم حاملهنیستم 

ذکریا:از کجا اینقدر مطمنی حاال واست یه ازمایش نوشتم فوری تا یکی دوساعت دیگه حاضر میشه تو این دوساعتم واست یه سرم مینویسم 

 رنگ به روت نمونده تو بعدم مهره گندشو روی کاعذ کوبیدو گفت: دوساعت دیگه جواب ازمایشاتو بیار نگا کنم 

 دکتر گفت بدتر شد از اتاق که بیرون رفتم پویان مثل مرغه سرکنده دمه در داشت بال بال میزد  حالم بد بود و با فکر کردن به چیزی که

 پویان: چیش مهتاب چی گفت خانم دکتر بهت مشکلت چیه 

 مهتاب:گفت اول ازمایش بده 

قدار جون بگیری تو با استرس دلهره و پویان:اهی واست بمیرم نگاش کن رنگ به رو نداره بیا بریم ازمایشتو بده بعدش میبرمت یه جیگرکی یه م

 عذاب ازمایش رو دادم و بخاطره احساس ضعفی که داشتم قبول کردم با پویان بریم جیگرکی 

 پویان:دِ بخور دیگه 

 مهتاب: حالم دوباره بهم میخوره تازه اروم شدم ترخدا گیرنده دیگه نمیتونم بخورم پاشو بریم خونه 

میریم بیمارستان واسه چک کردن جواب ازمایش ها پاشو خوب ولی شب باید کله غذاتو تموم کنی میخوای بغلت پویان:خونه چه صیغه ایه االن 

 کنم 

ن یه نگاه چپ چپکی بش کردم که فهمید چی گفته و گفت: اخه حال نداری گفتم کولت کنم محبتم به شما نیومده مهتاب بانو بریم واگر نه با او

 چشمات منو میخوری
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 تق تق تق

کریا:بیا تو درو باز کردیم و داخل اتاق خانم ذکریا شدیم هنوزم احساس بی حالی میکردم پویانم با من وارد اتاق شد رو به خانم دکتر ذ

 گفت:جواب ازمایشا رو گرفتیم

 ذکریا: بدش به من ولی فکر نکنم چیزی باشه حتما ویروس گرفته 

 له اینکه بخواد ورقه رو بخونه در اتاق به شدت باز شدجواب ازمایشو باز کرد عینکش رو روی چشماش گذاشت قب

 ذکریا: مگه اینجااااااا

 قاسمی:خانم ذکریا دخترتون دخترتون ضربانش رفته 

 خانم ذکریا رنگش پریدو فوری از پشت میز بلند شد 

 ذکریا: یا قمر بنی هاشم خدایا خودت مهنازم و بهم برگردون اقای دکتر دستم به دامنت 

 اب تو بشین همین جا پویان:مهت

پویان و خانم دکتر ذکریا با دو از اتاق خارج شدن سرم رو روی میزه خانم دکتر گذاشتم دوباره سرگیجه هام شروع میشد و چشمام داشت 

 سیاهی میرفت 

 قاسمی: خانم دکتر حالتون خوبه

 مهتاب: نه نه سرم گیج میره میشه بهم..هیچی ولش کن میشه زنگ بزنید اژانس 

 می: بله بیاید با من تا تماس بگیرم قاس

از جام بلند شدم و اروم رفتم سمت قاسمی دستم رو گرفت و منو نشوند رو صندلی و مشغول شماره گرفتن شد بعده قطع کردن تلفن گفت: خانم 

 دکتر میگما شما چقدر دلنشین و زیبایی اقای دکتر حق داره اینقدر شما رو دوست داشته باشه 

 ر نیستم که هی میگی خانم دکتر من تازه دیپلم گرفتم مهتاب:من دکت
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 قاسمی:خوب حاال بالخره دکتر میشید دیگه خانم دکتر یه سوال بپرسم 

 مهتاب:بپرس

 قاسمی: شما از اینکه خانم دکتر اشفته....وای خدایا من چی میگم ببخشید ترخدا 

 بی توجه بهش چشمام رو روی هم گذاشتم اخه چقدرم واسه ی من مهمه که سولماز و پویان چه غلطی میکنن 

 قاسمی:خانم دکتر بیاید این اب قندو بخورید رنگ به روتون نمونده االن اژانسم میاد

 

 کیلیدو توی درچرخوندم و وارد خونه شدم اولین بار بود که تنهایی از بیرون برمیگشتم 

 ر: به به تشریف اوردید کجاااابودید یه ساعته دکترم اینقدر طول میکشه جواه

 مهتاب: بتوچه ربطی داره هان بتوچه به توهم باید جواب پس بدم کجا بودم عجب بدبختی گیر کردیما

 رده خودشم مالیه نه جونم منجواهر:زبونت خیلی دراز شده باید کوتاش کنم نه دختره ی دهاتی واسه من ادم شده لقمه ی زیادی برداشته فکر ک

مهتاب: خفه شو بابا من دهاتیم یا تو که معلوم نیست از کدوم گورستونی باروبندیلتو جمع کردی سه ماهه خونه من شدی سرجهازیه پویان تو 

 کی میری هان خیلی رومخی بخداااا خیلی 

 ینجا زندگی کردم حاال دوماهه اومدی خودتو مالک میدونیجواهر: هِه خونه ی تو میگم جوگیری میگی نننه بدبخت من هفت ساله تمام ا

 مهتاب: اره دیگه اگه خانواده درست حسابی داشتی هفت سال تنگه یه پسره غریبه نمیخوابیدی 

لیل نشده جواهر اومد سمتم و با کشیده ایی که تو گوشم خوابوند شکم کرد ادرنالین بدنم رفت باال کتک خورم ملس شده بود ولی اونقدرم خارو ذ

کم بودم که این زنیکه ج....بخوابونه تو گوشم و هیچی نگم دستم و باال بردم با عقده تمام این ماها که زجر کشیدم توی گوشش زدم اونقدر مح

زدم که از دماغ و دهنش شروع کرد به خون اومدن با دیدن خونه دماغش جری شد و با ناخوناش روی صورتم چنگ انداخت با این که ازش 

وچیک تر بودم ولی زورم خیلی ازش بیشتر بود فوش میداد موهامو میکشید چنگ مینداخت ولی من فقط بهش سیلی میزدم تمام صورتش کبود ک

 و خونی شده بودخوابوندمش رو زمین و نشستم روش محکم میزدم تو صورتش
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 سیلی اول سمت راست: بتوچه زنیکه من کجا بودم 

 خت کی گورت گم میکنی سیلی دوم سمت چپ: مفت خوره بدب

سیلی هایی که بهش میزدم و عقده های سه ماهه اخرو خالی میکردم تا سیلی دوازدهم ادامه داشت کل صورتش داغون شده بود قبل اینکه سیلیه 

 سیزدهم رو بخوابونم تو گوشش دستم رو هوا متوقف شد 

 دختر پویان: چیکار میکنی مهتاب یا خدا چرا اینو این شکلی کردی تو اخه

ز خونه من مهتاب:ممممممگه اااااییینجااااا کاروان سرااااست هااان این کیه توو خونه ی من داره گه خوریییییی اضافه میکنه اگه همین االااااان ا

با تو داره اون دختر  نررره بیروناااا تیکه تیکش میکنم دوماهه داره میگرده خونه پیییدااااا نکرررده هاااان اصال به درک که پیدا نکرده چه صنمی

 خالش مگه خونه نداره اومده چترشو اینجا پهن کرده رو مخه من اسکی میره 

 جواهر:..پویااااان خفش کن اینووو هااا میام میزنم لهش میکنم واگر نه دختر دهاتیوووو بگیر زنتوو 

 پویان: من نبودم هیچ غلطی نکردی حاال که اومدم میخوای چیکار کنی

دددد تورو هم میزنما دختره ی پرو واسه من شاخ بازی در میاره اگه منو میشناخت جرعت نمیکرد حرف مفت بزنه تو مدرسه بهم مهتاب: نخندد

 میگفتن کاپیتان حاال بزارم این پیری منو بازخواست کنه نخنددددد

 پویان:....با..خخ..شه..خخخخخخخخ

 مهمون که زیاد رو بدی فکر میکنه چه خبره مهتاب: ببند نیشتو مسواک گرون میشه تقصیره تو دیگه به 

 پویان: باشه باشه فهمیدم زدی بدبختو آش و الش کردی شکایت نکنه خوبه 

 دینگ دینگ 

 با شنیدن صدای تلفن به سمته تلفن یورش بردم و به پویان که میخواست بلندشه بره تلفن رو جواب بده چشم غره رفتم تلفن رو برداشتم: کیه

 کیه منم باز کن درو خخخخخ خدا مارو با کیا کردی هفتاد ملیون اخه کمتر ولی با کیفیت تر تولید پویان:خخخخخخخ

 مهتابم، نازنینم جوابمو نمیدی
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_........... 

 مهتاب مرگ من جواب بده حتما باید با شماره ناشناس بهت زنگ میزدم تا دوباره صدای کیه گفتنات رو بشنوم 

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

پویان مشکوک نگام میکرد و کم کم اخماش میرفت توهم اشکام راهه خودشونو پیدا کرده بودن و هیچی نمیگفتم سکوت جواب کسی بود که یه 

 زمانی عاشقانه دوستش داشتم 

 دلتنگتم مهتابم بیا ببینمت عزیزکم بیا بی قرارتم تا کی میتونم دوری تو تحمل کنم و صداتم نشنوم نازگله من

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

صدای گریم و خوب میشنید و خودشم شروع کرد به گریه کردن پویان هر لحظه قرمز تر میشد و دسته مبلو با تمام وجودش فشار میداد تا 

 خودشو کنترل کنه دوباره حس حالت تهوع بهم دست داد بی سیم رو روی مبل پرت کردمو به سرعت خودمو به دستشویی رسوندم 

دستشویی میپیچید انگار شادی های لحظه ایی هم به ما نیومده انگار با شنیدنه صداش باید دوباره واسم یاد اوری میشد هقهقم تو فضای بزرگ 

که زندگی من اجباره تمام هستی و نیستم زوریه و دختری که تو دبیرستان همه بهش میگفت کاپیتان توی همون ساال جامونده تموم شد رفت 

سی که اسم شوهرشو یدک میکشه نابودش کرد دیگه دوشیزه مهتابه محمدم نبود خانمه پویان بودم خانم دکتر اون مهتاب رفت باباش کشتش ک

ر شده بودم وای مامان وای مامان چرا زنگ زدی چرا یادم اوردی چرا بهم یاداوری کردی من دیگه یه دوشیزه تو خونه ی پدرم نیستم اخ که چقد

وره حوض ابیه وسط حیاطمون که دورش گلدونای مامان بودو توش همیشه دوتا ماهی قرمز و یه هندونه گنده دلتنگم دلتنگه روزایی که با ستاره د

بود میدوییدیم و سره هم دیگه داد میکشیدیم اره من دل تنگه محمدم ولی بیشتر دلم وایه دوران کوچیکیم تنگ شده واسه روزایی نه عشق 

 اون موقع ها فقط مشق نوشتن عذابم میداد کاش کوچیک میموندم کاش هیچ وقت بزرگ نمیشدم  محمد عذابم میداد نه ترسه و نفرت از پویان

 مهتااااااااب 

 دِالمصب باز کن این درو دیگه تقی به توقی میخوره میچپی تواین دستشوییه کوفتی خود خوری میکنی 

 مهتااااااابببببب باز کن این بی صاحاب رو
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 پویان:حرف اخرته

 فه اخرمه نمیاااام مهتاب: اره حر

ید بلندشدم رفتم تو اتاق خواب روی تخت نشستم و پتو رو تا اخر کشیدم رو خودم چند ثاتیه بعد از فرو رفتن تشک فهمیدم پویانم اومد و خواب

 برعکس شبه گذشته بهم نچسبید و بافاصله ازم دراز کشید بی توجه چشمام رو بستم و کم کم خوابم برد

********** 

 مهتاااااب ندوووندوووو 

 واییییی خیلی خوشم میاد کفشاتو دربیار

 مگه بچه ایی ندووو میخوری زمین 

 باد الی موهام رد میشد و شن های ساحل از الی انگشتان سر میخورد و با لذت روی ساحل میدویدم 

بیااااا کفشاتو پات کن شیشه میره توپات به سمتش برگشتم و دستامو دوره گردنش حلقه کردم پاهامم بلند کردم و پیچیدم دوره کمرش 

 کردم و گفتم : نگرانمی البته که نگرانتم عشقه من  ب*و*ساویزونش بود اروم گوشش رو 

 بدوووو دیگه نیخوام تو بغله تو بدووم بدو دیگه زود باش 

 ی بیا پایین ببینم مهتاب خانمآی آ

 قهرم باهات 

 از دسته تو مهتاب بانوووو 

شروع کرد به دویدن صدای قهقهه هام تو فضای ساحل میپیچید کمی که دوید منو رو زمین گذاشت و خودشم کنارم نشست : مشاهلل چقدر 

 سنگین شدی 

 گمشوووو من خیلیم باربیمم 

 سینه ی ستبرش گذاشتم و یه متنه زیبارو که چند وقت پیش تو مجله خونده بودم رو اروم زمزمه کردم:کم کم افتاب نارنجی میشد سرمو روی 
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 دلم یک آغوش گرم میخواهد...

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

 این نهایت خوشبختی و آرزوی من است....

 من باشم و تو

 ونه مشکل،به دور از تمام سختی ها،فقط من باشم و تویه آغوش گرم،یک زندگی کوچک به دور از هرگ

 من و تو یک آغوش گرم

 کنار هم

 فکرش را بکن

 چقدر خوب میشود

 من و تو

 یک زندگی گرم

 در اغوشه هم

 دوست دارم عشقم تو نباشی منم نیستم 

 ن عشقممنم همین طور واسه اولین بار حس میکنم عاشق شدم عاشق تووو تو اخرین عشقمیی اولیی و اخری

 

 نووو بده محمممد اره مهتاب خوابشو میدیدی حامله بودییییی اررره اسمم انتخاب کردی اقا صدراااااااا مهتااااب الل مونی گرفتییی چرااااا جواب م

 با زدن دومین سیلی تو گوشم عصبانیتم تا حده انفجار رسید دیگه واسم مهم نبود چه غلطی میکنه 
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 ووو میدیدم مشکل چییییه هاااان تو که میییدونییی واسه محمد میمیرممم نمیدونییی ننننه تو خودت جدامووون کردیییمهتاب: ااااارررره خوااابش

 پویان: منننن کررردم مهتاااب من کررردم من فقط خواستگااااارت بودم و دیوانه وار میپرستیدمت وقتی بابات گفت بیاید منننن تو رو واسه

یی اگرم جدا شدی بابات کرده من نکررردم حاال هم تو دیگه زنه منی حق نداری به گذشتتته فکر کنیییی مگه من خودممم میدونستممم فهمیدی

 ادم نیستمممم مگه سیب زمینیم که وقتی میبینم زنم تو خواب داره با معشوقش عشق بازی میکنه عین کبک سرمو کنم زیره برف مهتاااااب نکنن

 م نده تو رو به قراااان نکنننن عذابمم

مهتاب: من عذابت میدم با فکر کردن به محمددد اره پس تو چی دوست دخترت که هفت سالم باهاش زندگی میکردی و اوردی خونه چیزی گفتم 

 دوماه کامل هر روز بیرون بودی چیییزی گفتممم هااا 

نیستی هااااا مگه نباییید حسودییی کنیییی دوست دخترم و پویان: دِ اخه المصب من از همین ناراحتم از این ناراحتم چرا هیچی نگفتی مگه تو زن 

 اوردم بغلت صدات در نیووومد چرا اخه میدونی وقتی جواهرو میزدی چه قدر خوشحال بوددمممم ارره میدونستی مهتااااااب داغونم نکن محمددد

 ادره بجه ی یکی دیگه اییی اره اررررره تموووم شده االن من شوهرتم تو زنه منییییی میفهمیییی عشقه منییی ولی تو خوابات م

مهتاب: زندگیم خالصه میشد تو محمد چه نامردی که میخوای سه ماهه فراموشش کنم مگه من سع ماهه عاشقش شدمممم پووویان مگه 

بدبختییم  خوابایی که میبینمممم دسته منه درمورده حسودی هم میگممم عاشقا حسود میشن من عاشقت نیستم دوست ندارم میدونیییی

کجاستتت حتی ازت متنفرمم نیستم هیچ حسی بهت نداررم هیچ حسی من محمدو دوست داشتم دوست دارم و خواهم داشت میخوای نگهم دار 

 نمیخوایم من حرفی ندارم طالقم بده ولی اینو بدون من هرگز نمیتونم تورو دوست داشته باشم اقای دکتر شما به ما نمیخوری

 

 یی زدی مهتاااب چه زریییی

یستال باید زبونتووو کوتاه کننممم اره پویان موهام و گرفت و از اتاق کشیدم بیرون و به سمت اشپزخونه برد دره کابینت و باز کرد و تمام کیر

ااااب به من هارو ریخت بیرون جوری اربده میکشید که خونه داشت میلرزید : ارررررره بههههه من نمیخووورییی لیاقتتتت همونننن دیوث مهتاااا

 نمیخووووریییییی تمام ظرفا رو تو دیوار میکوبید 

 نکنننن پویان اسیب میبینی
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 واستتتتت مهمهههه اره خیلیییی مهمه به درک بزار بمیرم حس میکنم یه بی خاصیت بی غیرتم که تو هر گوهی بخوای جلو روم میخوری 

مهتاااااااااااب حالم از خودم بهممم میخوره که عااااقشتمممم ازخودم متنفرررم که عاشقه دست خورده ی اون بچه دهاتیییی شدم من پویان 

ار رادمهر کسی جرعت نداشت بهمممم بگه تو حاال تو مهتابببب تو ایستادی جلوم منو با یه حرومزاده مقایسه میکنییییی واااای خداااا من چیک

 مممم کنم

 به سمتم یورش اوردو گلومو گرفت با تمام قدرت فشار داد نفسم باال نمی اومد 

 مهتاب:..پ..و.یا..ن 

وقتی ولم کرد اکسیژن وارده ریه هام شد تند تند نفس میکشیدم پویان میز وسط و بلند کردو برش گردوند شیشه ی میز خورد و دست پویان رو 

برید عین دیوونه ها شد بود دستاشو نگااا کردو گفت: اگه دوستم داشتی دیوونه نمیشدم مهتاب چونم و گرفت عین اون شب دستای خونیش و 

صورتم و با صدای بلندگفت : دردام عذابام همه و همه واسه خاطره تو شاید اگه هرچی میخواستم بهم نمیدادن میتونستم بزارم و بری مالید به 

ولی نه من بدون تو نفس نمیکشم یا بامن میمونی یا هم خودت و اون سربازفراری و میکشم میفهمیییییی مهتاااااب میکشمت هم خودتو هم 

 اونوووو 

 پویا..ن ار...وم...با..ش خوا..هش مهتاب: 

عشقت پویان: خففففففه شووووو فقط ساکتتت باش مهتااااب واگر نه میزنم لهتتت میکنم وسایالت و جمع کن با مامان اینا میریم مهتاااااب شاید 

ت میکنم حاالم خرابه امرووووز رومخممم رو واقعا دیدی و منم...منم...هوووووف حاضر باش واگرنه به والی علی عشق مِشق و میزارم کنارو داغون

 نرووو

 

 عشق من 

 صدات ارامشه محضه 

 عشقه من 

 به همه دنیا می ارزه
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 عشق من

 به دلم میشینه حرفات

 

 پویان:خفه کن این مرتیکه رومهتااااب صداش رومخه 

 مهتاب: دارم گوش میدم چرا دوباره سیم هات اتصالی کرده پویان

 ری باهاش اون یارو تو اهن پارش اینو میزاشته برات پویان: اره دیگه خاطره دا

 مهتاب: خفه شووو پویان تو مریضی روانیییی میفهمیییی تو حتی به خودتممم شک داری این اهنگ جدیده معیوب چجوری با محمد 

بیاری یدونه میخوری مهتاب جلوی بی هوا خوابوند زیره گوشم تو چشمام پر از اشک شد درحالی که به روبروش نگا میکرد گفت: هر بار اسمشو 

 هر کی هم باشی فرق نداره یدونه میخوری پس ببند دهنتو که من بی ابروم یهو دیدی تو جمع خوابوندم زیره گوشت 

 ماشین: اقا و خانم رادمهر که پریا هم توش بود جلوی ما حرکت میکرد اشکام از هم دیگه سبقت میگرفتن و پویان سیگار میکشید 

 گاری نبودددم مهتاااب از دود بدممم میوومد چیکار کردییی با من تو المصب داغونم کردی تو پویان: سی

_...... 

ماشینو زو کناره جاده متوقف شد پویان سرشو روی فرمون گذاشت و از تکون خوردن شونه هاش فهمیدم گریه میکنه سرشو از روی فرمون 

ت و گفت: معذرت میخوام تحمل ندارم بشنوم اسمشو صدا میکنی مهتاب خودمم عذاب برداشت و بهم نگا کرد دستشو روی جای سیلیش گذاش

 میکشم وقتی عاشقانه اسمشو.....

گریه نکن مهتاب ترخدا گریه نکن بابا منم سنگ نیستم ادممم احساس دارم غیرت دارم خوش ندارم زنم راه به راه بگه محمد.. محمد محمکم 

یی غیررررت یعنییییی چییی مهتااااااب میفهمییییی به علی قسم خودم وقتی میزنمت ناراحتم ولی وقتی محمد روی فرمون کوبیدو گفت: میفهمیییی

 گفتنات رو میشنوم اتیش میگیرم و و اختیارم از دستم خااارج میشه 

 مهتاب:..میشه یه سوال ازت بپرسم قول میدم دیگه اسمشم نیارم 
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 پویان بهم نگا کردو گفت: بگو مهتاب بگو 

 مهتاب: چیشد؟چیکارش کردی ؟؟

 پویان: کیوو

 مهتاب: بعده شبه عروسی چیکارش کردی چه بالیی سرش اومد 

 پویان: اگه بگم دیگه بهش فکر نمیکنی مهتاب دیگه اسمشو نمیاری 

 مهتاب: قول نمیدم ولی سیع میکنم فراموش کنم خواهش میکنم بگو 

 به چشمام زل زد انگار میخواست از صحت حرفام مطمن شه : قول میدم پویان به روحه خواهرم 

پویان: فردای اون شب که گفتم میرم سرکار نرفتم سرکار رفتم جایی که میموند خونه دوستش یه مشت مالیه درست حسابی بهش دادم تا 

 دوهفته پیشم بیمارستان بود حاال فهمیدی 

 سرت اوردن زندگیم چه بالیی سرت اومد  اخ محمد چه بالیی

 پویان: مگه قول ندادی تالش کنی بش فکر نکنی مهتاب قسم خوردی

 مهتاب: فکر نکردم

 پویان: چرا مهتاب فکر کردی حاضرم قسم بخورم فکر کردی 

 نکنم چیکار میکنی مهتاب باید سیع کنی دیگه به محمد فکر نکنی قول دادی اره قول دادم قول دادم بهش فکر 

ماشین سرعت گرفت و حدود نیم ساعت بعد جلوی ویال که نه قصر توقف کردیم جتی از خونشون توی تهرانم بزرگ ترو رویایی تر پریا با 

 سرخوشی از ماشین بیرون پریدو به سمته دریا دوید 

 پویان با دیدن این صحنه مثل جت از ماشین بیرون پرید 

 مرررگ پویانننن نررووووو پررررریاااااااا پویان: پرررررریاااااااا ابجییییی 

 متعجب به رفتارش نگا میکردم چه عیبی داشت که پریا کمی ابتنی کنه ترس پویان بخاطره چی بود اخه
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 روی مبل دراز کشیدم و داشتم تکراره فیلم هایی که دیشب ندیدمو و میدیدم که پویان اومد روی مبل روبرویی و گفت: بهتری مهتاب 

 خوبم خوبم  مهتاب:

 پویان:اوومم میگم میگم مهتاب مامان االن زنگ زد گفتش که گفتش که 

 مهتاب: چی گفت؟

هوات عوض بشه ما هر سال این موقع ها خودمون چهارتا میرفتیم شمال االن مامان گفت 'پویان: میگم دوست داری بریم مسافرت شاید حالو 

 شما میاید یا نه 

بهش نگا کردم عین پسربچه های شروری که قیافشون رو واسه مامانشون مظلوم میکردن بود داشت با چشماش ازم خواهش میکرد تا قبول 

 کنم 

 مهتاب: پویان من خیلی حالم بده بیام باهاتونم مسافرت کوفتتون میشه ترجیح میدم تو خونه بمونم خوش بگذره بهتون 

 ر تحویله من نده من بدون تو کجا پاشم برم اینم خاموش کن بیا بخوابیم پویان: به قول بابای فرهاد شِ

 مهتاب:..د..ا..رم...ف..یلم..میبینم 

بودم  پویان: مهتاااب پاشو دیگه من خیلی خوابم میاد میخوام بخوابم زوری منو ازجام بلند کردو برد تو اتاق خواب شکنجه گاهم تا صبح تو بغلش

بود که نمیتونستم تکون بخورم فکر کنم حالم داشت خوب میشد چون حالت تهوع بهم دست نداد هیچ حسی نداشتم اونقدر محکم نگهم داشته 

مثل یه عروسک کوکی تو بغله پویان بودم که هرکاری میگفت انجام میدادم من همیشه تو زندگیم حکمه یه عروسک کوکی رو داشتم همین و 

 بخوابم بس بالخره نزدیکی های صبح بود که تونستم 

********** 

 پویان:نه مامان جون چه عشوه ایی کمی کسالت داره بخاطره همو..

_........ 
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 پویان: نه فدای تو من بشم 

_........ 

 پویان:مامان چه قهری اوالی زندگیمون به تنهایی احتیاج داشتیم خوب قول میدم از این به بعد هفته ایی یکبار بیام بهت سر بزنم 

_........ 

 پویان:نه مادره من اماده نشده فیلمه عروسیمون 

_ ......... 

 پویان: چشم من اولین نفر به شما خبر میدم حاضرشد 

_.......... 

 پویان:شمال،شمااال بهت میگم مامان اگه بهتر شد مهتاب معلومه که میایم 

_......... 

 پویان:نننننه مادره من فدای تو

_......... 

 پویان:باشه خدافظ

 یان کالفه دست تو موهاش کشیدو گفت: مهتاب یه سفره یه هفته ایی چرا لوس میکنی خودتو اخه پو

 مهتاب:چه لوسی دارم میگم حال ندارم میگی لوس نکن

 

 پویان: پریا این چه کاری بود هاااااا مگه نمیدونستس ما چقدر به این موضوع حساسممم درررک نداااارررییییی توو

 یخواستم برم تو اب تو که میدونی دریا میبینمپریا: داداش بخدا نم
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 پویان: بسسسس کن بخدا اگه ببینم رفتی سمت اب کالمون میره تو هم 

 پریا با گریه به سمته دری که احتمال دادم اتاقشه دوید و درم محکم کوبید 

 خانم رادمهر: مهتاب چرا رنگت پریده 

 نه خوبم یکم سرم گیج رفت _

 سنته سپهر زنگ بزن رستوران دختره هیچی نخورده بعده اون یه ذره صبحانه ایی که خورد خانم رادمهر: حتما گر

 نه نه الزم ویست خانم رادمهر اگه اجازه بدید من خودم غذا درست کنم _

 خانم رادمهر: نه عزیزم بزار از رستوران بگیریم فردا هم خدمتکار میاد 

 جازه بدید اخه اصال الزم نیست من این کارو میکنم اگه ا_

 خانم رادمهر:تو االن مگه سرگیجه نداری بزار ناهارو از رستوران بگیریم شب و تو شام درست کن باشه 

سرمو به نشانه موافقت تکون دادم اقای رادمهر گوشی و برداشت و مشغول شماره گیری شد پویان روی کاناپه دراز کشیده بود دستشو جلوی 

 چشماش گذاشته بود خانم رادمهرم رفت تو اتاقش و موندیم منو پویان اروم رفتم سمتشو دستمو روی دستش گذاشتم 

 پویان خوبی!چه اتفاقی افتاد _

 ن دستشو برداشت و با تعجب بهم نگا کرد پویا

 پویان: حالت خوبه مهتاب 

 من خوبم ولی تو نه چی شد پویان اگه پریا کمی ابتنی میکرد چه اتفاقی_

پویان به سرعت از روی مبل بلند شدو گفت: هِه پس نگران من نشدی حسه فضولیت قلقلکت داده نمیخوام درموردش حرف بزنم سیع نکن 

 میدی مهتااب تواین مورد دخالت نکن پویانم از ویال بیرون رفت محبت به این پسره نیومده حقشه اصال فضولی کنی فه

 

 بعد از خوردن ناهار و کمی استراحت تو اتاقی که قبال واسه پویان بود رفتم توی اشپز خونه و مشغول شدم 
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 اوووم چی درست کنم_

 قورممممممممه سبززززززییییییی 

 اااااایییییییییی_

 ترسیدی زن داداش 

 پریا ترسیدم دختر چه را مثل جن _

 پریا: ببخشید حاال میشه قورمه سبزی درست کنی اره 

 دیر گفتی پریا قورمه سبزی االن اماده نمیشه _

 پریا: خیلییی خوب زرشک پلو با مرغ نکنه اینم نمیشه هااااااااا

 د باش پریا زود باش نه این یکی میشه حاال از بیا پایین زو_

 پریا:ای بابا مثل مامانایییییی تووو

انم بیاااااابروووبییروون حواسم پرت میشه پریا با قیافه گرفته و غرغر از اشپزخونه بیرون رفت منم مشغول درست کردن زرشک پلویی که پریا خ_

 دستور داد شدم 

 

 هفت سالگی اشپزی میکردی دختر یکنی هم به پریا یاد بده خانم رادمهر: من تو عمرم اشپزی نکرده بودم مهتاب نکنه از 

 اقای رادمهر: واقعا خوش بحالته پویان 

 پویان درحالی که با اشتها غذاشو میخورد رو به باباش گفت: بابا داره خود شیرینی میکنه واگر نه من کله این سه ماهو کنسرو خوردم 

 د رو میز از خجالت داشتم میمردمهمه شروع کردن به خندیدن پریا دیگه خوابیده بو

 خانم رادمهر اخه جواهر جان بودن هر روز بیف ، میف واسه اقای دکتر درست میکردن دیگه وقتی واسه من نبود_

 .ای وای هنوز به من میگه خانم رادمهر بهم بگو مامان به سپهرم بگو بابا پویان بیف میف چیه 
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 پویان خندیدو گفت: منظورش بیف استراگا

 تاب: خوووب حاالا هموووونمه

 پویان: حاال زود بخورید که بریم ساحل 

 پریا: اخخخخخ جووون 

ن با تعجب به رفتارشون نگا میکروم خانوادگی یه تختشون کمه نه به اون که صبح بخاطره ساحل رفتن پریا قیامت کردن نه به اون که حاال میگ

 پاشو بریم ساحل جلل خالق از دسته این خرپوال

 

 مهتاب:میشه برم دستشویی 

 پویان: باشه بریم پاشو 

 مهتاب: تو چرا خودم میرم دیگه مامان اینا تنها میشن زود برمیگردم 

 پویان: خوب تو که نمیدونی کجایت بریم باهات میام 

 بشین زود میام wcمهتاب: ای بابا بشین دیگه االن میام مگه کودنم اونجا نوشته 

 منم از روی تخت بلند شدم و به سمته دستشویی پارک جنگلی که اومده بودیم رفتم پویان با نارضایتی نشست 

 

 اخیییش تخلیه شدم از دستشویی بیرون اومدم و دوباره رفتم سمت پویان اینا پویان داشت ذغال میچرخوند 

 پریا: داداش کدوم تمباکو رو بریزم توش 

 پویان: دوسیب دیگه خنگه 

 اعت پیش کشیدید میدونید چقدر واسه سالمتیتون بده مامان شما بهشون یه چی بگید مهتاب: بابا شما که نیم س
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 مامان: وِل کن دخترم اینارو 

 مامان مهسا درحالی که سیب پوس میگرفت گفت: مشاهلل سفر بهت ساخته ها تپل شدی 

 دستامو روی گونه هام گزاشتم و گفتم من چااااغ شدم 

 ل مامان: چاغ نه تپل دخترم تپلللل

 غروب بود که از پارک جنگلی بیرون رفتیم 

 

گه صدای ضبط و پویان زیاد کرده بود و سقف ماشینم کنار زده بود و باد بهاری و مالیم توی صورتمون میخورد اخرای زمستون بود و دو هفته دی

 افرین خوب خوندی -وارده ساله جدید میشدیم و چهار ماه از ازدواجمون میگذشت پویان با اهنگ زمزمه میکرد با تموم شدن اهنگ ساکت شد

 فقط همین خوب خوندم  پویان:

 واااا خوب چیکار کنم 

 ه کوچولو هم راضیم ب*و*سپویان: به یه 

 مهتاب: خیلیم بیریخت خوندی 

 

رفتم بارون تند تند به پنجره ی اتاق میخورد و من خوابم نمیبرد پویانم واسه خودش خوابه هفت پادشاه رو میدید اروم از روی تخت بلند شدم و 

 وفانی بود پشت پنجره دریا هم ط

 سوییشرت پویان و به همراهه شالم برداشتم از اتاق خارج شدم بعده پوشیدن سوییشرت سورمه ایی پویان که اندازه بابام بود و سرکردن شالم

 از ویال خارج شدم و اروم اروم به سمت ساحل رفتم 

چوب برداشتم و شروع کردم به کشیدن اشکال مختلف روی شن دقت که کردم دیدم یه چهره شده چهره ی مامانم بود موجه بزرگی اومد و 

تصویره مامانو با خودش برد نشستم روی شنا و پاهامو ّبغل کردم اخرین بار که اومدم شمال ستاره هنوز زنده بود ویالی پویان اینا ساحل 
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لی ساحل به ویال شون حدود دوازده قدم بود خیلی دور تر از من چند نفر بودن از جام بلند شدم و برعکس شلوغی ساحل که اختصاص نداشت و

رو به خلوتی میرفت حرکت کردم فکرم خالی بود نه به پویان فکر میکردم نه به محمد ذهنم ازاد بود جلوتر که رفتم به یه تخته سنگه بزرگ 

 ردم به سنگ تکیه دادم رسیدم احساسه خستگی میک

خواهش میکنم رویا بهم یه فرصت بده میخوام مهتاب و فراموش کنم رویا دارم موفق میشم مهتاب داره از ذهنم پاک میشه من میخوام تورو 

 دوست داشته باشم اینو درک کن 

ز پشت سنگ بلند شدم تا بتونم انوره سنگو ببینم و فکر کردم دوباره توهم محمد و زدم و دارم خواب و خیال میبینم ولی ننه خواب نبودم اروم ا

جی مطمن شم یه خیاله ولی نه محمد بود خودش بود که.. که یه دخترو به اغوش کشیده بود با یه نگا دختررو شناختم رویا دوستم، بهم میگفت اب

سوزن سوزن میشد من عاشقه کی  ل*ب*مم قبا دیدنشون بهم حالت تهوع دست داد دستم و روی دهنم گذاشتم و به سرعت از اونجا دور شد

 بودم دوسته من کی بوده دوست صمیمی که بهم میگفت ابجی محمد وای خدا چه دنیای کثیفیه 

دور شدم از اون فضای کذایی دور شدم پاهام تحمل وزنم رو نداشت کم کم سرم گیج رفت و روی شنای ساحل که حاال موقع طلوع افتاب طالیی 

 و صحنه هم اغوش شدن محمد و رویا توی ذهنم میچرخیدشده بود پخش شدم 

 

 )سوم شخص(

 

 پویان از خواب بیدار شد و با دیدن جای خالی مهتاب ترس وجودش رافرا گرفت باسرعت از جایش بلند شد و از ویال خارج شد هزار جور فکر از

 ذهنش گذشت

دوید ترس کله وجوده پویان و در بر گرفت اطرافه ساحل و با چشمای تیز  مهتاب رفته یا شایدم تو دریا با فکر به این موضوع به سمته ساحل

بینش نگاه میکرد با دیدن جسم بی جون مهتاب که روی شنای ساحل بود باسرعت به سمتش دویید اولین فکری که به ذهنش رسید خودکشی 

نفس راحتی کشید حال اشفته ایی داشت اسم مهتاب کردن مهتاب بود با ترس دست روی گردن مهتاب گذاشت و با مطمن شدن از زدن نبضش 

رو بلند صدا میزد نمیدانست چه بالیی سرش اومده به یکباره تمام علم پزشکیش رو از دست داده بود مهتاب را مثل گنجشکی زخمی در اغوش 
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مهتاب را به محمد تقدیم کند شاید کشیدو با عجله به سمته ماشین دوید بعضی اوقات فکر میکرد ای کاش میتوانست از مهتاب دست بکشدو 

 انوقت مهتاب خوشبخت تر میشد ولی خودش هم میدانست دست کشیدن از مهتاب امکان پذیر نیست هرگز امکان پذیر نیست

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

 )مهتاب(

 

 با احساس سوزش روی دستم چشمامو باز کردم و با چهره ی خندون پریا مواجه شدم  

 پریا: ای وای بهوش اومدی بدو بدو از اتاق خارج شد

اتاق  نگامو چرخوندم توی بیمارستان بودم از بزرگی اتاق و شیک بودن فضا فهمیدم اتاق خصوصیه چند ثانیه بعد مامان مهسا به همراه پریا وارده

 شد 

 مامان: چطوری دخترم حالت خوبه 

 ممنون خوبم یه مقدار..._

گفت : هی مامان کوچولو نباید به من بگی دارم عمه میشم اخه د اخه ناقال چه زود دست بکار شدی خدایی دمت گرم سه  پریا پرید وسط حرفمو

 ماهته یعنی ماه اول ازدواجتووووون

 مامان مهسا: پرررررررریااااااااااا 

 مامان میشدم رفت و اشکام جاری شدن من، یعنی من داشتم  ل*ب*مبا درکه حرفه پریا کم کم لبخند از روی 

 مامان: خجالت نکش دخترم 

نشست نمیدونستم اشکه شوقه یا اشکه ناراحتی ولی هر چی بود رو این که من داشتم  ل*ب*ا*مبا این حرف مامان مهسا لبخنده تلخ روی 

ر کنم دیگه هرگز دلم مامان بچه پویان میشدم هیچ تغیری ایجاد نمیکرد ولی یه چیزی و مطمن بودم که دیگه هرگز نمیخوام به محمد فک

 کارو روی زبونم بیارم  خ*ی*ا*ن*تنمیخواد اسم اون 
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 نیم ساعت بعد پویان با یه خرس صورتی بزرگ وارده اتاق شد 

 پریا: ای واااااای خداااا چقدر نازه

 

 مامان مهسا: پریا ما بریم بیرون دخترم 

 پریا: باشو بریمم خوش بگذره 

 مامان مهسا: پررررریااااااا

 مامان مهسا و پریا از اتاق خارج شدن موندیم منو پویان دستم از زیره پتو به سمته شکمم حرکت دادم یعنی یه لولبا اون تو...وای خدا

 

 )پویان( 

  

ت: مامان اینا که رفتن منتظر بودم یه چیزی پرت شه تو سرم داد بزنه بگه سقط میکنم واسن زوده ولی برعکس انتظارم اشکاشو پاک کردو گف

 االغ وحشی 

 پویان: االغ

 مهتاب اشکاش میومد با بغض گفت: اوهوم االغ وحشی خر گاو

پویان: خر، گاو، گوسفند هرچی تو بگی همونم ولی تکلیفمو معلوم کن مهتاب میخوای چیکار کنی هر کاری میخوای بکنی بکن من مانع نمیشم 

 حق با تو من خیلی وحشیم تو 

 ف که معلومه من باید تکلیف چیو روشن کنم مهتاب: یعنیی چی هاااان تکلی

پس چی فکر کردی احمق بچتو با عشق به دنیا میاره و عاشقت میشه با صدای گرفته گفتم: هرچی تو بگی من فقط تو رو میخوام دیگه هیچ کس 

 واسم مهم نیست 
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انگشتام اشکاشو پاک کردم و گفتم : معذرت میخوام خرسی که واسه دخترم گرفته بودم رو روی کاناپه پرت کردم و رفتم باال سره مهتاب با 

 مهتاب خیلی معذرت میخوام ببخش بد کردم مهتاب حق داری بخوای سقط کنی 

مهتاب کنارم زدو گفت با تعجب گفت: سقط کنم پویان سقط کنم تو درمورده من چی فکر کردی هاااان فکر کردی سقط میکنم من تورو نمیخوام 

 شه ولی بچمونو میخوام این هدیه خدایت پویان تو چطور به خودت احازه میدی همچین فکری کنی و این هیچ وقت عوض نمی

 حرفاشو نمیشنیدم فقط جمله دومش توی سرم اکو میشد: 

 من تورونمیخوام و این هیچ وقت عوض نمیشه  

 شه هیچ وقت هیچ وقت عوض نمیشه پویان این چشمای معصومه عشقت خیچ وقت با عشق بهت خیره نمی

دندونام داشت خورد میشد مهتاب دستمو و توی دستش گرفت و مشتم و باز کرد به چشمام نگا کرد دستمو اروم روی شکمش گذاشت تو 

 چشمام پر از اشک بود به یه نگا به دستم کردم و یه نگاه به دستای مهتاب که روی دستم نشست 

 ایمشو بزاری این بچه متعلق به ماست سقط نمیشه می مونهمهتاب: خواسته یا ناخواسته اجباری یا چمیدونم هرچی که 

 پویان: بمونه هرچی تو بگی همون میشه دخترمون میمونه 

 لبخند رو لبای مهتاب نشست دماغشو باال کشیدو گفت : دختره 

به خریدم باهاش ترشی بندازم سرمو تکون دادم و گفتم: خانم دکترگفت باید براش جهاز جمع کنید گفتم خانم دکتر کجای کاری من از االن دَ

 مگه پرنسسم و میدم بره 

 مهتاب: دیو....ههههه..وونه 

 پویان: دیوونم دیگه دیوونه ی تو هم 

_____________________ 

 

 مامان مهسا:دخترم چیزی نمیخوای 
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 مهتاب: نه خیلی ممنون 

 پریا: وااا چاغ نشدی چرا 

 پویان: دخترم االغره عین گاو چاغ نیست مثله بعضی ها 

 پریا: یعنی من عین گاو چاغمممممم 

 پویان: بالنسبت گاو خواهر بالنسبت 

 پریا: ماماااااان

 مامان: پووووویاااااان 

 پویان: خیلی خوب باشه،باشه مهتاب چیزی نمیخوای 

 مهتاب: اووووم نه هلووووو 

 پویان: هلووو االن هلووو 

 هتاب شونه هاشو انداخت باال و گفت : االن هلوووو درظم من که نمیخوام گفتی چی میخوای گفتم هلو مگه گفتم برو برام بیار م

 عوضی شیطون بهم نگا کرد و ابروهاشو انداخت باال 

 پویان: تا شب واست هلو میارم 

 مهتاب:ببینیم و تعریف کنیم 

 پریا: تعریف کنیم

 مامان مهسا: راستی مهتاب نمیخوای زنگ بزنی به خانوادت خبر بدی 

 مهتاب: الزم نیست دوست ندارم بدونن 

 مامان مهسا: خوب هرجور خودت راحتی اصرار نمیکنم 
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 مامان مهسا از جاش بلند شد و از نشیمن به سمته اتاقش رفت بابا و پویانم رفته بودن ماهی بگیرن و البته هلووو 

 چشمه پویان و مامانشو دور دیده بودو رفته بود ساحل پریا هم 

اهرو بلندشدم تا برم لباس بپوشم و برم پیش پریا که در شیشه ایی ویال باز شد و پریا سولماز و جواهر داخل ویال شدن با چشما گرد شده به جو 

 سولماز بعدم به پریا نگا کردم

 جواهربا کنایه گفت: سالم مهتاب سلطان شکه شدید 

 سولماز:چرا خوشکت زده بیاو چمدونه مهموناتوببر تو خونه دیگه 

 مهتاب: چی میگی شماها

 پریا: واا چرا دعوا میکنید مهتاب جونم من دعوتشون کردم نکنه ناراحت شدی 

 با بی میلی گفتم: نه عزیزم چه ناراحتی ولی به مهمونات بگو حدشونو نگه دارن من خدمتکاره شخصیشون نیستم

رفتم خوشگل ترین لباسی که با خودم اورده بودم رو پوشیدم بعده صاف کردن موهامو کمی ارایش کتونی هامو پوشیدم و از اتاق رفتم به اتاق 

 بیرون 

 پریا:کجا مهتاب 

 مهتاب:میرم ساحل

 پریا:بیا بشین االن بچه ها میان پویانم که اومد همگی باهم میریم 

 مهتاب: نه اخه

 پریا: اخه نداریم بیا بشین دیگه 

 با نارضایتی که از صورتمم معلوم بود نشستم پیششون از هر دری صحبت میکردن دوست پسره ارایشگرشون گرفته و قیمت لباس زیر 

 پریا:راستی لباست خوشگله ها از کجا خریدی 

 مهتاب:نمیدونم پویان خریده 
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چون پویان از رنگ صورتی متنفره نکنه دوس پسرت خریده از عصبانیت درحاله انفجار بودم از  جواهر:وای چقدر دروغگویی مطمنم پویان نخریده

این حرص میخوردم که پریا هم باهاشون میخندید اومدم بپرم بهشون که صدای پویان مانع شد: جواهر خانم همه مثل شما نیستن که درحال 

 هم صیغه شده باشن حاضر هشتا دوست پسرو پنج تا نامزد داشته باشن و دوتا 

 جواهر: سالمت رفت اقای دکتر قبال با ادب تر بودی درظم بتوچه ریطی داره که من چند تا دوس پسر دارم 

 پویان: پس به توهم ربطی نداره که این لباسو کی واسه مهتاب خریده 

 پریا:داداش خواهش میکنم احترام مهمونامو نگه دار جواهر شوخ..

ننه حق ندااااره از این زرا بزنه فهمیدیییییییی مهتاب پاشو گلم دستمو کشید و منو از ویال بیرون برد تازه نگام به هلوهایی که پویان:نننننننننکننننن

 تودستش بود افتادو شروع کردم به خندیدن: هههه...پیدا....کردی..خخخ

 پویان: بخدا اگه میدونستم با دوکیلو هلو خندتو میبینم زود تر واست میخریدم 

 مهتاب: بریم دیگه دلم صدف میخواد 

 پویان: اما من واست خریدم

 بله اما دیره دیگه هلو نمیخوا صدف میخوام 'مهتاب

 پویان: خیلی خوب بیا بریم صدف جمع کنیم این یکی اسونه 

 مهتاب:باشه بریم

 

 پویان:ااااا پس این هلوهارو کی بخوره؟؟

 مهتاب:بده جواهر بخوره

 سه دخملم خریدمپویان:جواهر خرکیه؟وا

 مهتاب:توهلو از کجا پیدا کردی؟؟
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 پویان: جز اسرار نمیشه گفت

 مهتاب: فدای سرم نگو

باپویان رفتیم لبه ساحل پویان مشغول جمع کردن صدف ها شدومنم هلو میخوردم ده دقیقه بعد اکیپشون تکمیل شدپسرا آبتنی میکردن دخترا 

داشتن کرم میریختن میرفتن و از قصدخودشونو به پسرا میچسبوندن و فکر میکردن ما خریم هم اون جلو آب بازی میکردن جواهرو سولمازم 

 نمیفهمیم پویا خیس اب اومد سمتم و گفت:ااا چرا نشستی پاشو دیگه

 مهتاب:نه تو برو حال ندارم

پریا رفت تو ویال وقتی آتیش بزرگ کم کم هوا تاریک شدو پویان و امید)دوست صمیمی پویان( با بقیه پسرامشغول درست کردن آتیش شدن 

برو  شد پریا با یه عالمه سیب زمینی برگشت ساحل آب از دهنم راه افتاده بود چون بوی سیب زمینی ذغالیشون کله ساحلو برداشته بودپویان:پریا

 گیتار منو بیارامید امشب میخواد هنرنمایی کنه

واسته یا ناخواسته یاده محمد و رویا افتادم فوری محمدو از فکرم بیرون کردم پویان اومد نشست کنارم و دستشو روی شونه هام گذاشت خ

 خ*ی*ا*ن*تفاصلم با پویان رو کم تر کردم باید محمدوفراموش کنم پست ترین آدمی که تا به حال دیدم کسی که با خواهرم رویا بهم 

حاال با گیتار پویان آهنگ میخوند صداش به خوبی پویان نبودولی نشست و امیدم  ل*ب*شکردپویان باتعجب بهم نگاه کردولی کم کم لبخند رو 

 خب بدم نبوددلم داشت واسه سیب زمینی هایی که تو آتیش جلزو ولز می کرد می رفت 

ر جواهر:مهتاب جان نکنه میترسی پویان بیاد بغله من که اینجوری محکم گرفتیش از پویان فاصله گرفتم و بلند گفتم:ازتو بعید نیست جواه

 جاااااان

وقتی این حرف از دهنم بیرون اومد یاسر دوست پسر قبلی جواهر شروع کرد به خندیدن دلم خنک شد دختره پرو دلم میخواست لهش کنم 

و پویان درحالی که نیشش تا بناگوشش باز بود رو به سولماز که خیلی هم باهاش جدیدا لج شده بود گفت:سولماز نکنه منصور خارج مارج نرفته 

 القت دادهط

 سولماز:به تو ربطی نداره

 متین:ای بابا بس کنید دیگه جواهر زر نزن داری سفرو کوفتمون میکنی
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 جواهر:اییییششششش خودت زر نزن بیشور

 عسل:داداش پویان عشق من خسته شد تو هم بخون دیگه 

 عشقم پویان: من فقط واسه سوگلیم میخونم دیگه گذست دورانی که صدای من درمیومد مگه نه 

ه اینا درحالی که به شکمم نگا میکرد میگفت ولی بقیه یه جور دیگه برداشت کردن چون صداشون که به پویان زن ذلیل و ترسو میگفتن کله ساحل

 پرکرد 

 متین: نکنه تو سرخسار خوندی کتکت زد داداش چشمات ترسیده 

 پویان: نازگلم اجازه میدی بخونم 

شدو گوشاشو به شکمم چسبوند همه شوکه به صحنه مقابل نگا میکردن داشتم ازخجالت اب میشدم پسره ی  پویان جلو چشما متعجب همه دوال

 جلف خجالتم نمیکشه 

 چندثانیه بعد سرشو از روی شکمم دور کردو گفت: نچ نازگلم شدیددد روباباش غیرت داره گفت بابا بزار خودم بیام با نظارت خودم بخون 

 امید: چیییییییی؟؟؟

 : ناااازگلتتتتتت؟متین

 نسیم:واااای مهتاب حامله ایییی؟

و به دندون گرفتم و شنارو توی مشتم محکم فشار دادم واقعا صحنه ی خجالت اوری بود واسه من هنوز چهارماه کامل از عروسیم ل*ب*م

 نگذشته اونوقت 

 جواهر: شوخیه خیلی بی مزه ایی بود 

 ویان اخه تو مگه سولماز: فکرشم احمقانست داری شوخی میکنی پ

 جواهر چشماش پراز اشک شدو گفت: چقدرم عجله داشتی مهتاب جاپاتو محکم کردی با تولت 

 فکه پویان منقبض شد و گفت دهنتو میبندی یاپاشم بیام ببندمش 
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 سولماز:جواهر عزیزم خودتو کنترل کن 

 قدمش مبارک باشه  جواهر: ای بابا توله تیکه کالمم مگه یادتون نیست به عشقمم میگفتم توله

 پویان: اره دیگه دمخورت باسگا بوده توله افتاده رو زبونت 

 شیرین: اقاپویان جواهرجان بس کنید دیگه بیاید بازی کنیم حاال که نارگلتون غیرتیه 

 امین: اره برو اون بطری رو بیار طال 

 پویان: میریم بخوابیم مهتابم خستس پاشو بریم مهتاب 

دستشوگرفت شمتم ازپایین بهش نگا کردم اوووف عجب رشیدیه)یعنی قد بلند( دستم رو دیتش گذاشتم با یه اشاره بلندم کردو منو به سمته 

 ویال کشوند وااای خدا بکشتت جواهر عوضی بچم منگل نشه خوبه چشمام رو اون سیب زمینی های کوفتی موند 

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

دستای قدرتمنده پویان گیرکرده بودم دستشو دوره شکمم حلقه کرده بود و سرش روی شونه هام بود از صدای منظم نفس هاش فهمیدم بین 

 خوابه نمیدونم چرا رفتم به شبه عروسی ذهنم به سمت اون شبه کذایی متمایل شد

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

 مهتاااااااااااب بیاااااا بیرووون -

 ااام مهتاب: نمیا

دای به قران لهت میکنمااابیاا بیروون مهتاب از ترس داشتم به خودم میلرزیدم پویان با چشما متورم شده و قرمز وارده برج شد یخ زده بودم ص-

 هقهقم توی ماشین پخش میشد و صحنه ی کتک خوردن عشقم جلوی چشمام بود وای خدای من چه بالیی سرش میاد 

برداشته و قراره تاصبح با لباس عروس توی ماشین سر کنم به خودم لرزیدم وقتی دیدم پویان داره با یه کیلید تو  فکر کردم پویان دست از سرم

بانیت دستش به سمته ماشین میاد دوهزاریم افتاد که اقا قرار نیست از من بگذره و مثل رومانای عاشقانه مثل دوتا دوست باهم زندگی کنیم با عص

 و دره ماشین بازشد دزدگیرا شروع کرد به وِر وِر کردن کیلیدو توی قفل چرخوند
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 مهتاب: پویااااان ترخداااا خواهش میکنم 

 پویان:خواهش میکنم خواهش نکن بیااااا پایین مهتاااابببببب 

ن ماله محمد بودم بازک هامو گرفتو از ماشین کشیدم بیرون محکم خودمو چسبونده بودم به دره ماشین با گریه ازش خواهش میکردم ولم کنه م

 هم روحم هم جسمم فقط محمد 

د با پویان که دید با کشیدنم نمیتونه منو از درجدا کنه دستشو رو دهنم گذاشت و بایه حرکت بلندم کرد دره ماشینو باپاهاش بست و دزد گیرو ز

کدوم دکمه رو زد حسه یه اعدامی رو داشتم که  مشت به سینش میکوبیدم ولی بی اعتنا وارده برج شدو بعدم منو به سمت اسانسور برد نفهمیدم

 میدونه زمانه اعدامش فرارسیده ولی دست از تقال برای موندن و زندگی گردن برنمیداره 

 حالم خیلی بد بود چه بیرحم بود سرنوشت من بد برام نوشت

_________________ 

 مهتاب خانم گلم بلندشو دیگه _

 ه پویان خوابم میاد بزار بخوابم دیگ_

 مهتاب میخوایم بریم بیرون نفسم پاشو بریم خانم گلم میخوایم بریم جت اسکی سوار شیم _

 با شنیدن این حرف سرجام سیخ شدم و چشمام باز شد نننننننه جت اسکی نه

 اصن پسر باید همش قربون صدقه عشقش بره..

 قربونت برم من...

 قربون چشات برم..

 قربون لبات برم...

 گلت برم.. تو عشق منی..قربون دستای خوش

 تو همونی که همیشه میخواستم..
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 قول بده تنهام نذاری..

 دوست دارم..

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

 کی میشه من تو بغل تو بیدار شم..؟

 کی میشه بهم برسیم؟

 با هم بریم سفر..؟

 بریم اینور اونور..

 تو مال منی من عاشقم..

 ناز کنی و بگی:تو هم هی 

 تو هم عشقه منی..

 تو همه زندگیمی..

 عاشقتم عشقم.. .

 ـ وای پویان قبلن این طوری حرف نمیزدی حامد بیا ماهم بریم زن بگیریم 

 پویانـ: بابا پسره خوب و میگم من که پسره خوبی نیستم و ترجیحا این حرفا رو هم نمیزنم 

 متین: باشه بابا فهمیدیم 

 م بالخره تو پسره خوبی هستی یا پسره بد شیرین: نه نفهمید

 پویان: ترکیبی از دوتاشم دیگه

همه داشتن از دست مسخره بازی های پویان روده بر میشدن و که پویان ترسی که تودلم از صبح جوونه زده بود رو بیشتر کرد: حامد یه زنگ 

 یرفتم بزن انید ببین جت اسکی چیشد پس اخه اینا عرضه ندارن که باید خودم م
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 پویان:مهتاب چیزی نمیخوای واست بیارم خانمم 

 رفت باال  ل*ب*مسرمو به سمته پویان برگردوندم و با دیدن چهره محمد که کمی دورتر با چند نفرنشسته بود ضربان ق

 پویان: اینقدر ترسناکم که با دیدنم رنگت میپره خانم 

پویان که دید اصال بهش نگا نمیکنم و به پشت سرش نگا میکنم مسیره نگامو دنبال کردو قبل اینکه برگرده و محمد و ببینه سرشو بین دوتا 

 دستام گرفتم و زل زدم توچشماش نمیدونستم چی بگم که یهو ازدهنم در رفت و گفتم: چقدر چشات خوشگله 

 ییی؟؟چشام؟منننننن؟پویان همین جوری با چشمای گردشده گفت: چ

 مهتاب: اره، خوشگله بریم تو ویال پویان خسته شدم ترخدا بریم تو دیگه 

 پویان: خیلی خوب بریم 

پویان دستم و گرفت و بلندم کرد به سمت ویال قدم برداشت تولحظه اخر چشمام به محمد افتاد که داشت بایه پسره دیگه تنیس بازی میکردو 

 وم گیر کرده بود و پایین نمیرفت اخه لعنتی این بود جواب عشقم این بود تمام عشقتبلند قهقه میزد بغض تو گل

 عشق؛ اتفاق نیست

 که با آمدن و رفتن ها 

 از چشم بی افتد

 عشق؛ تویی !

 منم محمد یادته میگفتی عشق تویی مهتاب االن چیشد که به این زودی فراموش کردی دلم میخواست زار بزنم 

 پویان: دِ مهتاب چرا گریه میکنی حالت خوبه طوریت شده نفسم مهتاب خوبی 

 پویان نگران شده بود و استرس از چشماش بیداد میکرد 

 مهتاب: هیچی..نیست..دلم درد میکنه اینو که گفتم بدتر حول کرد 

 چیشدی مهتاب بیا بریم دکتر 
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 نه نه خوبم دلم درد نمیکنه پویان خوبم _

 مهتاب حاله خرابت واسه اونه نه  پویان: دیدمش

_........ 

 پویان: نه دلت دردمیکنه نه خسته شدی عشق من اونو دیدی هوایی شدی 

_....... 

 تنهایی شاید سخت باشه، ولی وقتی با کسی هستی و باز احساس تنهایی میکنی سخت ترِمهتاب خیلی سخت تره پویان: 

 به سمت ساحل برگشت پویان منو جلوی دره ویال ول کردو دوباره 

 لعنت به تو محمد 

 لعنت به تو یادت به تو خاطره هات 

 دره ویال رو باز کردم و رفتم تو رفتم توی اتاق و خودم و روی تخت پرت کردم و پاهامو توی شکمم جمع کردم یعنی محمد چجوری تونسته بیاد

  و همچین ویالیی اجاره کنه یعنی اونقدر تواین چهار ماه پولدارشده

 دستم و روی شکمم گذاشتم اشکام دوباره برگشته بود مثل اینکه اشکام خیلی از محمد باوفاترن 

د دخترم قراره نازگله بابات بشی و نفس مامانی منو بابا نمیزاریم اتفاقی واست بیوفته اشکامو پاک کردمو ادامه دادم: هرکی تو بچگی بخوا_

ت سواستفاده کنه مثل مامانت که ازش سواستفاده شد مثل من گه محمد مثل یه دستمال باهات دوست شه عاشقت نیست دخملم میخواد از

 کاغذی باهام رفتار کرد حواست باشه مامان نزار حکم مهره بازی رو واسه دوست پسرت داشته باشی 

مال محمد بودم قولی که دادم از ته دلم اونقدر با دخترم حرف زدم و گریه کردم تا خالی شدم به دخترم قول دادم که فراموش کنم یه زمانی دست

محمد بود مثل قولی که به باباش دادم بود با این تفاوت که اینو خودم با اعماق وجودم میخواستم نمیخواستم ذهنم و با فکر کردم به رابطم با 

ین بار پویانو دیدم نمیدونم چرا ذهنم تواین الوده کنم از از دخترم خجالت میکشیدنم حتی از پویانم خجالت میکشیدم رفتم به روزی که واسه اول

 چند وقت به گذشته ها سفر میکنه

 مهتاب: وای هستی و واست تعریف کردم
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 بهار: دختر خواهره محمد و میگی چهارسالشه 

از پشت اویزونم  مهتاب: اره همون ،دوهفته پیش با محمد اومدن دنبالم پیچوندم باهاشون رفتم بیرون محمد از ماشین پیاده شد بستنی بخده

شده میگه مهتاب جون یه چیزی بگم نمیری به محمد و مامانم بگی گفتم نه بگو خاله جان برگشته میگه من بزرگ بشم مثل تو میشم ارایش 

 میکنم منم عین اسگال گفتم باشه بزرگ بشی خودم میام ارایشت میکنم خاله جون یه ذره نگام کرد گفت بیرونم میرم 

 تم و ادامه دادم: نه خاله دختر که بیرون نمیره تو داداشه بزرگ داری اخه جلوی خندم و گرف

 خانم واسم یه چشم غره رفت گفت : تو چجوری باباتو میپیچونی منم داداشو میپیچونم 

 بخدا این دهه نودیا داییناسورن دختره پرو پرو تو چشمام نگا میکنه میگه داداشو میپیچونم 

 بهار:وااییییی خدا بخوورمش 

 مهتاب: دیگه پاشو بریم من یه زنگ به محمد بزنم بریم 

 بهار:باشه حاال توهم....

 بهار همین جوری مات به روبروش موند : الوووووو هویییی 

 بهار: وای مهی اونجا رو نگا 

 مسیره نگاشو دنبال کردم و به دوتا پسر قد بلند و چهارشونه رسیدم 

 که چی االن وای بهار اینو بخور بریم دیگه  مهتاب: خوب

 بهار اروم اروم شروع کرد به خوردن کیک شکالتی که سفارش داده بود با بی حوصلگی به ساعتم نگا کردم که چشمم به اون پسرا افتاد که میز

به اونیکی قد بلندتر بود مچم و گرفت و دیگه کناریه مارو واسه نشستن انتخاب کردن قبله اینکه نگامو از روشون بردارم یکی از پسرا که نسبت 

نگاشو ازم نگرفت بهش چشم غره رفتم به رینگه ساده تودستم که نشون محمدم بود نگا کردم ولی سنگینیه نگاه اون پسررو کامل روی خودم 

 حس میکردم 

 بهار: چرا این اینجوری نگا میکنه 
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 مهتاب: بیکار بودی منو اوردی اینجا اخه 

 اوردمت یه کافی شاپ باکالس و خفن پاشو بریم بابا االن میاد چیزت میکنه بدبخت میشیم  بهار: بده

 مهتاب: خفه شو بیشور 

 بهار: چیه از بس تابلویی خوب با این مانتوی صورتیت 

 مهتاب: اِاِاِ خوب صورتی دوست دارم 

اشینشو برداشت و منم کیفم و برداشتم و باهم دیگه از کافی شاپه به پسره نگا کردم پرو هنوزم داشت نگا میکرد هیزه چشم چرون بهار سوییچ م

 پولدارا خارج شدیم بیچاره بهار کلی پیاده شد 

 سواره دویست و شیش بهار شدیم و به سمت خونه خاله ره افتادیم یکمی که دور شدیم بهار گفت: مهتاب 

 هووووم_

 نترسی ها ولی یه ماشین خفن مدل باال دنبالمونه _

 مشکی دو در داره دنبالمون میاد  BMWم عقب و دیدم یه برگشت

 کودن برنگرد_

 اسگل با چیکار داره حتما مسیرامون یکی واگر نه واسه چی_

 مهتاب همچین ماشینی باید خونش باالشهر باشه ببین ماهی داریم میریم پایین تر اینم دنبالمونه _

 یه گوشه پارک کن راهشو میکشه میره _

ه گوشه پارک کرد منتظر بودیم ماشینه بره ولی ماشینه هم دقیقا پشت ما نگه داشت چشمامون از این گرد تر نمیشد جلل خالق بهار ماشینو ی

 بهاره خانم خواستگاره پولدارم داره 

 کلک این مورداتو رو نکرده بودی _

 چی میگی مهتاب من تو عمرم از نزدیک همچین ماشینی ندیدم_
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داشتیم باهم حرف میزدیم که ماشینه دنده عقب گرفت و با سرعت به سمت ماشین بهار اومد و از پشت کوبید به بهار شوکه به این صحنه نگا 

خارج ماشین  میکردم که جیغ بهار دراومد: مااااااشینممم ایییی خداااا ماشینه نااااارنینم مهتاب رگه بختیاریش باد کرد و با برداشتن قفل فرمون از

 شد منم ترسو داشتم می مردم 

 بهار: بیاااااا پاااایییین 

 از ماشین پیاده شدم که پسره هم از ماشین بیرون اومد با دیدنش دهنم باز موند همون چشم چرونه بود اووف 

_____________________ 

 )چهار ماه بعد(

 

 وااای مهتاب پاشو دیگه _

 ی چیه من شیش ماهمه میترسم سواره هواپیماشم نمیاااااام مننننن شیراااااز نمیاااام اصال میدون_

 مهتاب بس کن این دعوا هارو مامانت حالش بده دیگه این قهرو دعوا بیه تو با من راه اومدی ولی حاال نمیخوای_

 پویاااان من به هیچ عنوان شیراز نمیااام اینووو بفهم درک کن منوشیراز بیا نیستممممممممم _

وس شدی کم کم داره حالم از این کارات بهم میخوره خودتو جمع و جور کن یا میای یا با زور میبرمت فهمییییدی داری دوباره مهتاب خیلی ل_

 اون روی منو باال میاری سگم نکن مهتاب 

 نمیا...م..پویان نمیخوام ببینمشون منو فروختن اونا فروختنمممم _

 وسیالاتوو جمع کن مهتاب شب پرواز داریم  _

 دره خونه محکم کوبیده شد و دست رو شکمم گذاشتم نه من طاقت روبروشدن باهاشون رو ندارم نمیخوام ببینمشون 
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______________ 

 

 مهتاب اگه بخوای اونجا هم اخم کنی_

 چی اگه اخم کنم چی میشه همینه که هست من از دوتاشون متنفرم _

صندوق ماشین برداشت اخرم قبول نکردم که با هواپیما بیام و پویان بیچاره این همه  پویان با حرص نفسش رو بیرون داد و چمدونارواز توی

 راهو از تهران تا شیراز خودش رانندگی کرد 

به سمت در رفت و زنگو فشار داد و چند ثانیه بعد صدای کشیده شدن دمپایی های مامان روی زمین به گوش رسید در باز شدومامان که مثل یه 

ساله شایدم بیشتر شده بود پشت در ظاهر شد دلم نسوخت به هیچ وجه دلم نسوخت وقتی فقط هفده سالم بود شوهرم دادن و  پیره زنه نود

 دلشون نسوخت االن دلم بسوزه از این زنو شوهرش متنفرم 

 مامان: مه..ت..اب..مهتابممم 

 ه بارون کردب*و*ساومدجلو منو تو بغلش گرفت و صورتمو 

بخدا منو ببخش دختر بد کردم باهات ولی بزرگی کن مادر تو االن بچه داری میفهمی یه مادرچه حسی داره االن عاقل شدی دخترم ببخش منو تر

 دخترم 

 مهتاب: هِه اره مادرشدم یه مادر هیجده ساله به لطف تو 

وسط حیاط گلدونای دورش درخت انگور بدون توجه به اسکای مامان دره خونه رو باز کردم و وارده خونه شدم همه چی همون جوری بود حوض 

بابونه ها همه چی سرجاش بود ولی من دیگه مهتاب سابق نبودم من مادره یه دختر کوچولو شده بودم پویان اوند کنارمو گفت: کاره درستی 

 نکردی مهتاب فکر کن اگه دخترمون این حرفارو بهت بزنه چه حسی پیدا میکنی ها مهتاب چه حسی پیدا میکنی 

 مهتاب: من...من..هیچ..وقت دخترمو وقتی هفده سالست به یه مردی که ده سال از دخترم بزرگ تره بخاطره پول شوهر نمیدم فهمیییدییی 

 پویان: هِه اره فهمیدم زخمای کهنت سرباز کرده ولی االن بهتره بیای داخل همه فامیالتون تو خونه هستن 
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ه شدیم همه بودن بهار ، زهرا خاله هام عمه هام شلوغ بود باهمه خیلی گرم سالم و احوال پرسی پویان دستامو گرفت دست تو دست وارده خون

 کردم و بادیدن چهره ی اشنای رویا جا خوردم 

 هی بیمعرفت یه وقت بغلم نکنی ها_

محمد فکرم نمیکردم سره قولی ی کردم حالم ازش بهم میخورد هم از رویا هم از محمد دیگه حتی به ب*و*سبرعکس همه خیلی سرد با رویا رو

موندو با که به دخترم داده بودم ایستاده بودم به همه گرم بودم میگفتم و میخندیدم بجز مامان و بابا و رویا رویاهم که دید محلش نمیزارم یکمی 

عمل بهار واقعا خنده دار بود خودشو اخم های توهم از خونه خارج شد شامم خوردیم که پویان اومد سمتم داشتم با بهار حرف میزدم بهار عکس ال

 جمع و جور کردو سرشو انداخت پایین پویانم با دیدن این کارش زد زیره خنده 

 پویان:بهار خانم نترسید از من لولو که نیستم مهتاب خانم بیا داروهاتو بخور شما 

 مهتاب: باشه قرصامو به همراه یه لیوان اب از پویان گرفتم 

 وحشت میکنم  بهار: بخدا میبینمش

 مهتاب: هههههععع اونقدرا هم بدنیست

 بهار: اِاِاِاِ نه بابا

 مهتاب.: آرررره خوبه زیاد بد نیس 

 بهار: پس خوش میگذره 

 مهتاب: بیشتر شبااااا 

 بهار: مهتااااااااااااب گمشو برو بکپ خاک توسره پروت کننن

 با خنده از جام بلندشدم

ها و دایی هام عاشق پویان شده بودن دیگه کم کم همه رفتن و خونه خالی شد بدون حتی یه کلمه حرف و کمی هم پیش بزرگ ترا نشستم عمو

 زدن با مامان یا بابا گفتم : پویان بریم دیگه االن راه بیفتیم فردا ظهر تهرانیم 
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 مامان: مهتاب تا کی میخوای به این قهر ادامه بدی هااان بس کن دختر 

 میخوام باشما رفت و امد داشته باشم و دخترم شمارو ببینه مهتاب: شما بس کنید من ن

 پویان: مهتتتتتاااااااااااااابببببب

 مامان: اره حق داری بهت بد کردیم ولی 

 گفتن دارید ه چی میخواید بگید واقعا چیزیم واسمهتاب: پی دیگه ولی نداره اقای رمضانی چرا شما ساکتید روتون نمیشه حرف بزنید نه اصال 

 بابا: نداریم مهتاب نداریم پویان پسرم امشب و تو اتاق مهتاب بمونید خطر داره االن راه بیفتید 

 بابا هنوزم مغرور بود رفت تو اتاق و درو بست 

 مامان: نزار از دست بدم تورو ستارم رفت مهتابم نره 

____________________  

 

 پویان تو چرا باهام قهر کردی اخه _

_..... 

 پویااان ببخشید دیگه قهر نکن بیا بخواب کمرت رو زمین درد میگیره _

_..... 

 پوووویااااان من بستنییی میخواااام _

 از روی تخت بلند شدم رفتم پیش پویان که روی زمین خوابیده بود نشستم 

 توچرا قهر کردی اخه هااا _

ا مادر و پدرت داشتی تو بامن خوب شدی منو پذیرفتی ولی هنوز نتونستی پدرو برگشت سمتم و گفت: توچته مهتااب هان اون چه رفتاری بود که ب

 مادرت و ببخشی احمقانه نیست مهتاب 
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مهتاب: نمیبخشم پویان نمیتونم ببخشم باتوهم نمیتونم قهر باشم چون به نوازشای شبانت عادت کردم چون به خانمم گفتنات عادت کردم 

 ه وقتی قهری کالفم پویان کالفم عادت کردم هرشب دستت روی شکمم باش

کردم و پویان داره باچشما گرد شده بهم نگا میکنه کم کم چشماش مرموز شد و یه لبخند شیطانی  ب*و*سبه خودم که اومدم دیدم پویان و 

 میدم ای تف تو گورت بیاد شلغب*و*سنشست ای خاک توسرم چی غلطی کردم واسه اولین بار پویانو خودم  ل*ب*شرو

 

 ان: حاال واقعا دلت بستنی میخواست مهتابببببییییی الووووپوی

 رفته بودم زیره پتو یه کلمه هم با پویان حرف نمیزدم وای خدا چه غلطی کردما عجب بدبختیم من این پویان خوشمزه بازیش گل کرده بود 

 پویان: مهیییی من میخوام برم 

 اقعا حاضر شده بود اروم اروم پتورو زدم کنار و یه چشمی بهش نگا کردم و

 با دیدن یه چشم من زد زیره خنده و گفت : آی آی فضوله منی تو پاشو بریم 

 مهتاب: تهران

 پویان: مهتاب گیر نده به تهران من شمارو فردا میبرم خونت حاال پاشو 

 مهتاب: کُ..جا؟؟

 پویان: حافظیه 

 مهتاب: االن میدونی ساعت چنده 

 پویان: چه بهتر خلوتم هست بستنیم میخوریم پاشو دیگه 

 با شنیدن اسم بستنی دلم قیلی ویلی رفت بلندشدم و لباسامو پوشیدم و یکمی هم ارایش کردم اروم گفتم: بریم پویان: سوییچ کوش 

 مهتاب: رومیزه دیگه 

http://www.roman4u.ir/


 

 
73 

 

ت حافظیه حرکت کردیم چقدر دلم واسه این خیابونا کوچه ها خالصه سوییچ و برداشت و از خونه اروم خارج شدیم سواره ماشین شدیم به سم

 تنگ شده بود حاال که داشتیم توی خیابون میچرخیدیم و باد محکم به صورتم میخورد میفهمیدم چقدر دلتنگه این شهرو خیابوناشم 

 ق بی وفام ، شوهره با مرامم کنارمه به خودم که اومدم دیدم توی پاتوق قدیمیمم زیبا ترین جایه شیراز با این تفاوت که به جای عش

 پویان: بیا مهی بستنی 

 پویان با دوتا بستنی قیفی شکالتی اومد سنم روی نیمکت نشستیم و مشغول خوردن شدیم که منو پویان همزمان گفتیم: یه سوال بپرسم

 پویان:ههههه بپرس

 مهتاب: نه تو اول بپرس 

 پویان: اووم بپرس دیگه 

 مهتاب: ای بابا بگو دیگه 

 پویان: مهی ستاره کیه........

 مهتاب:هوووف چرا پرسیدی؟؟؟

 پویان: اخه مامانت گفت

 مهتاب: خواهرم بوده خودکشی کرد میدونم االن تو ذهنت فکر میکنی خانوادگی اینجوری

 پویان : من هیچ فکری نکردم مهتاب متاسفم واسه خواهرت، توچی میخواستی بگی

 هیچی ولش کن دیگه ساعت سِه بریم االن مامان بیدار میشه فکر میکنه رفتیم مهتاب: 

 پویان: مهتاب امروز باهاشون خوش رفتاری کن بخاطره من خواهش میکنم اونا به محبت تو احتیاج دارن 

 مهتاب: تالشم و میکنم پویان 
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ان ماشینو پارک کرد بعده باز کردن در دستمو گرفت و کمکم کرد از بعده خوردن بستنی سواره ماشین شدیم و دوباره به سمت خونه برگشتیم پوی

دن ماشین پیاده بشم درو اروم با کیلید باز کردیم و وارده خونه شدیم و اروم اروم به سمت اتاق رفتیم اونقدر خوابم میومد که بعده عوض کر

 لباسم سریع بیهوش شدم

 

 یعنی حتما باید االن برید _

باره میایم االن من خیلی وقته نرفتم بیمارستان مطبم که درشو بستن داره خاک میخوره موقع زایمان مهتاب شما بیاید پیش پویان: مادر جان دو

 ما 

 مامان یه اه کشیدو گفت: ایشاهلل بعد خدافظی با مامان اینا سواره ماشین شدیم و به سمت تهران حرکت کردیم 

_____________ 

 مهتاب خانم پاشو دیگه _

 ر بخوابمممبزا_

 وای خدا نکنه گیس گالبتون منم مثل مامانش تنبل بشه مهیییی_

زه با بی حالی از ماشین بیرون اومدم و خودمو تو پارکینگ خونمون دیدم انگار هوشیار شدم چشمامو با دستام مالیدم و گفتم واااااا کی خمیا

 رسیدیمم

 به تو میگن بخدا بیا بیرون خدای خوابم گردنمم درد گرفت پویان: همین االن از اول تا اخرش خواب بودی همسفر خوب 

 پویان ناراحت بود خدایی منم بودم ناراحت میشدم 

 مهتاب: پو..یا..ن..من.میدونی اخه

 پویان: خیلییی خوب باشه حاال بیا بیرون ریموت و بزنم 
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از ماشین پیاده شدم و بعده زدن ریموت باهم دیگه سواره اسانسور شدیم پویان چشماش قرمز شده بودو موهاش بهم ریخته همون لحظه 

 حرکت بچه رو به طرف پویان احساس کردم 

 اومد پویان نگام کردو گفت : چیشد ل*ب*ملبخند روی 

 میکنه  مهتاب: هیچی دخترتم از خواب بیدار شده داره والیبال بازی

 پویان: فدای این گیس گالبتون برم من 

 م دره اسانسور باز شدو منو پویان از اسانسور خارج شدیم و با دیدن جواهر که پشت دره خونه نشسته بودو گریه میکرد شوک زده بهم نگا کردی

 پویان: جوااااهرر تو اینجاااا چیکار میکنی این موقعععع شب هاااا

 جواهر: پویا...ن یاسر.. پویان یاسرو کشتم 

 با این حرف جواهر خواب از سره منو پویان پرید 

 پویان: چییییی؟؟؟چیکااررر کردی؟؟

 جواهر: جسد..شو انداختم تو انباری پویان میتر..سمم 

 پویان: احمققققق چیکارر کردی تو به پلیس خبرر دادی 

ه جواهر پرید سمتشو یقشو گرفت : میکشمتتت اگه به کسییی بگییی میکشمتتتت بیا بیاااااا بریم از پویان دست کرد تو جیبش که گوشیشو دربیار

 شره جسدش خالص شیییم پویان من نمیخوام برم زندان تررخداااا 

 پویان محکم جواهرو از خودش جدا کرد و گفت : چی مصرف کردی زنیکه 

گیییی تورم میکشممم به سولماز نگووو اون ادم فروشه با دیدن من ساکت شد و جواهر: باور کن کشتمشششش من کشتمشش اگه به کسی ب

 گفت: بکشش...پویان ..مهتاب فهمید بیا بکشیمش از ترس داشتم قبض روح میشدم و بچه داشت بیقراری میکرد 

اهرو پرت کرد داخل خونه و گفت : عوضی پویان: چی میگی االغ پویان جواهرو گرفت و گفت: درو باز کن فوری دره خ نه رو باز کردم پویان جو

 باز چی زدی هااااان  ه*ر*ز*ه
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 مهتاب: پویان ...پوووویااااان 

 جواهر شروع کرد به لرزیدن و از دهنش کف اومد بیرون 

 پویان: مهتااااااااب بروووو تو اتااااق 

وند از شوک خارج شدم و شروع کردم به گریه کردن بچم شوک زده داشتم به دست و پا زدن جواهر نگا نیکردم که پویان محکم تو گوشم خواب

 بیشتر از همیشه تکون میخورد 

تند تند میزد و بچه تو شکمم تکون میخورد خیلی بد  ل*ب*مپویان: برووووو تووو اووون اتااااق مهتاب فوری رفتم تو اتاق و درو محکم کوبیدم ق

پاره از وضعیتش هرکسی میفهمید کجا بوده برام  ل*ب*ا*شگلوش کبود بود و  به کبودی میرفت و ل*ب*ا*شبود جواهر سیاه شده بود و 

 سخت بود هنوزم صدای کوبیده شدت دست و پای جواهر روی زمین به گوش میخورد کم کم درده زیره دلم شروع شد و هر لحظه بیشتر میشد

 

ت و ناخواسته جیغ بلندی کشیدم و کم کم چشمام تار شد و دیگه هر لحظه دردم بیشتر میشد و تو اخرین لحظه با تکون خوردن بچه دردم باالرف

 هیچی نفهمیدم

 )پویان(

 مهتاب خوابش برده بود خداروشکر به موقع اوردمش بیمارستان واگر نه معلوم نبود چه بالیی سرش میاد

 اقای دکتر همه چی مرتبه چیزی احتیاج ندارید _

 خانم نایبی شما برید از حال جواهر صدیق مطلع بشید به خانم دکتر اشفته تماس گرفتید _

 بله اقای دکتر گفتن صبح تشریف میارن _

پرستار از اتاق بیرون رفت از خستگی داشتم میمردم مهتاب هنوز بهوش نیومده بود رنگش زرد شده بود و موهاش به پیشونیش چسبیده بود 

 ابش پاره نشده بود فقط هنوز زود واسه بقل کردن دخترکم خداروشکر که کیسه 
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جواهر از مصرف زیاده مواد مخدر حالش بد شده و تشنج کرد استینای کتم و تودهنش گذاسته بودم تا قفل نکنه که با شنیدن صدای جیغ مهتاب 

ورژانس تو این مدتم با بدبختی حواسم به دوتاشون جواهرو ول کردم به سمت اتاق رفتم نمیدونستم به این برسم یا اونیکی اخرم زنگ زدم ا

 بوده 

 سرمو گذاشتم روی تخت کم کم داشت خوابم میبرد که در باز شدو فتحی پرید تو اتاق : اقای دکترررر 

 بللله چیشده ؟؟؟_

خانم فتحی شما اینجا بمونید تنها  دکتر اشفته اومدن به همراه مادره خانم صدیق بیمارستانو گذاشتن رو سرشون با عصبانیت از جام بلندشدم:_

یگه نزارید مهتابو رسیدگی میکنم از اتاق خارج شدم حرف اخره فتحی: مردم شوهر دارن ماهم داریم رو نادیده گرفتم سولماز به همراه یه زنه د

و سررت فکررر کردییی چاله میدووونه که به لطف عمل جراحی جوون مونده بود داشتن دادو بیداد میکردن: سوووولماااززز اینجااارو گذاشتییی ر

 هاااااا 

 جواهر خونه تو چیکار میکرررده هاااان چیکاررر کردییی با جواهررر _

 مرتیکه دختره نارنینم_

 خفه شووووسولماز واگر نه یجورییی میزنمت که یادت نره خالت ساکت کن صبرم حدی داره _

 اقای دکتر دخترم چیشددکتر صابری از اتاق خارج شد که مادره جواهر گفت: 

م صابری:متاسفم خانم صدیق دخترتون به علت ایتفاده زیاد از مواده مخدر فوت کرد بدنشون انادگی استفاده اون همه مواد رو نداشته به شماه

 تسلیت میگم خانم دکتر 

اینا اونقدر شعور نداشتن بفهمن تو بیمارستان  سولماز و مادره جواهر بیمارستانو روسرشون گذاشته بودن یک ساعته بیمارستان پر سد از فامیال

 باید خفه شن ساعت هشت بود که دیدم واسه زنگ زدن به مامان اینا بهترین فرصته شماره پریا رو گرفتم 

 بوق

 بوق

 بوق.....
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 داشتم از جواب دادنه پریا نا امید میشدم که صدای خابالوی پریا منو از قطع کردن گوشی منصرف کرد: االو..وو

 پریا_

 اِ داداش تویی کی از شیراز اومدید _

 گوش میدی به حرف یانه _

 وای ببخشید داداش بگو_

 شروع کردم به تعریف کردن اتفاقا از اومدن جواهر دره خونمون تا بدشدن حاله مهتاب فقط جزیات و بهس نگفتم 

 وای داداش االن باید بگی من یه ساعت دیگه بیمارستانم به مامانم میگم _

 ود بیا من خیلی خستم ز_

 بمیرم واست اومدم داداش _

 تو دلم خدا نکنه ایی گفتم و تماسو قطع کردم دیروز ، روزه پر استرسی بود

 

 مهتاب اگه حالت خوب نیست الزم نیست بیای ها خودم میرم -

 نه میام-

 گفت: اخه خانم بهش زهرا که جای تو نیست با اون وضعتکله شق تر از این دختر ندیده بودم همین طور که ادکلن رو، روی خودم خالی میکردم 

 اوووم یه چیز بگم -

 برگشتم سمت مهتاب این دختر گونی هم بپوشه بهش میاد : بفرمایید 

 من ...خوب من مرتضی پاشایی رو خیلی ...دوست داستم میشه بعده مراسم جواهر بریم سره مزاره...-

 باشه ولی خالت بد نشه -

http://www.roman4u.ir/


 

 
79 

 

 نه نمیشه -

ذوق زدگی چشمای قهوه ایش برق میزد همون چشمایی که یهروز برق عصبانیتش دله منو برد حاال هوووف..با فکر کردن به اینکه عاشق از 

 نشست دِاخه دختر تو که عاشق همه بودی بیا عاشق ماهم بشو دیگه  ل*ب*ممرتضی پاشایی هم بوده پورخند رو 

 پویان عادت کردم دستت رو شکمم باشه 

 اای منووووو در آوووورررردیییی اداااا-

 با شنیدن صدای مهتاب شوک زده برگشتم و گفتم : نه به روحه جواهر 

 خیلی خوب بابا قسم نخور به اون بدبخت دستش از دنیا کوتاهه -

 چشم -

 زن و شوهر سرتا مشکی تیپ زده بودیم از به سمت پارکینگ رفتیم و سواره ماشین شدیم 

 پویان کولرو بزنوای خدا چقدر گرمه -

 کولرو روشن کردم و سوالی که خیلی وقته ذهنم و درگیر کرده بود ازش پرسیدم : مهتاب

 بله-

 میگم تو دلت نمیخواد ادامه تحصیل بدی-

 مهتاب که معلوم بود حسابی تعجب کردی گفت: چی گفتی؟

 بچه هم پرستار بگیریم 

 پویان داری جدی حرف میزنی -

گفتم : مهتاب تو منو چی تصور کردی اخه یه هیوال من متعصبم ولی نه روی تحصیالت اونقدر احمق نیستم که جلوی ابرومو باال انداختم و 

 موفقعیت تو رو بگیرم راستش خودمم متعجب بودم که اصال اسمشو نمیاری 

 میدونی پویان من اصال دختر درس خونی نبودم و گفتن یا نگفتن توهم زیاد واسم فرق نداره -
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 یعنی دوست نداری ادامه تحصیل بدی مهتاب  پویان:

 اگه بخوام ادامه تحصیل بدم فقط واسه کالسشه پویان من از اولشم از درس و مدرسه بدم میومد -

 هرجور راحتی -

سرعتمو زیاد کردم و به سمت بهشت زهرا روندم خدا میدونست تا چه اندازه فرشته ایی که کنارم نشسترو دوست دارم طبق عادت همیشه 

وسطای راه مهتاب دوال شد دره داشبرد رو باز کرد ادکلنی که توی داشبرد بودو برداشت و روی خودش خالی کرد چشماش به لواشکایی که چند 

 بودم افتاد عاشق این فضول بازیاشم وقت پیش خریده 

 هیییی بدون ماااااپویان واسه کیه  -

 بخورش واسه تو گرفته بودم -

 مهتاب شروع کرد به لواشک خوردن نمیدونستم رانندگی کنم یا لواشک خوردن مهتاب و نگاه کنم اینجاست که میگن ادم سگ بشه عاشق نشه

 زهرا خارج شدیم و به سمت بیمارستان راه افتادیم بعده اینکه مهتاب خانم رضایت داد از بهشت 

 مهتاب هی بهت میگم بلندشو بریم گوش نمیدی که اگه وقتت بره جی -

 ای بابا دهنمو سرو..-

 قبله اینکه حرفش تموم شه چند تا سرفه الکی کردو گفت: چقدر اذیت میکنی 

 ههههههع اها دهنتو سرویس میکنم ننه-

 از دهنمون در رفت گیر دادی یا  ای بابا حاال ما یه چیزی-

 پویان: یه سوال بپرسم  

 مهتاب: دوتا بپرس

 پویان: چرا ما تا حاال فکر نکردیم میخوایم اسم گیس گالبتونم و چی بزاریم 

 مهتاب: خوب که چی االن 
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 پویان: چقدر بی ذوقی تو اخه 

 واااا خوب چی بگم ، چی بزاریم خوب بهار خوبه -

 تکراریه یه اسم جدید انتخاب کنیم تک باشه دختره من باید منحصر بفرد باشه  بهار،اووم بهار نچ-

 من اسمای جینگیلی مصنوع خوشم نمیاادا یه اسم درست حسابی بزار ببین اسم من چقدر قشنگه مهتااااب -

 جوری مهتاب و گفت که نتونستم خودم و کنترل کنم و زدم زیره خنده 

 ا اسممم زشته دلتمممم بخواد به این قشنگی وااااسه چییی میخندددییی هااا-

 نه بابا حاال کی گفت زشته خانمم خیلی باحال مهتاب و گفتی: نیوشا چطوره -

 چییییییی؟؟ چیوشا-

 نیووشا-

 من از این اسمای میوشا ،پیوشا نمیدونم دیگه این مدال خوشم نمیاد گیتا خوبه -

 ننننه به بچم میگن چیتا، طنین خوبه -

 نخیررر سخته هی باید بهش بگم طنی بیا اینجاااا طنییییی -

 خیلیم قشنگه -

 کی گفت زشته ها من میگم طوالنیه -

 میخوای بزارسکینه خیلیم قشنگه -

 منووو مسخره میکنیی پویان اسم خودتو بزار سکینه-

 از دیدن اینکه داره سره اسمه دخترکم باهام دعوا میکنه کیف میکردم شاید قشنگ ترین دعواهای ما سره همین دخترک باشه 

اونروزم نتونستیم باهمکاری یه اسم تک و خاص واسه دوردونم پیدا کنیم روز ها از هم دیگه میگذشتن و درگیری های ما بیشتر میشد یکی از 

بود مامان و بابای مهتاب میگفتن که حتما ماباید سیسیمونی رو بخریم و مهتاب قبول نمیکرد و اخرم حرفشو به کرسی  مشکالتمونم مهتاب خانم
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فت نشوند و منو خودشو پریا به همراه مامان رو راهی بازار کرد دیگه نزدیک بود که دخترکم به دنیا بیاد و هنوز اسمی نداشت هرکس اسمی میگ

 نه مهتاب راضی بودولی نه به دل من میشست 

 پریا: نگین خوبه قشنگه 

 بابا: چرا اسمشو طال نمیزارید 

 مامان: من توتیا رو پیشنهاد میکنم 

 خالصه هرکی از راه میرسید یه اسمی میگفت حتی امیدم تو انتخاب اسم این گیس گالبتون شروع کرده بود به کمک کردن

 مل و برای عمل پیدا کنه پویان: داروهاشو به موقع بدید تا بدنش امادگی کا

 بله اقای دکتر خدا خیرتون بده -

 خانم سلوکی )بیمارم ( از جاش بلندشد ولی قبل اینکه از اتاق خارج بشه دره اتاقم باز شدو امید پرید تو اتاق 

 خانم سلوکی یکم چپ چپ نگاش کردو بعده خداحافظی از اتاق خارج شد 

 دِ اخه تو شعور نداری همین جوری..-

 ید: پیدا کردم شیک ، تک ، باکالس ام

 پویان: چیووپیدا کردی 

 امید: پانیا قشنگه همین خوبه خدایی معنیشم میشه محافظ 

 پویان: پانیا باید یکمی روش فکر کنم ولی بد نیست به مهتابم میگم 

 امید: بد نیست خیلیم خوبه به پویانم میاد 

مهسا بود که ساز مخالف میزد به این ترتیب پانیاهم کنسل شد مهتاب من نه ماهه شد ولی مهتاب از اسم پانیا خوشش اومد و ایدفعه مامان 

 هنوزم اسمی که به دلمون بشینه پیدا نکرده بودیم 

---------------------------- 
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 مهتاب خانم صد دفعه اون ساک و ریختی بیرون توکه -

 پویان خوب میترسم چیزی کم باشه -

 یدم و گفتم : مهتاب این همه استرس برا چیه عشقم ب*و*سنشستم و سرشو توی بغلم گرفتم پیشونیشو  به سمتش رفتم و کنارش

 منتظر بهش نگا کردم سرشو باال اورد با دیدن چشماش که پر از اشک بود محکم تر به خودم فشردمش و گفتم: میترسی 

 میترسم پویان خیلی میترسم -

 الهی من بمیرم که -

 گذاشت و گفت : هیییش نگو من بدون تو چجوری از پس خانم بی نام بربیام  ل*ب*ممهتاب انگشتای کشیدشو روی 

 زدم نک دماغشو گفتم: از بس به دخترکم گفتی خانم بی نام تو دهن این پریاهم افتاده ها 

رامشه مهتاب طلوع من بود عشق من بود هیچ وقت مهتاب خندیدو سرشو روی سینم گذاشت دستامو روی کمرش گذاشتم بغل این دختر پر از ا

 نمیزاشتم خار تو پاهاش بره

 

 سولماز: قبول کنی یانه واسم فرقی نداره 

 پویان:داریـــــــــ چـــــرند میگــــــی میفهمـــــــــــــــی مـــن باورم نمیشه

 ن اصال مهم نیست فقط گفتـم بدونی ڪسولماز : باور ن

 کــــــــمپویان:شرتـــــــ 

 سولماز یه روز از اینکه به حرفم گوش نکردی پشیمون میشی 

 پویان:درم پشتــــت بـــبــــند 

 سولماز از جاش بلندشد و بعده خارج شدن از اتاق درم محکم بهم کوبید اگه راست بگه چی...نه این امکان نداره به هیچ وجه امکان نداره 

 ردم که تلفن زنگ خورد با یه ببخشید به فرده مقابلم تلفن و برداشتم:با اعصابه داغون دوتا مریضو ویزیت ک
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 دکتررادمهر هستم بفرمایید-

 دا...داشـ..-

 پریا خودتی حالت خوبه-

 دا..داش بیا بیمارستانه........مهتابـــــــ-

 عیـــــــــن ادمــــــ بگـــــو مهتــــاب چـــی؟؟؟_

 بگم ااااا خــــوب داداش داد نزن تــا _

 با استرس و صدام که خیلی بلنــد شده بودگفتم: امـــــــم د بنال ببینم چیـــشدع 

 مهتـــاب دردش گــــرفت تنــها بودهــ زنگ زد بـــه تـــو که گوشیت خاموش بود ........................... -

 ه اتاق عمــلپریا:اال اوردیمش بیمارستانه.... زود بیا داداش مهتاب و حاضر میکنن واس

گوشی بدست از جام بلند شدم و بدون توجه به مریض که متعجب از رفتارم بود از اتاقـــــ خارج شدم به سرعت نور خودمو به ماشین 

رسوندم تخته گاز به سمته بیمارستان راهـ افتادم داشتم دیوونه میشــــدم تو ترافـــیک سنگین خیابون شریعتی گیــــر کرده بودم و به 

خودم و اون سولماز حرومـــــزاده لعنت میفرستـــازم دستــــم روی بـــــوق گذاشته بودم نمیـــدونم خوشحال بودم استرس داشتم 

 همه چــی مبهم بود حسه مبهم بابا شدن و حسه عذاب عشقت دوتاحسه کامال متفاوت که باعث سردرگمیم میشد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مامان:پویــــان اروم بگیــــر دیونـــه شــدم از بـــس راهـ رفتـــی 

 پویان:شـــــــــد سه ساعت 

 صدای فریــــاد مهتاب از تو اتاف عمل میومد به دیوار تکیه زدم و چشمامو بستم کـــم مونده بود گریه کنم 

 اروم باش پسرم به امیدخدا زنت و دخترتو سالم و سالمت تحویل میگیری _
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مامان از عذابـــــــ وجــدان دارمـــ دیوونه میــشم تقصیـــره منـــهـ واسه مهتــــاب زود بود کالفه روی صندلی نشستم و دستامو _

  مــن دوتــاشونو میخواستم هم دخترم هم زنم هردوشون روستون سرم کردم صدای فریـــــادهای مهتـــاب برام درد آور بود اصــــال

 با صدای داد بعدیه مهتاب منــــ و حتی مامان از روی صندلــــی پریدیم 

رو میشنیدم پســــ صدای گریع دخترم رو چرا نشنیدم  ل*ب*مصــــدا قطع شد صدای فریادهـ مهتـــاب متوقف شد صدای ضربان ق

 وو لرزوند ل*ب*مده بود پاهام سست شد و صدای بلند مهتــاب قنفســم تو سینم حبــس ش

 بچممممممممممم پووویاااااااااانننننننن

 

 کوچولو خیلی کوچولو-

 پریا: خوب نباید بزرگ باشه که 

وی صورتش بهترین حسه دنیا بود دخترم کسی که از پوست و جون خودم بود سینم و چنگ میزد و با ولع شیر میخورد صورتش قرمز بود و ر

موهای طالیی بود هنوز چشماشو باز نکرده بود تا چشماشو ببینم کوچولوی عزیزم عشق من عشق واقعی رو وقتی درک کردم که دخترکوچولوم 

رو بغل گرفتم لباساش بزرگش بود و پرستار استیناش رو تازده بود درد داشتم کمرم خیلی دزد میکرد ولی فراموش کردم وقتی دخترم سینمو 

زد موهامو میکشید و پاهاشو تکون میداد وجودم پراز شعف و شادی شد، فضای اطراف از سبدای گل پر بود و بادکنک های صورتی باالی  چنگ

 سرم 

پویان: پدرسوخته نگاش کُنا چجوری شیر میخوره سینم و پس زدو چشماش کم کم باز شد خودمو پوشوندم و با اشتیاق بهش زل زدم و 

ز های طالیی روی سرش نشون از طالیی بودن موهاش بود اشکامو پاک کردم و گفتم:وای خدا پو..یان شبیه کیه این نکنه چشماش ابی بود پُر

 عوض شده تو بیمارستان 

 نه خیرم گیس طالی خودمه هی میگم نشین پای این سریاالی ترکی گل دخترم شبیه عمو پیامشه-

که مامان مهسا پیشی گرفت و گفت: پیام پسره بی وفامه که زنو بچه ی مردمو به مادرو  متعجب به پویان نگا کردم تا بفهمم این پیام کیه

 خانوادش ترجیح داد 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 با لبخند به دخترکم نگا میکردم که پویان گفت: تبسم 

 به پویان نگا کردم و گفتم : چی

 پویان: یعنی لبخند من برای اولین بار لبخند واقعیتو دیدم مهتاب پس دخترم باشه تبسم یعنی لبخند 

 مهتاب: تبسم خیلی قشنگه 

 پویان: نه به قشنگیه احساسی که االن دارم 

 پریا: تبسم کوچولو اولین نوه دختر خانواده رادمهر 

می و زیبایی از توی کیفش دراورد و دستم کرد: وقتی پریا به دنیا اومد مادرشوهرم که ید انگشتر قدیب*و*سمامان مهسا سمتم اومد و پیشونیمو 

 عاشق دختر بود اینو بهم داد و ازم خواست به مادر اولین دختری که نوه خانواده ی رادمهر شد بدمش تو اون فردی دخترم 

عده دوروز موندن تو بیمارستان به امارت پویان اینا رفتیم مامان شادی زندگی تمامش توی چهار کلمه خالصه بود تبسم عزیزم دختر چشم ابیم ب

 مهسا گفت تا چهلم تبسم باید پیششون بمونیم تو این دوروز تمام دوستای پویان واسه دیدن تبسمم اومدن بجز فامیالی خودم دردناک بود ولی

 معنی نداشت ناراحت نشدم چون دخترکم اومده بود لبخندم اومده بود دیگه گریه و غم واسم

 

ه قبله اینکه وارد امارت بشیم دوتا گوسفند بزرگ جلوی پامون سربریدن و مارو از روش رد کردن تبسم دسته بابا )پدرشوهرمهتاب( بود بابا ک

ی هیچ کبکش حسابی خروس میخوند پویانم که یه جاش عروسی بود و اروم و قرار نداشت بوی اسفند توی دماغم پیچیده بود لبخند از رو لبا

 کس نمیرفت تبسمم باخودش شادی اورده بود 

____________________ 

 

 مهتاب تو دراز بکش -

 کمرم خیلی درد میکنه -
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 زنگ میزنم به دکترت میگم میرم گهواره تبسم و میارم اینجا االن -

 باشه برو -

کشیدم مامان بودن خیلی حسه قشنگی بود چنددقیقه بعد پویان پویان کمکم کرده بودو لباسامو درآورده بود با صورت جمع شده روی تخت دراز 

گهواره رو اورد و کناره تخت گذاشت و بعدم مامان مهسابا تبسمم که الی پتوی صورتی پیچیده شده بود وارد اتاق شد: نفس خانم خوابیده 

 ساکت باشید

 کارای شناسنامه اسمه دخترم باید زود هرچه زود تر ثبت بشه ید و به مامان مهسا گفت: من برم واسه ب*و*سپویان منو برای صدومین بار 

 پریا: کشتی خودتو دخترم دخترم 

م خالصه پویان رفت بیرون و موندیم منو مامان مهسا و پریا، پریا که رفته بود باالی گهواره تبسم و نگاش میکرد مامان مهسا هم ساکت کنار

 رده بود رو از مامان مهسا پرسیدم: مامان مهسا؟نشسته بود سوالی که کنجکاوی مو حسابی تحریک ک

 جانم دخترم_

 میشه یه سوال ازتون بپرسم _

 مامان مهسا لبخندی که از صدتا گریه بدتر بود روصورتش نقش بست و گفت: بپرس دخترم 

 اقا پیام همون که شبیه تبسمه چرا تاحاال...._

  قبله اینکه حرفم تموم شه گفت: پریا بیدارنشه اون بچه

پریا گفت: نه دیگه دارم نگاش میکنم خیلی کوچولع گوشیش که زنگ خورد با عجله از اتاق خارج شد فکر کردم مامان مهسا نمیخواد چیزی بگه 

 ولی با حرفی که زد تصورم عوض شد: حوصله دردو دل گوش کردن به حرفای یه پیرزن بدجنس و داری 

 م بشناسم عموی دخترمو خواهش میکنم این چه حرفیه من خیلیم کنجکاو _

مادرم یه زنه روسی بود که عاشق پدرم شد و باهم ازدواج کردن حاصل زندگیشون من بودم که منم عاشق سپهر که پسره شریکه پدرم بود _

سه  شدم تو بیست سالگی عروس شدم دوسال بعد صاحب یه پسر با چشمای ابی و موهای خرمایی که از مادربزرگش به ارث برده بود شدم و
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ساله بعد پویان و به دنیا اوردم پنج سال بعدشم پریا به دنیا اومد خیلی خوشبخت بودیم که پیام هجیده سالش شدو برای تحصیل رفت به 

 فرانسه هفت سال بعد وقتی برگشت......

 مامان مهسا که به اینجای حرفاش که رسید اشکاش جاری شد و ادامه داد:

بود جسیکا یه بچه هشت ساله داشت قبول نکردم پیام من پسره اولم نباید پدر بچه یک نفردیگه و شوهر یه زنه با یه زن به اسم جسیکا اومده  

این خراب میشد پیام پسره خیلی جذابی بود وتوی همون ساالی اوله ورودش به فرانسه تو دامه جسیکا افتاده بود بهش گفتم یا من و خانوادت یا 

تخاب کنی اسمتو از شناسنامم خط میزنم ولی پسرم اون زنو انتخاب کرد و برگشت فرانسه از ارث محرومش دخترو بچش گفتم اگه اونارو ان

 کردم توی همون ساالی اول دختره ولش کردو رفت و پیام من دیگه هیچ وقت قبول نکرد برگرده پیشه ما و تو فرانسه گارسونیه یه رستوران رو

 یاد پسربچه تپلی که سی ودوساله پیش پرستار توی بغلم گذاشت افتادم میکنه وقتی برای اولین بار تبسمو دیدم 

مامان مهسا از جاش بلند شدو ضربه ارومی به کمرم زد و گفت: کارت سخت شده مهتاب تو از االن دیگه متعلق به خودت نیستی تو االن فقط 

 متعلق به تبسمی دخترم فقط تبسمی

 

سته اتاق عمل به سرعت وارد اتاق عمل شدم مهتاب بیهوش شده بود دکتر یه بچه کبودو سرو ته دیگـــه هیچی مانع من نمیشد حتی درهـ ب

 گرفته بود و میزد رو پشتــــش 

 مـــهــــــــتـــــــابــــــــــــم_

بچه افتـــاد کی گفته مرد پرستارا به سمتم اومدن هیچی نمیشنیدم نگام به صورت رنگ پریده و زرد مهتابم بود تو لحظه اخر چشمام دوباره به 

 گریه نمیکنه هــــا کی گفته تو اوج تا امیدی صدای ضعیف گریه بچه و صدای بلنده دکتر که پرستارو صدا میزد توی دلم شادی و شعف کاشت و

بخند زد و از شدت درد دوباره حاال اشکام از شادی بود نه غم و ناراحتی مهتابم چشماش و باز کرد و با دیدن بچه که پرستار تو بغلش گرفته بود ل

 بیهوش شد

 منو انداخت بیرون و یک ربع بعد پرستاربا یه موجود نحیف و کوچولو که که پتوی صورتیش دورش پیچیده شده بود از اتاق عمل خارج شد
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کنم زوری یــــهـ کیلو میشد تبریک نیگم بچه و مادر هر دو سالمن بچه رو تو بغلم گذاشت اونقدر سبک بود که از بغل گرفتنش ترسیدم فکر _

ر اونقدر غرق تو صورت قرمزش بودم که بابا از من پیشی کرد و شیرینی چشم گیری به پرستار داد پرستار بچه رو گرفت و با خوشحالی از ما دو

 شد و بعد مهتاب که با رنگ پریده و صورت خیس از عرقش از اتاق عمل خارج شد و من به اوج خوشبختی رسیدم

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 پس چرا بهوش نمیاد  -

 بخاطر داروهاست نگران نباش _

 میشنیدم صدای پریا و پویان بدنم سنگین شده بود ینگین تر از همیشه سیع کردم چشمامو باز کنم  

 داره بهوش میاد مهتـــاب صدامو میشنوی _

 زمزمه وار طوری که خودمم زوری صدامو شنیدم گفتم: میشنو..م ..خوبم 

 تو که منو کشتی خانم درد نداری _

 خـــــــــو..بـــم پــویـ..ا..ن_

 جان پویان _

 حــا...لــ..ش..خــوبه_

 .......خوبه دردت به سرم خوبه _

 تو دلم بود نمیزاشت باور کنم همه چی خوبع ید خیالم راحت شد ولی ترسی که ب*و*سپــوبان خم شد و پیشونیم رو 

قبل اینکه پویان دهن وا کنه و چیزی بگه مامان مهسا باچشما متورم و سرخ شده از اشک وارد اتاق شد با دیدنش فهمیدم همه چی همون جور 

ان رفـــت ارهـــ نفس در که پویان گفت مرتب نیست: مـــــــــردهـ دروغ گفتـــــی مـــن بغـــلش نکـــــــــردم پـــویــ

 نمیومد نه ماه انتظار رفت تمام امیدم دختـــــــــــرم 

 پویانم خودش دست کمی از من نداشت و متعجب به مامان مهسا نگا میکرد 
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 مـــامـــانــــ چـــیــــ...شــــدهـ _

 مهتـــــــاب ارومـــــ باشــــ 

 دخترت صحیح و سالمه پویان تو یه چیزی بگو  مامان: ارون باش مهتاب خواهش میکنم اروم باش

 شنـــیــدم خـــودم شـــنیـــدم صدای گریشــــو زنــــدســـ دختــــرم هــســــت_

 هــست مهتاب هــست االن پرستار میارش یه دختر کوچولو ناز به دنیــا اوردی دختـــرم _

 پاک کردم و گفتم : میــــخـوام بــبــیــنـــمــش از شدت گریه نفس نفس میزدم مثل بچه ها با دستام اشکام و

 

🈶🈵_سالم اقای سعیدی 

 سالم اقاپویان کم پیدایی_

 بخدا درگیرم میثم جان اون گردن بندی که سفارش دادم چیشد_

 داداش بخدا شرمندتم اصال فراموش کردم بهت زنگ بزنم شما عکسو بیار امادست _

 طال فروشی باشه پس من بعدازظهر با عکس میام _

 تلفن و قطع کردم و رفتم تا شناسنامه ی تبسمم و بگیرم تبسم رادمهر دختره من خدایا دمت گرم چقدر تو بزرگی بعده گرفتن شناسنامه دخترم

احوال  رفتم و عکسایی که با گوشی ازش گرفته بودمو ظاهر)ببخشید اگه این و اشتباه نوشتم(کردم وبه سمت طالفروشی میثم رفتم بعده سالم و

پرسی گفتم که بالخره دخترم به دنیا اومده بهم تبریک گفت عکس و بهش دادم رفت و نیم ساعت بعد گردن بندو اورد یه گردنبد با زنجیره 

نازک و یه قلب که درش باز میشد روی قلب اسم منو مهتاب به التین نوشته شده بود و وقتی دره قلبه باز میشد عکس تبسمم توش خودنمایی 

رد خیلی قشنگ بود دستبندی که برای مهتاب سفارش داده بودمو ازش گرفتم و بعده حساب کردن پولش از طال فروشی خارج شدم و به میک

سمت خونه رفتم تو عمرم هیچ وقت اینقدر خوشحال و هیجان زده نبودم به دره امارت که رسیدم بوق زدم تا اوس رحیم درو باز کرد ساعت 

تن پاییز هوا تاریک شده بود ماشینو بردم تو پارکینگ و بادیدن ماشین شاسی بلند خاله خانم توی پارکینگ ابروهام باال هفت بودو بخاطره برگش

 پرید فوری از ماشین پیاده شدم و به سمت ویال رفتم خدا بخیرکنه 
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 )توضیح کوچیک از خاله خانم

از گاهی میاد ایران به طوری همه ازش حساب میبرن و به حرفش گوش میدن و  خاله خانم ، خاله ی مامان پویان که تو روسیه زندگی میکنه و هر

 مهساخانم روی حرفش حرف نمیاره(

 زن پوووویان زایییده اونوقت من حاال باید بفهمم مهساااا ازتو بعید بود_

 خاله بخدا اصال_

 حرف نباشه مهسا حرف نباشه عروس_

 بله خا..له جان_

 شوهرت کجاست توچرا اینجایی_

یدن بخیر دیدم خاله خانم دوباره داره دارکوبی میره رومخه مامان اینا پر سرو صدا وارد خونه شدم و گفتم: اِاِاِ ببین کی اینجاست خاله خانم رس

 میگفتید گاوی گوسفندی

مهتاب و گفت: عروس  بسس کن پویان مثل همیشه زبون بازو سیاست مداری چرا زنتو اوردی اینجا هااا نکنه قهرکرده باهات برگشت سمت_

 نکنه...

 نه نه خاله جان رفته بودم برای تبسم شناسنامه بگیرم _

 تببببسممم، نکنه اسم دخترتو تبسم گذاشتییی_

 سرمو از االن برای درد گرفتن پیشواز رفت خاله خانم واقعا رومخ بود

شایستش نیست اِلینا شایسته ی این دختره همه باید الینا وای خدای من این دخترک رگ روسیه مادر بزرگشو حفظ کرده این اسم عربی _

 صداش کنن

 خون خونم و میخورد مهتابم که حسابی سرخ کرده بود گفت: خاله جان متاسفانه دیر گفتید چون پویان برای تبسم شناسنامه گرفته 

 باید این دخترو الینا صدا کنن ساااجده خاله عَصا شو روی زمین کوبید و گفت: زبون درازی نکن عروس، شناسنامه مهم نیست همه 
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 ساجده دخترم مریم خانم بدو بدو به سمتش اومد وبا لهجه ی شمالیش گفت: بله خانم بزرگ

 چمدونام رو به اتاق ببر باید کمی استراحت کنم _

___________________ 

 

 به اندازه کافی عصبی هستممامان جان ما چجوری اینجا بمونیم اخه شما بگو تحمل غرغر های خالرو ندارم _

 پویان پیره دیگه دوهفته بمونه برمیگرده اصال بخوای بری کی قراره به داده مهتاب برسه ها_

 خودم نوکرشم _

دِ پس تو اگه نوکره زنتی غلط کردی دکترشدی ، دکترشدی به مردم خدمت کنی میخوای یکماه بشینی خونه تنگه زنو بچت زشته پسراینجا _

 و پریا هواشونو داریم  باشه بازم من

 با عصابی داغون از جام بلندشدم و به سمت اتاقم رفتم 

 مهتاب به تبسم شیر میداد 

 مهتاب: پویان خوب من تنها تو خونه چجوری ازپس این بچه

 پویان: نمیریم مهتاب ، اخه تو نمیشناسی این خاله خانمو هیچ کس نمیتونه تحملش کنه بجز مامان 

 ته اگه غرغر کنه و به تبیم بگه الینا مگه چه اتفاقی میوفته ها بزرگش نکن پویان مهتاب: حاال دوهف

 رفتم سمتش دخترم باولع شیر میخورد سه روز از تولدش گذشته بود کمی از قرمزیش کم شده بود 

 مهتاب: میشه عکس داداشتو نشونم بدی میخوام ببینم تبسم بزرگ شه چه شکلی میشه 

 توی گهوارش گذاشت برگشت و روی تخت نشست: مامان شدن حسه خوبیه پویان مهتاب بلندشدو تبسم و

 مامان خوبی هستی مهتاب ممنونم تو مامان دخترمی _

 وای خوب برو عقب دیگه خفه شدم هی میاد جلو_
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راوردن گردنبند از جعبه اونو سینم و به عقب حول داد و من مثل شکست خورده ها رفتم عقب از جیبم جعبه گردنبند تبسم و بیرون اوردمو بعده د

 جلوی مهتاب گرفتم

 وای خدا چقدر خوشگله واسه تبسمه _

 اره بازش کن _

 مگه بازم میشه _

 گردنبندو ازش گرفتم و درشو باز کردم مهتاب با دیدن عکس مهتاب دستشو روی دهنش گذاشت و گفت خیلی قشنگه

 تبسمم خوشگلتره _

 ه برای خودش گرفته بودم دوره مچه دستش بستم گردنبندو از دستش گرفتم و دستبندی ک

 مهتاب: چرا اینکارو کردی پویان

 پویان: کار خاصی نکردم واسه تو و دخترم نگیرم برم واسه بقال سره کوچه بگیرم 

 مهتاب: پویان من حیلی ممنونم 

 پویان: نمیخواد ممنون باشی بابا بیا اینجا کارت دارم 

 مهتاب: پووووویاااااان

 پویان ، مویان نداریم بدو بیا پویان:

 

اروم از روی تخت جوری که مهتاب از خواب بیدارنشه بلند شدم و بعده دوش گرفتن لباسامو پوشیدم و از خونه خارج شدم و به سمت 

 بیمارستان روندم باید این خونرو بفروشم و یه خونه نزدیک بیمارستان بگیرم 

 چسب به تمام معنا بدتر از جواهر اومد سمتم: سالم اقای دکتروارده بیمارستان که شدم خانم جمشیدی یه 

 سرمو تکون دادم و گفتم لیست مریضای امروزو بیارید اتاقم 
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 جمیشدی: چشممممممم

 ای مرگ 

 وارده اتاق شدم و با دیدن سولماز که تو اتاقم بود چشمام گرد شد 

 تو اینجا چیکار میکنی-

 )مهتاب( 

ه از خواب که بیدار شدم پویانو ندیدم فهمیدم صبح زود رفته بیمارستان خیلی سنگین شده بودم زوری از تخت پایین اومدم و رفتم تو اشپزخون

واسه خودم و خانم و بی نام یه میز مفصل چیدم و دور از جونم عین گاو خوردم بدون جمع کردن میز وارده اتاق صورتی پرنسسم شدم دخترم 

وش شانس بود منوستاره یه عروسک داشتیم که همیشه توخونه هم سرش دعوا بود دخترم صاحب یه اتاق صورتی با سرویس خوابه خیلی خ

مثل هر ۵سفید صورتی بود که به لطف عمه ی طراحش خیلی خوشگل توی اتاق چیده شده بود)خودتون یه اتاق بچه خوشمل تصور کنید( دوباره 

رفتم همشو پخش زمین کردم دونه دونه همرو با ذوق نگا میکردم و با تصوره دختر کوچولوم تو این لباسا دلم روز به سمت لباسای کوچولوش 

ن قنج میرفت حالم خوب بود ولی درد کمی که از صبح داشتم هرلحظه بیشتر میشد و اذیتم میکرد ترسیدم گرمم شده بود اروم اروم خودمو به تلف

پویان رو گرفتم سیع میکردم دردم رو نادیده بگیره دخترم زیادی تکون میخورد و سیع داشت یه هفته  رسوندم و با دستای لرزون شماره ی

 زودتر از موعده مشخص شده به دنیا بیاد 

 بوق بوق بوق بوق بوق 

اد نزنم سریع شماره و گاز میگرفتم تا فریل*ب*ا*مپویان گوشیشو برنمیداشت و ترس و دردم هرلحظه بیشتر میشد لباسام به تنم چسبیده بود 

 ی پریا رو گرفتم 

 بوق بوق 

 نفسای عمیق میکشیدم 

 بوق بوق 

 درد کله وجودم و گرفته بود داشتم از جواب دادن پریاهم نا امید میشدم که صداش نوره امیدو توی دلم روشن کرد 
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 ا..لو...و.پریا...آی نفس نفس میزدم صورتم خیس بود از اشکام درد امونمو بریده بود-

 پریا: خوبی مهتاب الووو 

 مهتاب: دار...ه ...میادددد پررریاااا آییییی پرررریاااا زود بیااااا آیییییییییی 

 پریا: اروم باش نفس های عمیق بکش دارم میام زنگ میزنم اورژانس نگران نباش مهتاب یه جا بشین 

 قبل اینکه چیزی بگم صدای بوق نشون از قطع کردن تلفن میداد 

دردم بیشتر میشد و کم کم صدای نالم کله خونرو برداشته بود ولی هیچ کس پیشم نبود و هیچ کدوم از همسایه ها صدامو نمیشنیدن  هر لحظه

 کمر دردم داشت منو میکشت 

 دست روی شکمم گذاشتم: دختررررم مامان قووویه آییییی نگران نباش آیییییییییی خداااااااااا 

 کردم و فهمیدم کیسه ابم پاره شده مرگو به چشمام داشتم میدیدم که صدای پریا منو امیدوار کرد با احساس خیسی به پاهام نگا 

 پریا: مهتاااااااااااااااااابببببببببب 

 ازمزوری از جام بلندشدم و با گرفتن دیوار سیع کردم خودمو به در برسونم که با تکون خوردن بچه دادم رفت هوا پریاهم معلوم بود ترسیده و 

میخواست نفس های عمیق بکشم با بدبختی خودم و به در رسوندم و بعده پایین کشیدنه دستگیره در پاهام سست شد و روی زمین افتادم و 

 پریا با رنگ پریده داخل خونه شد

 نکن پویان پویاااااان ای بابا _

 اِ چقدر وول میخوری _

یلی بلند بود جوری زجه میزد انگار دارن کتکش میزنن پویان و من تندی از جامون درگیر بودیم که صدای ونگ ونگ تبسم بیدار شد تُن صداش خ

بلندشدیم پویان سریع توبغلش گرفت و شروع کرد به قدم زدن و کم کم صداش کم شد بیشرف اروم شد و همین جوری زل زد به پویان انگار 

 با اره فدات بشم من وااااای مهتابببب نه انگار دو دقیقه پیش گریه میکرد: دخترم عزیزم اوسگلمون کردی با

 سریع از جام پریدم و گفتم: چیشد رفتم سمتش و با نگرانی به بچه نگا کردم که گفت: هیچی خندید 
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به تبسم نگا کردم اثار خنده رو صورتش نبود سریع لباسامو راست و ریس کردمو از اتاق خارج شدم پویانم که داشت تبسم و میخوابوند 

 ین چهار روز خیلی کمکم میکردخداییش توا

 دردام خیلی کم شده بود همین جور که از پله ها پایین میرفتم صدای مامان مهسا و خاله خانم واضح تر میشد 

 خاله خانم: من این چیزا حالیم نیست الینارو باید توی روسیه بزرگ بشه چه با پدرو مادرش چه بی پدرمادرش 

 بخدا پویان بفهمه قیامت میکنه اخه خاله جان چطور امکان داره _

 این چیزا واسم مهم نیست مهسا _

 این پیره زن غیره قابله تحمله واقعا تحملش سخت بود اصال با شنیدن این حرفش نترسیدم چون پویان مرده بی عرضه و تو سری خوری نبود 

 سالم مامان مهسا سالم خاله جان_

 سالم دخترم _

 خاله خانم طبق این چهار روز با تکون دادن سرش جواب سالمم و داد 

 مریم خانمممم

 مریم خانننننننننم

 بفرمایید عروس خانم_

 شیشه شیره تبسم و سمتش گرفتم و گفتم: میشه تو این اب جوش بریزید 

یز میزدم که صدای برخورد عصای خاله خانم منو از مریم خانم شیشه رو ازم گرفت روی میزناهارخوری توی اشپزخونه نشستم و با انگشتام به م

 جا پروند: هِه فقط دوروز اول ازشیره خودت بهش میدادی دختر

 خاله جان من دکتر رفتم شیره من بچه رو سیر نمیکنه _

 فقط به فکر هیکلتونیدپس چطور شیره ما بچرو سیر میکرد ایناهمش بهانست شماجوون های امروزی اصال بویی از احساس مادرانه نبردید و _

 بازم کوتاه اومدم زندگی با این پیره زنه غرغر طاقت فرسا بود 

http://www.roman4u.ir/


 

 
97 

 

 بفرمایید عروس خانم _

خاله خانم بعده تموم شدن غرغراش رفتو منم بعده درست کردن شیره تبسم از اشپزخونه خارج شدم و غرغرای خاله خانم که هنوز بگوش 

 ورزشی تو خونه راه میره از گستاخیشم پیداست از خانواده ی اصیلی نیست میرسیدرو نادیده گرفتم: دختره با لباس 

 وارد اتاق شدم پویان هنوزم داشت تبسم و تو اتاق میچرخوند: پویان بزار شیرشو بدم اینقدرم بغلش نکن بغلی میشه

 پویان: اخه دیگه اخراشه از فردا دیگه باید برم سرکار دلم واسش تنگ میشه 

 شیرشم بده تا من دوش بگیرم سرم درد گرفت مهتاب: خوب بیا 

 پویان: هنوزم دیر نشده ها میخوای بریم خونه خودمون 

 مهتاب: زشته پویان مامان مهسا ناراحت میشه 

 به سمت حموم رفتم و وان و از ابگرم پرکردم درسته تحمل خاله خانم سخت بود ولی نیتونستم باعث ناراحتی مامان مهسا بشم 

دراز کشیدم انگار تمام خستگیم رفت خاله خانم با اینکه یه خانم غربی به حساب میومد کلی متعصب بودو برای خودش چارچوب  وقتی توی وان

 قوانینی داشت که هرکس ازشون عبور میکرد جزای سنگینی داشت

 

🈶 

 ر هرروز میای مطب قصدت چیه ابرومو بردی چی میخوای سولماز ها چی میخوای از زندگیم جواهر که مرد حاال نوبته توشده دست از سرم بردا

 بس کن پویان بس کن تا حرفمو باور نکنی دست از سرت برنمیدارم _

 دِ اخه من چرا باید حرفتورو باور کنم دلیل داری مدرک داری سه ماهه شبو روز واسم نزاشتی _

 کی میخوای باور کنی مهتاب بایه پسره رابطه داره بابا خودم با چشمای خودم دیدم _

 چرا باید حرفاتو باور کنم هان چرا هر وقت تونستی حرفاتو صابت کنی بیا مطمن باش دفعه بعد به پلیس خبر میدم _

 باشه پویان خودت خواستی فکر نکن زنت پاکه من با مدرک برمیگردم _
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ق خارج شد و فکره من درگیرتر از همیشه مطب و ترک کرد اعصابو روانم بهم ریخته بود سولماز به چه علتی سه ماهه تمام میاد سولماز از اتا

میکنه حرفای سولماز توی ذهنم اکو میشد با چشمای خودم  خ*ی*ا*ن*تمطبم و بهم میگه زنت بایه پسر رابطه داره با وجود تبسم مهتاب بهم 

تبسمم تو بغله همون پسر بود پویان چرا باور نمیکنی زنه حاملتو بایه پسره دیدم تبسم تو بغله پسره بود دستاهمو گرفته دیدم بایه پسر بود 

بودن تحمله این همه فکرو باهم یه جا نداشتم با دستم تمام وسایله روی میزو روی زمین پرت کردم که صدای ناهنجارش باعث شد منشیم وارد 

 اتاق بشه 

 ی دکتر حالتون خوبهای وا اقا_

 برو خونه خانم اکبری مریضارو کنسل کن_

 بدون توجه بهش لباسامو عوض کردمو با برداشتن کیفم از اتاق خارج شدم

 سواره ماشینم شدم و با سرعت از پارکینگ خارج شدم نه پویان احمق نشو مهتاب نمیکنه اینکارو باور نکن پسر باور نکن 

الی میکردم و باسرعت از خیابونا و کوچه ها میگذشتم حتی فکره برگشتنه محمد به زندگیه مهتاب دیوونم میکرد به تمام عصبانیتم رو روی گاز خ

 خداوندیه خدا که اگه واقعی باشه میکشمش 

قم پاکه با هی به خودم تشر میزدم هی خفه شو پسر شد دوسال هنوزبهش اعتماد نداری مادره تبسمت پاکه مهتابت از برگه گل پاکتره پاکع عش

خودم این حرفارو تکرار میکروم ولی بافکر کردن به گذشته مهتاب و حرفای سولماز شکی که توی دلم بود بزرگترو بزرگتر میشد سولماز که 

هیچی مامان و باباهم از گذشته مهتاب نمیدونستن سولماز نمیدونه محمد کیه پس چراباید همچین زری بزنه ریشه های شک توی دلم قوی تر 

میشدن و اخمام بیشتر توهم میرفت من نمیزارم چیزی که برای منه فقط برای منه چه ادم باشه یاحتی یه ساعت بی ارزش اون برای خودمه 

 متعلق به منه 

___________________ 

 

گواَگو استفاده میکرد خول بود مامان چیکار کردی اخه تو باغرغر تبسم و میشستم و اونم باخودش درگیر بود یهو قهقه میزد وسطاش از واژه اَ_

 بچه
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 حولرو دورش پیچیدم و از دستشویی خارج شدم خیلی کوچولو بود ولی بعده سه ماه از تولدش ترسم ریخته بود

 سریع به سمت اتاقش بردمش تا لباساشو بپوشونم ولی بادیدن قامت بلند پویان که باالی تخت تبسم وایستاده بود جیغ خفه ایی کشیدم 

 چیشد ترسیدیپویان: 

 ریخت  ل*ب*ممهتاب: چه بی سرو صدا یه اهمی یه اهومی ق

 حفاظ تخت وپایین کشیدم و مشغول پوشک کردن تبسم شدم 

 پویان: کجا بودی

 هااا...خونه کجابودم_

 اها اگه خونه بودی پس این همه اریش واسه چیه راستشوبگو کجابودی _

 پویان مشکوک بهم نگا میکرد اخمامو کشیدم توهم و گفتم : چرا چرت و پرت میگی واسه دله خودم ارایش کردم 

 پویان: اها واسه دله خودت مهتاب با اعصاب من بازی نکن امروز زنگ زدم خونه برنداشتی

 ای بابا چرا اینجوری میکنی حتما سرگرم تبسم بودم _

کس همیشه که میومد کلی تبسم و بغل میگرفت و کله خونرو متر میکرد بدون نگاکردن بهمون از اتاق تبسم پویان: هه اها باشه فهگیدم برع

خارج شد و بعدم صدای کوبیده شدن دره اتاق کارش اومد تبسمم که تازه شیر خورده بودو جاشم تمیز شده بود فوری خوابید دوباره حفاظ رو 

 اتاق خارج شدم خدا بخیر بگذرونه دوباره جنی شده فکر کنمباال کشیدم و متعجب از رفتاره پویان از 

 میزه ناهارو چیدم بوی قورمه سبزی کله خونرو برداشته بود حداقل از صدق سره مامان خانم و زورگویی هاش اشپزیم خوب بود

 پوووووییییییییاااااااااان غذااااا حاضره 

نیومد از جام بلندشدم و به سمت اتاق کارش رفتم دستگیررو پایین کشیدم ولی در  گلدونو وسط میز گذاشتم و منتظره پویان شدم هرچی گذشت

 قفل بود وا چه شه این پسره

 پویاااان بیا دیگه غذا درست کردم _
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_....... 

 پویان چیشده چرا درو قفل کردی  _

 نمیخورم مهتاب راحتم بزار _

 از شنیدن صدای گرفتش متعجب شدم 

 پویان اخه..._

 اااااااب دست از سرم بردار مهتااااا_

 با شنیدن صدای بلندش از دره اتاق فاصله گرفتم و گفتم: به درک نگو چته 

 صدای ونگ ونگ مهتاب بلند شد با عصبانیت رفتم توی اشپزخونه و زیره گازو خاموش کردم معلوم نبود دوباره کی گازش گرفته

 

نشون میداد ولی هنوز خوابم نبرده بود پویان از وقتی وارده این اتاق کوفتی شده بود تیک تیک عقربه های ساعت رو مخم بود ساعت سه صبح رو 

بیرون نیومده بود خونه رو سکوت گرفته بود تبسمم روی تخت کنارم خوابیده بود اروم انشت اشارم و روی لپای گوشتی و سفیدش کشیدم که 

 گوشی و از زیره بالش بیرون اوردم  پاهاشو تکون داد صدای ویبره گوشی منو از هپروت بیرون اورد

 سالم بیداری؟؟_

با دیدن پیام کفری شدمو بعده پاک کردن پیام گوشیو دوباره زیره بالش گذاشتم خوبه صد دفعه گفتم هشت به بعد بهم نه زنگ بزن نه پی ام 

 بده 

نش دادم : پیش پیش بخواب دخترم هیشش چشمای تبسم کم کم بازشد و صدای گریش کم کم بلند شد سریع بغلش کردم و تو بغلم تکو

 دخترم اروم باش بهره من نفس من پیش پیش 

 تبسم هر لحظه صداش بیشتر میشد اونقدر باسوز گریه میکرد که خودمم گریم گرفته بود با بلند شدن صدای تبسم دره اتاق باز شد و پویان با

 لکه از مصرف زیاده مشروبات الکلی بود وارد اتاق شد ظاهری اشفته و چشمای قرمز که قرمزیش بخاطره بیخوابی نبود ب
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 عروسک که نیست این بچه هی اینور اونورش میکنی بدش به من ببینم _

 پویان تبسم و از بغلم گرفت و از اتاق خارج شدچند دقیقه بعد خونه دوباره ساکت شده بود

____________ 

 چته پویان هااان ؟؟؟_

_......... 

 چیه اون از دیشب اینم از االن اتفاقی افتاده  دِاخه بگو نشکلت _

 چی میگی روانیم کردی مهتاب من کاری ندارم باهات چرا غرمیزنی_

نه غر نمیزنم میگم مشکلتو بگو اون از دیشب که وقتی اومدی رفتی تو اتاق و تا صبح از اون کوفتیاخوردی اینم از امروز که بدون خوردن صبحو_

 کشیدی داری میری یه سالم خشک و خالی راتو

 خودمم هنوز درگیرم مطمن که شدم بهت میگم مشکلم چیه _

 تو همیشه باخودت درگیری پویان خستم کردی _

بوی رفتم تو اتاقو درو پشت سرم محکم کوبیدم از غرغرای اون خاله خانم جادوگر خالص شدم باید ناز اقارو بگشم دره اتاق کارشو که باز کردم 

دراز کشیدم کم کم پلکام سنگین شد و با ارزوی اینکه  tvپیچید گند زده بود به اتاق از اتاق خارج شدم روی کاناپه جلوی تند سیگار تو دماغم

 تبسم حاال حاال بیدارنشه دوباره خوابم برد

 

 دنبالش باش سایه به سایه _

 چشم اقای دکتر حواسم هست _

 عینکم و توی چشمم جابه جا کردم و سریع از ماشین بهادر سبقت گرفتم من باید سراز این ماجرا دربیارم قطره های ریزه بارون تند تند روی

شیشه ی ماشین میخورد اسمون خاکستری شده بود دوست داشتم همین االن به بهادر زنگ بزنم و بگم پشیمون شدم الزم نیست مهتاب و 
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م برم و خونه با خیال راحت دخترمو بغل کنم و از قورمه سبزی خانمم بچشم ولی اینا غیر ممکن بود من نمیتونستم با الن شک تعقیب کنی بعدش

 ادامه بدم باید همه چی رو میفهمیدم 

__________________ 

 

 اپ و شلوارک مشکی عوض کردم کیلیدو توی در چرخوندم و وارد خونه شدم تبسم که خواب بودو توی تختش گذاشتم و لباسامو بایه ت

 دیننننننگ دیییینگ 

 بله _

 دارم میام خونه چیزی الزم نداری _

 وااا سالمت کجا رفت پس_

 علیک چیزی نمیخوای _

 نه خودم بیرون بودم خریدم _

 کجا رفته بودی _

 امم..امم...داروخونه_

 خدافظ_

 بابای_

 ویان خیلی عجیب شده بود شکاک شده بود از وقتی اومده بودیم خونه خودمون گوشی گذاشتم مشغول درست کردن ماکارانیم شدم رفتاره پ

 دییینگ دییینگ

 بللللللللله پویااااااان _

 هه پویان _
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 تو....تو...دوباره به من....تو_

 درست حرف بزن توکه لکنت نداشتی،بیا بیرون میخوام ببینمت  _

 ویان میکشتتچی از جونم میخوای دست ازسرم بردار خواهش میکنم پ_

 اگه االن نیای همین امشب عکساواسه شوهرت میاد فهمیدی مهتابببب _

 نمیییی تونم بیام پویان داره میادخونه فردا میااام خواهش میکنم زنگ نزن _

 ننننننننه من االن دلم واست تنگ شده باید االن بیای همین االن _

 ازت خواهش میکنم فردا همو میبینیم امشب نمیتونم بیام اذیتم نکن _

 اَاَاَاَه دوباره ابغوره گرفت ببین مهتاب من این چیزا سرم نمیشه همین االنم جلودره خونتونم زود بیا پایین _

 تمام بدنم یخ زده بود دستام میلرزید با بلندشدن صدای آیفُن خون تو رگام منجمد شد 

 کن خانمی دروو باز _

 دست از سرم بردار برو خواهش میکنم _

 وای وای صداش چه میلرزه _

 ساعت هشت بود و هر لحظه امکان داشت پویان سر بزنه 

ای بابا تو فهمیدی خیلی دل رحمم اشکال نداره فردا میام پیشت عشقم فقط اون تبسم بود کی بود بده باباش ببره مهتاب دخترت لوسه همش _

 نق میزنه 

 ووو بروو االن پویان میاد بر_

 خدافظ عشق زندگیم _

م هنوز ده دقیقه از رفتنش نگذشته بود که صدای چرخوندن کیلید تو قفل منو از جا پروند ولی با دیدن قامت بلند شوهرم پدر بچم بابای تبسم

و به درو دیوار میکوبید پویان کنارم خوابیده بود نفسه حبس شده تو سینم و ازاد کردم بارون وحشیانه به پتجره ها میخورد مثل قلب من که خودش
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 از ترس نمیتونستم چشم روهم بزارم اشکام بالش و خیس کرده بود اخه من باچه بهونه ایی تبسم و بدم پویان ببره خدایا چیکار کنم خودت به

 دادم برس

 حواست به تبسم باشه_

 توکی میای _

 اژانس میگیرم میامحاال برید شما من یکم حالم سرجاش اومد _

 نگه کن ترو خدا یه جمعه ست که من خونم حالش بد شده _

د و پویان 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 دستام میلرزی

 باید یه خبره مهم بهتون برسونم مهتاب خانم  من به احمقیت خودم لعنت فرستادم: میشه ازت خواهش کنم بیای من

 اقا سبحان محمد برای من تموم شده خواهش میکنم اینقدر تماس نگیرید من نمیتونم بیام بیرون _

 مهتاب خانم ازتون تمنا میکنم هرکجا شما بگید میام فقط یه قرار بزاریم که ببینمتون _

 ن باعث شد قبول کنم که با شکم برامدم تویه کافیشاپ با سبحان پسرخاله محمدقرار بزارم اونروز با اتیش عشق قدیمیم شعله ور شده بود همی

 اقا سبحان قهوتونم که میل کردید حاال نمیخواید بگید برای چی منو کشوندید اینجا _

 اینکه دلم واست تنگ شده بود دلیل قانع کننده ایی نیست _

 ان بلند شدم که سبحان چی میگی تو واسه خودت کیفم و برداشتمو از ج_

 یه پوزخند زدو از تو جیب کتش یه پاکت سفید رنگ بیرون اورد و روی میز گذاشت

 بهتره اینارو ببینی و بعد این کافه رو ترک کنی مهتاب.....بانو_

*** 

 چی از جووونم میخوای هاااااا چرا راحتم نمیزاری خستم کردییییی پول میخوای بگو چی میخوای در برابر اون عکسای لعنتی -

 واااای مهتاب صددفعه گفتم من چیزی نمیخوام من خودتو میخوام درظم نمیخوام زوری تصاحبت کنم میخوام خودت تسلیمم شی_
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 هرررررگزززز_

 هرت شدی ها مگه عاشق محمد نبودی هه چه زود عاشق این شو_

 پاشو روی میز گذاشت و سیگارشو روشن کردو گفت: حاال چرا رفتی چسبیدی به اون دیوار بیا اینجا بشین 

 به پویان میگم_

 جرعتشو نداری عروسک _

ذابم بدی ها از پنج ماهه پیش بازیچم اگه بخواااااای به این بازی مسخره ادامه بدی به پویان میگم مرگ یه بار شیون یه بار تا کی قراره ع_

 نباشم  ه*ر*ز*هکار نیستم فهمیدی حاضرم بمیرم ولی توچشمای پویان مثل یه خ*ی*ا*ن*تکردی من 

 خیلی خوب فهمیدم دخترپاکی هستی _

 قبله اینکه حرفی بزنه چرخش کیلید توی قفل باعث شد هر دو شک زده بشیم

 

 ببند عمه فدات بشه میخندی خوشگله من نیشتو_

 پریا باهاش حرف میزد تبسم قهقه میزد 

 مامان: کشتی بچرو پریای ذلیل شده پویان تنها اومدی 

 میاد مهتاب حالش بدبود گفت توبرو من بهترشدم میام _

 به بهادر اس ام اس دادم : از خونه بیرون نیومده 

 چند ثانیه بعد صدای گوشیم بلند شد

 بیرون دنبالش میرم نه اقا خیالتون راحت دمه درم بیاد _

 نفسمو بیرون دادم که دوباره تلفن زنگ خورد :بله بهاااادرررر 

 اقای دکتر اکبری هستم _
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 متاسفم اشتباه گرفتم مشکلی پیش اومده _

ونده ها نیست اقای دکتر گفته بودی پرونده هارو مرتب کنم ولی وقت نکردم االن اومدم مطب که کارای عقب افتادرو انجام بدم ولی چندتا از پر_

 ببینید االن پرونده اقای ترابی و پیدا نمیکنم و ایشون هفته بعد عمل دارن 

 همونجاهاست بگردید پیدا میشه _

اقای دکتر همه جارو گشتم میشه شما منزلو چک کنی اخه چند وقت پیش چندتا پرونده رو بردید منزل فکر کنم پرونده اقای ترابی بین همونا _

 بوده 

 االن خونه نیستماخه من _

 وای اخه اقای دکتر _

 خیلی خوب وقت بدید برم خونه رو چک کنم اگه بود خبر میدم _

 لطف دارید اقای دکتر _

 از جام بلندشدم و کتم و برداشتم 

 واا کجا میری تو پوویان _

 مامان برم خونه هم مهتابو بیارم هم دنباله یه پرونده بگردم هوای تبسم و دارید یا ببرمش _

 بیا برو سه تا بچه بزرگ کردم تو میخوای به من یاد بدی_

 بابا من که چیزی نگفتم پریا نکشی بچمو _

 ایییش _

 از خونه بیرون اومدم و به سمت ماشین رفتم خانم اکبری یه جمعه روهم کوفتم کردی پرونده گم شده از بی دقتیه خودته خوب دیگه اه

سه چی پول میگیره سواره اسانسور شدم با صدای این زنه از اسانسور خارج شدم دست توی حیبم مثل همیشه نگهبان خواب بود نمیدونم وا

 کردم و کیلیدو در اوردم قفله این بی صاحابم خرابه اخه هر کار میکردم در با کیلید باز نشد ناچار دستمو روی زنگ فشار دادم 
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 مهتاااااب _

 )با لکنت بخونید( او...م...دم صب..ر کن_

 دو دقیقه مهتاب درو باز کرد از دیدن رنگه پریدش جا خوردم  بعده

 مهتاب حالت خوبه بیا تو ببینم _

 خوو...ب...م _

 رنگت مثل گچ شده چرا یخ زدی _

 دستشو کشیدم و به سمت اشپزخونه بردم : بیا اینجا بشین 

 حتما فشارت افتاده  سریع براش یه اب قند درست کردم و گذاشتم جلوش: یزار برم دستگاه فشارو بیارم

 .....نننننه..نمیخو...ام..همینو..بخو..رم خوب میشم ...تو..چرا اومدی _

 اومدم دنباله یه پرونده بگردم اینو بخور تا من دنباله پروندم حاضربشو با این رنگت با اژانسم میخواد بیاد _

 ن به سمت اتاق کارم رفتم که مهتاب با صدای لرزون گفت: پو...یان ..پویا

 بله_

 بیا بشین من خودم میگردم _

 نه تو که نمیدونی چی میخوان بشین اونو بخور _

 

 

 پویان ترخدا بیا بشین من میگردم _

 مهتاب چرا ترسیدی _
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 نه کی گفته ترسیدم _

 چی تو اون اتاقهتمام بدنم میلرزید اگه میرفت تو اتاق بیچاره میشدم تمام هستیم از بین میرفت پویان مشکوک نگام کردو گفت: مگه 

 یه ذره نگام کرد دوباره گفت بو سیگار میاد 

 سی...سیگ...ار...چیه مگه..من سیگا...ر میکشم _

 نگاهه پویان روی خاکستره سیگار روی میز افتاد و ابروهاش توهم گره خورد

 ببییییییننننننم تو سیییییگار میکشی_

.. قبله...اینک..که...بیای.. همسا.. یه پایینی ..همون...که ...تاز..ه او...مد..ن یه سراو...مد اینجا... نه..بابا..... من....کج..ا سیگا...ر میکشم.. االن._

 گف...ت...میخواد.. باهمسا...یه ها...اشناشع 

 پویان اخماش هنوزم توهم بودبا شنیدن صدای عطسه کردن سبحان انگار یه سطل اب یخ روم خالی کردن 

 م قایم کردی هه همسایرو تو اتاق کار_

 پویان با یه حرکت سریع دره اتاق کارو باز کردو پاهام سست شدو روی زانوهام نشستم میکشش مطمنم من

 

تی درو با سرعت باز کردم و وارد اتاق شدم کوچیک ترین اتاق ، اتاق کارم بود و دیدن اون عوضی که مثل موش زیره میز قایم شده بود کاره سخ

 یدم نبود نفس های بلند میکش

 محمد بیچارت میکنم 

 بیااااااااااا بیرووووون حررروووومزداه _

با یه حرکت نیزو برگردوندم و از پشت لباسشو گرفتم و بلندش کردم و محکم به دیوار کوبوندمش دستامو مشت کردم و محکم توی صورتش 

فرود میومد الغربودو قده کوتاهی داشت به دست و پا کوبوندم با دیدن قیافش فهمیدم محمد نیست جری تر شدم و مشتام پیاپی تو صورتش 

 زدنش و کاری نداشتم تمام عصبانیتم و توی مشتام جمع کرده بودم و محکم به صورتش میکوبیدم 
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 اشغاااااااااااااال حرووومزااااااده بی ناموووووس 

 پووویانن ترخدا بس کن پویان اونجور که فکر میکنیییی نیست _

با یه حرکت برگشتم سمت مهتاب که قلنج گردنم شکست ترسید نمیدونم از قیافم ترسید یا از کتک خوردن محکم تو دهنش کوبیدم که 

 صورتش به سمت چپ متمایل شد: ززززنییییکه هررررزه به حسااااب توهمممم میرررسم اززز جلوووو چشممممااااام دووور شو 

یدم اونقدر مشت و لگد نثارش کردم که خودم خسته شدم پسره بیهوش شده بود از اتاق بیرون رفتم مهتاب پامو بلند کردمو تو شکمه پسره کوب

روی پشت در نشسته بود و گریه میکرد بافکر کردن به پسره که تو خونه ی من با زنه من تنها بوده خون جلو چشمامو گرفت با یه حرک مهتابو از 

 وشش زدمزمین بلند کردم و با تمام قدرت تو گ

 بزننن پووویان بزن ولی گوش بده بزار ببینی چیشده خواهش میکنم  _

 خفه شووو زنیییکه هرررزه تو خونه مچتوو گرررفتم پاشو مهتاب مونده عَر زدنت حاال نباید گریه کنی _

 

 

ده بود و رگ گردن و پیشونیش دکمه های پیراهن سفیدش کنده شده بود و قطره های خون رو لباسش به چشم میخورد موهاش بهم ریخته ش

بیرون اومده بود و چشمام دوکاسه خون بود اشکام از همدیگه سبقت میکردن پویان اومد شروع کرد به کتک زدن من و عربده کشیدن جوری 

 نعره میکشیدو فوش میداد که نگهبان و تمام همسایه ها درو میکوبیدن و از پویان خواهش میکردن درو باز کنه 

هاااااا عوضیییی چی واست کممم گذاااتاشتمممم هاااااااا عاشقه محمد بودیییی به والی علی محمدو توخونه میدیدم اینقدر روانییی  چراااااا-

د نمیشدم اخه این کیععععع هاااااا مهتاببببببب این کیهههه که به من ترررجیییحش دادیییی سووولماااز مچتو گرفته بوووود بدبخت باورم نش

 م پاکه گفتم : زن

 دیگه نمیزدم بازوهامو گرفته بود و تو چشمام نگا میکردو حرف میزد اروم با بغض مردم باچشمای اشکی روبروم داشت از بی ابروییم میگفت

نمیکنه ولی اشتباه بود کمرم و شکوندی مهتاببببب خووووررردم کرررردییییی  خ*ی*ا*ن*تگفتم زنم پاکه گفتم مثل برگه گله گفتم مادر بچم _

 مهتااااااابببببب 
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دوباره جنون گرفتش و افتاد به جون وسایل خونه همه چیو شکست و دوباره افتاد به جون سبحان باهمه ی ناتواتیم از جام بلندشدم و رفتم 

 سمتش: پووویااان ترخدااااااا نکنننننن نکننننن

 سبحان خون باال اورد بی اختیار فریاد زدم

 رووواااااانییییییییی کشتییییش 

 پویان سبحانو کوبید روزمین دستشو تو موهاشو کرد فکش منقبض شده بود 

 ااب رووووااااااااانیییییی شددددددممممم چوووون عشششششقممممم ییییییییه هررررجاااییییی شدددددددده مییییفهمییی هرررجاااییی خرا_

 اقای دکتر ما پلیس خبر دادیم بهتر درو باز کنید  _

 کشت پسره مردمو درو بشکنید_

هم من هم پویان گریه میکردیم پویان باچشمای اشکی بهم نگا کردو با بغض گفت: نمیبخشمت مهتاب کمرم شکست امروز داغون شدم 

 نمیبخشمت

 

 ولم کن نامرد اخخخخخ ایییی _

 زخمای سبحان میریخت و دستامو بسته بود تنها کاری که از دستم برمیومد گریه کردن بودپویان نمک اورده بودو دو 

 مونده حاال بی ناموس مونده شکنجت دست درازی به اموال من بد مجازاتی داره _

 دییییینگ دییییینگ

 جناب رادمهر بهتره هرچی زود تر درو باز کنید _

 نم قاتل میشد به نفس نفس افتاده بودم: کششششتییییش پوووویااان بسه بسه لعنتیییی به حرفم نوره انید توی دلم افتاد سبحان به درک پویا

 خفففففففه شوووو نمییییخواااام صدااای مزخرفتووو بشنووم _

 ایییییییی نکن .....اییییی
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 با فوشی که سبحان داد پویان جری شد وکتک زدن سبحان شروع شد 

 درو باز کنیییید واگر نه مجبوریم به زور جناااب رادمهررر هرچه سریع تر _

 

 

کله  با عصبانیت رفتم و درو باز کردم همسایه ها پشت در جمع شده بودن و با دیدنه قیافم هیییع بلندی کشیدی قبله اینکه ماموره چیزه بگه با

 رفتم تو دماغش 

 چیییی میگییییی تووو مرتیییکه بزنم سررروووییییستتت کنم _

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

 تو روزه روشن داخل منزلتون همسرتون و یک مرد جوان رو مورد ضرب و شتم قرار دادید و جرم خودتونو با حمله به مامور ما سنگین تر کردید _

 فکر کردید جامعه قانون نداره االن اون مرد به بیمارستان منتقل شده 

 هه اگه جامعتون قانون داشت مردماش گه اضافه نمیخوردن _

درست صحبت کن و جرم خودت و سنگین تر نکن دعا کن همسایه هات شکایت نکنن ازت حاال بگو به چه دلیلی همچین کاری کردی جناب _

 دکتر 

 ون پررررسییییدیییید من تا وکیلم نیاد حرف نمیزنم شما از خودتون پرسیدید اون مرد جوان چه غلطی تو خونه ی من میکرده هااااااااا از خودت_

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 نمیشه پویان اگه راستشو بگی مهتاب به جرم زِناع به عرف سنگسار میشه

 بچمه نساءچی بگم هاااا نساء چی بگم تو بگو من نمیزارم اون حرومزاده قصر دربره و از طرفی نمیتوتم بزارم مهتاب........هووف اون مادره _

کنه و  ت*ج*ا*و*زیه راه بیشتر نداریم باید همه چیزو طوری نشون بدیم که سبحان حمدی به زور وارد خونت شده و میخواسته به مهتاب _

دراین بین مهتاب و مورد ضرب و شتم قرار میده و تو سرمیرسی وبا دیدن سبحان حمدی توی خونه خونت به جوش میادو احتیارتو از دست 

اسه اثباتشم باید یکمی سرکیسه رو واسه نگهبان ساختمون شل کنی و فیلم دوربینای مداربسته رو نابود کنی اونوقت جرمت میشه کتک میدی و
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زدن همون ماموره که میتونی با خسارت جبرانش کنی اینجوری هم مهتاب هم تو قصر درمیرین و سبحان حمدی به جزاش میرسه نظرت چیه 

 پویان 

 نشست : مگه چاره دیگه ایی هم دارم که نیپرسی هرکاری الزمه بکن ل*ب*مم کردم و پوزخند روی دستامو ستون سر

 

دوباره تبسم و تو بغلم گرفته بودم و توی خونه راه میرفتم ساعت سه و نیمه صبح بودو هنوز پویان نیومده بود خونه با یاد اوری اونروزه کذایی 

 ل*ب*مفشرده شد چرا واسم مهم بود یعنی ناخواسته عاشقه پویان شده بودم ق ل*ب*می پویان قاشکام جاری شد با یاد اوری بغض مردونه 

پویان  این حرفمو تایید میکرد من دلمو بدجوری به پویان باخته بودم ولی بارفتار احمقانم پویانو از خودم روندم دلم میخواست فریاد بزنم و از

خورده بود سه روزو دوشب بود که پویانو ندیده بودم خیلی واسم دردناک بود  ل*ب*ا*مت به معذرت خواهی کنم ولی الل شده بودم و مهرسکو

دلم واسه اغوشش تنگ شده بود هفته بعد دادگاهیه اون عوضی بود نمیدونستم واسه کدوم موضوع ناراحت باشم کم کم صدای گریه تبسم 

 ک میشد منم باهاش گریه میکردم بلندشد هرکاری میکردم اروم نمیشد نیم ساعت گذشت بچم داشت هال

 جانم مامان چته اخه دخترم هاااا چته مامان جان _

 از شدت گریه صورتش قرمز شده بود  

 هیییش اروم باش گلم شیرتو که خوردی اخه تو نفسم 

 تبسم خیلی دردناک گریه میکرد دوره اتاق میچرخوندمش ولی اروم نمیشد 

د از جا بپرم بوی گندسیگار یکجا ولرد خونه شد به سرعت برقا روشن شد، و پویان با چشمای ترسیده صدای چرخش کیلید توی قفل در باعث ش

اومد سمتم و بچرو ازم گرفت : تبسمم چیشدی تو همین جوری گریه میکردم نه واسه تبسم واسه اینکه پویان حتی نگاهم بهم نکرد تبسم با 

که پستونکش تودهنش بود به خواب رفت پویان تبسم و با دستای خودش توی تختش احساسه اغوش امن پدرش کم کم اروم شد و درخالی 

 گذاشت و روش پتوی نازکشو کشید

 نمیخوای چیزی بگی _

 هه چی بگم چیزی واسه گفتن مونده _
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 حرفه دلتو بگو پویان_

 لقبوـتی؟ دوستم نداشباشه پس گوش کن حرف دلمو گوش کن و بگو چرا...._

 لقبوم ینا؟ ےازم متنفر بود

 ؟ےتـت داشـدوسو ر ہـگیدکیی

 ل ازم قبوـب

 سوال  ہفقط ی

 ر کنم دوسم داری؟ڪف ہی کردی کـارکـا چر

 اخ پویان خیلی نامردی با این حرفات بدتر داری اتیشم میزنی نامروت

 پویان ....من ..بخدا.. پویان_

هه باشه هیییس فقط هیچی نگو پویان از اتاق تبسم خارج شد و من تا صبح باالی تخت دخترم اشک ریختم فقط خودمو خدای خودم  _

میدونستیم که چقدر پشیمونم کاش برمیگشتم به روزی که سبحان واسع اولین بار تهدیدم کردم اونوقت ولسه حفظ کردن پویان بهش هیچی 

بحان تن دادم ولی نمیدونستم همین کارم باعث تموم شدن عشق پویان نسبت به من میشه تا صبح سوختم و اشک نگفتم و به خواسته های س

ریختم از درد عشق از اتیش حرفه پویان خدایا بهم توانایی بده پویانمو حفظ کن خداجونم پدره بچم و واسه خودم میخوام دیر فهمیدم ولی 

 بالخره فهمیدم که چقدر عاشقشم

 جون کله خونرو برداشته بود عذای مورده عالقه پویانو درست کرده بودم مامان مهسا میگفت فسنجونو بیشتراز من دوست داره بوی فسن

 پویان.....پویان ...غذا حاضره_

دره کابینت رو  دره اتاق بازشد و پویان از اتاق خارج شد بدون توجه به من وارد اشپزخونه شد منتظر بودم بشینه روی میز تا غذاشو بکشم ولی

باز کردو یه تابه بیرون اورد و روی گاز گذاشت شکه زده نگاش میکردم دوتا تخم مرغ توی تابه شکست هنوز همونجا ایستاده بودم و نیمرو 

 خوردن پویان نگا میکردم 

 اری نیمرو میخوری هاااچراااااااااا اینکاروووو مییییکنیییی هاااا پوووویاااااااان مگههههه من غذا درست نکررردممم که د_
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 پویان لقمه ایی که گرفته بودو توی دهنش گذاشت و گفت: غذایی که بادستای کثیفتو درست شده رو نمیخورم خودت بخور 

 صدای گوشی پویان که تازگیا زنگش شده بود صدای قهقهه تبسم شروع کرد به زنگ خوردن 

 بله نساء_

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

 

 باهم بریم جدی پس خودم میام دنبالت _

_......... 

 خدافظ _

حاال نمیزاری پویان از سره میز بلند شد جلوش وایسادم : کجااااا میخوااااای بریییی هاااااا نسااااااء کیههههه اینننن بود عشقی که ازش میگفتیییی 

 حرف بزنمم و دلیل واست بیارم 

 دستتو بکش لباسام کثیف میشه _

عقب حول داد چون امادگی نداشتم روی زمین افتادم پویان بایه پوزخند از کنارم رد شد و به اتاق رفت و چند  پویان دستمو که رو لباسش بود به

 دقیقه بعد شیک و تیپ زده از اتاق خارج شد بوی ادکلنش کل خونه رو گرفته اشکامو پاک کردمو پر بغض گفتم: کجا میری پویان 

و جمع کنم که سنگسارنشی درظم فکر نکن هنوز عاشقتم واسه خاطره دخترمه که هنوز زنده پویان برگشت سمتم : میرم کثافط کاری ها تور_

 اییی میفهمی بخاطره دخترمه هنوز هستی 

صدای کوبیده شدن درخونه نیشتری بود برای شروع گریه هام من کثیف نیستمممممم من هررز نمیپرررم پویان به من گوش کن خوردت کردم 

م بفهمممم اینو تبسم با خودش بازی میکرد و از دله خونم خبر نداشت خدایا تازه داشت مزه خوشبختی میرفت زیره ولی خودمم خورد شدمممم

ها توش CDدهنم چراااااااا از خواب بیدارم کررردیییی از رویا کشوندیم بیروون دِ اخه من چیکارت کردم اینقدر با من لجیی چشمم به کشویی که 

گردم به شبه عروسیم همون روزی که فکر میکردم بدترین روزه زندگیمه ولی اون شب و من تبدیل به بدترین شبه بود افتاد دلم میخواست بر

زندگیم کردم اونشب میتونست خیلی رویایی تر از تصورم باشه خیلی رویایی تر فیلم عروسی و توی لپ تاب گذاشتم و مشغول تماشا کردن 
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ید رسیدم طاقتم و از دست دادم ک زدم ب*و*سنگی وجوده دخترم به جایی که پویان پیشونیمو شدم فیلم خیلی قشنگ شده بود درست به قش

و از لب تاب خارج کردم و اهنگی که تو این سه روز شده بود همدمم رو پلی کردم و شروع کردم به گریه کردن خیلی CDزیره گریه و سریع 

نگ و بخونید اگه مهم نبود وقتم و واسه نوشتنش صرف نمیکردم واسه منتقل سخت بود کسی که میخوایش تورو نخواد)خواهش میکنم متن اه

 شدن احساس مهتاب اهنگ و با دقت بخونید(

 

 یه حسی اومده نمیدونم چیه ل*ب*مدوباره تو ق

 

 شبیه عشقیه که از روزایه دور میمونه یادگار

 

 که میگفتم نرو منو تنها نذار , منو تنها نذار

 

 شکسته تر شده چشامون تر شده هوا بدتر شده ل*ب*مچهرت مثه ق

 

 دلم میخواد بگی کجا بودی و اون

 

 روزایه بی منت چجوری سر شده , چجوری سر شده

 

 اشکام جاریه بی اختیار دیگه تنهام نذار بمون با من یه بار
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 میخوام تموم شه انتظار

 

 روزا میگذره بی اعتبار دیگه تنهام نذار بمون با من یه بار

 

 ببار ل*ب*مون شو تو قبار

 

 وابسته که میشی زمان بی معنیه

 

 چه حسه خوبیه همون دلشوره ها

 

 همون حرفایه خوب تو چشم خیسه ما

 

 یه عالم قصه تو صدایه بی صدا

 

 جمع شده ل*ب*مانگار یه عالم حرف تو ق

 

 خدا عشقم شده شبیه اون روزا
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 بیا با من بیا هنوزم پیشمه تمومه نامه ها

 

 دیوونه ها , مثه دیوونه هامثه 

 

 اشکام جاریه بی اختیار دیگه تنهام نذار بمون با من یه بار

 

 میخوام تموم شه انتظار

 

 روزا میگذره بی اعتبار دیگه تنهام نذار بمون با من یه بار

 

 ببار ل*ب*مبارون شو تو ق

 

 یک هفته بعد )دادگاه(

 پویان:،اقای قاضی من شاهد دارم 

 ی شاهد اقای رادمهر رو بیارید توقاضی:سروان نصیر

 سرباز عه با امیر علی برگشت ....

 قاضی ::اقای امیر علی چایی چی. شما گفته های اقای پویان راد مهر و خانم مهتاب رمضانی رو قبول دارین؟؟

 امیر علی:بل..بله اقای قاضی..... 
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 و کنه ..........وکیل من::اقای قاضی ازتون میخوام بزارید شاهد ما ماجرا رو باز گ

 قاضی::اقای چای چی ماجرا دوباره مو ب مو بدون جا انداختن موضوعی تعریف کنید

 امیر علی:: هفته ی پیش برای نظافت ساختمان رفته بود اخه من نظافت چی ساختمان هستم .....ک ب طبقه ی دکتر رادمهر رسیدم ....

 کسی منو نمیدید مشغول بودم ک همین اقا. ب سبحان اشاره کرد  شروع کردم ب تمیز کردن پشت واحد جناب دکتر جوری که

نم اومد در واحد دکتر رادمهر خانومش در و باز کرد یکم با هم بحث کردن ک به خانمشون ی سیلی زد و هلشون داد داخل خونه ....و در و بست م

در شاهد مشاجره بین همین اقا و خانم دکتر بودم .......... نیم خیلی ترسیدم اخه من کجا این مرده کجا شماره جناب رادمهرم نداشتم ولی پشت 

 ساعت بعدم اقای دکتر رسید و بعدم که خودتو میدونید

 قاضی::،چرا شما غروب برای نظافت رفته بودید؟؟

از اون یکم استراحت یکم دست و پاشو گم کرد ولی دوباره خونسرد شد و گفت ::چون من صبح تا بعد از ظهر تو یک شرکت ابداچی هستم بعد 

 میکنم و برای نظافت ساختمون ها میرم ........

 قاضی:: خانم رمضانی لطفا به جایگاه بیایدو اتفاقات رو شرح بدید

 

 

بون دست پاهام داشت میلرزید از جام بلندشدم و رفتم تو جایگاه همه منتظر به من نگا میکردن اشکامو پاک کردمو حرفای نساء رو موبه مو به ز

.. همسر...م م.اوردم: سرم..... درد ...میکر...د بخا...طره... همین با...شوهرم... به منز....ل پد...رش نر....فتم و تو...خونه استر...احت... میکرد

 با...هام تما...س 

... همسرمه گرفت ....وگفت... واسه... برداشتن پرونده... یکی.... از بیما...راش میاد خونه حدودیک... ربع بعد زنگ... واحد... زده شده فکر کردم.

ز خودم و پویان خجالت میکشیدم واسه گفتن چیزی که ...درو باز کردم که..... که این اقاکه.... پسرخاله نامزد سابقم.... بود به زور... وارد.... )ا

خیلی میخواستم بگم پویانم دستاشو مشت کرده بود و ابروهاش بهم گره خورده بود زدم زیره گریه و ادامه دادم(:به زور ....وارده خونه ....شد 

کتکم زد.... هرچی ...میگفتم چی میخوای هیچی ....نمیگفت سیع  ترسیدم.... و دعا میکر....دم هرچه.... زود تر... همسرم....برسه...تو... این... بین
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گه کرد..سیع کرد بهم ....تجا..وز کنه که همسرم... رسید... بابه یاد اوردن ورود پویان به خونه گریم شدت گرفت که نساء گفت: اقای قاضی ا

 اجازه بدید بقیه ماجرارو من بازگو کنم حال خانم رمضانی خوب نیست 

 جازه صادرشد قاضی::ا

 نساء:: اقای دکتر وقتی وارد منزل میشن و همسرشون رو که این اقا سیع داره عریانشون کنه رو مشاهده میکنن اختیاره اعمالشون رو از دست

 میدن و به طرز دردناکی جناب حمدی رو مجازات میکنن 

 نه قاضی::مگه مملک قانون نداره که یک فرده تحصیل کرده خودش فردیو مجازات ک

 پویان: اقااااااای قاضیییییی 

 قاضی اون چکشو به میز کوبید و گفت: نظممم دادگاه رو رعایت کنید خانم پناهی ادامه بدید

 نساء: جناب قاضی مردای ایرانی رگی دارن بنام غیرت چه تحصیل کرده باشی یا بی سواد اگر ایرانی باشی غیرت و حتما داری و من مطمنم اگر

 ی جای موکل من بود حتما همین کارو انجام میداد از شما میخوام متهم به اَشَدِ مجازات برسه ، حرف دیگه ایی ندارمهرمرده دیگه ای

 سبحان: درووووووغههههه مثللللل سگگگ دروووغ مییییگننننننن 

دلم داشتن رخت میشستن چشمام سیاهی وکیلی که به دادگاه به سبحان داده بود سیع داشت ارومش کنه ولی سبحان دادو هوار راه انداخته توی 

 میرفت 

 قاضی: نظمممم دادگاااه رو رعاااایت کنید

 وکیل سبحان: اعتراض دارم جناب قاضی

 قاطی: اعتراض وارد نیست جناب حمدی بیاید تو جایگاه و ماجرارو بازگو کنید

وباره به سبحان حمله کرده بود مشتاش توصورتش فرود نفهمیدم سبحان چی گفت و نساء و پویان چی گفتن وقتی به خودم اومدم که پویان د

 میومد 

 پویان: زننننه من هرررزس عوووضیییی من خووودمممم از گذشتتتته همسررررمممم خبرررر دارم حااااالاااا توی بچه سوسول داری میگی زنه من

 هرزس 
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ره دست و پای پویان بود، پویان بدون توجه به فریادای قاضی پویان نعره میکشید و سبحان که تازه از بیمارستان مرخص شده بود دوباره زی

سبحانو میزد سربازای الغر مردنی نمیتونستن پویانو از سبحان جدا کنن اخرم نساء از قاضی درخواست استراحت کوتاه کردو قاضی بعده قبول 

 بودو اروم کنهکردن اتاق و ترک کرد و بالخره نساء تونست با حرفاش پویان که مثل شیر زخمی شده 

 

 نساء:چرا داری خودتو عذاب میدی پویان 

که چون سه تا شاهد نبود وارد نشد اینو مشکل ندارم ضرب و شتمم که دیه برررردین اینمممم کاریییی  ت*ج*ا*و*زمعرکس عاااالیه اقدام به -

 ش اون عوضییییی و میکشمممممم ندارممم نساء پسره سه ماه زندانشم خریدددد پس تو به چه دردیییی میخوریییی میکشمشش

 بسسس کن پویان میخواستی نزنی پسررو تو دادگاهو با چاله میدون اشتباه گرفتییی هااااا -

 هه یه چیزی هم بدهکاااار شدیمممم -

ید به پسره دیه بدم و وقتی به رای دادگاه فکر میکنم خودکار داغ میشم هیچ کدوم از اتهاما وارد نشد جالبیش اینجا بود که سی و پنج ملیون با

ره واسه کتک خوردن اون ماموره بی عرضشونم هفته بعد دادگاهیم بوووود مهتاب هم همینجوری گریه نیکرد اختیارمو از دست دادم و گفتم: ابغوو

خاطره دخترم مجبور گرررفتیییی اره هه ابروومو بردییی بدبخت اگه راستشو میگفتم هم اون سگ پدر میرفت زندان هم تو سنگسار میشدی ولی ب

 شدممم میفهمییی فقط بخاااااطره دخترممم بخاطره تبسمم

گم پوووویان بخداااا اونطوریییی که فکررر میکنییییی نیستتتت تو نمییییزاری من حررررف بززززززنمممممم و ازم دلیل میخوای ارررره بزار ب-

 لعنتی 

 نساء: پویان همین حا نگه دار من این اطراف کار دارم 

 بدون حرف ماشینو یه نگه داشتم و نساء از ماشین خارج شد 

"""""""""""""""""""""''''''''' 

رو صندلی عقب تو خودم مچاله شده بودم تند میرفت و تمام چراغ قرمز هارم رد میکرد از ترس نزدیک بود خودمو خیس کنم کم کم از تهران 

 خارج میشدیم 
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 پوووویاااان کجاااااااا میرررررییییی نگههههه داررررر پوووویاااااان بسس کننن بسسسسس کن اروووومترررر 

 ببر صداتو االن وقتش نیس-

 بگووو داریم کجا میریم -

اااااییییید همه چیییی رووو ترس از اینکه داره منو برمیگردونه و شیراز تا بندازه تو خونه پدریم دیوونم میکرد که بالخره زبون باز کردو گفت: ب

نشم هم خودتو بگیییی مهتااااااااب موبه مو شو میبرمت یع جاااا که بتووونیییی بدون لکنتتت واسم دلیل بیارییی به مرگ تبسم اگه قانع 

 ودمومیکشمممم هممم خ

با سرعت دیوانه وار رانندگی میکردم به خودم که اومدم دیدم رامسرم و مهتابم اون عقب گرفته واسه خودش خوابیده بایه حرکت فرمون و 

 دیدم باید اون رومو نشون بدم  خ*ی*ا*ن*تچرخوندمو به سمت ویال راه افتادم تموم شد، مهربونی کردم 

ا بوق زدنم در توسط مش سلیمون باز شد به سرعت وارد ویال شدم مهتابم از خواب پریدو با جوری گاز میدادم که نیم ساعته رسیدم ویال ب

 تعحب به دورو برش نگا میکرد از ماشین پیاده شدم : بیاااااااااا بیررررروووووونننننننن

 مششششش سلییمووووون

 ب...له...بله...اقا-

 همه خدمتکارا و همچنین خودت خونرو خالی کنید-

 اقاولی....-

 زوووووووووود حرفووو دوووباررر نمیییییززززنمممممم-

 چشم....چشم اقااا-

 یقه مهتاب و کشیدم و به داخل ویال بردمش 

 چیکاااارررر میکنیییی پووویااان-
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مم بگووو واسه تووووضیحححح بده مگههههه یه هفته گیر ندادی بزار توضیح بدم االن توضیح بده بگوووو واسه چیییی پسر اوررردیییی خونممم-

 چییی منووو تبسممم و دک کردی هااااا بگوووو عکساییی که اون مرتیکه تو دادگاه ازش حرف میزد چیااااا بوده 

 پو...یا..ن ار...وم با...ش تا...بگم -

 دِ نه دِ اگه قرار باشه اینجوری بگی کالمون میره تووووهممم بتمرررگ  -

 پوووویان-

گرفت دوس داشتم بگم جانه پویان ولی نگفتم چون حتی یک درصدم بهش اعتماد نداشتم تمام اعتمادم رفته از لحن معصوم و پربغضش دلم 

 بود بد دردیه یه مرد یه مرده غریبرو تو اتاقش پیدا کنه خیلی بد دردیه 

 بنال ببینم واسه چی گهای اضافه خوردی بگووو-

هام تماس گرفته بودو ازم میخواسا برم و توی کافیشاب ببینمش از محمد گفت همع....چیز از اون روز لعنتی شروع شد اونروز سبحان با-

تحررریکممم کرد خاکستره درونم و شعله ور کرد رفتمم وقتی فهمیدم محمدی درکار نیست و قصدش یه چیز دیگس بلند شدم بیام ولی تهدیدم 

 کرد با اون عکسا 

""""""""""""""""""""" 

یشونیش باال اومده ترسیدم ولی ادامه دادم: میخواست ازت جداشم تابرم پیش خودش گفت اگه بعده به دنیا چشماش قرمز شده بود و رگه پ

 اومدن بچه نیای پیشم عکسارو میدم به پویان

 میون هقهقم صدای غرش پویان منو به خودم لرزوند: مممممگههههههه اووووننن عکسااااااااا چیییییی بووووودنننننن 

 ه..هه.. ههه .................ه-

 گرررررریه نکننننن جوااااببببی منوووو بده مهتااااااببببب اون عکساااا چییی بودننننن که من نباید میدیدمممم -

عک...سای...عکسای منو محمد ولییی چیزه بدییی نبووود عکسااا تو خونست بیاااا بریممم تهران تا نشونت بدمممم پووووییییاااان به جون -

 تببببسممم راست میگممم باورررم کن من ...من...عاااااشقتتتت شدممم ....پووویااان من عاشقتتتت شدممممممم نمیتونستممم برگشته محمد به
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ت زندگیمو تحمل کنم تحمل قیافه گرفتنتووووو نداشتمممم واسه همون پنهان کردم وایه حفظ کردنت ولییی نمیدونستم با این کارم بدتر از دست

 م هرگز نمیدونستممممید

 

 چی....چییییی...گفتی..؟؟-

 ......هه....هه...-

 گرررریهههه نکننننن بگوووو چییی گفتییی مهتاااااب دوباره تکرارررکن-

 پو..یان..من ..دوست دارم ...عاشقت شدم.....نمیتونستمم ببینم-

ن و دوستتتت داشته شدن چیه هااااا تووووو چمیییییدووونیییی دروووووغه دارییییی چرررت میگییی توووو چمییییدووونیییی دوستتتت داشت-

عششششق یعنییی چییی تو فکر کردیی عشقییی که من نسبت بهت داشتم یه حسه بچه گونه مثل حسه توبه محمد بود اررررره جمع کن خودتو 

واسه من نساز میگی عاشقمی ولی چشمات اینو  ، تو هیچی از دنیای عاشقی و مهربونی نمیدونی مهتاب تو نمیدونی عشق چیه این قصه هارو

 نمیگه

 چون میخوای از دست کاری ک کردی خالص شی اینو میگی

تو همون بودی ک ب من میگفتی ...از محمد از عشقم جدام کردی تو یادت رفته بهم میگفتی ازم متنفری چیشد حاال عشقت به محمد تموم شد و 

 کنمم اینووووو مهتاااااابنفرتت از من شد عشششق میخواییی باوررر 

پووویان بخدا راست میگم من عاشقت شدم از وقتی فهمیدم حاملم کم کم مهرت به دلم افتاد و با به دنیا اومدن تبسم این حسم قوی شد -

ینکارو کردم تررررخداااااا باوررر کن واسه خالصییی نمییگممم راستتت میگم به سَرت قسم حاضرم بمیرم واستتتت بفهممم بخاطره عشقم ا

 هک شده توووو پدربچمممم  ل*ب*ممحمد ، سبحان یا هر خره دیگه ایی واسم مهم نیست االن فقط اسم تو روی ق

 ....من عاشقت بودم .....اما تو نه ......بسسس کن حالم از تو و دروغات بهم میخوره دیگه حتی نمیخوام تو چشمات نگاه کنم مهتاب -

 .........اجباری ازم بچه دار شدی ........از کارات خسته شدم مهتاب خستم کردیتو به اجباری زنم شدی 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

موندم هر کار دوست داری بکن دیگه نه تو واسم مهمی نه دروغات ....میدونی پشیمونم که بیتا رو بخاطره باتو بودن ول کردم شاید اگه با اون می

ن ذلت که یه پسره عوضی رو تو خونم با زنم بگیرم من چشمامو رو هرچی عسقه و همه چی بهتر میشد و االن به این روز نمی افتادم به ای

 عاشقیه بستم دیگه تموم شد طاقتم سراومد مهتاب

خشک شدم منجمد شدم کی بود این تازه وارد که حتی از شنیدن اسمشم احساس خطر کردم خدایا یه جواهر دیگه میخواد وارد زندگیم بشه 

 ت نمیکشم ،نمیگذرم ازش هرگزنمیزارم من از پویان دس

و خورد کرد ولی این تازه شروعع ماجراس من به راحتی دست  ل*ب*مو شکستم حاال پویان قل*ب*شپویان از ویال بیرون رفت عمری من ق

 ترم بگیرهنمیکشم نمیزارم این بیتا خانمی که پویان ازش حرف میزنه کسی که حتی نمیشناسمش و هنوز نمیدونم کیه جامو توقلب شوهرو دخ

 

اما فایده نداره من پویانو از دستتتت دادممممم من از دستشششش دادممم دیگهههه منوووو نمیخواد با دله سوختم فریاد میزدم و هرچی تو 

ته شده کار شناخته شدم ........انگار یه چیزی گلومو فشار میداد راهه نفس کشیدنم بسگ*ن*ا*همن دستم میومد رو روی زمین پرت میکردم.....

 بود از ویال خارج شدم و به سمت ساحل راه افتادم ،لب دریا ک رسیدم کفشامو دراوردم و وارد اب شدم هیچکس تو ساحل نبود ........

 و هوا کامال ابری .....درست با صدای بلند رعدو برق بارون وحشیانه شروع به بارش کرد.......اسمونم مثل من دلش گرفته بود

 ر میزدم ........با صدای بلند زا

کار شدم .......ناخواسته ....خدا من جز ارامش چیز دیگه ای خواستم؟؟ حاال ک خوشبختی داره بهم روی خوش نشون میده ازم گ*ن*ا*همن 

طا سال کی دست از پا خ۱۸م چی بود؟؟؟ تو این گ*ن*ا*هگرفتیش؟؟؟ حاال ک عاشق مرد اجباری زندگیم شدم اونو ازم دلسرد کردی؟؟؟!! من 

وووو تیکه ل*ب*مکردم؟؟؟ عاشق محمد شدم ....بابام ازم گرفتش مثال صالحمومیخواد اما دیگ نمیتونم .........نمیتونم از پویان بگذرممممم ق

 پارررره کرررردییییی خداااااااااا مگهههه چقدررر تحملللل داررررمممم اخه

 ی قوی منو ب سمت جلو هلم میداد و میگفت ::همینطور ب قدم قدم جلو تر میرفتم ....انگار ی اراده ی خیل

دریا تورو ،مهتاب ...تمومش کن ....دیگه تو زندگی پویان جایی نداری ....بزودی میره و تبسمم با خودش میبره ......تمومش کن ....برو جلو ..یزار 

 با خودش ببره اون زیر ..جایی ک هیچکس نباشه.....

http://www.roman4u.ir/


 

 
125 

 

......موجه ها منو باخودشون حرکت میزدن و من فریاد میزدم شکایت میکردم گله میکردممم از تین زندگی دیگ تو ...توی قلب پویان دفن شدی .

 از ادماش از همه چیییی خسته بودم 

 به خودم اومدم دیدم به حدی جلو رفتم ک اب تا سینه هام باال اومده ....

 ب دریا نگاه کردم .....

دریا هم مثل من غم داشت .....رنگ ابی شو از دست داده بود و طوسی شده بود همون لحظه اسمون غرش کرد بلندی کرد و شکایت غم زدگی 

 منو ب خدا کرد ، 

تبسم باباشو  جلو تر رفتم اب تا گردنم اومده بود یه صدایی تودلم میگفت برگرد بخاطره تبسم برگزد ولی یه کی دیگه از اعماق وجودم فریاد میزد

 داره که مثل شیره ژیان پشتشه تو کیو داری حمایت کیو داری یه موج بزرگ جلو اومد و منو تو خودش فرو برد و من به داخل کشیده شدم تموم

 شد زندگی من و موج ها باخودشون بردن

 

...مثل من عوضی نباشه مثل من قدر نشناس نباشه ......باید تبسم و تنها بزارم ....ولی ایرادی ندارهه پویان ی مامان خوب براش میاره 

 ....عاشقش باشه ..

 مگه من عاشقش نبودم ؟؟نننننه من احمق عاااشقشششش نبووودممم اذیتششش کردممم دیررر عاشق شدی مهتااب خیلی دیرررر 

 نفسم حبس شد چشمام سیاهی میرفت این بود سرنوشتم این بود کله سهمم از زندگیم.

 

 پویان.....

 

وم مهتاب از درویال ک بیرون رفت دیدمش شک وجودمو گرفت با فاصله دنبالش رفتم ..........دیدم میره سمت دریا کفشاشو در اورد و ارووم ارو

 میرفت تو ........

 دیدم داره زار میزنه و داد میکشه ...
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.......همون دوییدن مهتاب شنا بلد نبود ، بللللدددد نبووود  حرفا شو نمیشنیدم ..........ب حدی رفته بود جلو ک اب تاگردنش بود شروع کردم ب

 موقع ی موج بزرگ اومد و مهتاب و برد از ته دل داد زدم مهتتتتتتاااااااببببب

ردم کارم که باشه بازم دوسش دارم بازم مامان تبسممه شنا ک خ*ی*ا*ن*تبه سرعت به سمت دریا میرفتم نه هرگز اجازه نمیدم از پیشم بره 

زیر اب بودم تا مهتابو ببینم هی بیرون میومدم و نفس میگرفتم ولی نبود مهتابم نبود فریااد میکشیدم اسمشو و که با دیدن جسم بی جونش 

بی قرار خودش رو به سینم  ل*ب*مسرعتم و بیشتر کردم و به سمتش رفتم بیهوش شده بود ترس ، استرس یک عالم حس اومد سراغم و ق

 مت ساحل شنا کردم به ساحل که رسیدم روی زمین گذاشتمش میکوبید به س

 دستامو روی قفسه سینس فشار میدادم ........ اما فایده نداشت 

تابم رفته نه چند بار پی در پی این کارو کردم اما دیدم نبضش نمیزنه .....دوباره اینکارو کردم ....تکونش دادم اما نه ....نه امکان ندارهههههه مه

......پویان بد کردی لعنتیی .....مهتاب بخاطر تو رفت تکون دادم بارون خیلی شدید می بارید و شالق میزد و میگفت ،،::پویان بد کردی دوباره 

 تبسم بی مادر شد بی مهتاب شدیی مهتاب گفت عاشقت شده چیکار کردی؟؟ سرمو بردم باال نعره کشیدم نهههههههه

 ست اولین قطره اشک پایین اومد و رو صورت مهتاب افتاد رو صورت مهتاب خم شدم .. بغضم شک

 خدایااااااااااااااااااا

شن چه مهتاااااابممممم پاااااشووووو مرررگ من بلندشوووو شوخییی کردم نفسممم باورت کرررردمممم پاشو مهتابمممم دختراااا از مادر یتیممم می

 اااااابببببب من بدوووون تو چیکااااااررررر کنمممممممم زود دخترمونو یتیم کردیییی با رفتنت پااااشو مهتااا

 خداااااااااااااا این همه جون نجاااااات دادمممممم چرااااا کاری کردی نتووونممم زنموووو نجااااات بدمممم 

 سرمو روی سینه مهتاب گذاشتم و زار زدم بلند فریاد زدم مهتابم و از خدام طلب کردم 

رررم فقطططط چهاااارررر مااااهشه بییییی مادررررییییی حقششششش نبووووددد مهتاااااب چشماتو باز کننن تنهااام نزارر همه خدایاااااااااااا دختر

 کسممم من خودم داغونممم ، داغوون ترررررمممم نکنننن با رفتنت 
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داشتنش با عالم جنگیدی برای همیشه با بی چه درناک بود زجه زدنای یه مرد پای جسم بی جونه عشقش چه درد داشت وقتی کسی که برای 

 رحمی ترکت کنه خداااااااااا چه سخته بدونییی دخترت واسه همیشه بی مادر میمونه سووزووندییممم خدااااااا 

و باهاش  صدام از شدت دادو فریادایی که میکردم دورگه شده بود به اطراف توجه نداشتم فقط واسه اخرین بار مادره دخترمو بغل گرفته بودم

 وداع میکردم چه تلخ بود پایانت مهتابممممممم چه غمنگیز بود اومدن و رفتنت عشقمممممم

 

 ..عشقم روی سینم میکوبید و ازم میخواست بلندشم.....گریه نکنننچشم باز کردم خودمو دیدم ،پویان و دیدم ک رو من خیمه زده و گریه میکنه 

 پویییاااااان اما اون انگار صدامو نمیشنید...... صداش زدم::پویان ..من زندم گریه نکن 

 پویان ولم کن با گریت عذابمم نده بزار برمممم 

یک دفعه همه جا پراز اتیش شد اطرافم و اتیش گرفت : کمککککک پوویییان صدای هقهقه پویان رو میشنیدم و فریاد میزدم اتیشا سمت من 

ستامو سایبون چشمام کردم وحشتناک بود اتیشا بیشتر میشد و صدای شالق خوردن میومد فریاد نبود صدای جیغ یه دختر بود، یه دختر اشنا د

ه های دختربیشتر شده بودکه صدا ها قطع شد اتیشا رفت و اطرفم شد دره توی مه یه دره سیاه اطراف فقط کوه و دره بود صدای لطیفه دخترکه ب

شد باناله و ناچاری گفت::،مهتاب ....مهتاب میخوای با من بیای؟؟ جای منو ببین میخوای راحتی دردو عذاب رو میشد از هر کلمش حس کرد بلند

 بیای اینجا ؟؟؟

 تو کییییییی هستی؟؟؟؟ -

 دوباره صداعه گفت::پویان عاشق توعه برگرد جای تو اینجا نیست ..........

 م کنه میخوام برم.....من ،::اما من میخوام بمیرم ...پویان میره من و نمیخواد .....بهش بگو ول

کبیرست اگه بیای با خشم خدا مواجه میشی  گ*ن*ا*هسنگینی مرتکب شدی خودکشی  گ*ن*ا*هصدا::اشتباه میکنی مهتاب اگه با من بیای 

 ...حاله منو ببین

 من::میخوام بیام ..نمیخوام دیگ تو دنیای کثیف ادما بمونم ....

 ن ب تو نیاز دارن ...منو و بکن یه سرمشق حاله منو ببین مهتاب ببین به چه هالکتی افتادمصدا::ی فرصت دیگ بهت داده شده تبسم و پویا
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 من::تو کیییییی هستی.... 

 صدا::مهتاااااب نزار مثل من زجررر بکشییی من دارممم میسوووزم مهتاااب

د شدد دستامو روی گوشمم گذاشتم: منننننننن دختر از من دور شد دوباره اطرافم پرشد از اتیش و صدای زجه های دخترو فریاد هاش بلن-

 نمییییخواااامممممم بررررررگرررردممم 

 برگرد مهتااااب کمک کن به ارامش برسم_

 حس کردم و.... ل*ب*مسوزش بدی توی ق 

 

 

تکون  ل*ب*ا*شدشد چشم باز کردم اولین چیزی ک دیدم پویان با صورت اشکی بود با باز شدن پلکام پویان از روی صندلی کناره تختم بلن

ق میخورد نمیفهمیدم چی میگه گوشام کرشده بود پویان از اتاق خارج شد و عنوز زمانی از رفتنش نگذشته یک عالم دکترو پرستار ریختن تو اتا

ارمممم زجرر خسته بودم تمام بدنم درد میکرد انگار از فاصله چندین متری روی زمین پرت شده بودم فکرم مشغول بود ، درگیر بودم .....د

 میکشممم مهتاب

خدایا کی بود اون دختری که از من ارامش میخواست کی منو برگردوند خوشحال بودم که برگشتم رفتارم خیلی احمقانه بود حماقت کردم من 

وش حمایت گره تحمل نداشتم یه روز مثل اون دختر مجازات بشم ، چقدر دلم واسه شیر خواره ی کوچولوم تنگ شده چقدر دلم میخواد تو اغ

پویان باشم ،پویان کنارم بودو دستامو گرفته بود کاش میشد دستاشو محکم فشار بدم ولی قدرتشو نداشتم که دستام تو دستای پویان فشرده 

 شد چه خوب که احساسمو فهمیدی عشقم چه خوب که همراهمی زندگیم ...........

 

 قتی بهوش اومد حالش چطوره استادچرا هیچ عکس العملی نشون نداد و _

 پویان از تو بعیده بهترین دانشجوی من نمیدونه این طبیعیه بعده یکماه بیهوشی_

 هوووف _
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 پویان باید خیلی مواظب باشی ریه های مهتاب جمع شد و تنفس براش خیلی سخته _

 بله استاد میدونم حواسم بهش هست_

 افرین پسر _

 راه افتادم مامان اونجا بود  icuاز اتاق استاد بیرون اومدن و به سمت 

 مامااان چرا اینجا وایسادی_

 گفتم وایسم باهم بریم منتقلش کردن به بخش پدرو مادرشم رفتن _

 گوشیمو بده مامان_

 همین االن پریا زنگ زد تبسم خوبه پویان چند بار زنگ میزنی _

بود و موهاش نوازش میکردو اشک میرخت باباش همون طور  وارد اتاق شدیم موهای قهوه ای بلندش دورش پخش بود مامانش باالی تختش

 خیره به دیواره روبروش بود اشک تو چشماش جمع شده بود که گفت:::پسرم یک دقیقه میای بیرون 

 بله حتما-

 

 

 این که ریه هاش جمع شده یعنی چی پسرم چیز خطر ناکی که نیست 

وارد ریه هامیشه و اگه زیاد اونجا باشه ریه جمع میشه باید با احتیاط با مهتاب رفتار بشه  پدرجان ، وقتی اب بره توی دهن و اکسیژن کم بیاد اب-

 تا ریه دوباره ترمیم بشه 

 پدرجون::ببخشید پسرم نزاشتم پیش زنت باشی ببخش 

 نه بابا این چه حرفیه-
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کنم ولی باید تنبیه میشد اگه قرار باشه بعد از هر وارد اتاق شدم مادرجون داشت اناناس بهش میداد،دلم میخواست برم سمتش و محکم بغلش 

دعوا بخواد خودکشی کنه که درست نیست من بالتکلیف وسط اتاق ایستاده بودم که پدرجون گفت: خانم بهتره این زنو شوهرو کمی تنها بزاریم 

 و به درد اورد.....ل*ب*مهمه از اتاق بیرون رفتن که صدای پر بغض مهتاب ق

 چشمام..نگاه...هه.. نمیکنی...هه..هه..حق ...هه..داری ..خریت کردم....هه...پویانپو..یانم...تو_

 میگفت خره داشت میرفت برو کنارش ل*ب*ملعنتی گریه نکن پشتم بهش بود عقلم میگفت باید تنبیهش کنی ق

 چهقدر تو مغروری...پویان_ 

 ناراحتی؟هــــــــــری...مجبورت کردم_

و لعنتی مهتاب که حاال اشکاش جاری شده بود گفت::یکم خودتو عوض کن اینجوری هیچکس پیشت نمیمونه شل*ب*خفه شو پویان نشکن ق

 ها...غرور و بزار کنار...بشو همون پویان مهربون...

 کسی ازت نظر خواست؟_

 ..پو..یان.. هه..هه..اینجوری حرف نزن..بخاطره خودم نمیگم یه راهنمایی از طرف کسی که دیوانه وار دوست._

 کسی راهنمایی خواست؟بهتر نیست بری خودتو راهنمایی کنی تا بعده هر دعوا مثل دختربچه های شیش ساله فکر خودکشیییی نیفتییییی هاااا_

 ببخش پوو...یان....بیا...از اول شروع کنیم...من..تودخترمون...خرابش نکن_

 پسر خودت میدونی که چه شرایطی دارهکم کم نفس نفس زدناش شروع شد....پویان باید خیلی مواظبش باشی 

 با به یاداوردن حرف دکترترسیدم:خیلی خوب حاال نمیخواد عزاداری کنی استراحت کن 

 پو...یان......_

 استراحت کن مهتاب_

 حداقل تبسم و بیار ببینم دلم..._
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ه ی ریزی به چونم ب*و*ساگه شد میارمش حاال به حرفم گوش کن رفتم سمتش، روی تخت نشسته بود کمکش کردم تا روی تخت بخوابه _

 بود زدو گفت::باید دوباره عاشقم بشیییی ل*ب*ا*شکه روبروی 

فاصله گرفتم حاال بماند که تویه جا عروسی عین خری که بهش تیتاب دادن ذوق کردم ولی برای زایه نشدن اخمامو توی هم کردم و از تخت 

 بوداا

 یک هفته ای میشد مهتاب تو بیمارستان بستری بود .........

 امروز روز اخری بود ک توی بیمارستان میموند توی اتاق داشتم وضعیتشو چک میکردم مادر جون اومد داخل 

 حالش چطوره پسرم..._

 ت بکنه+خوبه مادر جون حالش خوبه فقط باید استراح

اخه تو این تهران پراز دود و گردو غبار چجوری استراحت کنه پویان پسرم اگه اجازه بدی مهتاب و ببرم خودم ازش نگه داری کنم راستشو _

سم بخوای فامیالی ما هیچ کدوم تبسم و ندیدن بالخره باید ازاین گیس بریده دیدن کنن دیگه بعدم اونجا اب و هواش بهترازاینجاست...گفتم تب

 و مهتاب و ببرم یه مدت پیش ماباشن البته اگر تو اجازه بدی بالخره اختیار دارش توییی دیگه.........

 مهتاب:: نه مامان نیازی نیست ترجیح میدم خونه استراحت کنم تبسم هوا به هوا میشه ....

اخرم نشد جلوی زبونمو بگیرم و بهم نگا میکرد نیشخند زدم اما درونم اشوب بود بدون تبسم و مهتاب یه مدت یعنی چقدر مهتاب با شک

بهتره....اگه گفتم::من که مشکلی ندارم.......اتفاقا خودمم باید برم یه سمیناره پزشکی تو فرانسه چهار،پنج روز نیستم .....مهتابم تنها نباشه.... 

 خودش بخواد میتونه بیاد..

 ن داد(::یعنی برم ؟؟دیگ منو نمیخوای؟؟و تکول*ب*ا*شاشک توچشماش دویید و اروم لب زد)فقط 

 اخه یکی نبود بگه من اونقدر دیوونتم که حاضر نیستم تنهایی بری سره کوچه ماست بخری راست میگی مهتابم من خیلی مغرورم........

 مادرجون::نه پسرم چه مشکلی پس خداروشکر با ماشین اومدیم اخه مهتاب از هواپیما میترسه

 ی گفت::مامان خونه میمونم، اینجوری راحت ترم مهتاببا لحن دردناک
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رت مادرجون::نگاه کنا خدا میبخشه کدخدا نمیبخشه االنم به بابات زنگ میزنم میگم قراره باما بیای ناز نکن مهتاب یعنی حق فامیالی منو پد

خوشگلتره زبونه همه بندمیاد با دیدن این گیس  نیست که تبسمو ببینن بزار زری این بچرو ببینه دیگه تو فامیل جار نمیزنه نوه ی من از همه

ون بیاریم که مطمنم به همه چیز شبیه بود ل*ب*ا*مطالی چشم ابی مادرجون زد زیره خنده و منو مهتابم سیع کردیم یه چیزی به اسم لبخند رو

 جزلبخند

 

 بابا:: مهتاب دخترم نری خونه پدرت موندی بشی ها.....

.تبسم تو بغله پویان بود و با اون کاپشن بادیش خیلی تپل تر نشون میداد چشمای ابیشوگرد و کرده بودو پویان من::نه این چه حرفیه بابا..

 توگوشش حرف میزد

 مامان::پویان جان بریم ما دل میکنی از اون جوجه 

 مامان مهسا::درک کنید خانم رمضانی با حسابی به وجوده این بچه تو خونه عادت کردیم 

 ن نمیدونی یه ثانیه لمس نکردن این چقدر واسم سخته پویان::مادرجو

 مامان::بله شما درست میگید

ید ته ریشه همیشگیش تبسم و ب*و*سهمگی به سمت در میرفتن وقت رفتن رسیده بود پویان تند تند صورت تبسمم که حاال پنج ماهه بودو می

با دستای کوچولوش که تو دستکش های صورتیش بودن به شونه  ه ی پویان چشماشو میبست وب*و*ساذیت میکرد بخاطره همین بعده هر 

م ، پویان که منو منتظر دید با بی میلی تبسم و ب*و*سپویان ضربه میزد اخ که دلم یه لحظه خواست جای تبسم باشم و همینجوری پویان و ب

گندش قرمز شده بود گفت::دلم واست تنگ میشه  بغلم دادو گفت::مواظبش باش جونه تو جون تبسم بعدم رو به تبسم که از شدت سرما لپای

 عشق بابایی

تبسمه پروی منم ادای دخترای خجالتی رو در اوردو سرشو توی سینم قایم کرد که همه با این حرکتش خندیدن......نگفت دلم واست تنگ میشه 

فشرده شد دیگه نفهمیدم کی سوار  ل*ب*مت میشم قید پس چرا بغلم نکرد بگه نرو یا اصال بگه زود برگرد دلتنگب*و*سهیچی نگفت چرا منو،ن

توی تهران  ل*ب*مپرشیای مشکی بابا شدیم و تهران و به مدت نامعلومی ترک کردیم........به سمت شیراز میرفتیم شهر خودم زادگاهم ولی ق
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عدشم دخترمو بغل بگیرم و راه اومدرو برگردم برم شهر اجباریه زندگیم جا مونده بود....دلم میخواست همین االن به بابا بگم ماشینو بزن کنار...ب

 پیش پویان،برم پیش مردم...ولی ..هییی

 مهتاب مامان چرا آه میکشی _

 آه نمیکشم مامان _

 خوره ا میبابا شیشه رو پایین کشیده بود تا سیگار بکشه پتو رو دوره تبسم پیچیدم تا مبادا سرما بخوره :: بابا یکم شیشه رو میدی باال تبسم سرم

 مامان::اِاِاِاِ حاال واجبه سیگار بکشی مهتاب بخاطره ریش از تهران میاد شیراز که دود نخوره توهم دود مستقیم میدی تو حلقش 

 بابا::اصال حواسم نبود 

کردم بخوابم .... اینجا و بابا سیگارو از پنجره بیرون انداخت و شیشرم باال کشید همون طور که تبسم بغلم بود سرمو به شیشه تکیه دادمو سیع 

تو این موقع دوست داشتم فریاد بزنم::پیشونی مارو کجا میشونی )معنیه ضرب المثل:: قسمت ماچی میشه( اخرش چی قراره بشه بخشیده 

 میشم، میتونم برای پویان همسری و برای تبسمم مادری کنم....این شانس دوباره به من داده میشه....

 

 د و چند تا از بچه هارو دیدم، رفتم سمتش که امید گفت ::مرتیکه فالن فالن شده کودوم گوری توفرودگاه که رسیدم امی

 زر نزن باو ترافیک بودشلغم_

 بعد از خوندن شماره پروازمون و کارا امنیتی سوار هواپیما شدیم ..........

ت؟؟ مهتاب چیکار میکنه؟ تبسم خوبه؟؟؟ دلتنگ من نشدن ؟؟؟ چشمامو بستم تا یکم بخوابم اما مگه میشد؟؟؟ هی فکر اینکه مهتاب االن کجاس

 کالفه بودم انگار یه چیزی از وجودم کم شده بود اولین باری بود که اصال دلم نمیخواست به یه سمینار برم......

 بیاره  اخر سر عصبی شدم و زنگ مهماندار رو به صدا دراوردم چند ثانیه بعد دختر زیبا اومد که گفتم برام یه قهوه

 چند دقیقه بعدم مهماندار قهورو اورد
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با نگاهی به امید کردم راحت چشمامو بسته بود و منم بعد خوردن قهوهاروم شدن اعصابم متقابال همین کارو کردم و بعد از کلبی کلنجار رفتن  

 خودم خوابم برد ....

 با تکون دادن دستی بلند شدم::بیدار شو دیگه الوووو پویاااان

 ؟من:ها؟

 امید::پاشو دیگه ...چن وقت بود نخوابیده بودی؟؟

 حوصله ی مسخره بازی های این پسرو نداشتم جوابشو ندادم و بعد کلی دنگ و فنگ و تحویل گرفتن چمدونامون از فرودگاه خارج شدیم

 بچه ها میرفتن سمت ونی که اومده بود دنبالشون تا برن هتل 

 ون جاللی هست اصال میبینمش اب روغن قاطی میکنم امید::من هتلی که اینا میرن نمیاما ا

 منم دلخوشی ازشون تداشتم بنابراین جلوی تاکسی دست تکون دادم و گفتم :: 

We got out of one of the fine hotels of the city 

 )مارو ببرید ب یکی از هتل های خوب شهر(

 

 راننده:

Ok sure 

 )چشم حتما(

 دای تلفن امید بلند شدتوی تاکسی نشسته بودیم که ص

 امید:: سالم استاد

 ..................._استاد 

 امید:: نه ما باهاشون نرفتیم اره میخوایم بریم پیش یکی از اشناها بعد استراحت حتما میایم 
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 /..................._استاد 

 امید ::چشم حتما ..فعال

 گوشیو قط کرد 

 گفتی؟؟چی گفت حاال؟؟چپ چپ نگتش کردمو گفتم ::چرا دروغ 

 عصر سمینار داریم ...... 6امید:: دروغ الزم بود نمیشناسی جهانیو قهر میکنه دخترشو نمیده بهم،،گفت ساعت 

 خوبه وقت برای استراحت بود ...... 3:30نگاهی ب ساعتم انداختم. 

...داخل هتل که رفتیم من تو البی نشستم و منتظر شدتا امید بالخره راننده تاکسی که یه مرد حدودا چهل ساله بود مارو به یه هتل خوب رسوند..

 کارا رو ردیف کنه

 امید::جدیدا خیلی گشاد شدی اتاق دو تخته گرفتم پاشو بریم خبرم نیم ساعت بکپم...........

 من::اهی بمیرم واست که یه ساعتم نخوابیدی 

 بود رو تختنیم ساعت بعد ما تو اتاق بودیم و امیدم مثل یه جسد افتاده 

بسمت پنجره رفتم کل شهر معلوم بود و برج ایفل وسط شهر میدرخشید....دوست داشتم این همه زیبایی و عظمت رو مهتاب و تبسمم ببینن دلم 

 یه عکس خانوادگیو سه نفره کناره برج ایفل خواست ....هی امان از این دله سرکشم که خیلی چیزا میخواد......

 بودطرف مهتاب ....... ذهنم کشیده شد .

 تصمیم گرفتم به بهانه ی رسیدن یه زنگ بهش بزنم ........و صداشو بشنوم

 

 مهتاب

 

 ساعت اولی ک رسیدیم کل فامیل چتر شدن اینجا ب بهونه ی دیدن تبسم .... 
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 رویا خیلی تغییر کرده بود ابروهاشو تتو کرده بود موهاشم بلوند کرده بود 

د سمتم با هم دست دادیم و یکم حرف زدیم و رفت پیش بقیه خونه شلوغ شده بود و تبسمه بیچاره که تو عمره پنج اهمیتی ندادم وقتی اوم

ش نگا ماهش این همه شلوغی و دادو بیداد یکجا ندیده بود یهو زد زیره گریه از اون گریه سوزناکا که دله هر ادمی رو اب میکرد همه با تعجب به

و دخترش نبودن واگر نه زر زراشونو شروع میکردن با یه ببخشید تبسمه بغل کردم از خونه خارج شدم هی تو میکردن خداروشکر عمه زری 

 حیاط راش بردم که بالخره اروم شد و کم کم درحالی که سرش روشونم بود خوابش برد

 لرزش گوشیم رو احساس کردم ...

 یه شماره عجیب غریب بود..باشک گوشیو برداشتم و گفتم_

 بفرمایید؟؟+بله 

 ::،الو مهتاب من رسیدم ....

 + شما؟؟

 ::،پویانم بابا..

 با گفتن این حرف ذوق کردمو با هیجان گفتم ::وای پویان رسیدی حالت خوبه 

 جواب سوالمو نداد و پرسید :تبسم خوبه؟؟ گوشیو بده بهش

 خوش میگذرونه.....ولی االن خوابیدناراحت شدم ولی بدون تغیر دادن لحنم گفتم :: اونم خوبه .......حسابی داره 

 پویان::باشه حواست خیلی بهش باشه

 من::توهم مواظب خودت باش 

 پویان:: باید برم حاظرشم خدافظ

 اروم و زمزمه وار گفتم::خدافظی نکن عشقم بگو به امید،دیدار
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 نگین::وای خداااا چقدر تو نازی اخه خوشگلکم وای مامان ببینش

 سیمین واسش یه اسفند دود کن  زن عمو::خدا حفظش کنه

 فاطمه::عکسای به دنیا اومدنشو داری 

 از توی اشپز خونه حرفاشونو میشنیدم بلند گفتم::اره تو لب تاب هست میالد برو تو اتاقم لب تاب و بیار 

 کیف لب تاب برگشت شیره تبسم و اماده کردم و برگشتم،تبسم و بغل کردم و شیشرو تو دهنش گذاشتم چند ثانیه بعدم میالد با 

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

 نگین دونه دونه ی عکسارو به همه نشون داد از عکسای تکی تبسم گرفته تا عکسای سه نفرمون 

 زن عمو::مهتاب جان این دخمل خانم به کی رفته چشماش ابی شده اخه نه شبیه تو نه شبیه اقا پویانه 

 سونا::مامان چشماش طوسیه

عضی مواقع طوسی میشه،شبیه عمو پیامشه اخه یه رگه مادرشوهرم روسه دیگه عکسی از پیام که چند وقت پیشا پریا مهتاب::ابیه چشماش ب

واسم فرستاده بود رو به همشون نشون دادم همه چی خوب بود مثل قدیما شلوغ بود خونمون اقایون اونور سالن شطرنج بازی میکردن و خانما 

 حیاط بساط قلیون راه انداخته بودیم داشتیم حرف میزدیم که نگینم بهمون ملحق شدغذا درست میکردن ما جوونا هم تو 

 نگین::وای بچه هاا.....

 مهتاب::چیشد تبسم خوبع

 نگین::بابا اون که خوابه عمه هم زنگ زد داره میادبا ملیحه و ارشیا

ن عموهام ماه بودن که بچه هاشونوم حسابی بامن جور بودن صدای دادو بیدادهمه دراومد من سه تا عمو داشتم و دوتا عمه سه تا عموهام و ز

ادو میالد و نگین و فاطمه و سروش و هادی و هاله عمه کوچیکمم بد نبود نه ازار داشت نه سود ولیییی وای از عمه بزرگم ادمو یاد قول چراغ ج

ی فامیل ایراد میگرفت بجز دختر خودش و داماد  مینداخت دخترشم موجوده چندشی بود یه شوهر هیزو عوضی داشت ولی عمه خانم از همه

 بیریختش و این حسابی منو روانی میکرد ::نگین تو چرا اینقدر چاقی دختر تو که هنوز شوهرم نکردی
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 میالدعمه جان خوب نیست اینقدر با دخترا بگو بخند کنی 

و چقدر قدت کوتاهه باید کفشه پاشنه دار بپوشی اونقدر هاله خجالت نمیکشی غذانو با چنگال نمیخوری دخترم اینقدر بی شخصیت مهتاب ت

 میگفت و میگفت همه روانی میشدن از دستش، 

 ملینا ولی نه ایرادای دخترشو میدید نه دامادش تو این پنج سالی هم که پسره ملینا به دنیا اومده بود تمام بچه های فامیل زشت بودن بجز بچه 

 قدر زشته هادی پسرم این بچت به کی کشیده این

 فاطمه دهن دخترت خیلی گشاده 

 بخاطره این رفتارش همه سایشو با تیر میزدن ولی چون بچه بزرگ بود بابا و تمام عموهام احترامه زیادی بهش میزاشتن 

 مهتاب::من برم تو دیگه 

 الله::بشین مهتاب جان االن زوده که 

کثیفه چرت و پرتاشو شروع میکنه منم اعصابه درست حسابی ندارم یه چیز بهش  نه برم لباسا تبسمو عوض کنم االن عمه میاد ببینه تبسم_

 میگم...درحالی که با خودم فکر میکردم شوهرعمه خدابیامرز از دسته عمه چی میکشیده جمعه جوونا رو ترک کردم

 

 از سالن ک اومدیم بیرون نفس عمیقی بیرون دادم و گفت ::

 اره سنگینی میکنه رو تنم......مرتیکه یه بند حرف زد .....با اون لهجه ی گندش اه اه این دیگ چی بود .....سرم د 

 امید:: پسر چقدر غر میزنی ؟؟؟

 من:تو هم دلت خوشه هااااااا من االن تو کشور غریب از زن و بچم دور

 امید::مگه بار اولته اخه گوساله 

 اصله دارپویان::گوساله تویی .... عشق گرامیت چندتا خیابون باهات ف 

 امید::باشه اقا کم اوردم حاال واسه اینکه خستگیمون دربرا بیا ببرمت یه جا حال بیای نظرت چیه؟؟
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 من:کجا؟؟

 امید :حاال بیا 

 سوار تاکسی شدیم امید ادرسی داد و تو ماشین اصال حواسم به اطراف نبود......

 که صدای پیاده شو دیگه رسیدیمه امید منو به خودم اورد......

 ::منو اوردی استخر؟؟؟_

 امید::اینجا نعمت پویان شفاست......

 بعد از کلی غر غر کردن من بزور منو برد داخل......

 

 

 با سونا حس خوبی بهم دست میداد طوری که تمام خستگی های این چند روزه از تنم بیرون رفت..........

 امید::پویان پاشو بریم اونور اب سردعه

 من::بریم 

 اب سرد بودیم ک یهو یکی هلم داد تو  سر اسختر

 تمام بدنم در آن واحد منقبص شد

تت ی نکا ب امید انداختم دیدم هر هر داره میخنده دست انداختم زیر پاشو پرت کردمش تو اب سرد نفسش بند اومد داد زد ::پویانننن میکشکتتت

ه ن ینفسم بند اومده کودن تو سرو کله هم میکوبیدیم و بقیه با تعجب بهمون نگا میکردن بعد کلی دلقک بازی از اب بیرون اومدیم تا بعده خورد

 قهوی تلخ به هتل برگردیم و فقط بخوابیم 

 

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 پویان داداش گشنمه ها -

 چیکار کنم_

 یعنی چی میگم گشنمه پاشو بریم یه چیزی بخوریم معدم داره سوراخ میشه_

 بگیر بخواب امید ساعتو نگا کردی رستوران از کجام دربیارم واست _

 ه میگمت پاشووپاشو ببینم ایران نیست که فرانسس همه جا تا صبحم باز_

 نمیاااام بدون زنو بچم چیزی از گلوم نمیره پایین بجون تو _

 به جون خودت مرتیکه عمه من بود عین خر پیتزا میخورد پاشو گشنمه_

 شدیم امید منو از توی تخت کشید بیرون خواب از سرم پرید خودمم گشنم بود بخاطره همین بدون غرغر لباسامامو پوشیدمو با انید از هتل خارج 

 جوووون اقا شماره بدم _

 مرگ مرتبکه دلقک _

 بجون خودم خیلی جیگرشدی موهات اومده جلو چشمات خوردنی شدنی _

اره چپ چپ بهش نگا کردم و با دست موهامو دادم عقب قبله اینکه دستمو واسه تاکسی بلند کنم امید گفت::پیاده بریم یکم هوا بخوریم فردا دوب

 لو گوش کنیم مخمون هوا بخوره یکم باید چرت و پرت های کچ

 بدون مخالفت باهاش دنبالش راه افتادم

 

 پویان........

 من::اینجا کجاس منو اوردی؟؟؟اخه میرفتم یه جای نزدیک دیگه

 امید :: یه رستوران کنار دریاصفای بیشتری داره برادر.....
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 ؟من::من موندم جهانی چطور با این مخه تو میخواد بهت دختر بده؟؟؟

 امید:: از خداشم باشه من دامادش باشم خوشگل نیستم که هستم جذاب و خوش تیپ نیستم که هستم پولدار نیستم که هستم......

 من::اعتماد به نفست منو کشته .....

 کردم دیدم نوشته:گارسون اومد منو رو داد مشغول چک کردن غذا ها بودم که یه آن به چیزی که دیدم شک کردم چشمامو چند بار باز و بسته 

Management of payam radmehr 

 )با مدیریت پیام راد مهر(

 از صندلی بلند شدم و ب طرف صندوق رفتم و ب صدا زدن های امید توجه نکردم ..........

 گفتم :: 

I can see here please? 

 )میتونم مدیر اینجا رو ببینم؟؟؟(

 صندوقدار ::

Sure 

 )حتما( 

 راهنمایی کرد و در زد و گفت : و منو ب سمت اتاقی

help yourself 

 )بفرمایید( 

 وقتی رفتم داخل ی مردیو دیدم که پشتش ب من بود ......

 از پشت خیلی خیلی شبیه هش بود........

 همینطور که بر می گشت گفت :: 
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What can you te......... 

 )چ کمکی از دســ.......(

 حرفشو خورد وقتی منو دید ....

 ور گفت ::پو...پویان خودتی؟؟نابا

 

 مهتاب

 

 مامان این کارا الزم نیست بخدا _

 زن عمو::نه اتفاقا الزمه چشماش شوره بچرو چشم میکنه 

مامان خوشگلترین لباسه تبسم رو تنش کرده بود زن عمو چشم نظره کوچولویی به پایین سرهمیش جوری که قابل دید نباشه وصل کرد اینقدر 

 اینور اونورش کردن که دادش رفت هوا و شروع کرد به گریه کردن این سه تا جاری 

 بابا کشتین بچمو بیا تبسم بیا بغله مامان _

تبسم دستاشو باز کردو خودشو به طرف من کشوند یعنی بیا بغلم کن با این حرکتش مثل همیشه ضعف کردم به محض اینکه اومد بغلم اروم شد 

ط بودن بخاطره همین خونه ساکت بود که صدای بلند زنگ بلندشد تبسمم ترسیدو دستاشو دوره گردنم و خودش اشکاشو پاک کرد همه تو حیا

 پیچید 

 نفسم نترس هیچی نبود _ 

زن عمو اینا و مامان با بی میلی از خونه خارج شدن منم بعده مرتب کردن روسری سه گوشه بلند مشکیم که بایه جین مشکی و مانتو جلوباز 

 بودم از خونه خارج شدم صورتی سط کرده 
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عمه با اون سُرمه ی تو چشمش و ابروهاش که همیشه بخاطره استفاده زیاد از مداد مشکی توی ذوق میزد با همه سالم و احوال پرسی میکرد 

ایستاده بودیم ی با زن عمو الهام بود نگاش به من و تبسم که روی پله ها ب*و*سارشیاهم با چشمای هیزش نگینو میپایید و عمه مشغول رو

ی فکر نکن شوهر ب*و*سافتاد با صدای کلفتش که از صدای بابای منم زمخت تر بود گفت::مهتااااب بیا اینجااا نکنه میخوای من بیام واسه رو

 پولدار کردی رفتییی تهران بزرگه فامیل شدی.......

 اولین گیرش به من بود مطمن بودم تا اخر شب که قراره اینجا بمونه صابونش به تنه همه میخوره 

 من::این چه حرفیه عمه

 عمه::بیا پایین چرا اون باالیی 

 با بی میلی از پله ها پایین رفتن تبسمو دادم دست نگین تا عمه نچلونش بچمو 

 عمه:: خوش اومدم مهتاب خانم

 عمه جان مهتاب::خوش اومدی 

اد که عمه بغلم کرد حسه بدی بود بوی ادکلنش خیلی مزخرف بود نگام به بچه ی ملیحه افتاد زبونشو تا ته اورد بیرون اینقدر از این بچه بدم می

 خدا میدونه

 

 

 طاها::ماما..نی نی بغل کنم....ماما

 ملیحه::نگین اون بچرو بیار طاها بغل کنه

از نگین گرفتم با پرویی که ازمنه خجالتی بعید بود گفتم::ملیحه جان تبسم پنج ماهشه ها خیلی سبکه میوفته از سریع از جام بلند شدم و تبسم و 

 دستش 

 عمه::نه بچم نشسته بیا بده بچرو بغل کنه
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 مهتاب::عمه حان ناراحت نشیدا ولی تبسم دستم امانته اخرین باری که طاها بچه فاطمه رو بغل کرد و یادم نرفته 

 فاده ها طبق طبق شوهره پولدار کرده واسه ی من ادم شده بیار ببینم این بچرو نکنه میترسی از دست منم بیوفته عمه::ا

نمیخواستم تبسمو بغل کنه بچم روحیش به قیافه این نمیخورد، با ناچاری به سمت عمه قدم برداشتم که داده زن عمو الهام رفت هوا:::اخ 

 پاااااممم ایییی اخ اخ 

 ن سمتش با نگرانی بهش نگا میکردم که تو این هیاهو بهم چشمک زد فهمیدم همش نقشسهمه رفت

 )دوروز بعد(

 ای بابا مامان اخه بریم خونه عمه چیکار کنیم ولم کن حوصله ندارم -

 دختر خجالت بکش حاال یه روز این عمت مارو دعوت کردااا_

 مامان باز شما النگو خریدی میخوای عمه ببینه _

 چرا حرف الکی میزنییی برو حاضرشو تبسمو من حاضر میکنم  واااا_

 رفتم تو اتاقم و گوشیمو نگا کردم دریغ از یا میسکال یه پیام هیچی یعنی اون دختر بلوندارو دیده منو یادش رفته 

رم جمع کردم بعد یه اریش مالیم رفتم جلوی ایینه و لنزای ابی که با نگین خریده بودیم رو توی چشمام گذاشتم موهامو شونه زدم و باالی س

گل شبیه خانمای متاهل شدم دستبندی که پویان بهم هدیه داده بود رو دستم کردم و بعدبا پوشیدن یه شلوار جین فیلی و شال فیلی، پالتوی خوش

 مشکی که بلندیش تا باالی زانوهام بود تیپم رو تکمیل کردم قربون خودم برم چقدر خوشگل شدم

 ااااااااااااااااااااااااابمهتاااااااااا

 اومدم مامان صبر کن عمه فرار نمیکنه _

 

 )پویان(

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
145 

 

 ناباور گفت::پو...پویان خودتی؟؟

 به وضوح لرزش صداشو احساس میکردم از پشت میز اومد بیرون ی قدم به جلو برداشت منم یه قدم رفتم جلو ....

 گفتم::پیام........باورم نمیشه...که االن ....اومد نزدیک تر.....که بغلش کردم... .......و 

 پیام؛: پویان مرد شدی برا خودت دیگهه...ها

ی نه از اغوشش بیرون اومدم ک دوباره من و گرفت بغلش و گفتم::خیلی بی معرفتی پیام..تو نمیگی یه خانواده داری که چشم به راهه هاا نه ادرس

 شماره ایی 

هق هق مردونش بلند شد هیچوقت دوست نداشتم یه بزرگتر از خودم جلوی خودم گریه کنه ....مخصوصا که  همون طور که بغلم کره بود صدای

 اون فرد برادرم باشه برادره بزرگترم.......

 داره گریه میکنه پاشو بینم ...من باید گریه کنم اروم زدم ب پهلوشو گفتم:: جمع کن کاسه کوزتو.....خرس گندههه

صورتش نشست دست منو کشید برد رو صندلی نشوند خودشم روبروم نشست و گفت::بگو ببینم چه خبر؟؟ مامان خوبه  یه لبخند غمگین رو

 ؟؟بابا خوبه؟؟ پریا چی؟چه رشته ای قبول شده ؟؟ دخترت شبیه کیه؟؟

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم::از کجا میدونی من دختر دارم؟؟؟

 قدر تحمل دارم بدون خبر گرفت تز شما به زندگیم ادامه بدم حاال بگو ببینم شبیه کیه؟؟؟پیام:خبرا میرسه اقا داداش فکر کردی اون

 اروم خندیدمو گفتم: همه خوبن فقط مامانم بعده رفتنت خیلی شکسته تر شد .......دخترمم خوبه کپی خودته فقط از نوع دخترونش......

 دی اون بیرون منتظره منهاونقدر گرم صحبت کردن با پیام شده بودم که یادم رفت امی

 در اتاقو زدن و یه گارسون اومد تو و گفت

Mr victim was standing outside says Mr. Snoopy Radmehr calling you? 

 )قربان یه اقایی بیرون ایستاده میگه اقای پویان رادمهر رو صدا کنید ؟؟؟؟؟(

 پیام::با کی اومدی 
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 امید_

 هههههههع هنوزم بااون کپک دوستی _

____________________ 

 

 خداحافظ داداش _

 ن پیام بیا و تمومش کن چون قول دادم هیچی به مامان نمیگم ولی به موال اگه این بازی رو تموم نکنی خودم با خاله خانم میام میبرمت ایرا_

 ان، پیام نخواست اومد ایران املی::من دوست داشت ایران دید ، دنیل هم دوست داشت دید ایر

 پویان::درستش میکنم زن داداش خودم میام میبرمتون ایران 

 بعده خداحافظی با پیامی که پنج سال تمام ازش بیخبر بودم سواره هواپیما شدیم

 

 واقعا که داداش مگه من همین تبسمم که واسم عروسک خریدی_

 اَه پریا کالفم کردی _

 ساعتی که واسش خریده بودمو بهش دادمو گفتم::دست از سره کچله من بردارپریا داشت حرص میخورد که 

 مامان::باورت میشه چقدردلم واسه تبسم تنگ شده برو بیارشون دیگه

 پویان::خودمم دلم تنگ شده مامان ولی زشته برم دنبالشون هنوز سه روز کاملم نشده 

 ت دلتنگه مهتاب نیستی چه زشتی دلم واسه بچم تنگ شده خوب برو بیارشون توخود_

مگه میشه نباشم بزارید من یکمی استراحت کنم زنگ میزنم به مهتاب میگم بعدم هنوز کامل حالش خوب نشده اونجا هواش ازاده بهتر از _

الن برم شیرازو هفته دیگ میرم نبالشون درسته داشتم میگفتم یه هفته دیگه میرم دنبالشون ولی دلم میخواست همین ا ۱تهران پر از دود و دم 

 مهتاب و با خودم بیارم دلم واسه لپای گنده تبسمم پرمیکشید اما مهتاب باید ادب بشه و قدر منو زندگیشو بدونه
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 +اعتماد به نفسو

 خفه شو لطفا اعصابه تویکی رو ندارما_

ردم و به عکس تبسم که روی صفحه بود خیره خود درگیری پیدا کرده بودم وارده اتاق شدم و خودمو روی تخت انداختم گوشیمو از جیبم خارج ک

موفق شد سریع سیم کارتی که تو  ل*ب*ممیگفت برو دنباله عشقت بالخره ق ل*ب*مشدم دودل بودم عقلم میگفت زوده واسه منت کشی ق

 گوشی بودو دراوردمو سیم کارت خودمو انداختم توش و.....

 

 }مهتاب{

 

 د....با نگین حرف میزدم ک گوشیم تو دستام لرزی

 اسم و عکس پویان خودنمایی میکرد سریع گوشیو جواب دادم و گفتم: جانم؟؟پویان رسیدی

 +رسیدم، تبسم خوبه 

  ل*ب*ا*معمه خانم دقیقا اومد نشست روبروم و زل زد به 

 اره عشقم هم من خوبم هم تبسم خوبه_

 +گوشیو میدی بهش 

 میکنه نه عزیزم چقدر بگم حالم خوبه فقط دلتنگیه تو اذیتم _

 +کسی پیشته

 تبسم،باشه عزیزم صبر کن _

 از جام بلند شدم و رفتم سمت هادی که تبسم بغلش بود، تبسم بیا بابا کارت داره

 دستامو دراز کردم سمتش که مثل همیشه دستای کوچولوشو باال اورد یعنی بیا بغلممم کن 
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صدا نمیرسید وارد حیاط عمه شدمو مبایلو روگوشه تبسم گذاشتم،تبسم سالم تو بغل گرفتمشو از خونه خارج شدم اخه خیلی شلوغ بود و صدا به 

 کن به بابا

 دِووووو داوووو _

از دهنش واژه های نامفهوم خارج میشد که داشتم ضعف میکردم نمیدونم پویان چی بهش میگفت چون ذوق زده شدبودو دست و پاهاشو تکون 

 ه گوش خودم::اِ پس اذیت کردی مامان و پدرسوخته بیا به حسابت میرسم میداد گوشی از گوش تبسم برداشتم و چسبوندم ب

 پویان_

 از دهنش در رفت جان پویان، بعد سریع لحنشو عوض کرد و گفت ::بله 

 ولی نفهمید دلم با اون جان پوانش چقدر شاد شد نفهمید منو با اون کلمش از نو متولد کرد

 

 این تبسمم که چسبیده بود به من قبله اینکه وارد اشپزخونه بشم صداشون میخکوبم کرد رفتم سمت اشپزخونه تا یه لیوان اب بخورم

 ملیحه:مامان نکنه این بچه ی هووی مهتاب باشه؟؟

 عمه::اره،خودمم مشکوکم اونروز گفت این بچه دستم امانته واگر نه بچه به کی بره نه چشما خودش ابیه نه شوهرش 

 فیق بودملیحه::مامان پسره بود باهاش ر

 عمه::پسره ملوک خانمو میگی

 ملیحه::اره همون میگم شوهر ملوک خانم اقا ابراهیم چشماش ابی بود

 عمه زد رو دستشو گفت::هی وای بچه اون پسرس شاید ملیح

 .ملیحه::این یه احتماله که بچش حرومزاده باشه ،ما که ندیدیم حامله باشه شاید شوهرش یه زن دیگه داره از کجا مع.... 
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همون موقع صدای خنده تبسم بلند شد و ملیحه و عمه بخاطره وجود من حرفشون روخوردن تبسم به یه پشه که رو بینیش نشسته بود میخندید 

اشک تو چشمام جمع شده خدا میدونه تاحاال چه حرفا پشتم بوده که جرعت میکنن به بچم بگن حرومزاده اشکام راهه خودشونو پیدا کردن عمه 

 شو جمع و جور کردو گفت::مهتاب کارت خیلی زشته فال گوش ایستادیسریع خود

از این که یه چیزم بدهکار شدم اعصابم بهم ریخت جوری فریاد کشیدم که همه چند ثانیه بعد ریختن تو اشپزخونه و چشمای عمه گردشد::کاره 

ران میکنییی حرف از خدا و پیغمبررر میزنیی وقتییی خیلییی منننن زشتههه هااااا عمه کار توو زشته که بیست و چهااااررر ساعته غیبت دیگ

ه ی راحتتتت به یکیییی تهمت میزنیی فضول مردمی بتوچه که چشمای شوهرم ابیه یانه هاااا رو به ملیحه کردمو گفتم هوی تو به چه جرعتی به بچ

 یستتتت باید هر حرف مفتی از دهنه کثیفتوووون دربیااااادمن میگی حرومزاده اینقدر سطح فکرتون کوتاهه ارررره چون بچم شبیه منو پدرش ن

 عمه::خجالتتتت لکش دختره ی چشم سفید احترام سرت نمیشه

نننننه احترامو به کسی میزارن که الیقشه خیلی سریع بچرو دادم دست نگین رفتم تو اتاق لباسامو پوشیدم و ساک تبسمو برداشتم از اتاق _

بود فقط صدای اسک تمساح ریختنه عمه توی خونه بود همه عکس پیامو دیده بودن بخاطره همین با تاسف به  بیرون اومدم خونه ساکت شده

 عمه و ملیحه نگا میکردم تبیمو از نگین گرفتم و با گفتن همگی خدافظ از خونه بیرون رفتم 

 دون توجه از خونه ی کذاییه عمه خارج شدمداشتم کفشامو پام میکردم که صدای ما هم دیگه رفعه زحمت کنیمه عمو رضا رو شنیدم ب

 مامان صدا میزد:: مهتاب مهتاب دخترم وایسا 

 اهمیت ندادم سر خیابون ک رسیدم برای اولین تاکسی دست تکون دادم و گفت::برید پارک)........( سوار شدم تا زمانی ک برسم اونجا چشمامو

 بستم تبسممم خوابش برده بود

 

 

عمیق کشیدم اینجا تنها جایی بود ک همیشه ب من ارامش میداد پر از درخت بود به مخفیگاهم رفتم و همونجا روی توی پارک رفتم ی نفس 

 تخته سنگ نشستم و ب صورت تبسم خیره شدم......
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بودم که با رویای به اینکه ممکن بود االن به جای تبسم پویان صدرای محمد بغلم بود ، با این فکر یه آن تمام موها ی تنم سیخ شد مگه من ن

 چال کردم..... ل*ب*ممحمد برای پویان همسری میکردم پس چیشد که محمد و تو ق

د و چیشد با این حرف عمه بهم ریختم من به خودم اومدم دیدم شده یازده شب تنهاهم نمیتونم برگردم ناچار با،بابا تماس گرفتم خیلی نگران بو

دنبالم و با دیدن چشمای متورمو، شنیدن صدای گرفتم خودش حالم و فهمید،تبسم و ازم گرفت و ادامه راه البته عصبانی نیم ساعت بعد بابا اومد 

 تا خونرو با سکوت همراهیم کرد

 

 نگین::خیلی پرو بخدا ادم از این بی فرهنگ تر ندیده بودم

 سامان::ابجی مهتاب میخوای بیای خونه ما،اونوقت که رفت دوباره برمیگردی

 م نیست بچه ها من واسه چی خجالت بکشم اون باید خجالت بکشه مهتاب::الز

 هاله::مهتاب جان مطمن باش خجالت مجالت سرش نمیشه انگار نه انگار همین دوشب پیش چه قشقرقی بپا کرد 

 مهتاب::اگه بخاطره مامان نبود همون شب زنگ میزدم پویان بیاد دنبالم 

 درسته که این حرفو زدم ولی.....

ودم که پویان میوند دنبالم یا نه پسرا که فهمیدن من از عمه پروترم از اتاق خارج شدم همسراشونم باشوهراشون اتاق کوچیکم و ترک مطمن نب

 کردن موندیم منو هاله و نگین 

 ایه میکنه میخندیم نگین داشت رژشو تمدید میکردکه گفت::مهتاب چرا زنگ نمیزنی شوهرتم بیاد اگه بیاد خیلی خوب میشه ها این ارشیا رو ز

 هاله::هییی یادته شبه عروسی چجوری زایش کرد من مردم از خنده 

 مهتاب::چیشد،کی زایه کرد ارشیا رو

 نگین:: مهتاب مگه یادت رفته دختر خنگ بازی در نیار دیگه 
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 هاله و نگین داشتن از شبه عروسیم میگفتن بغض گلومو گرفته بود من از شبه عروسیمون فقط گریه و فرار احمقانه بخاطرم مونده لنزامو توی

چشمام گذاشتم که زنگ در زده شد نگین و هاله سریع از اتاق خارج شدن منم شالمو سرم کردمو چند دقیقه ایی نشستم تا قرمزیه چشمام کمتر 

داروشکر تبسم خوابیده بود حدود ده دقیقه بعد از اتاق خارج شدم عمه خانم واقعا اصال براش مهم نبود که دوشب پیش کله فامیل به بشه خ

 صورت قهر از خونش رفتن ها، ملیحه بادیدن من پای عمه رو چنگ انداخت که از دیدم پنهون نموند عمه خیلی عادی گفت::سالم عمه جان 

 سالم _

گین بود بابا که اصال به عمه نگاهم نمیکرد که عمه بازم نتونست جلوی زبونشو بگیره و گفت::عمه تو هنوز اینجایی، مگه خونه و جو خونه سن

 زندگی نداری اخه پنج روزه اینجایی عمه جان نکنه با شوهرت مشکل داری 

م خوشبختن اینجا خونه مهتابم هست دوس داره یه ماهم توی مامان در مرز انفجار بوود اخرشم طاقت نیاوردو گفت::چه مشکلی زری اتفاقا خیلی

 این خونش بمونه چه مشکلی داره 

 عزیزم مگه من چیزی گفتم ولی به مردا نمیشه اعتماد کرد واال اخه چی بگم اقا پویانم مرده دیگه _

 بابا::ابجی شما نمیخواد وارد زندگیه هصوصیه مهتاب بشی مشکالتشون به خودشون مربوطه 

 ه::وااااا یعنی چی خان داداش نصیحت دارم میکنم بچه برادرمو عم

 نگین و هاله نمیتونستن چیزی بگن فقط حرص میخوردن و دستاشونو مشت میکردن 

 عمه::ملیحه پاشو مادر اینجا دیگه ی جای ما نیست ارشیاخانم از سره کار میاد هونه نباشی بد میشه دخترم 

 رج شد اصال این زن توی وجودش کرم آسکاریس پروش میده تیکه اخرشم انداخت و از خونه خا

 دیگه نمیتونم تحمل کنمش، پویان فکر میکنه خاله خانم بد اخالق صابون این عمه خانم من به تنش بخوره چی میگه

 

 }پویان{
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توی گوشم به صدا دراومد::جانم قبله اینکه از مطب خارج بشم شماره مهتاب و گرفتم، داشتم از برداشتنش ناامید میشدم که صدای خستش 

 پویان؟؟

توی دلم صد دفعه قربون صدقش رفتم و گفتم::سالم ،مهتاب،مامان دلش خیلی واسه تبسم و تو تنگ شده بخاطره همین من بیلط هواپیما گرفتم 

 امشب میام شیراز دنبالتون 

 چند لحظه ساکت شدو گفت::با...هوا...پیما...میخوا..ی بیای

 

 }مهتاب{

 که واسش کمه بینهایت خوشحال شدم ولی خوب اخه هواپیماخیلی 

 اره دیگه چجوری با ماشین بیام...توهم که همش تو ماشین خوابی_

 اهامیگم خیلی..خوب باش بیا...دنبالمون دلم واست خیلی تنگ شده..._

 منم همین طور....._

گفتم پویان داره میاد دیگه تا اخره شب شنگول بودم مامان نقشه رو اسمون بودم ترسم از بین رفت نفهمیدم کی تلفنو قطع کردمو به همه 

ریخت پویانو نگه داره زنگ زد زن عموها و به اوناهم خبر داد،همشون اومدن کمک مامان منم شده بودم مثل فرفره اونقدر خوشحال بودم که 

دم که زن عمو مریم گفت::مهتاب جان زن عمو ما تو این میتونستم کله تدارکات شام رو خودم اماده کنم زن تو اشپز خونه داشتم کمک میکر

هرشب خونه شماییم از جات بلند نشدی یه استکان جابه جا کنی چیشده از صبح واسه من سرپایی داری غذا میپزی اونم نه یه نوع واال این 3

 همه عذا که درست کردی گمون نکنم تو سفره جاشه

 دخترزن عمو مریم::اره راست میگه کشتی خودتو 

 مهتاب::بده دارم کمکتون میکنم زن عمو 

 نگین::وای اخ جون الزانیا
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 قبله اینکه نگین دستش به پنیرپیتزایی که روی الزانیام ریخته بودم برسه محکم زدم رو دستش 

 نگین::اخخخ روانیییی ، مامااااان

 زن عموالهام::کوفت الزانیا مهتاب پز واسه اقا پویانه فقط ....

زن عمو همه خندیدن مامانم منو با گفتن::برویکم به خودت برس االن شوهرت میرسه وحشت میکنه از اشپزخونه انداخت بیرون با این حرف 

و با یه ،مثل هر شب جوونا پای بساط قلیونشون بودن و بزرگترا خودشونو با پاستور سرگرم کرده بودن تبسمم روپای بابا بود رفتم تو اتاقم لباسام

هی و یه پیراهن سفید که مثل لباس مردونه بود عوض کردم مداده مشکی برداشتم و چشمامو حسابی سیاه کردم لنزه ابی که تو شلوار جین گلب

چشمام بود خیلی جذابم کرده بود بعده خالی کردن اسپری رو خودم و موهامو که نگین اتو کرده بود دورم ریختم و شال گلبهیمو روی سرم 

 رژ گلبهی از اتاق خارج شدم  انداختم بعدشم با زدن یه

 بابا...تبسمو میدی لباساشو عوض کنم_

خالصه تبسمم خوشگل کردم و بدون توجه به تیکه های نگین و فاطمه و البته زن عموهای گرامی مثل دخترای خوب بچه بغل منتظره اقامون 

 نشستم که با به صدا دراومدن زنگ...........

 به سمت در پرواز کردم.... مثل پرنده ایی که از قفس رها شد

ط با، باز شدن در و دیدن قد بلند پویان بی اختیار خودمو توی بغلش انداختم واسم مهم نبود بعدش قراره سوژه ی نگین و فاطمه بشم االن فق

 دستای پویان مهم بود که دورم حلقه شد و منو به خودش فشرد.......

 

 }پویان{

 

ر شد، قبل از اینکه عکس العمل نشون بدم دستای مهتاب دوره کمرم حلقه شداونقدر دلتنگش بودم که به در خونه باز شد مهتاب پشت در ظاه

غرور فکر نکنم فقط به رایحه شیرین عطرش که همیشه مستم میکرد فکر کردم و بی اختیار دستامو روی کمرش گذاشتم و صدای ضربانه 

 تو اون حالت بودیم که صدای اِهم اِهم فردی مارو از هم جدا کرد.......برام بهترین موسیقی جهان بود نمیدونم چقدر  ل*ب*شق
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 مهتاب با دیدن مامان باباش تو حیاط سرخ شد ولی من پرو پرو زل زدم تو چشماشون یهشون سالم دادم 

 خوش اومدی پسرم...

مشغول احوال پرسی بودیم که مامان مهتاب شرمنده گفت:: ترخدا ببخشیدا تا صدای زنگ دراومد این دختر حواس پرت پرید بیرون نزاشت 

 مابیایم استقباله مهمونه عزیزمون 

 من::نه مامان جان این چه حرفی.....هنوز حرفم کامل تموم نشده بود که فهمیدم ای داد خودم از همه حواس پرت ترم 

 چیشد اقا پویان بفرمایید داخل دیگه _

 من::چشم، یه چیز تو ماشین جا گذاشتم بردارم میام 

 قبله اینکه قدم از قدم بیارم مهتاب ذوق زده گفت::هییییی اخ جون با ماشین اومدی میدونستممممممم 

 من::با ماشین اومدم ولی اگه بخوای کله راهو بخوابی از ماشین میندازمت بیرون

 

 》بمهتا》

 

 با این حرفش مامان و بابا خندیدن  

 ما رفتیم تو ، چند دقیقه بعد پویان بایه دسته گلو یه جعبه شیرینی برگشت، گلو شیرینی رو داد دست مامان و مامانم خجالت زده تشکر کرد

ین بار که اومده بود خواستگاریم اونروزم پویانم رفت و مشغول سالم کردن با بقیه شد همین جور که به پویان نگا میکردم بی هوا برگشتم به اول

 گلو شیرینی دست خودش بود و یه کت سورمه ایی اسپورت پوشیده بود .....

 عجب سیریشی هستی میگم نمیخوام.. میخوام درس بخونم اصال....._

 مورد نداره خانمم، اول عقد میکنیم بعد منتظر میشیم دیپلم بگیری خودمم کمک میکنم کنکور بدی _

 اای خدا خیلی سیریشی اصال میدونی چیه.....وا_
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 نه عشقم بگو تا بدونم چیه _

من  ای باباااااا روانیم کردی اول مزاحمت های تلفنی، بعدشم یه تعقیب و گریز حسابی حاالهم اصرار واسه خواستگاری میگمممم نمیخوااام اصال_

 از مامانت میترسم خیلییی بداخالقه.....

 ، مامانم یکم بشناست اخالقش خوب میشه همه چی حل شد االن میریم بیرون بگو بله.... من تو رو ولت نمیکنم_

 نه بابا چیز دیگه نمیخوای اقای دکتر_

 نه فعال همین کافیه_

 اونروز از این همه پروییش حرص میخوردم و امروز با به یاد اوردنش وجودم پر از شعف و شادی میشد

 مهتااااااااب 

 مهتاااااااااااااب

 با صدای حیغ مامان از دوران خوش گذشته که با خریت من خراب شده بود اومدم بیرون::وای بله مامان چرا جیغ میکشی بابا ترسیددددممم

 میگم بیا چایی ببر واسه پویان _

 چایی دوست نداره پویان _

نشست و به مامان گفتم::مامان االنم  ل*ب*می بهش نگا کردم تبسمو از نگین گرفته بود داشت بدسش میکرد با دیدن این صحنه لبخند رو

 سرش به تبسم گرمه نمیخوره بفرما بشین توهم از صبح سرپایی دیگه من جور میکنم همه چیزو 

 فاطمه::الزم نکرده برو پیش شوهرت منو نگین هستیم 

 زدماااااااز خدا خواسته ، خواستم از اشپزخ نه خارج شم که فاطمه گفت::چقدر تو پرویی تعارف 

 من::عشقم تعارف اومد، نیومد داره
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پویان کنار عمو اینا نشسته بود حرف میزدن تبسمم اویزونش بود نمیدونم چن شده بود دقیق رفتم نشستم کناره پویان همه توی خونه یجوری 

ه هم خمیازه میکشید رو گرفت سمتم و نگام کردن یعنی خبرت پاشو از بغله مردا بیا اینور پویانم که دید اوضاع خیطه و تبسم که پشت سر

 گفت::مهتاب جان بیا تبسمو ببر بخوابونش ، خسته شده 

فتم منم که از نگاه سنگین بابا و عمو داشتم ذوب میشدم خوب اخه من با عموهام خیلی رو در وایسی داشتم سریع تبسمه خوابالو رو از پویان گر

اون چه کاری بود کردی ابروم رفت تبسم و خوابوندم از اتاق که بیرون اومدم مامان اینا داشتن و رفتم چپیدم تو اتاقم دِ اخه دختره ی بیشور 

ش سفره مینداختن منم رفتم کمکشون تمام غذاهای مورد عالقه پویانو درست کرده بودم فسجون ، الزانیا ، زرشک پلو بامرغ ساالدم از همه نوع

ق میشدن بعده چیدن یه سفره شاهانه و ابرومند همه دوره سفره جمع شدن که این سامان خیر بود مامان و زن عموها وقتی بهم میوفتادن خال

 ندیده گفت::وای اقا پویان چرا زود تر نیومدی مردیم ازبس شفته پلو خوردیم بخدااا

امان رو به مامان گفت::مامان جعبه دستمال کاغذی از سوی نگین پرت شد طرفش اقا سامانم دلباخته خفه شد که پویان با دیدن سفره و حرف س

 جان واقعا از دستتون ناراحت شدم 

 مامان ترسیده گفت::چرا پسرم 

 پویان::مگه منو از خودتون نمیدونید که مثل یه غریبه واسم تدارک چیدید و زحمت کشیدید 

 نکشیدم همشو خوده مهتاب درست کرد مامان::این چه حرفیه میزنی پسرم همین بوده غذامون تواین مدت سامان شوخی کرد درظم من زحمتی

بعده تعارف های الکی همه سره سفره نشستن و چند دقیقه بعد صدای برخورد قاشق و چنگال ها با ظرف سکوت خونرو میشکست داشتم با 

 غذام بازی میکردم که با به صدای دراومدن زنگ خونه برای لحظه ایی همه دست از غذا خوردن کشیدن 

 مامان::وااا کیه این موقع 

 قبله اینکه از جاش بلندشه گفتم::بشین مامان جان من رفتم 

 از جام بلند شدم و سریع از خونه خارج شدم طرف دستشم از رو زنگ بر نمیداشت.......

 اومدمممم مگه سر اوردییییی_
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خدایا این غرور نداشت از در مینداختیش بیرون از پنجره میومد  درو که باز کردم از دیدن عمه که پشت در بود چشمام اندازه توپ پینگ پنگ شد

 این دیگه کی بود....

ا عمه::چرا ایستادی جلوی در مهتاب، بروکنار دامادم و منتظر نگه داشتی عمه منو زد کنار و وارد خونه شد پشت سرش هم ملیحه و ارشیاو طاه

 وارد شدن 

<<<<<<<<<<<<<<<< 

 ه به من نگفتی بیام باید از دهن این طاها بشنوم واقعا داداش دامادت اومد

اااا همه از سره سفره بلند شده بودن پویانم معذب همون جوری ایستاده بود که طاها گفت::مامانییی این همون که از تو ماشین خارجی گل دراورد

 همونه 

 سه عمت هم غذا بکش بیار عمه با یه ایش درحالی که همه ایستاده بودن نشست سر سفره و داد زد نگییین وا

 عمه::ای وای چرا ایستادید بشینید دیگه

 همه با غذاشون بازی میکردن و به حرفای عمه گوش میدان پویان هی لبخندای احمقانه توی صورتش میشست و سرشو واسه عمه تکون میداد

 ش از چین اومد عمه::نمیدونی که اقا پویا ارشیا خان واسه خودش بروویی تو ژاپن داره همین سال پی

همین جوری داشت از ارشیا تعریف میکرد همه یه جور حرص میخوردن ولی مامان، پویان داشتن میمردن پویان واسه این عصابش خورد بود که 

::زری عمه پویا صداش میزد و مامانم از اینکه عمه هی از دامادش تعریف میکرد حرص میخورد که اخر با حرفی که زد دهن عمه کامال بسته شد

 جان دامادت دوسال پیش رفته چین تو ملیحه جان دوساله دارید پز میدید یکمی از مهتابم یادبگیرید شوهرش یه هفتس از فرانسه برگشته هنوز

 هیچ کس نمیدونه بجای حرف زدن از دامادتون غذا میل کنید که مهتاب کلی زحمت کشیده 

جز عمه و ملیحه مشغول جمع کردن سفره شدن واقعا داشتم میترکیدم از حرص پویانه من بالخره کم کم همه از سره سفره بلندشدن و خانما ب

 کجا اون داماد هیزه عمه کجا اخه 

```````````````````````````` 

 هادی::اقا پویان بیا شماهم یه کام بگیر
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 به نظره من شماهم اون یه کامو نگیر میدونی قلیون چقدر واسه سالمتی بده _

 دکترا چقدر گیر میدیدهااا ارشیا::شما

 پویان::شما بکش مشکل نداره

 سوگل::اقا پویان شما دکتر چی هستید 

 پویان::تخصص قلب و عروق دارم واسه فوق میخونم

 فاطمه::یعنی هنوز دانشگاه میرید 

 پویان::یه سال عقب افتادم از سال دیگه به امید خدا دوباره میرم دانشگاه 

 ده بریده گفت:: وای خدا فکر کن شوهر فوق تخصص قلب و عروق ، زن دیپلم.....ملیحه زد زیره خند و بری

 اومدم چیزی بگم که دستم توسط پویان فشرده شد ...پویلن رو به ملیحه گفت::معذرت میخوام تحصیالت شما چه میزانه...

که داشت از خنده غش میکرد گفت:: تا کالس پنجم خوند قبله اینکه ملیحه دهن باز کن ما جوونا همه زدیم زیره خنده که فاطمه تو همون حالت 

 گفت شوهر میخوام ولی شوهر عمه با کتک مجبورش کرد تا سیکل ادامه بده 

 دوباره صدای قهقه همه رفت باال ملیحه هم از حرفی که زده بود به چیز خوردن افتاد

 پویان.......

 تازه مهتاب میخواد سال دیگ کنکور بده ...قول داده دکترا قبول شه ..بعد حرفی که به ملیحه زدم رو کردم به جمع و گفتم ....

 مهتاب داشت با چشمای گشاد شده نگام میکرد ک عمه خاووم گفت::واا زن بره خونه فساد؟؟؟

 وایی ک من چقدر از حرف زدنش بدم

 هادی::بچه ها بیاین یه بازی کنیم 

 مریم خانم::ساعت یکه شبه بیاید بخوابید 
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 دو بیداد همه رفت باال که اوناهم رضایت دادن پا بمونیمو بازی کنیم صدای دا

 یلدا::جرعت حقیقت

 مهتاب::ای بابا از این بازی بدم میاداا

 هاله::برو ورق بیار اسم فامیل بازی کنیم 

 ملیحه::بچه دبستانی که نیستمااا

 خان تو بگو چه بازی کنن داشتن بحث میکردن چه بازی کنیم که عمه دوباره صداش بلندشد :: ارشیا 

 وای خدایا قربون خاله خانمم برم که یه پارچه جواهره به موال

ارشیا::مادر جان اینا که مرده فوتبال نیستن گل میخورن گریشون میگیره از این حرفش داشتم از حرص میمردم کاپیتان تیم فوتبال مدرسمون 

 همین گفتم::اهل فوتبالش پاشیم بریم تو کوچه اینجا جاش نیس.....بودم و زر زر این بچه سوسول واسم افت داشت بخاطره 

 مهتاب::پویان مردمم خوابن تو این سرما میخوای بری کوچه سرما میخوری ها

ه ارشیا::مهتاب خانم بازیه منو دیده چه خوبه میترسه شوهرش ببازه زایه شه مگه نه مهتاب خانم دوست داشتم این بیریختو بزنم لهش کنم قبل

اه اینکه حرف بزنم در خونه باز شدو پدر جون درخالی که یه پتو مسافرتی روی شونه هاش بود اومد تو حیاط و گفت::جوونا منه پیرمردم بازی ر

 میدید همشون ذوق زده بلند شدن، با تعجب به دخترا که بلند شده بودن گفتم::خانوما !!شما فوتبال بلدید؟؟

مه::پس چی اقا پویان ؟؟تازع مهتابم بلده رو نمیکنه یه زمانی ماهمه توی همین کوچه واسه خودمون برزیل نگین ایشی گفت و فاطمه بجاش ادا

 درست کرده بودیم.........

 گفتم؛:مهتاب خانوم فوتبال هم بلدی رو نکرده بودی؟؟پاشو ببینم چن مرده حالجی....

همگی سری تکون دادیم من خیلی از ارشیا و قوپی اومدنش عصبی بودم پس  تا تیم شدیم و پدر جون گفت:: من داور میشم 2تو کوچه ک رفتیم 

 ترجیح دادم دوره اولو با زایه کردن این پسره بگذرونم بخاطره همین گفتم:: ارشیا خااان شما یار بکش 

 شیا خان یه بالیی سرت بیارمخان و با تعنه گفتم اخماشو توهم کردو نگین و ملیحه و هادی انتخاب کرد هی پوزخند میزد منو نشناختی ار
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 }مهتاب{

 

 پویانم منو فاطمه و سامان وهاله رو کشید 

 بقیه خواب بودن به قول مامان ، ما خواب نداشتیم

اد که بازی شروع شد کل جیغ و داد های ما دخترا کل کوچه رو گرفته بود که با رقابت سختی بین منو ملیحه و پویان و ارشیا بود چشمم به در افت

جیغی دم عمه و مامان دمه در ایستادن دارن بازیه مارو تماشا میکنن و هر کدومشونم از داماداشون مطمن هستن .... با اولین گلی که پویان زد دی

 کشیدم که صدای همسایه بغلی که خیلیم بداخالق بود در اومد:: مرررگ خرسای گنده خجالتم نمیکشن برییین بتمرگین دیگه مگه خواببب ندارین

 شماااا

 ساعت شده بود دو که هنوز بازی میکردن ما برنده بودیم هشت تا زده بودیم دوتا خورده بودیم عمه خانم خواب از سرش پریده بود و فقط حرص

 میخورد مامانم که ولش میکردی میومد با ما فوتبال بازی میکرد ،خسته نفس نفس میزدم بابا داد زد::یه پنالتی به نفع پوویان 

 ....خسته شدم ، اقا ازشیا اگه قبول بکنی باختی همه میریم تو میخوابیم هااا  وای من_

 ارشاهم که خودش کم اورده بود جلوی چشمای قرمز ملیحه دستاشو باال اورد و گفت::خیلی خوب باختم 

 جیغی که منو هاله کشیدیم همانا و خالی شدن یه سطل اب توسط اقای زمانی روسره شوهره عزیزم همانا

یی وای بیا بریم تو االن سرما میخوری،پویان داشت از سرما به خودش میلرزید بی وجدان ابه یخ ریخته بود روش خالصه همه رفتیم تو خونه ه

بچه ها خوابیدن و پویانم به سفارش مامان رفت دوش گرفت و برگشت تو اتاق من تبسم گوشه ایی از تخت خوابیده بود، پویان بیا سریع برو 

االن سرما میخوری ها، تبسمو اروم کنار کشیدم و پتو رو کنار زدم به پویان اشاره کردم::بیا اینجا بگیر بخواب منم واست یه چیز گرم  زیر پتو

 بیارم بخوری واگر نه....

 پویان::وای مهتاب چرا مثل مامان بزرگا شدی اخه نمیخواد واسم چیزی بیاری 

 مهتاب::نگران شدم خوب
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 }پویان{

با وجود عمه مهتاب بهم خوش گذشت من هیچ وقت تو خانواده شلوغی نبودم بس بود قهر و دعوا و غرور دلم واسه خودم تنگ شده امشب حتی 

 بود مهتاب که از حرفم حسابی اخماش توهم رفته بود داشت میرفت تو رختخواب که دستشو گرفتم::هی..مهتاب

 برگشت سمتم و با دلخوری گفت::جانم 

 شیپویان::منو میبخ

 مهتاب چشاش ستاره بارون شدو گفت توباید منو ببخشی پویا....

 پویان::بهت یه دروغه بزرگ گفتم 

 مهتاب::چی؟؟دروغ؟ به من؟..

 پویان:: گفتم مامان اینا دلشون واسه تو و تبسم تنگ شده.......خودمم داشتم میمردم از دوریتون

نقش بست زدم رو نوک بینیش و گفتم::حاال بگیر بخواب  ل*ب*ا*شچشمای ترسیده مهتاب رنگ ارامش گرفت و کم کم لبخند قشنگی رو 

 صبح باید راه بیوفتیم....

 مهتاب::وااااا کجاا؟؟

 پویان::خونمون دیگه نکنه نمیخوای بیای 

 مهتاب::دوس ندارم اون خونرو

 فاقایی که توی اون خونه افتاده زجرم میداد اخمام رفت توهم چون یاد اوریه ات

 پویان::میریم خونه مامان اینا بعدشم باهم دنباله خونه میگردیم 

 مهتاب::از نو شروع کنیم...

 پویان::آره، باهم دیگه از نوع شروع کنیم
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پنهون کردم و اگه بفهمه چه اتفاقایی میوفته  تا صبح سره مهتاب روی سینه هام بود و به اینده نا معلوممون فکر میکردم به حقیقت هایی که ازش

 ولی مگه نمیخواستیم از نوع شروع کنیم پس باید بهش بگم از گذشتم، نباید هیچ چیز مجهولی از گذشته همدیگه تو ذهنمون بمونه........

 }مهتاب{

 اینا سواره ماشین شدم و درو بستم  سواره ماشین شدیم تبسمو عقب روی صندلی مخصوصش نشوندم و بعده دست تکون دادن واسه مامان

 هیییی وای چه سرده _

 مهتاب خانم میخوام باهات اِتمام حجت کنمااا بخوای بخوابی از ماشین میندازمت بیرون شوخیم ندارم _

 نه ، بابا خیالت راحت باشه نمیخوام من که تا ساعت یک خواب بودم خوابم نمیاد خیالت راحت باشه........_

 کم کم از شهر خارج شدیم و پلکام داشت سنگین میشد تبسمم از اوله راه خواب بود که پویان صد دفعه گفت:: بچه هیچیش به تو نرفت، تو این

 موردی که نباید میرفت،به خودت رفت 

 مهتاب::ای بابا چی میگی تو من که بیدارم از اونموقع 

 ابت نبره چون هرجا باشیم نگه میدارم از ماشین میندازمت بیرون پویان::من که چیزی نگفتم مهتاب خانم سیعم کن خو

 هرچی دورتر میشدیم چشمام خمار تر میشد سرم دیگه تو یقم بود چشمامو زوری نگه داشته بودم و پویان جدی رانندگی میکرد دیگه نتونستم با

 خواب مقابله کنم و چشمام بسته شد 

 }پویان{

تره بیهوش شد.....اومدم بیخیالش بشم بزارم بدبخت بخوابه ولی با فکر به اینکه مرده و حرفش کمی جلوتر هنوز وارده جاده اصلی نشدیم دخ

 ،ترمز کردم .......

و خبیث به مهتاب که نگا کردم و گوشیمو با ای یو ایکس به ظبط وصل کردم صداشو تا ته زیاد کردم صدای مورد نظرمو و آوردم و انگشته اشارم

گذاشتم ظبط منم خفن همون موقع صدای منفجر شدن و جیغ یه زن از توی ظبط پخش شد ابسم از خواب بیدار شد و جیغ روی صفحه گوشی 

پونگ کشید که منم داد زدم مهتاااااببب از ماشین پیاده شووو مهتاااااببب مهتاب یهو از خواب پرید هرکدوم از چشاش شده بود قد یه توپ پینگ 

بدون توجه به من و تبسم از ماشین پیاده شد همینجوری داشت میدویید که گفت پویاننن توهم تبسمو بغل کن بیا  یهو به خودش اومد و باجیغ
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داشتم از خنده منفجر میشدم چقد جون دوسته که به خاطر جونش بچشم ول کرد رفت نتونستم خودمو کنترل کنم و شلیک خندم رفت هوا 

 تبسمم با من شروع کرد به خندیدن....

ب همین جوری توجاده میدویید یکم که از ماشین فاصله گرفت یهو سرجاش متوقف شد انگار تازه خواب از سرش پریده بود و دوهزاریش مهتا

به قول معروف افتاده بود همون جوری که رفته بود برگشتو توی ماشین نشست و درو محکم کوبید صورتش از عصبانیت سرخ شد وداد زد 

 خداااااا لعنتتت نکنهههه پسره ی نفهمممم بمیریی:::پووووووووویاااااان 

....چقد....چقدر جوون دوستی تو دخت.....دختر از زور خنده نصفه نیمه حرف میزدم .......منو تبسم همون طور بریده بریده گفتم :::مهت.....مهتاب 

 رو گزاشتی در رفتی......

 ...بچرو... گذاشتیو... دوییدی....حاال... من.... به ...درک... نگفتی.... بچم ...جزغاله.... میشه......وایییی خداااا....باباااااا مادرم... ما...درای قدیم 

 مهتاب::پویااااااانننننن کووووفتتت نخنددد من خواببب بودمممم حواسمممم نبوووووددددد نخندددددد

 کرد یه نگاه به تبسم انداختم ک با یه لبخند محو داشت مارو تماشا می

 مهتاب چیزی نگفت با یه لبخند حرص درآر یرجاش صاف نشست گفت::بریم من خواب سرم پرید......

 پویان::کجا بریم عسلمم پیاده شو از ماشینن

 مهتاب::چیییییییی؟؟؟

 پویان::گفتم که اگه بخوابی از ماشین میندازمت بیرون بپر پایین.... 

 اه بیوووفتتتمهتاب::اعصااااابموووو خوووررررد نکنااااااا را

 باخنده ماشینو روشن کردم خط قرمزام پر شده بود بدبخت خودشو خیس نکرده بود خیلیه... 

و میجویید تمام مدت تا زمانی که برسیم تهران داشت حرص ل*ب*ا*شهیچی نمیگفت خوابم از سرش پریده بود و با حرص نشسته بودو  

 میخورد......

 گفت ::پویان کنار این پارک وایسا دستشویی الزمم.......عوارضی تهران رو که رد کردیم مهتاب 
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 ماشینو پارک کردم و رفتیم تو پارک 

 نسکافه بگیر بیار بخوریم خواب از سرمون بپره 2مهتاب ::پویان برو 

 من::واااا مگه دستشویی نداری 

 مهتاب::چررااا از دستشوییی اومدم خوب کوفت میکنممممم 

 گه رسیدیماپویان::اگه واسه خوابته دی

 مهتاب:: ااااااااَه نمیری خودم برم 

 من:چرا میرم حاال چرا میزنی؟؟

 یه ابروویی باال انداخت و هیچی نگفت 

 پونزده دقیقه تمام عالف بودم تا نسکافه هارو بگیرم .....

 وقتی اومدم دیدم مهتاب داره تبسمو اذیت میکنه هی تو گوشش فوت میکرد ..........

 ها نشستم و نسکافرو دادم دستش کنارش روی چمن 

 مهتاب::تشکرر شوهرر

 با تعحب به خوشمزگیش نگا کردم چشماش دو دو میزد:: چی تو مخه فندوقیته مهی....

 مهتاب::هیچیییی به جون خودم

 چنده؟؟؟هیچی نگفتم و خودمو با هم زدن نسکافه مشغول کردم واقعا داغ داغ بود که یدفعه مهتاب گفت ::پووویان عشقمم ساعت 

 بی حواس دست راستمو کج کردم که با ریختن نسکافه داغ رو پام مثل فشنک از جام پریدم داد زدم ::سوووختم..... 

 ساله باال و پایین میپریدم و مهتاب قش قش میخندید  2حاال یکی باید میومد مهتاب رو جمع میکرد من اونجا عین بچه های 

 بهداشتی اون ته هست شوهره خبیثمممماخر سر دلش سوخت و گفت:::سرویس 
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 سوووختمممم توولللله سگ سوووختممممممم...........

 مهتاب با قهقه ی حرص درآرش بریده بریده گفت:: عشقم.. شلوارت..کرم ...بود مطمئننا...جاش... میمونه... حاال ...برو سریع....

 

 تالفی کنم پسره ی احمق سکته کردم از دستش........چهار روز گذشته بود و هنوزمن میخواستم کار اون روز رو 

شب شد و پویان مثل همیشه خسته و با چشمای قرمز اومد خونه بعده اینکه شام وخورد میوه اوردم داشتیم فیلم میدیدیم که گفت::فردا شیفت 

 دارم مهتاب...بریم بخوابیم

 ا میمونیمیه لبخند شیطانی زدمو گفتم::حاال نمیشه نری؟؟؟ منو تبسم تنه

 منو کشید بغلشو گفت::نمیشه که باید برم نوبت منه امید کلمو میکنه

 با حالت مثال غمزده گفتم::: باش 

نمی ولی تو دلم عروووسی بود اخ اقا پویااان دارم واست یکی از چیزایی که فوق العاده فوق العاده پویان روش حساس بود خوابش بود یعنی خدا 

 واب زده شه اونوقت لقب سگم برای شوهر عزیزم کم بود اورد روزی که این بشر خ

 سگ چیه مهتاااب؟؟مثال شوهرته!!!_

 وایییی باز این وجدان خفته ی درونم فعال شده

 وجدان جان بکپ گلم میخوام کار پویان رو تالفی کنم ..........

 مهتاب از اثرات همنشینی با کیه؟؟ که انقدر بی ادب شدی؟؟هااا _

 ت گیر اورده واسع منبرو بابا..وق

 باخودم درگیر بودم که پویان گفت،::کم مونده خل و چل شی مهتاب میخوای فردا ببرمت پیش روانشناس؟؟؟



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 مشتمو کوبیدم تو سینشو گفتم::فعال که تو بیشتر احتیاج داری من خوابم میاد راست میگفت بدبخت بیچاره با فکر به نقشم وارده اتاق خواب

و شدم هاهاهاهاهاه اصال من خود شیطان بودم دارم برات اقا پوویاننن با پایین رفتن تخت فهمیدم پویان اومده با فکر شدم و روی تخت ولو

 اومد که با رفتن زیره پتو مخفیش کردم ل*ب*مکردن به نقشم یه لبخنده بزرگ روی 

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

 .........دارم تا شب که پویان برمیگرده صبح که پاشدم دیدم پویان رفته خب کلی کار 

اول یه لباسای تبسم و تنش کردم و با برداشتن کیلید از خونه خارج شدم تبسم وتوی کاالسکش گذاشتم به سمت فروشگاه راه افتادم بعده 

 خریده خورده ریزها رفتم سمت لوازم التحریری دو تاگواش قرمز گرفتم 

 نم راهمو به سمت قنادی کج کردم، تا اخرین و اصلی ترین قسمت نقشمو کامل کنم...با لبخندی که نمیتونستم قایمش ک

با خرید یه کیک شکالتی متوسط از قنادی خارج شدم و دوباره برگشتم خونه تبسمم خداروشکر خوابش برد و این یعنی شرایط بهتر برای انجام  

 عملیات

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

 پویان خسته و کوفته با موهای ژوولیده و پولیده و چشمای سرخ اومد خونهساعت نه بود که 

 سالم::عزیزم خوش اومدی

 پویان::سالم عزیزم؛مهتاب من خدای خوابم جونه مادرت صدای تلویزیون رو کم کن ، من رفتم بخوابم یه لبخند ژوکوند تحویلش دادم و گفتم::

 باش برو عزیزم برووو راحت بخواب.......

ت دونیم بود پویان که خواب خواب بود توی تاریکی اروم از جام بلندشدم و گوی هایی که خریدم رو گوشه گوشه اتاق گذاشتم نوهای قرمز ساع

شم میداد از اتاق خارج شدم و رفتم تو اتاق تبسم لوازم ارایشامو جاسازی کرده بودم اینجا با کرم پودر خودمو سفیده سفید کردم و با خطه چ

ردوتا چشمامو سیاه کردم لباس سفیدی که خریده بودم رو تنم کردم مثل کفن بود اصال گشاد بلند زشت انگار یه مالفحه رو پیچیدی دوره ه

 دورت گواشارو خالی کردم رو لباسو بقیشو گذاشتم رو صندلی تا کمد تبسم رنگی نشه، موهامم که صبح اتو کرده بودم دورم ریختم رفتم از تو
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رو برداشتم و دوباره به اتاق خودمون برگشتم اخی دلم برات میسوزه پویان جون درست عین ی جن شده بودم کیک و گذاشتم  اشپز خونه کیک

 رو میز ارایشم ودوتا در قابلمه رو که زیره تخت جاسازی کرده بودم برداشتم و نقشم اغاز شد

۱ 

2 

3 

صدای ناهنجاری تولیدشد یه صدایییی بدی بود که تبسم جیغ کشید پویان یهو روی دستامو تا اخر باز کردم و از برخورد دره قابلمه های عزیزم 

 تخت سیخ شد قبله اینکه به خودش بیاد درارو پرت کردم رو زمین و کیک و از رومیز برداشتم برگشتممم رومو به پشت کردم....

 که پویان دادکشید::ررروووووووح 

 ه حرکت سریع برگشتم و کیکو کوبوندم تو صورتش خودمو با سختی کنترل کردم تا منفجرنشم بای

 دوزانو افتادم رو زمین و دستامو گذاشتم روشکمم......... 

پویان گیج نگا میکرد که یهو فهمید ایستگاس دستاشو رو صورتش کشید و کیکارو از رو صورتش برداشت یهویی داد کشید::مهتابببببببب 

ل وخیم از خنده بلند شدم وشروع کردم به دوووییدن من بدو پویان بدو اگه خونمون بزرگ نبود میکشمت حاال مگه میشد منو جمع کرد با حا

 بیچاره میشدم 

 پویان::مهتاب میکشمت کاری میکنم از این کارت پشیمون شی تولللله صبررکن

 خدااا رووح االن میاااامممم میخوووورمتتتت رفتم رو اپن اشپزخونه و گفتم::هااا؟؟پس چی مستر پویان حقتع یادت میاد منو چیکار کردی؟؟؟واییی

 پویان؛::مهتاب بیا پایین....

 چشمامو عین گریه شرک کردمو با لحن مظلومانه گفتم؛::پووویان جونمم دلت میاد؟؟؟؟؟دعوام کنییی

 کالفه دست کشیدتو موهاش که بخاطره کیکی بودن دستش موهاشم کیکی شد دوباره شلیک خندم رفت رو هوا
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 پویان خون خونشو میخوردباحرص گفت بیا پایین کاریت ندارم ، از روی اوپن پریدم پایین که یهوای یاد تبسم افتادم که صداش نمیومد دستمو

 کوبیدم رو پیشونیم و گفتم::واییی بچم 

 دووویدم تو اتاقش و پویانم

 

🈶پشت سرم با دیدن تبسم تو اون وضع فریاد زدم::وایییییییی تبسمممم 

:این سم از تختش پایین اومده بود وگواشارو برداشته بود و کال خودشو قرمز کرده بود پویان اومد تو اتاق یه نگاه به هر دومون انداخت وگفت:تب

 چجوری از تخت اومده پایین 

 بادرک موضوع دوتایی از مارمولکی که تحویل جامعه دادیم پخش زمین شدیم..........

 از سرش کامال پرید گفت::حاال شام چی داریم؟؟بعد از اینکه پویان خواب 

 من::پویان خجالت نکشیاااااا 

 پویان:برای چی؟؟

 من:: مگه توشام نخوردی ساعت دونصفه شب شامم میخوای عمه من یه بشقاب پر ماکارانی خورد؟؟؟

 پویان::گشنمهههه خوووو

 مهتاب::تا صورتت و بشوری...میزو میچینم....

 اینه یهویی زد زیر خنده گفت من چطوری از اون موقع تاحاال نفهمیدم این همه کیک رو صورتمه؟؟ اروم اروم برگشت سمت 

 من: به من چه تو خنگی

 پویان: حاال من میرم صورتمو بشورم میزو سریع بچین که بد گشنمهههه ...

چطوری خودتو رنگ کردی ؟؟حاال من چطوری من:باش...تبسمو بغل کردم ،رفتم گزاشتمش صندلی که مخصوصه خودش بودغر زدم::اخه تو 

 صورت تو یکیو پاک کنم؟؟چرا تو اینقدر شیطونی دختر خوبه همش پنج ماهته بزرگ بشی چه خاکی بریزم تو سرم
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 با غرغر میزو چیدم و پویان اومد نشست خیلی قشنگ غذاشو خورد یه تعارفم نزد مهتاب توهم بیا کوفت کن خبررت 

 با این قیافه وایساده باالسرم کوفتم شد غذام خو.... پویان::برو حموم بابا،

وای وای چقدر حرص میخورم از دست این بشر و دوباره تبسمو مثل یه توپ فوتبال بغل کردم بردمش حموم انداختمش تو وان گونی که تنم 

 بودو دراوردمو خودمم رفتم تو وان...

 .....شروع کردم ب سابیدن 

ه شدیم پویانو صدا زدم بیاد تبسمو بگیرتش .اما هرچی صدا زدم نیومد سرمو کردم بیرون،، دیدم بعله اقا پویان سرش نقشه هامم داغونه، تمیز ک

 رو گذاشته رو میزو خوابش برده ....

باس چاره ای نبود حوله پیچ کردم خودمو تبسمو از حموم اومدم بیرون سریع رفتم تو اتاق تبسم و لباساشو تنش کردم خودمم سریع یه ل

 پوشیدم و بعده

 خوابوندن تبسم رفتم سر وقت پویان .....

 اروم تکونش دادم ........پویان پویان

 ها؟؟ها؟ چیه.....»::پویان

 من::بیا بریم رو تخت بخواب

 پویان::یه چیز میگم ناراحت نشو

 مهتاب::بگو...

 پویان::تو اون روحتتت مهتاب

============== 

 مهتاببببببب پاشو دیگه_

 ااِ بزار بخوااابممم ااا_
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 پاشو مهتاب عسگری زنگ زد گفت یه ویال تو شهرک غرب واسمون پیدا کرده _

 نه نه دورههه من نمیاام خوابم میاد_

 شماااا از خواب بیداررر شوو اول، بدو باید تبسمم بدیم دست مامان بعد بریم مهتااااااااااب_

فت::مهتاب این تن بمیره اذیت نکن دختر بیا بریم خونهه میپره ها نزدیک بیمارستانه واسه متکارو گذاشتم رو سرم تا نشنوم صدای پویانو که گ

 من خیلی خوب میشهههههه

 قسمممم نده دیگه میمون _

با غرغر از رخت خواب گرمم دل کندم خیللییی سخته رخت خوابه گرمت و توی زمستون ول کنی و بری یه جای سرد منه بدبختم گه ساعت سه 

 دیشب ساعتو نگا کردن دیدم هشته و ده دقیقس خوابیدم

 پویان::عشقم بدووووووو

 

 با هزار جور روش های مختلف مهتاب خانوم راضی شدن دل از تخت خواب گرم و نرممون بکنه.....

 بماند چقدر غر زدتا حاضرشد

 پوووووویان اخه کله سحر کی میره خونه ببینه؟؟؟ها؟؟؟ اخه تو چقدر بی عقلی؟؟_

داشت رو مخم راه میرفت دیگه دیشبم کال پنج ساعت خوابیدم بعد از اینکه مهتاب بیدارم کرد که رو تخت بخوابم دیگ خوابم نبرد خودم وایی 

 سرم درد میکرد و مهتابم مثل آژیر هی بوق بوق میکردکه بادادی که زدم ساکت شد

 تحمل منم حدی داره تو کم خوابیدی باور کن منم بیشتر از تو بس کنن مهتاب عععع از صب تاحاال هی داری غر میزنی هیچی نمیگم واال

 نخوابیدم هیچ کمترم خوابیدم..... 

 مهتاب::،باشه خو حاال چرا میزنی 

 تودلم داشتم خنده میترکیدم بدبخت کال دیگه ساکت شد گاهی اوقات مرد ساالری واجبه وگرنه کسی نمیتونه دهن این زنارو چفت کنه.....
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 }مهتاب{

ری درهای اهنی رو با ریموت باز کرد ماشین پویان وارد خونه شد،سرشو از پنجره سمت پویان داخل ماشین اورد و گفت::اقای دکتر بهتره عسگ

 ماشینو بزارید همینجا بقیه راه رو پیاد بریم که حیاط رو ببینید

 پویان::اها باشه....

اشین پیاده شدیم حیاطش خیلی با صفا بود، یه حیاط حدودا صد متری بود که تمامش پویان ماشینو کنار درهای اهنی بزرگ ویال پارک کردو از م

درخت و باغچه بود توی باغجه گلهای رنگ و بارنگ کاشته شده بود، بین چمنا سنگ فرش بود برای رد شدن ماشین و اخر سنگ فرشا به دوراه 

ویال سمت،بالخره رسیدیم به ساختمون اصلی، یه ویالی دوبلکس دو طبقه تقسیم میشد یه راهش میرفت به پارکینگ راه دیگش میرسید به دره 

ارد خونه بود که طبقه اول اشپزخونه بود که اصال از توی حال قابل دیدنبود و پنج تا اتاق خواب و یه حال خیلی بزرگ و تشکیل میداد و از در که و

نجره ها میتونستی استخر بزرگی که توی حیاط پشتی بود رو تماشا کنی میشدی فقط یه حال بزرگ و میدیدی پنجره های بزرگی داشت و از پ

طبقه دومم یه حال کوچیک داشت و سه تا اتاق خواب که عسگری گفت برای مهمان استفاده میشه خونه ی خیلی قشنگی بود میتونستم بگم 

 قشنگ ترین خونه ایی بود که تواین مدت دیده بودم

 خوشم اومد یه پنجره بزرگ داشت رو به حیاط........ یه اتاق از طبقه باال رد خیلی 

 پویان تو چارچوب در وایساده بود ک با ذوق گفت::اینجا برا اتاق کار من خوبه نه؟؟ 

 و ببینم..ا برهنوز، از دست دادی که سرم کشیده بود عصبی بودم با حرص کفتم:: نه خیر اقاااااااااااااا اینجا اتاق منه تو چی فکر کردی؟؟ بچه پرو بی

 پویان::اتاق کار منه

 .........من::نه مال خودمه 

 پویان ::نه اتاق کار خوده

 من،::،پویان خنگ وقتی مال من باشه مال تو عم هست تو که جدا از من نمیخوابی پس حرف نزن

 ستپویان::اینجا اتاق کار منه اتاق ما یه جای دیگس حرف نباشه هااا تواین خونه مردساالری حکم فرما
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از حرص داشتم منفجر میشدم که چشمم به قوطی های رنگ خورد که گوشه اتاق بود یه لبخند شیطانی زدم و گفتم ::االن معلوم میشه خیلی 

 خونسرد رفتم سمت رنگا قلمو رو برداشتم روی دیوار روبروی در بزرگ نوشتم::مهتتاااااب

 اال دیگ این اتاق صاحب داره اقا بفرما بیرونبرگشتم سمت پویان که داشت با لبخند نگام میکرد گفتم::ح

و پویان::اینجا اتاق کاره منه و با نوشتن اسمت روی دیوار صاحبش نمیشی زنگ میزنم نقاش بیاد باید کله خونه رنگ بشه عشقم اینجا نوسازه 

 دیواراهنوز رنگ نشده.......

 مهتاب::هه، میبینم

 پویان::میبینیم

 

قرار بود با پویان بریم برا رنگ خونه درست دو روز مخشو ب کار گرفتم تا بزاره خودمون دوتایی اتاق تبسم با اتاق  یه هفته گذشته بود و امروز

 خودمون رو دکورشو بچینم و رنگ بزنیم....

 پویان::مهی بپر پایین رسیدیم......

 من::مهی عمته پونه.....

 پویان::پوونه؟؟پونه رو از کجا در اوردی

 ه تو مهیو درآوردیمن::از همونجا ک

 از کجا؟؟»:پویان

 من ::نمیدونم تو از کجا مهی و درآوردی

 پویان یه دفعه ایی زد زیر خنده حاال هی این میخنده ...... 

 زدم ب بازوش و گفتم::کوفت مرتیکه نفهم...........

 وارد خونه شدیم گارگرا مشغول کارای خودشون بودن که با ورود ما دست از کار کشیدن
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 ان:: اقا یادگار به کجا رسیدیپوی

 یادگاربا لحجه غلیظ شمالیش گفت::اقای دکتر دیگع اخراشه داره تموم میشه فقط رنگارو اماده کردیم گذاشتیم تو اتاق تا تشریف بیارید 

 پویان::مهتاب خانم شما برو باال منم االن میام....

پله ها باال رفتم و وارد اتاق عزیزم شدم ولی گوشام اون پایین پیش پویان بود اوهوع شوهرم غیرتی شد، سنگین و رنگین مثل دخترای خوب از 

 که میگفت هیچ کس به هیچ عنوان باال نیاد

ال من یه شلوار جین کهنه رنگو، رو رفته به اضافه یکی از پیرهنای پویان ک درست ده برابر من بود پوشیدم موهامو گوجه ایی بستم و یه دستم

 مثل این دیوونه ها چار گوششو گره زدم تا زه چشمم به دیوار افتاد روی مهتابی که نوشته بودم رنگ خورده بود،  سر گذاشتم رو سرم

 پویان::گفتم که با نوشتن اسمت صاحبش نمیشی.....

 مهتاب::اااااااَه خیلی لوسی مگع چی میشه این بشه اتاق خوابمون، این همه اتاق یکی دیگرو بکن اتاق کارت...

 ت هرکی ندونه فکر میکنه بیست و چهارساعته شورم تو اتاق کارش داره کار میکنه خوبه ماهی یه دفعه هر وقت دعوامون میشه میری تو اتاق کار

 پویان::جملت خیلی سنگین بود، قشنگ رنگم کردی.....یعنی لِهِتَم مهی

 ما بیشتر......_

له سنگینم موفق به گرفتنش شدم بودیم، اقا یادگار و تیمشم رفته بودن خسته و کوفته تا غروب مشغول رنگ کردن اتاق مورده عالقم که با جم

 نشستم رو زمین......

 مهتاب::اق پویان مردمممم از گشنگی

 پویان::میخواستی غذاتو بخوری

 مهتاب::اَه، بریم دیگع مردم از خستگی

 پویان::میخواستی تایم استراحت، استراحت کنی

 اااااانمهتاب::پووووویااااا
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 پویان::جااااااااان پووویااااان 

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

روزا زود سپری میشد من با تمام وجود خوشبختیو لمس میکردم، میتونم بگم بهترین دوره زندگیم بود ازشَرِ نگاه سنگین همسایه ها خالص 

داشت که باید درس بخونم خودمم بدم نمی اومد ادامه بدم بخاطره همین عالقه شدم، شبا تا صبح با پویان درس میخوندیم،پویان شدید اصرار 

 بود تمام تالشم رو واسع موفق شدن میکردم فکر میکردم کنکور و که بدم بار سنگینی ل*ب*مکوچولویی که توق

نه واقعا روزای پر تشنجی بود هم برای من از روی شونه هام برداشته میشع، ولی مشکلم دقیقا بعده کنکور بود استرس داشتم که قبول میشم یا 

با  هم برای پویان با این همه استرس روزه اعالم نتیج کنکورم رسید، من مثل اوسگال کلم تو روز نامه بود و پویان خیلی شیک و با کالس داشت

ه صدای شاد پویان که میگفت قبول شدیم لب تابش بازی میکرد خنده های اونروز مامان مهسا یادم نمیره نزدیک دوساعت تو روز نامه بودم ک

ارد بلند شد وای اونروز بهترین روزه زندگیم بود به خودم اومدم دیدم ترم دوی دانشگاه آزاده تهران رشته روانشناسیه کودکم و تبسمم داره و

 ......دوسال میشع راسته که میگن وقتی خوشحالی گذره زمان رو حس نمیکنی من به این جمله ایمان دارم.....

 

 

 }دوسال بعد{

 پویان::مهتاب شیرینی

 من:چی؟؟

 پویان::شیرینی بده بدووو، کم نیست که توی کند ذهن به لطف من ترم دورم با موفقیت گذروندی

 ......داد زدم:من:: هاهاهاهاهاه حتما.... االن میگم برات بیارن

 حاانیه حانیه)خدمتکار(

 حانیه؛بله خانوم ؟؟
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 ا اقا پویان اون شیرینی هارو که امروز درست کردیم بیار ........من:حانیه جان برو بر

 خب جدیدا بیش از حد شیطون شده بودم ..........

 پنج دقیقه بعد حانیه با یه ظرف شیرینی برگشت، شیرینی هارو ازش گرفتم رو به پویان گفتم::بیا عسل همشو بخور 

 چه کردی مهتاب بانو پویان::ظاهرش که وسوسه انگیزه بوشم معرکس به به 

 اولین شرینی رو گذاشت دهنش کم کم حالت صورتش عوض شد و رنگ پوستش سرخ شد 

 اخه توی خامش یک عالمه فلفل قرمز ریخته بودم توجه کنید فلفل قرررمزززز..........

 من قهقهه میزدم و پویان هوار میکشید....

 ند بود ؟؟ها کار تو که نبوده نه ؟؟؟سوختممممممم نفهممممممم............این چرا انقدر ت

 من: ام ....ام ......ام یه لبخند فوق العاده شیطانی زدمو گفتم :چرا کار من بود .....

 حاال من بدو پویان بدو.........

رفتممم تو یه چیز نرم کل حیاط و چرخیده بودیم دیگ راه فراری نبود که در خونه بهم چشمک زد فوری درو باز کردم و دوویدم توحیاط بیرون که 

سالع فوری گفتم::واااا شما چجوری اومدید 26-2۷سرمو باال اوردم تا گندی که زدمو ببینم ولی با کمال تعحب مقابلم یه زن بود شاید 

 اینجا،معذرت میخوام خانوم حالتون خوبه؟؟

 ت چی شده::همون موقع اقا پویان از دراومد بیرون و گفت چه خوبه همیشه ......تا منو دید گف

 من::من خوردم به این خانوم ..، دوباره رومو کردم سپته زنه و گفتم::کاری داشتید نکنه در باز بود

 زنه با صدایی که لرزش خاصی داشت گفت:::تقصیر شما نبود من بااقای رادمهر کار داشتم شنیدم منزلشون اینجاس

 مهتاب::با ایشون چیکاردارید

 زنه صورتشو باال گرفت وبه پویان خیره شدبه وضوح دیدم پویان یکه خورد و یه قدم به عقب برداشت و گفت::: چه...چه کاری..با من 

 زنه::شخصیه..هه اقای دکتر..
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 یه لبخند مصنوعی زدم و گفتم ::من مهتاب رمضانی هستم ایشون هم همسر من دکتر پویان رادمهر هستن بفرمایید داخل ....

 ویان رنگش به شدت پریده بود و پوزخند رو لبای زن منو اذیت میکردپ

 گفت::خوشبختم...منم بیتا امکانیان هستم ............و بازم ازتون عذر میخوام که بهتون بر خوردم... ل*ب*شزن هم با پوزخند غذاب اوره گوشه 

 ..........مومی بیایید تا کارمو بگم بهتوناقای دکترداخل منزل صحبت کنیم یا ترجیح میدید با من به یه مکان ع

 پویان نفسشو با صدا بیرون داد و گفت بیرون منتظر باشید میام

 زنه:: فعال....خانم رمضانی

 زنه که رفت

 مشکوک پرسیدم؛:تو میشناختیش؟؟ 

از مریضاس اومده واسع چونه زدن برا هزینه  دست و پاشو گم کرد و گفت :م..من؟؟نه چرا باید یه...غر.. یبه.. رو بشناسم..احتماال فامیله یکی

 عمل

که هنوزم مشکوک نگاش میکردم که سریع وارد ویال شد همونجا با اخمای درهم ایستاده بودم که هانیه اومد گفت :::خانوم مهمون دارین مثل این

 از ویالی بغلی اومدن.........

را اون زن از دره پشتی بدون اجازه وارد خونم شد و پویان با دیدنش دست و پاشو من با اعصابع داغون وارد خونه شدم و به این فکر میکردم چ

 گم کرد

رفتم تو که دیدم مانا توی حال منتظرمه....مانا، شوهرش و پسره پنج سالش یکی از بهترین همسایع های ما بودن و من شخصا از مانا خوشم 

 سالش بود از من دوسال بزرگ تر بود رفتم جلو گفتم: سالم مانا جان میومد، موهای مشکی و قد نسبتا بلندی داشت بیست و چهار

 لبخند زد و گفت::سالم مهتاب عزیزم ....راستش اومدم برای جشن تولد مهیار تو،تبسم کوچولو و اقای دکترو دعوتتون کنم چون تمام ویالهای

 اطراف رو دعوت کرم خوشحال میشم توی جشن ببینمتون......

 کارت دعوت گرفت سمتم::ممنون عزیزم سیع میکنم حتما بیام... با این حرفش یه
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می بعده تعارف تیکه پاره کردنا،مانا رفت منم سریع مسیره اتاقو در پیش گرفتم وقتی وارد اتاق شدم پویان نبود با عصبانیت به تخت لگد محک

 زدم یعنی چی یکی بدون اجازه وارد خونم میشع و با شوهرم خونرو ترک میکنع

 ویان{}پ

 به چه جرعتی، به چه جرعتیییی امروز اومدیییی دره خونه منننن هااااا _

 خوب حساب میبردی ازش_

 بتوووچه هااااا جوااااب منووک بدهههه بیتااااا مگه نمیگممم من قبول نمیکنم این حرفی که میزنیوووو چرا اصرار دارییی _

رستتت مثلللل من پوییییاااااان ، من فقط مامانم و داشتمم فقططط هموننن که اونممم مرد چون بجز تو هیچ کسو ننننداره میفهمیییی تنهااااس د_

ز منم که دارم میمیرمممم نکنه انتظاررر داری بزارمششش پرورشگاااااااااه ، پویااان به مرگ هیراد اگع قصده بدی داشتم همون موقع که هنو

 حامله بودم.....

ااا چرااااا کسیییی نمیتوووونه ببینه من شادمممم هااااا چرا کسیییی تحمل خوش بودن خانواده سه نفرههههه پویان::خفهههههه شووووو بیتااااا

ورو به اسمم منوووو نداره بابا منممممم ادمم بزارید مثل بقیه زندگییییموووو بکنمممم مگع میشه هااا ببین بیتاااا تورو به سع سال رابطمون قسمم ت

 امت بود دست از سره زندگیم بردار من میخوااام به زندگی ارومم ادامه بدممم بخداااااا خستممم از این همه تشنج که یه زمانی تو شناسن

اگع  بیتا::به کی به کی قسمممم دروغ نمیگمم به همون اسمی که یه زمانی تو شناسنامم بود یه زمانی تمام هستیو زندگیم بود دروغ نمیگم پویان

م تو هیچ وقت مطلع نمیشدی از وجود کسی به نام هیراد، ولی پوویان من که کسیو ندارم بعده مرگم حواسش به پاره این مریضی نمیومد سراغ

 ی وجودم باشع، تو پدرشی دلت میاد بچت تو پرورشگاه باشع

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

 یکنیییییسکوووت نکن پوووویاااان جواب منو بده ترو به جون تبسم بهم بگو بعده من از هیرادم مراقبت م_

_........ 

 پووویاااان بزار با خیاله راحت سرمو بزارممم زمیین دلممم پیشع بچمهههه چطور بزارم برم وقتی میدونم کسی نیست که حواسش بهش باشع_

_.......... 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

دوس دارمم من دوس دارم  میدونم عاشقه مهتابی میدونمممم زندگیتو دوس داری میدونم به والی علی میدونم ولی منم به همون اندازه پسرمو_

 بچمووو، امروزممم نمیخواستمم بیام خونت ولی مجبوررر شدمم تو مجبورمم کردیی هم تلفنتو جواب نمیدادی هم ازم فرار میکردی مجبووور شدم

 بیاممم لعنتیی

مو دوماه مونده به عروسی واسع عشق دیگه نمیشنیدم صدای بیتا رو اطرافم گنگ بود همه چیز مبهم رفتم به گذشته به زمانی که زنه عقد کرد 

 جدیدم طالق دادم...........

 ]پنج سال قبل[

 پویان این حرفا چیه...اصال حوصله شوخی ندارم باید بریم واسع....._

 الزممممم نییییست بهتتتت میگم_

ممم یکی دیگرو دوس دارمم قبلع اینکه بیتا از دادی که زدم شکه شدن که منم گفتم::دیگع این کارا الزم نیست بیتا من باهات شوخی نکرد

 شروع شه باید تمومش کنیم ما بدرد ...همدیگه نمیخوریم

 بیتا::چ..چی..گف..تی؟؟

 پویان::بهتره جدا بشیم بیتا تو دختره خوبی هستی و هنوزم جوونی...دلم پیشه یکی گیره

 سیی هوای عاشقییییی کردیییییدرووووغ میگیی پوووویاااانننن دروووغ میگییی دومااااااه مونده به عرووو

اون روز بدون توجه به مشتای بیتاکه روی سینم کوبیده میشد بدون توجه به اشکاش گذاشتم و رفتم و اخرین باری که دیدمش تو روز دادگاه 

که مامان واسم پسندیده بودروزی که مثل مرده ها رنگ پریده وبا لباس مشکی برگه های طالقو امضا کرد حاال همون بیتا همون دختره مظلومی 

 بود بعد گذشت پنج سال از طالقمون بایه پسربچه ، پنج ساله اومده و میگع من از تو...یه..یه...پسردارم .......

 }زمان حال{

 وای خدا این چطوری ممکنه 

رو گوشیم Bخورد با دیدن حرف سرم داشت میترکید از صبح تمام بیمارا رو کنسل کرده بودم و توی مطب سیگار دود میکردم گه گوشیم زنگ 

 تماسو وصل کردم::بله بیتا؟
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 بیتا::فردا عمل دارم پویان، کی میای هیرادو ببری 

 من:اون بچه رو بیار ببینم اونو باید ببینم از کجا معلوم بچه منه.....

کنی پدره بچمی.....بیا کافی شاپ قصر طال ما بیتا::باشه میارمش ببینی پسر خودته میارمش ببینی شباهتش ب تو انکار ناپذیره، میارم تا قبول 

 اونجاییم.......

 بی معطلی ازجام بلندشدم و بعده بستن دره مطب سواره ماشین شدم و با سرعت به سمت قصرطال روندم

 فوری خودمو رسوندم اونجا....وقتی رسیدم بیتا رو دیدم با ی پسر بچه ک پشتش به من بود...

 وقتی نزدیک میزشون شدم 

 تا یه چیزی به اون پسر بچه گفت اون برگشت منو نگاه کرد بی

 رفتم جلو.و گفت::سالم دستی رو سر بچه کشیدم و گفتم:پس هیراد تویی

 +اس....اسم من ...هیراد عه.. شما چ..چی ...؟؟ 

 پویانم_

 یه نگا به بیتا انداختم که داشت ب نگام میکرد دوباره گفتم:: فردا عمل داری

 بیتا::ارع،پویان مهتاب زنه خوبیه بهش حقیقتو بگو بزار واسع بچه منم مادری کنه دکترا امید دارن ولی من خودم میدونم دیگع اخره خطم 

 گفتم:: باید ازمایش بدیم  ل*ب*مسری تکون دادم و باپوزخند گوشه 

 بچرو پیش کی بزارم بیتا:: پویان چرا میخوای این شباهتو نادیده بگیرییی هااااا ،من فردا این 

 پویان::پیش ابجیت بزارش 

 بیتا::من با مینا قهرمم پویان ترخدا فکر کن مردممم این بچه چی میشه حداقل تا زمانی که جوتب ازمایش میاد پیشه تو باشه 

-------------------------------------- 
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گ منو نبینه فردا عمل دارم اگه موفق امیز نباشه ..سرشو انداخت پایین و دستشو گرفتم و قبله اینکه از روی میز بلندشم بیتا گفت::شاید دی

 گفت::برای پسرمون پدر خوبی باش همون طور ک پدر دخترت هستی.......

 پویان::باید برگردی بیتا،باید تکلیف این بچه ایی که یهویی از وسط زندگیم بیرون اومدرو روشن کنی

 مل مهتاب رفتارش اونقدر فکر کردم کهتوی راه هزار جور فکر کردم عکس الع

 رسیدیم دم در رو به گفتم::ببین اقا هیراد تا وقتی مامان بیاد اینجایی خب؟؟؟ 

 هیراد::پس مامان بیتام کجا میمونه؟؟

 من:مامان بیتا کاری واسش پیش اومده نمیتونه بیاد، باهم دوس باشیم تا اونموقع که مامانت بیاد

 :مهتاب مهتاااب رفتیم تو خونه صدا زدم: 

 هانیه اومد گفت::اقا با خانوم غالمی توی اتاق تبسم خانم هستن.

پسر اقا به بالتکلیفی،دست هیراد و گرفتم کشیدم بردم باال و گفتم::ببین میخوام با مامان تبسم و زنم مهتاب اشنات کنم اون هر کاری کرد تو یه 

 مودب باش باشه....هیراد؟؟؟

 هیراد::،باشه دوستم

 اتاق رو زدیم و رفتیم تو مهتاب و مانا داشتن حرف میزدن و مهیارم داشت با تبسم بازی میکرد در

 مانا که چشمش بهم افتاد خودشو جمعو جور کرد و مهتاب بایه سالم،شکه به هیراد نگاه کرد

 مهتاب::پویان جان منو با این اقا کوچولو اشنا نمیکنی......

 مهتاب ...این...مهتاب چجوری بگم 

 مهتاب میشه تنها......

رمامان مانا دختره عاقلو فهمیده ایی بور چون قبله اینکه حرفم تموم شه رو به بچه ها گفت:: وایییی بچه ها کی کیکه شکالتی میخواد تبسم، مهیا

 خانم کیک درست کرده هاا  دوس کوچولوی جدیدمون هیراده حاال هم باهم دوس باشیم بدویید بریم که هانیه
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که مهیار شروع کرد به دادو بیداد اخ جون کیک تبسمم جیغ میکشید ولی هیراد....هیراد ساکت پشت مانل راه افتاد چه بچه گوشه گیری ...اتاق 

 خالی شد مهتاب گفت:: اقا پویان جدیدا خیلی مرموز شدی حواست که هست...نمبخوای بگی بچه کیه...

 ....اِم...اِم ..راستش ..من ...هووف...بشینیمم ...پویان:: مهتاب.

 مهتاب با حرص و خود خوری روی مبل نشست و گفت بفرمایید گوشم با شماس 

نشستم کنارش کالفه دست تو موهام کشیدم که مهتاب دوباره گفت:: من توضیح میخوام نه واسع اینکه این بچه کیه واسع رفتاره این روزات 

 این هیراده ...._میتونی از همین بچه شروعش کنی به قول خودت بدون لکنت توضیح میخوام که 

 پویان چرا لفتش میدی خودم فهمیدم اسمش هیراده _

.یه هوووف...پسره یکی... از دوستام...پدر مادرش رفتن سفره کاری و...هیراد..من قبول کردم هیراد ...البته اگه توهم بخوای هیراد یه مدت.._

 باشع.....ولی اگع نخوای  مدت مهمون ما

 مهتاب::پویااان اینکه خوبه همین روزا تولده مهیاره...اگع بیشتر بمونه تو تولد تبسمم حضور داره...

 پویان::اهاا...اره خیلی خوبه...

 مهتاب::حالت خوبه پویان میفهمم خیلی بهم ریخته ایی 

 پویان::..نه همه چی خوبه...

 ی جرعت نگاه کردن به چشمای مهتابو توی وجودم ندیدم چه حسه بدی......از خودم بیزار شدم وقتی ...وقت

مهتاب::قرار نشد دیگع بینمون هیچ حرفی نمونه پویان توچرا شادی هاتو بامن قسمت میکنی ولی وقتی به غمت میرسه همشو توی خودت 

 مگه من زنت نیستم... میریزی بگو عزیزم اگه با من راحت نباشی...پس باید با کی احساس راحتی کنی هاا

 یه صدایی توی دلم زمزمه میکرد پویان چرا ناراحتی پسر هنوز هیچی مشخص نیست 

 ولی یه صدای دیگع توی وجودم فریاد میزد گندیه که خودت باال آوردی پس جمعش کن و با بی ناموسی نزن زیرش 

 }مهتاب{



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

دنم فرو کرد اونقدر محکم فشارم میداد که هر آن ممکن بود از کمبود نفس منتظر نگاش میکردم که بی هوا منو بغل کرد سرشو توی گودی گر

بمیرم فکر، کردم میخواد مسخره بازی دربیاره ولی با تکون خوردن اروم شونه هاش و خیس شدن شونه هام از اشکه مردم فهمیدم عشقم خیلی 

 داغون تر از این حرفاس ....

 

 ن پنجمین سیگاریه که تو این بیست دقیقه کشیدی هاا مگه خودت دکتر نیستی...پویان نمیخوای بگی چیشده هااا،پویاان ای

 پویان::داغونم مهتاب..

 مهتاب::چرا حرف نمیرنی هاان بگو به من بزار شریکت باشم 

 پویان::به موقش، مهتاب به موقعش خودت میفهمی 

رج شد هنوزم خیسی شونم از اشکاش عذابم میداد با خودم درگیر پویان سیگارو توی پیشت دستی که توش میوه بود خاموش کرد و از اتاق خا

 بودم که در اتاق زده شد.... 

 بیاتو_

 مانا::مهتاب جان من برم االناس که مجتبی میرسه هنوز چایی هم دم نکردم 

 باشه عزیزم برو منم صبح میام بریم بازار واسه خریده وسایل ها_

 مانا::باشه عزیزم خدافط

 خدافظ _

 رفت با فکری مشغول هانیه خانمو صدازدم::هانیه خانمممممانا 

 هانیههههه خانممممم 

 چند ثانیه بعد هانیه خانم اومد گفت::بله خانم کاری داشتید

 مهتاب::هانیه خانم بچه هارو بیار تو تبسمم اگع زحمتی نیست بخوابون من خودم شام درس میکنم 
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 هانیه::باشه خانم 

اومدم رفتم تو اشپز خونه تابه رو برداشتم و روی گاز گذاشتم و تازه به این رسیدم چی باید درست کنم بیست دقیقه تو کالفه از اتاق بیرون 

هیراد اشپزخونه درگیر بودم با خودم که چشمم به هیراد افتاد روی زمین نشسته بود و یه توپ پالستیکی بغل گرفته بود در پنجره رو باز کردم ::

 بیا تو عزیزم.....خاله چرا اینجایی 

 اخه...من دوس دارم ستاره ها رو ببینم _

 خاله جون بیا تو االن شب با تبسم و عمو پویان میریم ستاره هارو میبینیم _

 هیراد با بی میلی باشه گفت و چند دقیقه بعد صدای بسته شدن دره ورودی بهم فهموند که اومده تو خونه 

 هیرااااد هیراااااد 

 بله..خاله_

 چی دوس داری شام بپزم هاا دوست داری زنگ بزنم پیتزا بیارن _

 نه..مامان میگه پیتزا بده..هرچی دوس دارید درست کنید...من نمیدونم.._

 اااِ از دستت ناراحت میشما بگو چی دوس داری _

ته بود و کارتون میدید بچه خیلی ساکتی بالخره بعد کلی کلنجار رفتن باهاش گفت کتلت درس کنم تو، طول اماده کردن غذا هیراد ساکت نشس

 بود حاال اگع مهیار یه نیم ساعت بتونه یه جا بشینه 

 هانیه خانم شما میزو بچین منم برم پویانو صدا کنم هیراد جان بیا سره میز عزیزم.....

ه باگوشی حرف میزد رو دستگیر در ثابت به سمت اتاق کاره پویان رفتم صدای اهنگ مالیمی از توی اتاق میومد دستم باشنیدن صدای پویان ک

 موند و گوشام به در چسبید....

 پویان::،هه فکر کردی خرم زنگ زدم موسوی گفت عمله تو ماهه دیگس هه که تو فردا عمل داری

 ......._طرف
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 همین االن میاوردمش پیشه خودت پوبان:: خفه شو جون بچرو قسم نخور فردا میام دنبالت باید ازمایش بدیم فهمیدییی حیف که نمیشه واگر نه

 ........._طرف

 پویان::نه نه اصال بهت اعتماد ندارم راحت شدییی هااا فردا صبح حاضر باش

 

دم چی؟ چه ازمایشی؟ کی دروغ گفته به پویان؟ هنوز چسبیده بودم به در که سر دربیارم از این ماجرای مجهول که یهو دراتاق باز شدو من افتا

 وسط اتاق 

 ن با دیدنم تواون وضع رنگش پرید و چنان دادی زد که ستون های خونه مانا ایناهم لرزید فکر کنمپویا

شش شعووووورررر ندارییییی نهههههه بیست و دو سالتهههه مادرههه یه بچههه ایییی هنوووز نمیدووووونییییی نبااااایددد فاااااااال گووووشش

 دونیی متنفرممم از این فضولیی هاتتتتوایستیییی هاان پنج ساله زنمییی هنوز نمی

 

د، تو صورتم این حرفا رو فریادمیزد تا حاال اینقدر دلم نمیخواست فکه پویانو بیارم پایین، گوشاش قرمز شده بود بغض تو گلوم گیر کرده بو

 انتظار این خشم و از پویان که چند ساعت پیش تو بغلم گریه میکرد..نداشتمم به هیچ وجه 

 }پویان{

 انگشتم و تهدیدوار جلوی صورتش اوردم و گفتم :: اگه یک بار،فقططط یک بااااره دیگههههه ببینممم فااال گوش وایسادی..........

 مهتاب با بغضش که دلمو اتیش میزد گفت::چییی؟؟....فال گوش وایسم چی پووویااااان جواااب بدهههه 

_........ 

 و صدا کنم غذاکوفت کنی فدا سرممم گشنه بمووووننننن مهمممم نیست میفهمییی اصال تقصیره خودمه اومدم تور_

 از یه طرف خیالم راحت شده بود که از اول نشنیده از یه طرف باید شلوغش میکردم یادش بره حرفایی که شنیدرو...
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میرفتم و از طرفی به تماسی که با استاد  مهتاب از اتاق خارج شدو درو با تمامه قدرتش بهم کوبید که صدای بدی تولید کرد کالفه تو اتاق راه

 موسوی داشتم فکر میکردم و از طرف دیگه به مهتاب.....

 من::سالم استاد 

 موسوی::سالم پویان جان اتفاقی افتاده 

 من::استاد یه سوال بپرسم راست حسینی جواب میدی 

 موسوی::بگو پویان جان اگع نخوام بگمم مطمن باش دروغ نمیگم 

 بیتا....بیتا..باید ،چقدر امید داشته باشم سرطانش خیلی پیش رفتسمن::استاد،

موسوی::پویان پسرم سرطان توی بدنش پخش شده امکان زنده موندنش فقط چهل درصده که اونم بعده عمل مشخص میشه من تمام تالشمو 

 میکنم ولی تا موقع عمل باید خوب تقویت شه 

 پویان::مگه...استاد مگه عمل فردا نیست

 وسوی::جوون گرفتی مارو ها عمله بیتا که پنجمه مهرِ م

 }مهتاب{

 هانیه::مهتاب خانم غذاتون سرد شد 

 من::میل ندارم هانیه خانم نشسته بودم هیراد تنها نباشه 

 هیراد::ممنون..خاله خیلی خوب بود  

 نوش جونت عزیزم دوس داری بخوابی _

 ااا...خالههیراد؛:من ...من میشه برم ستاره هارو ببینم لطف

 البته عزیزم بیا باهمدیگه بریم و یکمی دردودل کنیم باشه _

 هیراد::باشه بریم 
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------------------------------- 

 مهتاب::هیراد،تو خواهریا برادر نداری

 هیراد::نه خیلی دوس دارم ولی مامان میگه امکانش نیست نمیدونم چرا...

 بود و از صبح مثل خوره توی جونم افتاده بود به هیراد نگاه کردمو گفتم::اسم مامانت چیه گل پسر........با کنجکاوی که از طرف پویان ارضا نشده 

 

 هیراد::بیتا.. مامان بیتا

 مهتاب::به به چه اسم قشنگی اسم پدرت چیه هااا؟؟

 منتظر بودم هیراد حرف بزنه که صدای هانیه بلند شد 

 خانمممم خانمممم_

 جانم هانیه خانم_

 اقا کارتون داره میگه تشریف بیارید تو دیر وقته_

 میایم تو حاالاااا_

دست  دوباره به سمت هیراد برگشتم که اینبار دره ویال باز شدو پویان با عجله از خونه خارج شد با تعجب به رفتارش نگاه میکردم اومد سمتم و

ندش کرد داد زد::مگهههه مامانتتتت نگفتههه بود بایددد ساعتتتت ده هیرادو گرفت بایه حرکت از روی تاب سفیدی که روش نشسته بودیم بل

 بخوابیییی هانیههه خانممم

دمو داد همین طور با چشمای گرد شده به پویان نگا میکردم که هانیه خانم اومدو پویان گفت هیرادو ببره داخل با رفتن هیراد کنترلم و از دست دا

ارههه کییی گاااازززتتتت گرررفتههههه میشههه دلیللل این رفتارااااتتتت روووو بگییی دارییی دیووونمممم زدم::هییییی چتتت شوووو باززز دوبااا

 میکنییییی پووویااان دارییی خستمممم میکنیییی...
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از فشاااااری ک االاااااان با دادی ک زد تنم سیخ شد::حاااااااالیته چی مگیییی؟؟؟ منو گاز گرررفتن؟؟؟؟ ارهه لعنتییییی؟؟تو چیییی میفهمیییی؟؟؟؟

 رومه؟؟؟

 هااا تو....تووو نمیتونی....هوووف 

 منتظر بودم ادامه حرفشو بزنه که با لحن خشک و جدی گفت بهتره بری تو تبسم بیدار شده .....

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

 ب نبود اذیت میکرد .........یه هفته گذشته بود و پویان هر روز سگ تر میشد و این منو که حال جسمیم اصال خو

با حال خرابی که از صبح داشتم از در دانشگاه زدم بیرون همون لحظه اذان گفتن واقعا صدای اهلل و اکبری که از مسجد میومد ارامش بخش 

ادرس سرمو به دیوار ترین صدایی بود که توروز شنیده بودم برای یه تاکسی دست تکون دادم، کمی جلوتر ایستاد منم سوار شدمو بعد گفتن 

 تکیه دادم و با تمام وجود از خدا خواستم منو از این سک بزرگی که توی دلم افتاده خالص کنه

 اصال امکان ندارههه ...اصال اصال هی داشتم به خودم تلقین میکردم که با صدای راننده به خودم

 بعده حساب کردن پول از تاکسی خارج شدم به سمت ویال رفتم ولی...

 ی نه حوصله دوتا بچرو نداشتم نه حتی حوصله خودمم نداشتمول

 ساعت ده و نیم بود میدونستم مجتبی خونس ولی ..واقعا دلم دردو دل با یه دوست و میخواست

 مسیرمو به سمت ویالی مانا اینا عوض کردم

 زنگ درو زدم یک مین نگذشته بود که مجتبی درو باز کرد...

 ایید بفرمایید داخل خواهش میکنم مجتبی؛:ااااِ مهتاب خانم شم

 مهتاب:: متشکرم اقا مجتبی مانا خونس دیگه.......

 مجتبی::اره بفرمایید طبقه باالس

 با بی رمقی از پله ها باال رفتم میدونستم به احتمال زیاد توی اتاقشه 
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بعده در زدن قبله اینکه حرفی از مانا بشنوم داخل اتاق شدم داشت رومان میخوند با دیدن من چشماش گرد شد بعدم یه نگا به ساعت انداخت 

 و گفت::مهتاب االن نباید خونه باشی 

 مهتاب::مانا حوصله خونرو ندارم 

 مانا::مثل اینکه خیلییی داغونی درسته

ره عذابم میده خسته شدممم یه هفته ی تمااامه صبحااا ساعت شیش میره شبا ساعت سه میاد همش تو اتاق مهتاب::این شک..مانا این شک دا

 کارش بیست و چهار ساعت داره با تلفن حرف میزنه دیگه بهممم توجه نمیکنه دارم زیره باره این رفتارای پویان خورد میشم

میکنی با ذهنیتی که من از اقا پویان دارم میدونم به هیچ عنوان دست به چنین کاری مانا::مهتاب شاید مشکلی داره چرا همش داری خودتو اذیت 

 نمیزنه حاال بگو ببینم موضوع رو بهش گفتی یا نه شیطووونن.....

 مهتاب::نه...نگفتمم تا معلوم نشه این ماجرا نمیگم هیچیی هنوز معلوم نیست بخوام باهاش چیکار کنم.....

 ..........'''""ع حرفتوتکرارکنمانا::چیییی؟یه بار دیگ

 

 جدی میگم مانا هنوز تکیلف کاری که میخوام انجام بدم مشخص نیست _ 

 مهتاب میخوای چیک..چیکارکنی.._

 کاری که الزمه...._

 قبله اینکه چیزی بگه از جام بلند شدمو بهش گفتم::برم دیگع هانیه خانم از صبح با اون عجوبه ی من تنهاس 

 کار احمقانه ایی نکنیی مهتابب فهمیدییی مانا::امیدوارم

 مهتاب::خدافظ مانا فردا میبینمت،،صبح زود میام کمکت

 مانا::الزم نکرده خواهر شوهرام هستن

 مهتاب:؛هرجور راحتی
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__________________ 

 مَمَنیییی _

 بله...عزیزم_

 تَوَدُدِ من دِیه)تولد من کیه(_

پنج بار بخوابی پاشی تولدته از روی زمین بلندش کردم و توی تختش گذاشتمش خیلی خسته بود چون بدون مخالفت رفت زیره پتوی صورتیه _

 کوچولوش، با نگاه کردن به روی مه گلممم بغض گلومو گرفت درحالی که تختشو اروم تکون میدادم شروع کردم به خوندن الالییه مورد عالقم 

 

 گله الال ال،الالیی

 

 مهتاب اومده باال

 

 موقعه خوابه حاال

 

 ال،الالیی گله نی نی

 

 خوابای خوب ببینی

 

 روی ابرا بشینی
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 مامان خوبت

 

 پیشت میمونه

 

 قصه میخونه

 

 دونه به دونه

 

یدم و با روشن کردن چراغ خوابش از اتاق خارج شدم رفتم به هیرادم سر ب*و*سبغض مو خوردم اروم خم شدمو پیشونی گلبرگه کوچولومو 

 زدم خوابیده بود 

 هه ساعت دوازده شب بود و پویانی که همیشه دقیق ساعت نُه خونه بود.....هی ماهم خدایی داریمم 

 م پیچید پیچید::بیمارستان)...(بفرماییدتلفن رو برداشتم و شماره بیمارستان رو گرفتم طولی نکشید که صدای نازک خانم عبدلی توی گوش

 سالم خانم عبدلی، همسره اقای دکتر رادمهر هستم میشه به اتاقشون وصل کنید لطفا متشکرم..._

 عبدلی::اااِ ببخشید نشناختم ولی مهتاب جان اقای دکتر امروز شیش عصر از بیمارستان خارج شدن

کردم که سه صبح رو نشون میداد،عقربه های ساعت باهم دیگه مسابقه گذاشته بودن و دیگع نفهمیدم عبدلی چی گفت شکه به ساعت نگاه می

 نقش بست  ل*ب*مبه سرعت از هم پیشی میگرفتن که با صدای چرخش کیلید توی قفل پوزخند پر رنگی روی 

رق گذاشتم و بعد صدای تیکی که سکوت پویان درو باز کرد و اروم روی پنجه هاش میخواست به سمت اتاق کارش بره که دستم رو، روی کیلید ب

خونرو شکست، نوره مالیمی تو فضای تاریک خونه پخش شد،پویان برگشت سمتم چشماش گرد شده بود کم کم به حالت عادی برگشت و 

 گفت::توکه هنوز بیداری بیا بروبخواب
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 مهتاب::برم بخوابممم 

 پویان::اخه من کار... باشه،بریم بخوابیم

 پویان مهتاب::کجا بودی

 پویان::این چه سوالیه مهتاب، کجا بودم خوب معلومه بیمارستان دیگه یه خانم سکته قلبی کرده بود خیلی سرم شلوغ بود..............

 با حرفی که پویان زد خشک شدمم بهممم دروووغ گفتتتت دروغ دیگه منگ بودم فکره اینکه پویان کجا بوده مثل خوره توی جونم افتاده بود از

 پله ها باال میرفتیم که با تابیدن نور سقف روی کت اسپرت طوسیه پویان تار موهای قهوه یی روشنی مقابل چشمام برق زد...

 

 اَه اخه عزیزه من ساعت سه صبحه تو خواب نداری چرا خشکت زده _

 با تعجب به مهتاب که همین جور منو نگا میکرد نگا کردم بهم زل زده بود 

 نگا میکنی....هی چرا اینجوری _

_......... 

 مهتاب...چیزه جالبی تو صورتم دیدی_

_......... 

 مهتااااب دیوونه شدی نصفه شبی_

 متعجب از رفتاره مهتاب بودم، بدون حرف زدن دستش و باال اورد و روی شونه هام زد، نه که بخواد منو بزنه داشت کتم رو میتکوند بعدم با

 گفت:؛...هیچی...بخوا..بیم........صدای لرزون 

روی تخت دراز کشیدیم از صدای نفس های منظم پویان فهمیدم خوابش برده، شک مثل خوره به وجودم افتاده بود اون تاره مو واسه کی بود کی 

از تخت بیام پایین ،به  سر روی شونه های مرده من گذاشته بود اشک توی چشمام جمع شده بود اخر نتونستم طاقت بیارم ،اروم سعی کردم

 پویان نگاه کردم خوابه خواب بود رفتم طرف گوشیش............



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

سیو کرده Bعکس تبسم روی صفحه گوشیش خودنمایی میکرد،رمزشو زدم دستام میلرزید رفتم توی تاریخچه تماس هاش یکی بود ک به اسم 

تند تند میزد از کاری که  ل*ب*مرار شده بود توی ساعت های مختلف قبود که بیشترین تماساو باهاش داشته این حروف بارها و بارها تک

 میخواستم بکنم مطمن نبودم دستام به سمت میز حرکت کرد، سر رسید و برداشتم و شماررو سریع یاد داشت کردم 

لی صدای سیلی محکمی که وقتی رفت باال که برگشتم و پویانو با چشمای به خون نشسته پشت سرم دیدم قبله هر عکس العم ل*ب*متپش ق

 به گوشم زد سکوت اتاق و سد اشک های منوشکست

 پویان داد زد:::تووووو ب چچچچههه حقیییییی بهههه گوووشی من دستتت زدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ویان و جواب من اشک هایی بود که از همدیگه سبقط میگرفتن و روی گونم میچکیدن حاالمصمم تر شده بودم ههه دیگ خبری از عشق اتشین پ

 ی لعنتی اضافه میشد............نبود...پس نباید یه موجود دیگ به این خانواده

ساعت چهاره صبح بود بی توجه به پویانی که با چشمای به خون نشسته نگام میکرد مانتومو که از صبح روی کاناپه بود پوشیدم به سمت در 

 ،کودوم گوری میری؟؟؟میرفتم بازوم کشیده شد پویان چسبوندم ب در اتاق و گفت::

بازی نمیرم به زنم دروغ نمیگم بجای رفتن به محل کارم  ه*ر*ز*ههمه جرعتمو جمع کردم گفتم::به تو هیچ ربطی نداره هر چی هست مثل تو پی 

 پی الواتیم نمیرم......

 یکرد بیشتر اذیت م ل*ب*مو درد دومین سیلی که خوردم برام سنگین بود و نه اینکه صورتم بسوزه درد ق

 اروم زمزمه کردم ::تف تو روت محمد سگش به تو شرف داشت

یه لحظه دیدم ته چشماش خالی شد و دستاش شل شد منم با تمموم قوا هولش دادم و از اتاق خارج شدم با سرعت به طرف در عمارت 

 رفتم.....

گرگ و میش، وقتی رسیدم دستم و روی زنگ گذاشتم جواد اقا  و به صدای پویانم توجه نمیکردم تا خونه مانا دووویدم.ساعت چهارو نیم بود وهوا

 دربونشون خوابالو از اتاقکش بیرون اوند و با غرغردر باز کرد و با دیدن من و چشمای بارونی و دکمه های باز مانتوم و شالی که روی سرم

 انداخته بودم خواب از سرش پرید
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نگام روی زنایی که روبروم بودن میچرخید، تو هپروت بودم که باصدای تو دماغیه منشی از فکر  دست و پاهام یخ زده بود مانا دستامو فشار میداد

 بیرون اومدم::خانم رمضانی بفرمایید نوبت شماست 

 من دست مانارو کشیدمو بلندش کردم دست خودم نبود داشتم میلرزیدم 

 منشی::خانم تنهایی برید داخل

 منو میشناسهمانا::نه منم باید باشم خانم دکتر 

 منشی::این که دلیل نمیشه خانم غالمی باید تنها برن داخل

 مانا::خواهش میکنم میترسه تنهایی 

 منشی::صبر کنید به خانم دکتربگم 

منشی به سمت تلفن رفت که دراتاق دکتر باز سد و یه دختر حدودا بیست هفت هشت ساله دست تو دست مادرو شوهرش با چشمای اشکی 

باال رفته بود اونقدر فکرم درگیر بود که اصال به اطراف توجه نداشتم که باصدای منشی که گفت مشکل نداره باهم  ل*ب*مانه قخارج شد ضرب

 از تو دهنم بیاد بیرون  ل*ب*موارد شید به سمت اتاق دکتر قدم برداشتم حس میکردم االنه که ق

:مطمنی مهتاب، نکنه توهم مثل مرجان پشیمون بشی هنوزم دیر نشده میخوای پشت دره اتاق مانا دستمو گرفت و فشاره محکمی به دستم داد:

 برگردیم 

 مهتاب::نه...پشیمون نشدم....واسع پشیمونی دیره مانا....خیلی دیر

 مانا::دیر نیست مهتاب میتونید دوباره شروع کنید باهم از نو

 نبود....نبود که...نبود که با من اینکارو کرد مانااااامهتاب::ما از نو شروع کردیم مانا عاقبت نداشت پویان صادق 

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

 چندماهته...._

 ...یک...یک..ماه و..سه روز_
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 چرا؟_

 چی...چی چرا؟؟_

 چه دلیلی داره که میخوای جنین و سقط کنی_

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

بگم اشکمو پاک کردم ولی قبله من دکتر که یه زنه چهلو دوسه ساله چی میگفتم به دکتری که به تندی باهام برخورد میکرد چی داشتم که بهش 

 بود گفت::من بچه های بی پدرو سقط نمیکنمم 

 مانا::خانم حجتی چی میگید مهتاب شوهر داره و یه دختر دوساله داره

 حاااالا بهتره از اتاقم خارج شیدمبارکشششش باشهههه ولی هر وقت با شناسنامههه ی خودش و شوهرش اومد اونوقت من کارمو انجام میدم _

 

کتر من شناسنامه، باشه اگه قراره با شناسنامه پویان شوهررررمم بچمو راحت کنم و نزارم تو بی مهری به دنیا بیاد حتما این کارو میکنم خانم د_

 ...من...بچه ی من بی پدر نیست...پدر داره ولی.....

 

گلوم گیر کرده بود رو خوردم و گفتم::دفعه بعد با شناسنامه میام که..تهمت نزنید به منی که بچه من پدر داره....ولی..بغض سمجی که توی 

 ....منی که زندگیم تو اسم شوهرم خالصه میشد

 ردنکیفم و برداشتم و بدون توجه به مانا که داست با دکتر حرف میزد از مطب خارج شدم توحال خودم نبود و به مردمی که با تعجب بهم نگا میک

سههه توی کوچه ها راه میرفتم و اشک میریختم چرااا پویاان تو شباتو با کی صبح میکردی تو اون دروزی که خونه نیومدیییییی اون تاره مووو وا

 کییی بودد 

یه دنیا بدون نامردی دلم  خ*ی*ا*ن*تنه دلم عشقه دوباره پویانو میخواست نه لبخندای شیرین تبسم دلم...دلم..یه دنیا میخواست بدون 

 ....ه*و*سعشق میخواست...بدون 
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•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 

 ظهر بود به خودم اومدم دیدم از میدون تجریش سر در اوردم............۱2ساعت 

 تا میسکال دارم از پویان مانا ..........63گوشیمو دراوردم دیدم 

دوباره گوشی تو دستان لرزید و شماره پویان نمایان شد بدون فکر ریجکت کردم بعد قطع کردن دوباره گوشی شروع کرد به زنگ خورد این 

 ی داشت تماسو وصل کردم گ*ن*ا*هدفعه مانا بود خواستم جوابشو ندم ولی این بیچاره چه 

 من:بله

 دادی که زد باعث شد گوشی از گوشم دور کنم 

 جاااا رفتییی هااا پویااان پدرمو درآورده صد دفعه زنگ زده مانا::ک

 من:: زیاد دور نشدم فقط به یکم هوا احتیاج داشتم درکممم کن مانا بفهم چقدر حالم خرابه ......

 بچه دار بشی هاا !!! دوتا نفس عمیق کشید وگفت::بیا دکتررو راضی کردم باید شناسنامه ی پویان رو بیاری .....مطمنی مهتاب شاید دیگه نتونی

 گفتم::میرم خونه شناسنامه پویان رو میارم تا یک ساعت دیگه میام

دستمو بردم و برای اولین تاکسی دست تکون دادم فکر کنم همه هستی دست به دست هم دادبودن تا من این بچرو بندازم چون تاکسی نگه 

 داشت بدون معطلی سوار شدم ادرسو گفتم .......

 بهتر، هه پویان کمر بسته ریشه زندگی رو بشکنه پس کاری از دسته من ساخته نیست .............. بچه دار نشم

 بعده نیم ساعت جلو در بودم با عجله وارد خونه شدم

 به سالن که رسیدم دیدم هیراد و تبسم به همراه هانیه خانم باب اسفنجی نگا میکنن 

 من::هانیهههع خانممم 

و گفت::هییی خانم ترسیدم شما اومدید اقا از صبح تا حاال داره دنباله ل*ب*شیه خانم برگشت سمتم دستشو گذاشت رو قبا بلند شدن صدام هان

 شما میگرده
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 من:: دارم میرم بیرون نشنوم به پویان بگی من اومدم خونه سریع بدون گفتن حرف دیگه ایی رفتم سمت اتاق کار پویان..........

 تابلو برداشتم درو باز کردم شناسنامه هامونو بدون نگاه کردن برداشتم و انداختم تو کیفم کلید گاوصندوق رو از پشت

 وقتی از اتاق خارج شدم دیدم هانیه خانم داره با گوشیش حرف میزنه...

 هووووف خدایا چیکار کنم با این خدمتکاره وفاا دار 

 ج شدممطمن بودم داره به پویان امار میده اروم بی صدا از خونه خار

 نیم ساعت بعد تو مطب کنار مانا روبروی دکتر نشسته بودم

 دکتر::شناسنامه ....

 دست تو کیفم کردم درحالی که پوزخند میزدم گفتم واقعا جالبه کارتون غیرقانونیه ولی بچه کسایی که غیرقانونی حامله شدنو نمیندازید

قبله اینکه شناسنامرو باز کنه صدای داد منشی که میگفت حق ندارید وارد بشید شناسنامه هارو روی میز گذاشتم دکتر اخماش توهم رفته بود 

 بلندشد و به ثانیه نکشید دره اتاق باز شد و پویان مثل گرگ زخمی وارد اتاق شد

از اون دوتا همین  باچشمای به خون نشسته به من بعدم به ماناو دکتر نگا کرد مانا یخ زده بود و دکتر رنگش پریده بود منم دست کمی نداشتم

 جوری ساکت بود که یهو نعره زد::چه گهییی داری میخوریییی؟؟؟میخواییی بچه منو سقط کنی ؟؟؟؟؟؟ ارررررههههههه

له دکتر::چیههههه نکنه انتظار داری بچه شوهر سااابقشووو نگهههه داره جناااببب هاااا بیتا جان خریته نندازی بچرو تو از این اقا پنج سا

  جداشدییی

 من بودم ازش شکاااایتتتتت میکردممم

 با چشمای گرد شده نگاش میکردم که گفت:: چرا اینجوری نگا میکنیی هااا

 مهتاب::...بیتا...پنج..ساله...جدا..شدم...

 دکتر::مگه تو بیتا امکانیان نیستی!!!
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من ااااااوووون شنااااااسنامه هااااا واگر نهههه یه کاررر چشمام گرد تر از حد معمول شده بود که پویان رفت سمت دکتر و اربده کشید::بدههههه 

 میکنمممم تا اخررر عمررر آبببب خنک بخورییییییی .......

 دکتر:: تهدید نکن داداش کارهههه من از ایننن حرفاااا گذشتهههه من از خانومتون تحویل گرفتم و به خودشونم میدم.....

 ناسنامه هارو باتمامم قدرت از دست دکتر بیرون کشیدمتمام وجودم میلرزید ازجام بلند شدمو ش

 شناسنامه روباز کردم از دیدن صفحه اول چشمام گرد شد 

 نام::بیتا

 نام خانوادگی::امکانیان 

پویان تکیه زد به دیوار اتاق و چشماش و بست فوری زدم صفحه دوم و با دیدنه اسم پویان تو مشخصات همسرو اسم هیراد تو صفحه 

فرزندکمرم خم شد شکستم خورد شدم، پاهام سست شد یعنی هیراد پسره پویانه یعنی من دارم با پسره هووم زندگی میکنم با فکر  مشخصات

به تمامه اینا ،قبله اینکه پویان برسه و منو نگه داره روی زمین پخش شدم دیگه هیچ صدایی نمیشنیدم فقط دردی داشتم که هر لحظه بیشتر 

 قابله مقایسه با درد قلب و روحم....میشد ولی اون درد 

 

با چشم باز کردم خودمو توی اتاق سفید دیدم اومدم بلند شم که دلم درد بدی گرفت از جیغ ارومی کشیدم که پریا از خواب پرید اومد کنارم و 

 ...........دستاش سعی کرد منو بخوابونه

 من؛پریا چی شده،تو اینجا...اخ...چیکار میکنی.....

یا،باچشمای قرمز شدش که کامال تابلو بود گریه کرده گفت:: دانشگاه..بودم دادش زنگ زد گفت بیام...بیمارستان..دیروزم خوده داداش پر

 پیشت...بود..امروز مجبور شد ...بره..

ع کرد به شکل گرفت دست روی شکمم گذاشتم و به پریا نگاه کردم سرشو پایین انداخت و اشکاش شرو ل*ب*ملبخند تلخی روی 

 باریدن::بخدا...میخواستم..بهت بگم جریانه...بیتارو...ولی ...داداش...ولی

 مهتاب::میدونم... میدونم پریا
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 سکوت کردم دو دل بودم بپرسم یا نه ولی دلو به دریا زدم و پرسیدم

 پریا.....رفت؟؟_

 پریا با دست اشکاشو پاک کردو گفت::داداش گفت بخاطره خونریزیه...زیادت ...

 مهتاب::....رفتتتتت؟؟؟

 پریا با بغض گفت::رفت 

 بغض گلومو گرفته بود ناراحت بودم ولی به همون اندازه هم خوشحال بودم خوبه چون اگه نمیرفت هم بی پدر بزرگ میشد........

 پریا::گریه نکن مهتاب تو جوونی میتونی دوباره بچه دار شی

 مهتاب::....هه...بچه.....

 }پویان{

 م.....پویانیار..ش..باید...باید..باها..ش..حرف..بزنم....خوا...هش...میکنم....این...تنها......خواستم....قبل...قبله...مردنه.....التماس...میکنبیتا::..ب

 پویان:: چی داری میگی هااا تو هنوز عمل نکردییییس بیتااااااا

 بیارش...پویان...مهتاب....و...بیار..پیشمبیتا::نمیرسع....به...اونروز...نمیرسه 

 بیتا تووو با مهتاب چیکار داری هااا کم بدبختی ریختی رو سرم _

 التماس...میکنم...بیارش..._

 کالفه دست تو موهام کشیدم و از اتاق خارج شدم چاره ایی نبود نمیتونستم نه بگم به خواسته های کسی که فوقش تا اخر همین ماه زندس 

بقه ایی که مهتاب توش بستری بود قبله اینکه وارد اتاق بشم با دیدن پریا که داشت به سمت اتاق میومد دستم روی دستگیره در ثابت رفتم ط

 موند

 کجا بودی_
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 دستشویی داداش _

ام نمیشه این دختره پریا درو باز کردو رفت تو اتاق منم پشت سرش وارد اتاق شدم و با دیدن جای خالیه مهتاب فهمیدم به همین سادگیا ر

 فوری بدون توجه به پریا به سمت پذیرش دویدم ببینم بدون اجازه من کدوم گوری رفته این دختر

 }مهتاب{

 با هزار بد بختی ودروغ دغل از بیمارستان زدم بیرون با حال خرابم تاکسی گرفتم و سیع میکردم دردمو نادیده بگیرم .....

 دمن::خواهششش میکنم ازتون تند بری

 راننده که یه پسره بیست ویکی دوساله بود گفت::چشم ابجی و پاشو رو گاز گذاشت نامردی نکرد چنان گازی میداد که چسبیده بودم به در

 بخاطره سرعت غیر مجازش زود رسیدیم رو به راننده گفتم همینجا منتظرم باشه اونم یه باشه گفت سریع از ماشین پیاده شدم

 دم دردم اروم شده بود قدم هامو بزرگ کردم و سریع وارد خونه شدم به سمت اتاق رفتم.........و به سمت ویال حرکت کر

چمدونو از زیره تخت بیرون آوردمو تمام لباسای خودمو تبسمو چپوندم تو چمدون درعرض پنج دقیقه ساک و بستم کارت های اعتباریمو بر 

 دردم دوباره اوج گرفت داشتم و اونقدر با سرعت به سمت اتاق تبسم رفتم که 

تبسم و هیراد روی زمین نشسته بودن عروسکای تبسم رو زمین پخش بود با یه حرکت از روی زمین بلندش کردم که شروع کرد به جیغ زدن 

 سریع ساکه صورتیش که گوشه اتاقش بود رو روی دوشم انداختم و بدون 

ی من تنهایی میترسم ،از اتاق بیرون رفتم وقتی از ویال خارج شدم راننده هنوز توجه به هیراد که گفت::خاله مهتاب سالم،تبسمو کجا میبر

ایستاده بود از خدا خواسته رفتم و دوباره سواره ماشین شدم نفس نفس میزدم و صدای جیغای تبسم رو مخم بود بریده بریده 

 گفتم::....برووو...بروو ترمینالل...زود پسر جون منو 

 چشممم ابجیییی _

 تن این حرف ماشین پرواز کرد تبسم اونقدر گریه کرد که خوابید با گف

 اونقدر تند رفت که یکساعت بعد من توی ترمینال بودم 
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 من::یه بیلط میخوام واسه شیراز 

 مرده::شناسنامه یا کارت ملی....

 کارت ملیمو گزاشتم رو میز و گفتم::کی حرکت میکنه....

 سه ربع دیگه  مرده::

 توی اوج گرما تحمل این همه عجله و دردی که طاقت فرسا بود سخت بود

 بلیطو داد....

روی صندلی نشستم و باخوردن دوتا مسکن قوی سیع در اروم کردن دردم داشتم حدود نیم ساعت بعد، تبسم کم کم بیدار شد و دوباره شروع 

تهران به  ب*و*س*هو خرت پرت اروم شد و صدای مردی که باصدای بلند داشت حرکت اتو کرد به نق زدن ولی بالخره با خریده کلی خوراکی

 رفتم و بعده تحویل دادن چمدونم رفتم و روی صندلیم نشستم...... ب*و*س*شیرازو اعالم میکرد به سمت اتو

 

م حس کردم چشمامو باز کردم و با چیزی تبسم با عروسکش سرگرم بود منم سرمو گذاشته بودم رو پنجره که احساس سنگینی نگاهی رو خود

 که دیدم خشک شدم محمد روی صندلی جلوی ما نشسته بود اونم با دیدن من خشک شده بود لب زد:،مهتاب

گام کنارش یه زن بود که رنگ موهاش تابلو بود رویاعه شالشم افتاده بود و کامال مات مونده بودم یاده نمی اومد اخرین بار کی محمدو دیدم ن

 وی حلقه توی دستش خشک شده بود از اون موقع ها خیلی جذاب تر شده بود ر

محمد همین جور بهم نگا میکرد که رویا هم از نگاه خیره شوهرش به صندلی پشت برگشت و با دیدن من رنگ صدو نود درجه تغیر کرد بازوی 

 خترته...وای...پس...اقاپویان...کجاس...محمدو فشار داد و با صدای لرزون گفت::....اِ..اِ..مهتا..ب...خودتی....د

 د...لبخندی زدم که بیشتر شبیه پوزخند بود گفتم::اره خودمم رویا اینم دخترم تبسم.........پویان هم خوبه بیمارستان عمل داشت..نتونست بیا

 محمد همون طور خشک منو نگا میکرد
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 پویان االن مثل یه ببر وحشیههمون موقع گوشیم زنگ خورد ببخشید گفتم و برداشتم میدونستم 

 +بله؟؟؟

 از اونور داد زد::کجا رفتی لعنتیییی؟؟هااا؟؟تبسممم و کجاااا بردییی؟؟

 خداروشکر صدا از گوشی بیرون نمیرفت گفتم::اره، خوبیم دوتامون نگران نباش..

 چیییی؟؟؟دارییی روانیممم میکنییی مهتااااابببببب..._

 امکانیان باشه عمله سختی در پیش داره مگه نهمن:باشه، حواست به خانمه 

 گوشی قطع کردم، پرتش کردم توی جیبه مانتوم، دلم میخواست گریه کنم ولی آرزوی مهال بود من جلوی رویا نمیشکنم هرگز..........

 ¿¿ج کردی حلقه اندختی دستتبرا اینکه لجشو درارم و یکم خودمو خالی کنم با اینکه احمقانه بود ولی بهش گفتم::رویا تو باکی ازدوا

 لبخند استرسی زد و گفت:عم...عم..من آ محمد دو ...دوما..ماه ازدواج کردیم.....

 از درون شاد شدم با شنیدن این خبر،و گفتم:: واقعا مبارک باشه

ین نمیگن شاد شدم که محمد خوشبخت شده ولی شکستم که دوستم وقتی من دوست دختره محمد بودم عاشقه محمد بودعه به ا

  خ*ی*ا*ن*ت

لی نمیکنم از تهران دور میشدیم دورو ،دورتر نمیدونم میتونم پویانو ببخشم یانه ولی ...ولی...دلم میخواد ببخشم دلم میخواد دوباره باهم باشیم و

ه خودم تشخیص داده شو بده دست روشکمم گذاشتم و گفتم مگه نه پسرمم بافکر کردن به جنینی کخ*ی*ا*ن*تهمچین کاریو من باید تاوان 

 بودم پسره ذهنم کشیده شد به بیمارستان

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

 پریا::مهتاب جان من برم دستشویی بیام

 مهتاب::باشه برو عزیزم 

 پریا که از اتاق رفت یه پرستار با یه پرونده وارد اتاق شدو گفت::همسرجناب رادمهر شمایید؟؟خانم رمضانی؟؟
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 رمضانی..هستمبله..بله..._

 خانم ترخدا شرمنده معذرت میخوام من واقعا شرمنده اقای دکترم _

 ...چه..چه...اتفاقی..افتاده_

ط اتاق کناری شماهم اتفاقی مشابه مثل شما براش افتاده و سقط جنین داشته ولی دوستان جواب هارو جابه جا دادن به شما جنینه شما هنوز سق_

 بی احتیاطیه همکارم از شما واقتی دکتر عذر میخوام .............نشده و من از اینکه بخاطره 

 چمام گرد شد ناجور 

 داد زدم::چییییییییی؟؟نیوفتاده؟؟؟؟؟!؟؟

 پرستار ک تعجب کرده بود اخماشو کشیدتوهم و گفت::خیر

 و منو شک زده تنها گذاشت و رفت

 یتوبده(با صدای نق نق تبسم برگشتم که میگفت : دوشییی تو دِدِه )گوش

 لپشو کشیدم و گفتم::شارژ نداره تبسم تا خونه مامانی خیلی مونده ها

سیع در اروم  ب*و*س*و داد جلو توچشماش اشک جمع شد و شروع کرد به جیغ زدن اونقدر سوزناک گریه میکرد که کله اتول*ب*ا*ش

ینجا بود خانم ناز کرده بود دیگه گوشی منو نمیخواست کردنش داشتن یکی شکالت بهش میداد یکی میگفت بیا بهت گله سر بدم حاال جالب ا

گوشی بابایی شو میخواست محمد از جاش بلند شدو تبسمو از بغلم گرفت یه ذره تکونش داد و اخر با دادن گوشیه خودش به جوجو اونو اروم 

 کرد

 ......رویا با اخم داشت به محمد نگاه میکرد که با چشم غره ای که محمد بهش رفت درست شد

 محمد نشست روصندیلش و گفت؛اسم شما چیه خانوم کوچولو؟؟

 تبسم باصدای پربغضش گفت:: دَبَشُم 
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 }پویان{

 

 کالفه سیگار میکشیدم برگشتم به یه هفته قبل ، هفته ایی که شروع تمام بدبختی های من بود

 ]یک هفته قبل[

 پس چیشد سهراب_

 داداش میشه تمومش کنی _

 سهراب مگه نگفتی ساعت سه امادس چهارنیم شدااااا _

 پویان جان این ازمایش یکماهه حاضر میشه چون خیلی قبولت دارم ازمایشگارو واسه تو تعطیل کردم اونوقت تو اینجوری برخورد میکنی_

میکردم نیم ساعت دیگه هم گذشت که حق با سهراب بود بیتا گوشه سالن نشسته بود و کیفشو بغل کرده بود یخ زدن انگشتای پاهام و حس 

 سهراب با ورقه های ازمایش اومد سمتم

 بیا داداش امیدوارم اونیکه میخوای باشه _

نم برگرو سهراب رفت بیتا اوند روبروم ایستاد دستام میلرزید برگرو باز کردم عرق کله بدنم و گرفته بود بیتا که دید نمیتونم خودمو جمع و جور ک

ودش با صدای بلند شروع کرد به خوندن ،خوند و من احساس کردم طعم گس بدبختیو ،من حس کردم نابود شدن پایه از دستم کشیدو خ

 زندگیم با مهتاب و .....

که  بیتا::بیا اینم جوابببب تو ازمایش گاهییی که خودت خواستی چیشددد پویاااان جوابببب تغیررر کرد...تعیر نکرد ولی میدونی چیشد ثابت شد

منم از پوست و جونه خودتع مجبورم نکن شکایت کنم پویان خواهش میکنم مجبورم نکن کارو به جاهای قانونی بکشم فقط میخوام بیای بچه 

 محضر و تعهد بدی بعده من از هیرادم مواظبت میکنیی این واسه یه مادر چیزه زیاادیییی نیست لعنتیییی چیزه زیادییی نیست

شدم مردومردونه پای بچم وایستم و تعهد بدم و چقدر احمقانه شناسنامه بیتا که دستم جا مونده بود رو توی  واونروزه کذایی بود من مجبور

 گاوصندوقی گذاشتم که مهتاب بهش دسترسی داشت

 وای خدا ،وای خدا ،وای خدا.........
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 توی اتاقم نشسته بودم که هیراد اومد تو و گفت::میشه منو ببری مامانمو ببینم؟؟؟

 اخه چی بگم من به این اعصابم به اندازه کافی داغون بود اخمامو توهم کشیدم و گفتم:تا تو حاضر شی منم میامدِ 

 اخه من...اخه...من لباس ندارم_

 ایی بابا توهم واسه ما شدی دردسر مگه مهتاب لباس نگرفته بود؟؟_

 هیراد::قرار... بود...دیروز...بریم...اما..خاله..مهتاب رفت

 مهیار رو خاله مانا اورد اونارو میپوشیدم.......لباسای 

 کالفه تر شدم هرچقدرم ازش خوشم نیاد پسرم بود یه رادمهر بود نمیتونستم بزارم لباس کهنه های دیگرانو بپوشه جدیتم و حفظ کردم و گفتم

 ::باشه بریم لباس بخریم......هاانیههههه...خانممم...هانیههه...خانممممم

 بله اقا_

 هیراد میریم بیرون مهتاب زنگ زدمنو _

 باشه اقا خیالتون راحت حواسم هست_

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

 پریا و هیراد رگال های لباسو میگشتن و من گوشه فروشگاهه بزرگ ایستاده بودم چقدر دلم میخواست مهتاب بجای پریا.... 

 ووو میگیره میبره خریددد ....هییی پسررر توچیی فکر کردییی مهتاب دستتت پسره زنه اوله شوهرش

ونم، خیالم راحت بود میدونستم مهتاب رفته شیراز و اینو مدیونه مادرزنه عزیزم هستم، من نمیتونم بدون مهتاب، شده به زور دوباره برش میگرد

 باید برگرده 

 ا میدونه که اونروز چی کشیدمبی اختیار کشیده شدم به روزی که به مهتاب سیلی زدم و اون چهاره صبح از خونه زد بیرون خد

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

 تف تو روت محمد سگش به تو شرف داشت_
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حس کردم تحقیر شدم، مهتاب غرورمو با جمله اخرش بد شکوند ضعیف شدم، به یکباره کله قدرتم از دستم رفت مهتاب منو کنار زدو از اتاق 

 یمیش مقایسه کنه به خودم اومدم مهتاب رفته بود ولی نمیدونستم کجا......خارج شد بد دردیه عشقت تورو باعشقه قد

 کله صبح کله خیابونارو دنبالش گشتم حتی تا دانشگاهم رفتم ولی نبود نزدیکه خونه بودم که هانیه خانم زنگ زدو گفت مهتاب اومده و همون

 دم به جایی که به ذهنمم خطور نمیکرد....موقع من شاهد خارج شدن مهتاب از خونه بودم و با دنبال کردنش رسی

 

اون جایی که مهتاب رفت و خیلی خوب میشناختم کیه که اونجارو نشناسه ، خون جلوی چشمامو گرفت مهتاب یعنی مهتاب حامله بوده دیگه 

کاری کنه میخواست بچه مونو نفهمیدم چیکار کردم حدود نیم ساعت منتظر موندم که مهتاب بیاد بیرون اما نیومد دیگ مطمئن شدم میخواد 

بخاطره یه سیلی که بهش زدم سقط کنه؟؟ همش مثل ی فیلم از جلوی چشمم رد شد اون روز مهتاب فهمید که چند وقتیه با پسره زنه اوله 

که گفت::داداش شوهرش زندگی میکنه حتی فکر به اون روز که مهتاب خطره سقط جنینو رَد کرد هم عذاب آوره، با صدای پریا به خودم اومدم 

 همه چی خریدیم 

 سرمو تکون دادم و بعد کارت گشیدن همه خریدارو برداشتیم و به سمت ماشین رفتیم 

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

 پریا::خدافظ داداش 

حس میکردم چون پریا که رفت  این روزا حتی زورم میومد حرف بزنم سرمو تکون دادم و پامو روی گاز فشار دادم هیراد خیلی از من میترسید اینو

 مثل یه موش خودشو کنار در مچاله کرده بود عینکم و توچشمم جابه جا کردم و گفتم::میریم پیشه مامانت.......

 سری تکون داد وقتی رسیدیم بیمارستان .همه نگاها ب ما بود رفتیم سمت اتاق بیتا هیراد و فرستادم تو و خودم رفتم سمت اتاقم......

 بودم رو صندلی و سرمو تو دستام گرفته بودم نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای در اتاق ب خودم اومدمنشسته 

 بفرمایید

 در باز شد و هیراد با خانم ارغوان اومد تو معلوم بود گریه گفت::کی میریم با..با
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ده به دنیا بیاد حق نداره بهم بگه بابا:: بشین اینجا من کار اخمامو سخت توهم رفته بود بابا هه هیچ کس بجز تبسم و بچه ایی که قراره در این

دارم با مامانت نشست رو صندلی و من رفتم طرف اتاق بیتا وارد ک شدم اونم چشماش قرمز بود گفت::نمیخواد هیراد و پیش خودت نگه داری 

 بار بیادترجیح میدم پسرم توی پرورشگاه بزرگ شه تا بیاد زیر دست تو زجر بکشه و عقده ای 

 چی؟؟چی داری میگی توو هااا داری روانیم میکنی هم تو هم اون پسرت دیگه باید چیکار میکردم که نکردمم_

ضیح بیتا::بچم اونقدر از تو میترسه که میگه مامان بیتا خوب شو بریم خونه،خاله مهتاب رفته من پیش عمو بد اخالقه نمیمونم ، کلییی بهش تو

ه واست بچه بودی ماشین میخرید همون که ..مسافرت بود...میدونییی بهشش گفتمم باید بابا صداششش کنی واگر نه دادم این باباته همون ک

 باهاتتت قهرر میکنمم، پویااان هیراد بچس نباید بخاطره رفتن مهتاب اونو تنبیه کنی میفهمیییی 

 بیتا واقعا فکر کردی من التماس میکنم ترخدا بزار پیش من بمونه هاا_

 }مهتاب{

تازمانی که برسیم شیراز تبسم توی دستاای محمد بودو رویا هم هی چشم غره میرفت...رسیدیدم، تبسم رو از محمد گرفتم و کفتم::،ممنون 

 زحمت کشیدی....

 محمد:خواهش میکنم ..ولی خیلی خوردنیه مراقبش باش

 تبسم بلبل زبون شده بود گفت::به بابا جونم لَفتم 

 محمد::..........

 رویا::اره کامال مشخصه کپیه اقا پویانه بالخره هرچی باشه دخترشه خوب بایدم شبیش باشه 

 دلم میخواست رویارو بزنم دِ اخه المصب تبسم کجاش شبیه پویانه هوووف 

 ..............از ترمینال خارج شدیم که محمد رفت تاکسی گرفت و رو به من گفت::بیاید مهتاب خانم مسیرامون یکیه دیگه باهم میریم

 

 همین جوری به محمد نگا میکردم دودل بودم رویا داشت حرص میخورد خودمم اصال حوصله نداشتم تواین گرما منتظره تاکسی باشم
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 باشه ایی گفتم و جلوتر از رویا و محمد سواره تاکسی شدم رویا و محمدم نشستن نزدیکای خونه بودیم که

 ه صحبت کردن نداشتم ولی بی انصافی بود جوابه مانارو ندم گوشیم زنگ خورد مانا بود اصال حوصل

 من:بله؟؟

 مانا:مهتتتتتتتاااااااااابببببببب میکشمتتتتتتتتتتتتتتت کجاااااایییییییی؟؟

 طوری داد میزد که صداش از گوشی خارج شده بود

 من به تنهایی احتیاج دارم خودت که میدونی....سریع صدای گوشیو کم کردم و گفتم:عع چرا جیغ میزنی؟؟من االن تو شیرازم مانا جان 

 مانا::..میدونم مهتاب ولی

 من::میخوام گوشیمو خاموش کنم مانا باورت میشه دویست و سی و چهار تا میسکال دارم ازش 

 مانا::هیییی وای دروع نگوووو

 مهتاب::چرا دروغ بگم دیوونه ...مانا میخوام گوشیو قطع کنم اجی

 مانا::.........مهتاب

 من::جانم

 مانا::مواطب خودت باش منم بهت امار میدم گوشیتو خاموش کنی میکشمت پویان و بالک کن ولی گوشیو خاموش نکن باشههههععع

 مهتاب::باشه

قم میشه کمکم کنی واسه دو کوچه قبله اینکه برسیم خونه رویا با صدایی که عصبانیت توش بیداد میکرد گفت همینجا نگه دارید اقا محمد عش 

 بچمووون بده من چمدونا رو بلند کنممم

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

 زنگو زدم که صدای خسته مامان که میگفت کیه منو تازه کرد......

 جواب ندادم در عوض تو گوش تبسم فوت کردم که به خنده افتاد و مامان گفت::قربونت برم االن دروباز میکنم



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

ثانیه بعد صدای کشیده شدن دمپایی های مامان رو زمین اومد مامان درو باز کردو باهیجان به ما نگا میکرد که یهو گفت:: چه بی خبر  و چند

 اوندید قربونتون برممم تبسمم چرا یه زنگ به مامانی نمیزنی بی معرفت، مهتاب پس شوهرت کو، بگو ببینم.....

 بِدِت میدیم چِال دُومَدیم گَلمِه مونه هاا)مامانس خوب ما بیایم تو بعد بهت میگیم چرا اومدیم گرمه مونه هااا(تبسم::مامانیی دوُب ما بیام دو بعد 

 مامان::ای وای خدا مرگم بده بیاید تو

ش مگه نشسته بودم توهمون حال که لباسامو در میاوردم گفتم باباکو ب*و*س*از گرما داشتم هالک میشدم، کم نبود که هشت ساعت تو اتو

 االن نباید خونه باشه ساعت دهه شبه ها؟؟

 ..دختر میادگفت:؛سرکاره

 دودل بودم بپرسم یانه ولی دلو زدم به دریا و گفتم::مامان چرا عروسی محمد و رویا ب من خبر ندادین؟؟

 مامان رنگ از رخش پرید و گفت؛:کی بتو گفته عروسی کردن؟؟

 بودیم...... *و*س*بدرحالی که پوزخند میزدم گفتم تو یه اتو

_.......... 

 مهتاب::مامان باورم نمیشه تو هنوز فکر میکنی من محمدو دوست دارم که بخاطره عروسیش بهم بریزم هااا 

 مامان::دختر این چه حرفیه میزنی ...

 قبله اینکه مامان حرفشو کامل کنه صدای زنگ تلفن بلند شدو تبسم بدو بدو رفت و تلفن و برداشت.....

 

احتماله اینکه پویان سریع پریدم سمت تبسم درست حدس زده بودم پویان داشت الو الو میکرد دستم رو دهن تبسم گذاشتم و سریع گوشی  با

 کوبیدم سرجاش و رو به تبسم گفتم فضولی بچه بیا ببینم بریم باید بخوابی...

 ل،تو فضولی پرو(تبسم:؛بابا...دُفت مهتاب فشُول، تو فُشولی پُلوو)بابا گفت مهتاب فضو

 مامان::واااا مهتابببب کی بود قطع کردی 
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 مهتاب::مامان پویانه برنداریااا

 داره( گ*ن*ا*هتبسم:: بلدار بابا دُناه داله)بردار بابا 

 مامان زد رو دستش و گفت::خاک توسرم خدابه به دور یعنی چی که برندارم 

 مهتاب::باهاش قهرم...زنگ زد برندار

 یعنییی چییی باهاششش قهرممممم نکنهههه قهرررکردییی اومدیییی اینجاااااا مامان::مهتابببب

 همهتاب::به موقعش بهت میگم مامان فقط بزار یکم بخوابم از خستگی دارم تلف میشم.......یه قرصم بده من یه مقدار حالم بده دلم درد میکن

 قدر زود ماجرارو بفهمن..........تبسم و بغل کردم و رفتم تو اتاقم دلم نمیخواست مامان اینا این

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

 مامان حواست باشه به تبسم هاا زنگم زد برندار_

 ااااااااااااااااَهه مهتاب منم دوتا بچه بزرگ کردمااااا چندبار میگی بر نمیدارم دیگه _

 خدافظ مامان جان_

 خوب حداقل بگو کجا میخوای بری بچه_

 ااان خدافظ مامااا_

عینک دودیمو تو چشمم جابه جا کردم و رفتم سره کوچه آژانس منتظر وایساده بود، درو باز کردمو توی صندلی عقب نشستم تاکسی حرکت کرد 

 گوشیمو برداشتم و شماره شقایق و گرفتم.....

 بوق....بوق....بوق....

 سالم ،جانم_

 سالم شقایق خوبی عزیزم مهتابم _

 نیومدی دانشگاه دیووونه جعفری نزدیک بود حذفت کنه اااِ مهی توییی چرا _
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 شقایق دانشگاه رو بیخیال شو گفته بودی داییت تو شیرازه_

 خوب،خوب_

 گفته بودی وکیلم هست درسته_

 اره عزیزم حاال واسه چی میپرسی _

 اخه و دنبال یه وکیل کاربلد البتهشقایق من یه کاره فوری دارم نیشه آدرسه دقیقه دفتره داییتو واسم بفرستی من االن شیرازم _

 باشه اجی تا قطع کنی من واست میفرستم......._

 

 باصدای لرزش گوشی چشمامو باز کردم شقایق بود که ادرسو فرستاده بودو زیرش نوشته بود سفارشتو کردم اجی فقط بپا دایموو نخوری

 من::اقا لطفا برید به این ادرس

 گرفت و رفت تا رقم بخوره سرنوشت من رقم بخوره سرنوشتی که شاید اخرش جداییبعده خوندن ادرس راننده سرعت 

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

 امیرسام اعتمادی وکیله پایه یکه دادگستری..... اوهوع

 داخل دفتر شدم منشی داشت با تلفن حرف میزد روی صندلی منتظر نشستم که تلفنو از گوشش دور کردو گفت::وقت دارید خانم

 ه ولی هماهنگ شده رمضانی هستم ن_

 اها خانمه رمضانی بخاطره دارم شقایق جان زنگ زدن گفتن چند دقیقه منتطر باشید تا خانم بهمنی کارشون تموم شه_

 یک ربع بعد در اتاق باز شد ....

این چه مخلوقیههههه خداا جوووووونمممم و یک زنو مرد از اتاق خارج شدن و پشت سرشون،چیییی میدیدمممم خدایااااااا توچیکاررر کردییییییی 

 یه پسره قد بلنده چهارشونه چشم ابرومشکی......
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 دهنم باز مونده بود و چشمام رو این یارو خشک شده بود اب دهنمو با صدا قورت دادم و گفتم.....من..من...

 رف میزنیمیه لبخند زد که دندون اای سفیدش برق زدو گفت::بفرمایید داخل خانم رمضانی داخل ح

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

 باصدای گیراش که دله هر دختریو اب میکرد گفت::خوب بفرمایید بنده درخدمتم شقایق میگفت به یه مشکل قانونی برخوردید

 خودمو جمع و جور کردم و گفتم::راستش میدونید من مشکلی دارم و به شقایق حقیقت و نگفتم و میخوام

 باشید بین ما میمونه این موضوع  امیرسام::بله بله مطمن

 من::هفده سالم بود ازدواج کردم با اجبار ولی خوب بعد عاشقه شوهرم شدم من اوایل زندگیم باردارشدم.......... 

 شروع کردم به تعریف کردن زیروبمه زندگیم و دراخر

اشکاتونو پاک کنید و ادامه بدید تمامه موضوع رو از سیرتا پیاز با تعجب به امیرسام که جعبه دستمال کاغذیو سمتم گرفته بود نگا کردم که گفت::

واسش تعریف کردم و اون خیلی با دقت گوش میکردحتی موضوع سبحانم گفتم انگار بجای وکیل پیشه یه روانشناس رفتم...بعده تموم شدنه 

چیه میخواید طالق بگیرید از همسرتون بخاطره دروغ حرفام بهش نگا کردم که درحالی که با خودکارش بازی میکرد گفت:: خوب االن قصدتون 

و پنهان ازدواج اول شکایت کنید معذرت میخوام ولی من از حرفاتون قصده تونو متوجه نشدم شما انگار احتیاج داشتید باکسی دردو دل کنید 

 درست نمیگم شما انگار داشتید خودتونو خالی میکردید

 منو کشوند بیرون جدی شدمو گفتم:: میخوام درخواست طالق بدم شما بودید چیکار میکردی؟؟؟؟اَه پسره خوشتیپ خوشگله خرررر از حس 

 

از دفتر اقای اعتمادی یاهمون امیرسام که خارج شدم گوشیمو روشن کردن و با چهل و چهارتا تماس بی پاسخ مواجه شدم یا خداااااا چهارده 

 ا همین جور که وارد خیابونه اصلی میشدم با مامان تماس گرفتم.....بوق.. بوق...بوقتاش مامان بود بیست و دوتاش پویان بود هشتاشم مان

 مامان::مهتاااابببب کدوم گوری رفتی ساعت شیشه هاااا

 مهتاب::مامان دارم میام تبسم که اذیتت نکرده هاااا
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 م......مامان::نخیرممم اینقدر که تو اذیت میکنی این بچه منو اذیت نمیکنه زودبیا خونه ببین

 من::چیزی نمیخوای بگیرم

 مامان::نه فقط زود بیا خونه...

 ااابا احتماله اینکه مامان زنگ زده به پویانو پویانم اومده اونجا اخمامو کشیدم توهمو گفتم::مامان به پویان که نگفتییی ایشاهلل هااااا

 مامان::الووو....الوووو...مهتاب...

 داری...من::...الووو..مامان..صدامو 

ت ای بابا اینم تو جای حساس باید انتنش بپره ، رفتم تو پیاده رو، مشغول گرفتن شماره آژانس بودم که صدای گیرای امیرسام دوباره پارازی

 انداخت به تمام افکارم......

 امیرسام::نه نه...نری موهاتو رنگ کنیا عشقه من موهاش باید خرمایی باشه...

 ده بودم تا بفهمم چی میگه که دوباره گفت::سام قوربونه اون موهات بره...شب میام دنبالت خودم میبرمت نفسم....با فضولی گوشامو تیز کر

_.......... 

 امیرسام::باشه پاستیلم میخرم....

_......... 

 امیرسام::مواظب خودت باش عزیزم 

 اه اه چه قوربون صدقه ایی میره اقا ایششششش چندش 

شم اشغال بود خداروشکر افتاب رفته بود همون جور توخیابون ایستاده بودم بلکه یه تاکسی مسیرش به اینور بخوره که یه گوشیو گذاشتم رو گو

 ماشین شاسی بلند جلوی پاهام ترمز کرد اومدم فوش بدم که شیشه پایین اومدو با دیدن اقای وکیل ساکت شدم 

 رسونمتون امیرسام::خانم رمضانی اینجا تاکسی رد نمیشه بیاید ب

 مهتاب::ممنون زنگ میزنم اژانس
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 امیرسام::سوارشید دارم میرم شمارو دمه یه آژانس میزارم 

ه با ناچاری سواره ماشین شدم دست فرمونش عالی بود بایه دست فرمونو هدایت میکرد نه مثل پویان تخته گاز میرفت که ادم سکته مغزیو رد کن

ادم خوابش ببره باوایسادن ماشین به خودم اومدم قبله اینکه چیزی بگم گفت::بفرمایید اینم آژانس نه مثل محمد مورچه ایی حرکت میکرد که 

 راحت تر میتونید برید منزل

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

عوا کنم زنگو فشار ساعت هفت بود بالخره رسیدم خونه بماند چقدر به اعتمادی فوش دادم که منو نرسوندو باعث شد با پسره عوضی راننده د 

 دادم و به ثانیه نکشید درباز شد و بادیدن تبسم تو اون وضعیت با تمام وجودم..........

 

 با تمام وجود خندیدم یه خنده واقعی....

 مامان تبسم رو گذاشته بود توی حوض و کلی هم سیب و هندوانه و خیار و نارنگی کنارش بود.....

 ااا )مامان(تبسم تا منو دید گفت ::مااماااا

 جانم؟؟چیه خانوم کوچولو خوش میگزره؟؟

 سر تکون داد به اب بازیش مشغول شد منم رفتم تو که مامان شروع کرد

 کجا بودی

 با کی بودی

 چیکار کردی

نداشتم چه برسه اخر سر گفتم:ععععع مامان بس کن دیگ جایی بودم کار داشتم، بزار برم بخوابم و راه افتادم سمت اتاقم اصال حوصله خودمم 

 دادو بیداد های مامان فوری شماره مانارو گرفتم که به اولین بوق نرسیده برداشت و گفت::چرا زنگ میزدم جواب نمیدادیییییی

 ببخشید پیش وکیل بودم سالمت کوپس خانمممم_
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ع که بهت زنگ میزدم اومدن خونه با کلی کوفتو سالم رفتی میدونو خالی کردی اقا پویانتون از صبح با گل پسرشون بیرون بودن همون موق_

 خرید

 چشمام از تعجب گرد شدو یعنی چی پویان با هیراد رفتن بیرون 

 حسادت مثل خوره به جونم افتاده بود اره حسادت به یع بچه پنج ساله

 خوب...خوب..پسرشه دیگه بالخره...از جونه خودشه....بایدم باهاش بره بیرون_

بودی تو برگرد عزیزم برگرد واسه شوهرت بجنگ چرا درک نمیکنی پویان بخاطره تو اینکارو کرده میفهمی بخاطره  مهتاب یعنی اینقدر ضعیف_

 تو طالق داده زنشو یعنی تورو دوست داره.....

دیگه هیچ نه مانا این کافی نیست دوست داشتن کافی نیست صداقت صداقت تویه رابطه الزمه ما وقتی اومدیم توی اون ویال قسم خوردیم _

 راصیو از هم پنهون نکنیم ولی پویان چیکار کرد هااا وقتی به این چیزا فکر میکنم.......

 شایدم حق باتوعه ولی اگه من جای تو بودم به جای طالق گرفتن وایمیستادم و از حقم دفاع میکردم _

له اون ... من دومیم...حاال میفهمم چرا اوایل مهسا خانم ولی من حقی ندارممم که بخوام ازش دفاع کنم هرچی هست واسه بیتاعه اون زنه او_

 مثل دشمن خونیش بهم نگا میکرد مانا تازه فهمیدم....

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

 جانم شقایق جان_

 شقایق کیه _

علی قطع کنی میام هم خودتو هم  با شنیدن صدای پویان انگار برق بیست ولتی بهم وصل کردن تا اومدم قطع کنم داد زد:: مهتااااب به ناموسه

 تبسم و بر میدارم میارم تهرانااااااا

 گوش میکنم بگو چیکار داری میخوام قطع کنم _

 مهتاب تا کی میخوای بمونی کی میای خونه عزیزم هااا_
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 هه پویان تو حالت خوبه واقعا فکر کردی بر میگردم اره....._

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

اینکارو نمیکنم اونقدر بدبخت نیستم که بخوام بچه یکی دیگرو بزرگ کنم توچرا فکر کردی اونقدر مهربونم که  دلم میخواد برگردم ولی هرگز_

 هیرادو تا اخر عمر مثل بچه خودمو بزرگ کنم هااا 

 پویان فکر کردی من به فرشتم...نه عزیزم منم ادمم مثل تمامه ادمای دیگه 

همون طور که تو میخوای تو برگرد هیرادو میفرستم فرانسه یا میزارمش خونه مامان اینا ولی تو  مهتاب برگرد حرف میزنیم باهم همه چی میشه_

 برگرد جون تبسم برگرد دارم داغون میشم 

 هرلحظه فشرده میشد، چه معصوم شده بود اون پویان وحشی.... ل*ب*مق

 چرا گریه میکنییییی لعنتیییی با گریه چیزییییس درستتتت نمیشههههه_

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

 هیچی درست نمیشه_

 پویان سکوت کرده بود و من بغض مردونش و حس میکردم و به خودم لعنت فرستادم چرا قبله نگاه کردن به شماره گوشیو برداشتم

 

 تق تق تق 

دستامو سایه بونه چشام کردم  باصدای در زدن سرمو از زیره پتو بیرون اوردم و داد زدم بیا تو که هم زمان شد با تابیدن نور خورشید تو چشمام

 و به هانیه خانم که تو اتاق بود زل زدم

 چیشده هانیه خانم اوله صبحی_

 اقا واستون یه نامه اومده میگم بدینش به من میگن نه فقط باید تحویله اقای رادمهر بدیم _

 خیلی خوب برو االن میان هیرادم بیدارش کن کالسش دیرنشه _
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با سختی از رختخواب خارج شدم و به خودم تو ایینه زل زدم ریشام بلند تر از همیشه شده بود به تصویرم تو ایینه دیشب تاصبح بیدار بودم 

 پوزخند زدم تیشرتم و پوشیدن و از اتاق خارج شدم...

 به سمت سالن میرفتم که هانیه خانوم اومد گفت::اقا سریع مامور میخواد بره.

 کردمو رفتم بیرون یه مرد با لباس نظامی جلوی در بود که گفت::اقا یه پویان رادمهر؟؟مامور چی میگفت این سرعتم و زیاد 

 خودم هستم..... _

 گفت::احضاریه از طرف دادگاه خانواده لطفا اینجا رو امضا کنید

 گیج نگاهش کردم داداگاه خانواده ؟؟احضاریه یعنی مهتاب نه خفه شو پویان 

 خونه به سمت اتاقم رفتم با عجله در پاکتو باز کردم با حالت گنگ امضا کردم و امدم تو

 

 همینطور نگاه میکردم که چشمم رو اسم وکیل ثابت موند...امیرسام اعتمادی

 هه پس مهتالب خانوم وکیل هم گرفته......

 بد بخت کردی مهتاب خودتو بی ناموسم اگه کاری نکنم خودت از این غلطی که کردی پشیمون شی 

 اام وکیلت خوب کسیه مهتاب خوب کسی شده وکیلتامیرسام،امیرسا

 برگرو مچاله کردم و انداختم گوشه اتاق سریع لباسامو عوض کردم و با برداشتن سوئیچ از از اتاق زدم بیرون 

 رو به هانیه خانم که دسته هیرادو گرفته بود گفتم:: کار دارم هانیه خانم شما زحمتشو بکشید پول روی میزم هست

 

ن شدم و با سرعت سرسام آوری میروندم حسابتو میرسممم عوضییی نبایددد روییی خوش به شمااا نشووون داد اینقدر پرو شدی که سوار ماشی

 درخواسته طالقم میدی 

 گوشیمو برداشتم و شماره معتمدو گرفتم بعد سه بوق گوشیو برداشت 
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 معتمد سریع شماره نامزده سامیو واسممم بفرستتتت_

 ولی اقا_

 زووود...زوووودددد تا ده دقیقه دیگه شمارششش و باید بفرستی واسممم افتاااااد یا بندازمششششش_

 بله بله اقا پیدا میکنم _

از ماشینا سبقت میگرفتم و الیی میکشیدم چراغ قرمزارو رد میکردم بسه مهتاب خانم یه هفتس گذاشتی رفتی هیچی نگفتم پرو شدی نشونت 

 یه اونروی سگمو میبینیمیدم پویانه رادمهر ک

 بد کردی مهتاببببب بدددد کردییییهر چقدر لی لی به الالت گذاشتم کافیه 

 

 توی بزرگراه بودم که صدای گوشیم بلند شد نگاه کردم دیدم معتمد فرستاده شماررو سریع تماس و برقرار کردم و بعد چند ثانیه کوتاه صدای

 خش::سالم، بفرماییدسارا که مثل همیشه پرانرژی بود تو گوشی پ

 نقش بست سارا دختره خوبی بود ولی زندگی من و مهتاب از کله ادمای این دنیا واسم مهتره  ل*ب*مپوزخند رو 

 سالم...ساراخانم_

 ببخشید بجا نیاوردم_

 گر نه بد میبینهاااااِ چه بد که بجا نیوردی ولی من خوب میشناسم هم تورو هم نامزدتو بهش بگو دست از سره زنه من برداره وا_

 چی...الووو...الووو...توکی هستی_

گوشی و از گوشم دور کردم و به جلز ولز کردن ساراخانم گوش میدادم یکم که حس کردم دلم خنک شده گوشی قطع کردمو و با گذلشتن پاهام 

 روی گاز سرعتمو زیاد کردم 

 امیرسام دست رو بد کسی گذاشتی عوضی بد کسیو انتخاب کردی
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شت بود که رسیدم دمه خونه ی اون بی ناموس با این که از صبح هیچی نخورده بودم ولی اونقدر عصبانی بودم که حرکاتم دست خودم ساعت ه

نبود دستم و روی زنگ گذاشتم باز نمیکرد با مشت و لگد افتاده بودم به جون درو امیرسامو فوش کش میکردم که متوجه شاسی بلندش که پشت 

 شدم به ثانیه نکشید امیر سام از ماشین اوند بیرون و بادیدن من اخماشو کشید توهم:: اینجا اچیکار داری... ماشینه من ایستاد

قبله اینکه حرفشو کامل کنه باسیلی که بهش زدم خفه شد به ثانیه نکشید مشت محکمش تو صورتم فرود اومد و باهم دیگه گالویز شدیم، همین 

یدهم پشت ماشین ها وایساد وبعدم صدای فریادای سارا که ازمون میخواست از همدیگه جداشیم امیرسام و سف 206که افتادیم به جون هم یه 

شل کرد از فرصت استفاده کردم و با کله رفتم صورتش که سارا شروع کرد به گریه کردن::سامی بس کن اقااااا وای خدااااا ولش کن کشتیش 

 سامی نکن عشقمممم نکنننن

 وماشیننن ساراااااا امیرسام::برووو ت

 سارا::مرگه من بس کننننننن 

امیرسام از تقال کردن دست برداشت که حولش دادم میدونستم امیرسام خیلی خوب مبارزه میکنه ولی جلوی سارا نمیخواست اون روی سگیشو 

 نشون بده

هعععع بیرووون میکشمششش، به مرگ بچم سیاه رو به سارا داد زدم::بهههههه ناموسههههه علییییییییی پااااشوووو از زندگیمممم نکشه

 پوشتتت میکنمممم سارا خانممممممم

 امیرسام:: ساراااا گریههههه نکنننن چه گوهییی میخوای بخوریییی هااااا من اراده کنممم مردییی بدبختت مردیی

 خودت میدونی سابقه دارم تو ادم کشی پس نزار دومیش توباشیی_

شدت گرفت بی توجه به اونا رفتم و سواره ماشین شدم و به سمت خونه مهتاب اینا راه افتادم کار دارمم باتوهممم با این حرفا دختره گریش 

 مهتاببب باتوهمممم کاردارممم

 

 

 دستمو گزاشتم رو زنگ و برنداشتم همون طوری فشار میدادم که صدای مهتابو شنیدم که گفت::کیه؟؟چته سر اوردی 
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 گفت کیه مهتاب؟؟؟ صدای مامانشون شنیدم که

 پویان::بیا پاین وال ابروتو میبرم

 مهتاب:: هه ترسیدم اقا پویان 

 پویان::بیاااااا پاییینننن مهتااااابببببب

 چند ثانیه بعد صدای لخ لخ دمپاییش رو زمین اومد تا دروباز کرد از شدت عصبانیت یدونه خوابوندم در گوشش و گفتم:گمشو وسایلت و جمع کن

 تهران برا من وکیل میگیری؟؟ هرز میپریی مهتاببببب واسههه من ؟؟؟بریم 

 از سیلی که بهش زده بودم خشک شده بود بغض کرد اما گریه نکرد و گفت::هه، االن باید بگم چشم....اونجوری نگو خندم میگیرع....اینجا چه

 غلطی میکنی پویان هااا مگه درخواست طالقم نیومد واست

 }مهتاب{----------------------------

 شده ،با امیر سام اعتمادی میریزه رو هم ه*ر*ز*هگفت::،من چ غلطی میکنم؟؟؟؟ اومدم زنمو ببرم، زنم باال سرش نبودم 

 باید این اتفاق بیوفته هرچی که بخوای داره این طوووورررر نیستتتت

 

ن زن داشت یعنی من با یه پسر هم ازدواج نکرده بودم و حاال م عاشقی محمد بود ؟؟پویاگ*ن*ا*ه؟؟؟منی که تنها  ه*ر*ز*هبه من میگفت 

 بخاطره شکایت از دوم بودنم شدم یه هرزع......

 شدم با امیر سام ریختم رو هم میخوام باها...... ه*ر*ز*هبا حرفش جری تر شدم و گفتم :اره من 

وم چشمامو باز کردم محمدو دیدم همینطورکه دست پویان و دستشو اورد دوباره بزنه که چشمامو بستم هرچقدر منتطر موندم خبری نشد آر

 گرفته غرید:: ب چ په جرئتی دست رو مهتاب بلند کردی؟؟

 پویان:بهههه توووو چهههه مرتیکه؟؟زنمه و بعد با یه حرکت دستشو کشید بیرون 
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بودن ببندی مهتاب پاک تر از این  ه*ر*ز*ه محمد داد زد::زنته هااان؟؟؟هنوز اونقدر بدبخت نشده که تو روش دست بلند کنی و بهش عنگ

 حرفاس تو برو خودتو جمع کن که معلوم نیست بعده چندسال زندگی کیه که بایه بچه پیداش شده اومده وسط زندگیت

 من متعجب شده بودم محمد اینارو از کجا میدونست؟؟؟پویان هم داشت با چشمانی پرتعحب نگاش میکرد 

 ت داد شد مثل یه گرگ زخمی.....کم کم تعجب جاشو به عصبانی

پویان رفت سمتش یقشو تو دست گرفت و مشت اول مصادف شد با جیغی که من کشیدم و گفت:پووووییییاااااااااااااان ولششششششششش 

 کنننننننن....

-2حمدم کم نیاورد تو این پویان با فریاده من که میخواستم دست از سرش برداره جری تر شد و مشتاش قوی تر توصورت محمد فرود میومد م

 سال کلی هیکلش رو فرم اومده بود دیگه اون محمد الغر مردنیه ساده نبود 3

 محمدددددددد....پویااااانننننن....کشتیش نکننننننن 

ه شده بود مردم درمون جمع شده بودن مامان با رنگ پریده اومد تو کوچه ، مردم سعی میکردن جداشون کنن اونقدر جیغ زدمم که صدام دورگ

یه حالم هرلحظه بدتر میشد خیرسرم خطره سقط جنین و رد کرده بودم و باید تویه جا دور از تشنج میموندم ولیی....بی حال خودمو به مامان تک

 دادم جدا کردنشون محال بود صدای بزرگا که میگفتن صلوات بفرسید بلند شده بود حالم وقتی بدتر شد که دیدم ماشینه کسی که حضورش

 تواین لحطه بزرگترین عذاب بود جلوی خونه متوقف شد.....

چی  عمه خانوم فوری از ماشین داماد چلمنش پرید پایین وسط کوچه معرکه گرفت::اینجا چه خبره؟؟؟؟ چرا بینی اقا پویان خونیه این پسره اینجا

 بودی خوب شد هادی تورو نگرفت  ه*ر*ز*هلشم میخواد؟؟؟؟؟ مهتاب تو چیکار کردی نکنه دوباره با این پسره ریختی رو هم از او

دیگه داشتم به سیم اخر میزدم چون پویان حواسش بهم نبود فقط مشتایی که به صورت محمد میزد و مشتایی که میخورد واسش مهم شده بود 

بیارههه معرکههههه تو به فکر اشکام همینجوری راهه خودشونو پیدا کرده بودن که قبله من مامان فریاد زد زرییی بس کن شدییییی اتیش 

 دامادهههه خودت باششش که بیست و چهارییی امارش میرسه خانم سوارههه موتورش میکنه....

 اومدم بلند شم که احساس کردم دنیا دور سرم میچرخه چشمام سیاه شد و دقیقه اخر صدای پویان و محمد و شنیدم که داد زدن مهتاب

 }پویان{_____________
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هتاب محمد و روی زمین پرت کردم و به سمت مهتاب دویدم و قبله اینکه بیوفته گرفتمش به سرعت به سمت ماشین رفتم و بعد باز با دیدن م

 کردن در مهتاب و رو صندلیه عقب گذاشتم

پاره شده بود ماشینو روشن کردم و قبله اینکه حرکت کنم دره جلو باز شد به مرز انفجار رسیدم ولی قبله  ل*ب*مدماعم خون میومد و گوشه 

 اینکه دهن واز کنم با اون صدای نحسش گفت:: کاره منو تو موندهههه مهتاب از همه واجب ترهه اقای دکتر برو بیمارستان)....(پرونده داره

 چندسال هنوزم میدونه مهتاب کجا پرونده داره هرچی عصبانیتم بیشتر میشد سرعتم هم افزایش پیدامیکردپاموروی گاز فشار دادم مرتیکه بعد 

 با سرعت رفتم سمت همون بیمارستان لعنتی که میگفت 

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

ه محمد تو بیمارستان عصبی بود که حتی ثانیه ساعت بود مهتاب بیهوش شده بود همه فامیالشون ریخته بودن تو بیمارستان اونقدر از حضور2

 ایی نمیتونستم بشینم دکتر از اتاق خارج شدو گفت::همسر خانوم رمضانی کدومتونو 

 همه نگاها به سمت من برگشت بانگرانی گفتم ::منم

 تشریف ببرید دفتر دکتر اسدی لطفا_

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

ید متعجبم خانمتون نزدیک بوده سقط جنین و کنه و با شوک عصبی که به خانومت وارد شده و قرص های مسکنی من از شما که خودتون دکتر_

 که صددرصد استفاده کرده توی این مدت اگه یکم دیر تر میاوردیش ممکن بود بچتون از بین بره این همه بی دقتی برای چیه پسرجان

 دم.....یعنی اون لحظه اگه میشد پویان رو دو نصف میکر

 چی فک کرده اهه سن خر بابابزرگ مو داره اینطوری میکنه

 ...ههییی مهتاب دلت میاد پویان شوهرته االغ بابای دوتا از بچه هاته..

 وای دوباره این وجدان من اومد وجدان جان ببند دهنتو گل من

 .......نچ نچ پویان باید ادبت کنه بابای بچه هااه
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 مادر تبسم بودن واسه هفتاد جدم بس بودی دیوووونه عم کردی .....بچه ها بچه ها چیه میکنی ه

 ......پس اون بچه ای ک االن تو شیکمته چی؟؟

 بابمیر باآآ

دیگ باهاش کل کل نکردم چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم ولی قله اینکه چشمام گرم بشه یهو دره اتاق تا اخر باز شدو از برخورد در با 

  دیوار صدای بدی

 تولید شد که از ترس پریدم هوا ولی با دیدن نگین و فاطمه اخمامو کشیدم رو همو گفتم::چتونه شماها

 نگین و فاطمه زدن زیره و شروع کرد به جیغ زدن مهتتاااااب مهتاااالبب مهتاااابب حالت خوبه؟؟

 من::کوفت بیشعورا خواب بودم

 فامیل خونه شما جمع شدن فاطمه::کم تز بده خل و چل پاشو لباس بپوش بریم کل

 من:: واقعا حوصلهههه اون یکیووو ندارمممممم.......

 نگین:: عزیزم نمیشه بندازیمش بیرون که

عقب  بزور لباس تنم کردن و لنگون لنگون بردنم تو ماشین تا نشستیم چند ثانیه بعد دره ماشین باز شد و پویان یه کیسه پر از خوراکی پرت کرد

 نگین گفت::نگین خانوم دو تا ابمیوه باکیک بده مهتاب بخوره حالش جا بیاد ناهار نخورده این...... رو پاهای من و به

 من: نمیخورم نمیتونم....

 پویان ::میخوری خوبم میخوری

 من::اصال به تو چه حواست به رانندگی باشه به کشتنمون ندی 

 چشم غره ای رفت و روشو برگردوند...

 اومد بااین قهر کنیییی اگه من یه شوهره این جوریی داشتمممم بخدا رو ابرا بودممممنگین::واقعا چطوری دلت 

 فاطمه::حاال راستشو بگو سره چی دعوا کردید......هاااااا
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ین نگین::عوصی االن باید بفهمیم دوباره حامله اییی مامانت که کله محلو دعوت کرده االن خونتون گفت واسه تبسم نذاشتی کاری بکنه واسه ا

 یکی میخواد سنگه تموم بزارههههه

 اینقدر گفتن اینقدر حرف زدن که کم کم چشمام سنگین شدو نفهمیدم کی خوابم برد

 

 

 مهتاببببب....اصال نگین خانم این مدلش اینجوریه قرص خواب بدی بهش نمیخوابه ولی پاشو تو ماشین میزاره میره روی ابراااا

 وووی دارم میشنوم هاااااکم کم چشمامو باز کردم و داد زدم ه

عل هی پویان چشم ابرو میومد نگین رفت کنار اوه اوه چه خبر بود اقا مرتصی قصاب محل با یه گوسفند جلوی در بود چاقوشو تیز میکرد تبسمم ب

 یلدا بود کلههههه ایل و تبار رمضانی و رستمی)فامیالی مادریه مهتاب(تو کوچه بودن زهرا اسفند دستش گرفته بود 

 پویان کمکم کرد از ماشین خارج شدم واال خوبه نمردم اینقدر شلوع کردن فقط فشارم افتاده بود 

اقا مرتصی به گوسفند اب داد و سرشو گذاشت رو زمین تبسم جیع میزد میگفت من میخوام سرشو ببرم و همه از این بچه جالد چشاشون گرد 

 شده بود 

 هست این بچه اینم ببینه شب با چاقو میاد باال سرمون پویان::یلدا جان ببرش تو همین جوری خشن 

ه همه به این حرفه پویان خندیدن ولی امان از عمه خانم که زبونش مثل نیش مار زهر داشت:: ای وای خدا به دور دوتا بزنید تو دهنش مگه بچ

 هم این حرفارو میزنه 

دید دوباره داره دعوا میشه صلوات فرستاد و همه پشتش صلوات فرستادن پویان چنان چشم غره ایی بهش رفت که دیگه کال الل شد عمو که 

ولی هنوز بخاطره حرف عمه خانم درحال انفجار بودم دلم میخواست برم گلوش و بادستام بگیرم با اعماق وجودم فشار بدم یا نه زبونش و از 

 دهنش بکشم بیرون و از ته ببرمش

تو خونه همه نشسته بودم و مامان با زن عمو ها چایی میاوردن با آرنج زدم به شکم پویان گفتم دفعه باالخره بعد کلی ریختو پاش همگی رفتیم 

 دیگه برا من گنده بازی در نمیاریا پویانم با یه پوزخند لپمو کشید گفت باشه خانم گلم فقط شما آروم باش
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ن عمه خانم همینطوری که چاییشو میخورد گفت مهتاب جریان این تبسم هی این و اون و میرفت و بغل اینو اون بود و هی قربون صدقش میرفت

نید دادو بیداد چی بود دیگه زود باش توضیح بده که خیلی آبرو بردی ازمون منم کم نیاوردم گفتم عمه خانم لطفا تو مسائل خانوادگی دخالت نک

دوباره اشک تمساش شروع شد و رو به بابام کرد و گفت ببین  بعدشم چیزی نبود یه دعوا سره یه چیز الکی بود عمه خانم که داشت کم میاورت

داداش اینه رسمش من حق مادرو دارم رو گردن این دختر بعد ببین چه جوری با من صحبت میکنه بابام گفت زری جان چیزی نگفت که حاال 

بیخیال اخمامو کشیدم توهم بجز عمه نگاهه  شمام ول کن قضیرو ولی عمه خانم راضی نشد و معلوم بود میخواست بعدن زهرشو بریزه به من

کنجکاوه خاله ها و زن عموهام و زن دایی هامم حس میکردم این پویان چسبیده بود به من از دستش عصبی شدم انگار یه الهام بهم شد که 

 یرسام(بزنمتمامه این ماجراها زیره سره پویانه از جام بلند شدم و به سمته اتاقم رفتم تا یه زنگ به اعتمادی)ام

سریع شماررو گرفتم تماس برقرار شد و یه دختر جواب داد بله ولی قبله اینکه جوابشو بدم دره اتاق باز شد و پویان اومد تو اتاق حول کردم و 

 گوشیو قطع کردمو روی تخت انداختم پویان اخماشو کشید توهم و رفت گوشیو از رو تخت برداشت با غرش گفت::ررررمززز

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

 مهتاب رمز...._

 چیو میخوای ببینی هاااا_

 دوباره داشتی به اون مرتیکه زنگ میزدی یا اون دوست کاراگاهت که بهت امار میده_

 حق نداری به مانا بی احترامی کنی اون خیلی واسه من زحمت کشیده _

کنی بچمونو بیچاره مانا....حا بگو داشتی به کی زنگ میزدی اره واقعا ازش ممنونم تورو برد پیشه یه دکتر کار بلد که راحت و بدون درد سقط _

 مهتاب امیرسام اعتمادی ارههههه

 اره درست فهمیدیی داشتممم به وکیلم زنگ میزدم تا ازش... _

اصالااا هرچی میخواستم بگم تا ازش عذر خواهی کنم و بگم درخواست و پس بگیره ولی قبله من پویان گفت:: مهتاااابببب بابا من غلط کردممم 

تو بگی دست بردار از این طالق و وکیل و چنیدونم کال به هرچی مربوطهههه به جداییی دستتت بردار میدونی کاریتتت ندارم تا هروقتت که 
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نقطه  خواستیییی اینجا بمون منم کارای هیرادو جور میکنم میفرستمش پاریس ولی نگووو دیگه حرف از طالق نزن بی مرام چرا دست گذاشتی رو

 حساسم هااااا چرااااا.......من میخامت دیوونه من تو رو میخوام مهتاب

دلم پر شد پر از شعف و شادی چه حسه خوبیه که عشقت با نگرانی ازت بخواد نری و یه شیطنت کوچولو توی دلت رشد میکنه و دلت بخواد یکم 

 اذیتش کنی لبخندمو با غلیظ کردن اخم پیشونیم پنهون کردم 

 من نمیخامت، فقط هرچی داریو بردار و برو از اینجا برو دیگه برنگرد....ولی _

تو منتظر عکس العمل پویان بودم میخواستم ببینم چیکار میکنه همین جوری بهم نگا کرد تو چشمای هم زل زده بودیم که یهو پویان اومد سمتم، 

 افتاد....یه حرکت بغلم کرد و انداختم رو شونشو دره اتاقو باز کرد و راه 

 اروم و با حرص گفتم::بزارممم زمین پویااان دیووونهههه داریییی چیکاررر میکنیییی زشتتتههه جلوو مردممم

 منووو زوددد بزار زمیییینننننن

نم که پویان توی راهرویی که به سالن میرفت ایستاد نفسه راحتی کشیدم، خیالم راحت بود از سالن کسی به اینجا دید نداره اومدم حرف بز

پویان گفت::هیییششش، هوی خانم ساکت باش من چیکار کنم از دستت تو اخه خوبه دارم به حرف تو گوش میکنم...مگه نگفتی همه چیتو بردارو 

 بروو؟؟؟؟

دیگه هیچ وقت  منم همینکارو کردم!!! همه چیزمو برداشتم و حاال دارم میرم چرا جلومو میگیری هاااااا من زندگیمو برداشتم میخوام برم، برم و

 برنگردم، میخوام ببرمشو تا اخره عمر دورش بگردم آقااااا حرفیههههههه......

 

 }پویان{

 توچشمای مهتاب خیره شدم ستاره بارون شده بود ولی بازم داشت حفظ میکرد خودشو اروم گفت بزارممم زمین

 ...نچ_

 چرا چشات قرمزهههه هااااا راستشو بگوو زهرماری خوردییییی_
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بابا از دیروز که از خواب بیدارشدم شاهکارشمارو واسم اوردن سواره ماشین شدم بکوب اومدم اینجا بعدشم تو حالت بد شد تو بیمارستان  نه_

 تاصبح باال سرت بودم االن هم خستم هم خوابم میاد، مشروب کجا بود دیوونه درظم بحث و عوض نکن

و لبای هم دیگه مماس شد که صدای نگین که داد میزد مهتاااااب گند زد تو حالو ون رل*ب*ا*مصورتامون بهم نزدیک تر میشد کم کم 

 هواموووووننننن

 وای وای بزارن زمییییننننن زشتههههه بزارممممم زمییییین _

 گذاشتمش زمین که نگین بایه لبخند شیطون وارد راهرو شد

 نگین::اِهممم اِهممم مهتاب خانم مجرد تو خونس زشته بخدااااا

نم سریع خودمو زدم به کوچه علی چپ و بدن ذره ایی خجالت از اونجا خارج شدم که با دخترا که قرمز شده بودن مواجه شدم سرمو پایی م 

انداختم وارد سالن شدم ولی هر ادم خره دیگههه ایی هم بود میفهمید فاطمه، یلدا و سوگل مشغول تماشای فیلم هندیه ما بودن و این یعنی 

 قعش حالمو میگیرهمهتاب به مو

 ]مهتاب[

 ببین گلهههه من اگه بجا من عمه خانم میومد صدات کنه چی میگفتی"نگین

 باور کن اقا زمانی هم میفهمید داشتین چیکار میکردی"سوگل

 ماهنوووززز مجردیمممم"نگین

ارههههه االن مشکله توهممم حل میکنممم بخاطره حرفای پویان جوگیر شده بودم با چشمای شیطونو و ابروی باال پریده بش گفتم::اشکال ند

 سوگلللل هادی و صداااا کنهههه بیاد اینجاااا .....

 اِ اِ اِ دیونهههه بشین سرجات ببینم حاال زود تعریف کن دارم از فضولی میمیرم چیشد تو راهرو اون جوری..."نگین

 ساکت ساکت بزار تعریف کنم"مهتاب
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کردم و شروع کردم به تعریف کردن یه جورییییی تعریف میکردم چشماشون رنگین کمون شدههههه رفتم رو تخت نشستم خرسه تبسمو بغل 

 بود

م کرد دعوامون شد...گفتم: دیگه نه من نه تو... گفت:میخامت دیووونه...!گفتم: ولی من نمیخامت ،فقط هرچی داریو بردار وبرو...!اومد سمتم،بغل

 : دیوونه چیکار میکنی؟ منو بزار زمیییییین...!!گفت:مگه نگفتی همه چیتوبردارو برو؟انداختم رو شونشو راه افتاد بره...!گفتم

 منم همینکارو کردم!!!

چی اینجوری شد که شماهااااا منو در اون وضعیت عشقوالنهههه رومان تیک گیر انداختیدددد خاک تو سرتون اگه چند ثانیه دیر تر میومدید همه 

 برخر مگسه معرکههههه لعنتتتتتت درس میشدااااا اینجاس که میگن

 بدبخت برو خداروشکر کن ما اومدیم میخواستن ملیحرو بفرستم دنبالت....."فاطمه زد رو سرمو گفت

 

 

مامان اینا داشتن گوشت گوسفندو بسته بندی میکردن و سپهر سامان پسرخاله هام داشتن گوشتارو پخش میکردن تو درو همسایه وجوونا مثل 

 بودن که نگین گفت موافقید بریم پارک سره کوچه  همیشه تو حیاط

الخره همه موافقت خودشونو اعالم کردن منم ناچار رفتم تو که لباس بپوشم یک ربع بعد من تو پارک بودم و شاهد والیبال بازی کردن اونا بودم ب

 یان اومد و کنارم روی نیمکت چوبیه پارک نشست خیره سرم حاملم و تازه از بیمارستان مرخص شدم نمیشه برم بپر بپر کنم وسطای بازی پو

 خسته شدی_

 خیلی خدای خوابم بابا نمیشه تو خونه شما خوابید که اصال_

 با این حرفش خندم گرفت راست میگفت خواب تو خونه ما...هه عمراا اگه بشع

بینمون بود که پویان سکوت بینمونو شکست و  داشتیم بازیه بچه هارو نگا میکردیم نگینم هی داد میزد زوجه خسته زوجه خوابالو سکوت

 گفت::مهتاب

 جو...بله_
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پویان سوتی مو گرفت و یه لبخند جذاب رو صورتش نشست بعد همین جور که خیره نگام میکرد گفت::تکلیفه من چیه مهتاب، باید برگردم 

 تهران...بامن میای

کر میکردم اگه حقیقت و میدونستم اصال نمیومدم که بخوام برگردم دوست داشتم دیوونه این چه حرفیه نکنه فکر کردی نمیام باهات من اشتباه ف

 اینارو فریاد بزنم ولی انگار یه قفل بزرگ بسته بودن رو زبونم سکوت جواب پویان شد

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

 از قدیم گفتن سکوت عالمت رضاس..._

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

 پویان....._

 عزیزم  جونم دلم_

 امیرسام کاری نکرده بود، باید ازش عذرخواهی کنی برو دفترش _

 عمرااااا....._

 تو اونو از کجا میشناسی_

.....مامانش دوست مامانم بود از اون عوضیاس که شونصدتا دخترو باهم تحت کنترله خودش داره میخواست یه مدتم با پریا ریخته بود بهم _

 م ولشون میکرد مریض بود مرتیکه، چجوری باهاش اشنا شدی دخترارو عاشق خودش میکرد بعد

 داییه دوستمه شقایق من اصال نمیشناختمش ولی پویان اون اصال یه بارم به چشم بد بهم نگاه نکرده میدونی نامزد داره _

 میدونم نامزدش سارا، من باید از اون عذر خواهی کنم_

 چیییییی؟؟چرا؟؟؟_

 کوچولوووچون یه تهدید..خیلی _

 پووووویاااااااانننننننننن همیین االنننن میری دمههععع خونشووووننننن فهمیدییییییی زود باااااش_
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 نخیرم میخوام برم خونه مسیرم نمیخوره به اونجا_

 }پویان{

هرشیییی مامانممم میدههعععع هنوز حرف از دهنم بیرون نیومده بود که یهو تبسم کوبید تو دهنم با چشمای گرد شده بهش نگا میکردم که گفت::

 باهد دوش تونی)هرچی مامانم میگه باید گوش کنی

 چشمام گرد شده بود که گفتم::بله دختر کو ندارد نشان از ننه باشه میریم

شد از دست ساعت پنج مابا گلو شیرینی مقابل خونه امیرسام بودیم از ماشین پیاده شدیم مهتاب مجبورم کرده بود گلو دستم بگیرم وای کاش می

 این مادرو دخار سر به کوه و بیابون بزارم

 مهتاب دستشو گذاشت رو زنگ ولی قبله اینکه زنگ و بزنه در باز شدو یه دختر با چشمای اسکی از خونه دوید بیرون و امیرسامم دنبالش سارا

 سارا میکرد 

 فت چی میخواید اینجاااااا هاااااااادختره با دیدن مهتاب و من سره جاش وایساد امیرسام اخماشو کشید توهم و گ

 اقای اعتمادی.....میشه مارو دعوت کنید داخل "مهتاب

خانممم رمضانیی بفرمااایید داخل باید یه چیزی این وسط روشن بشه سارا بیا برو تو خونه من بهت ثابت میکنم دیگه اون ادمه سابق "امیرسام

 نیستم 

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

یرسام شاخ درآوردم واقعا از پویان خیلی عصبانی شدم اگه امروز نمی اومدیم اینجا ممکن بود بخاطره یه سو تفاهم زندگیه باشنیدن حرفای ام

این بیچاره ها بهم بخوره از حام بلند شدم و رفتم پیش سارا که تو اشپزخونه داشت چایی میرخت من یه عذر خواهی به این دختر بدهکار 

 بودم.......

 اقعا متاسفم میدونی من دیشب فقط واسه این تماس...من...من..و_

سارا با صدای پربغضش گفت::میدونم از خودم ناراحتم که چطوری اعتمادم به عشقم از بین رفت.....گذشته سامی قشنگ نیست ولی قول داده 

 دختره بازی و قوالشو فراموش کرده..... ایندرو باهم قشنگ بسازیم ولی من...منه احمق بهش اعتماد نکردم فکر کردم دوباره رفته دنباله
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وارد خونه شدیم یه نفس عمیق کشیدم چقدر خوب بود حسه خوبی بود واقعا مثل کسی که رفته یه مسافرته طوالنی و بعد مدت خیلیییی طوالنی 

م همه جای خونرو میبلعیدم که تر برگشته خونش قدیمیا راست میگن که هیچ جا خونه خوده ادم نمیشه پاهامو گذاشتم داخل داشتم با چشما

 هانیه خانم با اسفند از اشپزخونه خارج شد....

 هییی وای خانم خوش اومدید صفا اوردید خونه بدون شما رنگ و بو نداشت

 ممنونم هانیه خانم من......._

 با دیدن هیراد که پشت هانیه خانم قایم شده بود حرف تو دهنم موند 

کنه نمیدونستم چیکار کنم من قبول کرده بودم با وجود این بچه برگردم قبول کردم برگردم سره زندگیم با وجود فقط یه زنه که میتونه درک 

 هیراد پسره پویان و همسره اولش

 پویان دستمو گرفت نگران بهم زل زد چشمام پر از اشک شد پویان گفت::میفرستمش فرانسه عشقه...

ی نداره اینم قربانیه عشقه یهویه گ*ن*ا*ههیششششش نگو.....این بچه که "مگذاشتم و گفت ل*ب*ا*شانگشته اشارمو روی 

 جنابالیههههععع

 به سمت هیراد قدم برداشتم جلوش زانو زدم تا هم قدش بشم چسبیده بود به دیوار بچه ایی....

 ای خانم خوب شد اومدید هی گیر داده بود منو ببرید پیشه مامانم "هانیه

 هیراد جان....._

 .....ب..بله...خا..له_

 میشه خواهش کنم اینجا بمونی...اخه تبسم تنها میشه اگه بری_

 ..من...اخه..دلم واسه مامانم خیلی تنگ شده...مامانم...و میخوام _

 خوب...خوب فکر کن منم مامانتم ابجیتم تبسم.....باشه _
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چشمای هر دوتامون دو دلی موج میزد که هیراد اروم خودشو تو بقلم جا به چشمای هیراد خیره شدم میتونستم مادر باشم واسه این بچه هاا دو

 داد بی اراده دستامو دوره کمرش حلقه کردمو گفتم....میخوام دیگه پسره من باشی...تیردادِ...من باشی

 ]یک هفته بعد[--------------------

 نه بابا از مشاوره پرسیدم خیالت راحت باشه "مانا

 یم که صدای زنگ گوشیم بلند شد با مانا مشغول بود

 ...بله بفرمایید_

 سالم...خانم رمضانی_

 بله خودم هستم_

 مهتاب حان نشناختی سارام _

 هیییی وای ببخشید سارا جان خوبی عزیزم اقای اعتمادی خوبه_

 رات بیارمخوبه سالم داره خدمتتون مهتاب جان غرض از مزاحمت میشه ادرسه خونتونو بدی لطفا میخوام یع چیزی ب_

 اره البته یاد داشت کن عزیزم _

 بعده گفتن ادرس گوشیو قطع کردم و به مانا که داشت بلند میشد نگا کردم

 ااااِ کجا خل و چل_

 برم دیگه شوهر جونم االن میاد _

در زوجه اقای فیل یعنی خانم نیم ساعت بعده رفتن مانا صدای زنگ منو به خودم آورد از جام بلند شدم و به سمت در رفتن و بعده باز کردن 

فنجون جلوم ظاهر شدن چرا فیلو فنجون ...چون سارا ریزه بود و امیرسام نگم بهتره اصال همش عضله بود خوشتیپ خاک برسر اوه مهتاب به 

 شوهره مردوم چیکار داری

 سالم مهتاب خانم_
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 سالم عزیزم بیا تو،چرا بیرو ایستادی_

 نه سامی دمه در منتطره _

دست توی کیفش کردو دوتا کارت دعوت خیلیییی خوشگل سفید جلوم گرفت و گفت::خوشحال میشم اگه به عنوان یه دوست تو مراسم عروسیم 

ت حضور پیداکنی و البته اقا پویان این کارتم به خانم رادمهر بدید من زیارتشون نکردم ولی مادرشوهرم خیلی سفارششون رو کرد و اصرار داش

 شن باشن ایشون توی ج

 واااااااای خدااااایاااااا بدبخت شدم حااااااااااال چی بپوشممممم منننن

 باشه عزیزم باعثه افتخاره ولی اگه دعوتم و واسه نوشیدنع یه لیوان چایی قبول نکنی خیلی ناراحت میشم...._

 

 پریااااااااااااااا_

 بلهههههههه_

 بیا این مارمولکمو جمع کن بابا نمیزاره لباس بپوشم _

 نمیشه دستم بندههههه مامان برو این بچرو جمع کن _

با هزار مکافات لباسمو با کمک ارایشگر پوشیدم خیلی خوب شده بودم موهامو خیلی شیک پشت سرم جمع کرده بودن و دوتا تیکه از موهای 

یاهم خیلی خوب شده بود اون موهاشو فرکرده بود و باز گداشته بود و یه تاب و دامن خیلی خوشگل بلندم و فرکردن و تو صورتم انداختن پر

..جلوی سینش چاک داشت ک با ملیله نقره ای روش کار و لطیف بود ل*خ*تپوشیده بود منم لباسم یه ماکسی سفید و بلند بود پارچش جنس 

 بازبود ادامه داشت..... کرده بوذن و از روی شونه رد میشد و تا پشت کمرم ک

 بعد تنگ میشد یکم پایین تر ازاد و باز میشد سلیقه اقا پویان بود دیگه 

مامان مهسا دست تبسم و گرفت و از یه اتاق دیگه بیرون اومد خودش یه کت و دامن شیک سورمه ایی پوشیده بود و تبسممم مثل پرنسس ها 

 با اون موهای طالیی خوردنی شده بود....... شده بود یه لباس صورتی خیلی خوشگل پوشیده بود
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 من اینو شوهر نمیدم بچه خودمه

 مامان دی منو شوَر میدی )مامان کی منو شوهر میدی("تبسم

 هیچ وقت تو بیخ ریشه خودمونی حاال بیا بغلم االن بابات میاد"مامان مهسا

شگاه زده شد و چندثانیه بعد سعیده اومد گفت اقاتون اومدن نبسم و سریع مانتوم و پوشیدمو شالمو شل روی سرم انداختم که صدای زنگ ارای

بغل کردم و از ارایشگاه خارج شدیم پویان ماشینو برده بود کارواش خودشم شیش تیغ که نه بیست تیغ کرده بود و توی اون کت و شلواره 

 خوشدوختش حسابیخوشتیپ شده بود جوووون باوووو شوهرمووو

پوشیده بود پیراهن مردونه آبی کمرنگ و شلواره سرمه ایی یه کالج سورمه ایی هم پوشیده بود عاشق تیپایی که میزد یه کت تک آبی کاربنی 

 بودم اسپرت ولی درعین حال شیک و رسمی

 

 پویان خوب میاوردیش از همین جا میرفتیم تاالر دیگه _

 یگه االن میریم برش میداریم پویان:؛مامان چیکار کنم گفت بزار این کارتونه تموم بشه مسیرمونه د

 من::لباساش و تنش کردی دیگه 

 ای بابا اره "پویان

 بابا...دیلی اَشاللِت سک شده هاا دِه دار دیده شره مامانم داد بِدَنی میشوبم دو دهنت )بابا خیلی اخالقت سگ شده ها یه بار دیگه سره"تبسم

 مامانم داد بزنی میکوبم تو دهنت(

ازیه این بچه نزدیک بود شاخ دربیارم از تعجب پویانم که دیگه بیچاره تو افق محوشده بود به نگا به مامان مهسا کردو از این همه زبون در

 مامانم امیدم به همون بچس شاید خدا خواست اون بابایی شد "گفت

و تا ارنج تا زده بود پوشیده بود یه شلوار جین بالخره رسیدیم دمه خونه هیرادم بدو بدو از خونه اومد بیرون یه پیرهن خوشگل سفید که استیناش 

چسبون با یه کتونی اسپرت خوشگل پوشیده بود حسابی خوردنی شده بود سوارش کردیمو به سمت هتل راه افتادیم حاال مشاعره این خواهر 

 برادره خول هم ناگفته بماند )اشاره به پریاو پویان(
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---------------------------------- 

یدن ر*ق*صفوق العاده بود یه عروسی مثل عروسیه خودم با این تفاوت که عروس و داماد با عشق به هم دیگه نگا میکردن و باهم می همه چی

 اهنگ خیلی قشنگی بود سارا و امیرسام درحالی که دستاشون تو کمره همدیگه حلقه شده بود وسط زوج های دیگه قرار گرفته بودن و اروم تکون

ارا روی سینه امیرسام بود حسودی کردم و خودمو به پویان نزدیک تر کردم درسته روزه عروسیم عاشقش نبودم ولی االن که میخوردن سره س

 هستم 

اهنگو  پویان فهمیدو حلقه دستاشو تنگ تر کرد اهنگ رو تکرار بود و امیرسام هم خم شده بود و کامال تابلو بود چیکار میکنه داشت تو گوشه سارا

 رد ولی این اهنگ حرفه دله منم بود زمزمه میک

 پویان......_

 جونه دلم...._

 میگم اگه چیزیو از من پنهون کردی بگو لطفا همین االن بگو_

 نه مهتاب دیگه هیچ چیزه مخفی تو زندگیم ندارم_

 راستشو بگو زنی، بچه ایی، دوست دختری، زن صیغه ایی چیزه دیگه ایی نداری بگو من زنه بسازیم دو هفته قهر میکنم بعدم برمیگردم _

 داری مسخره میکنی عوضی_

 نه عشقمممم چه مسخرهههه اییی_

تیار این دو بیت شعرو با سارا که باعشق واسه حلقه دستام که دوره گردنه پویان بودو تنگ کردم همین جور که تو چشماش نگاه میکردم بی اخ

 امیرسام میخوند همراهی کردم....

 

 میمونم کنارت درست مثل سایت

 از امروز تاهر روز تا اون بی نهایت
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 نمیگیره هیچ کس جای خاکه پاتو 

 نمیمیره این عشق قسم میخورم

 

یگه هیچ چیزیو ازم مخفی نکن هیچ چیزیو حتی ساده ترین مسائل و تو پویان من خیلی دوست دارم بخدا...بخدا همیشه باهات میمونم ولی د_

میترسی با فهمیدن اون چیزی که ازم پنهون میکنی از دستم بدی ولی نمیدونی که تو اگه قرار باشه منو از دست بدی فقط بخاطره همین مخفی 

 کاری هاته 

 

 اخه من نوکرتم چرا داری بازی میکنی با من اونم مکان عمومی _

 تو مکان خصوصی نمیشه باهات بازی کرد خطری میزنی اقا پویان_

 

تبسم و اروم توی تختش گذاشتم پویان هیرادو سرجاش گذاشت اروم از اتاق خارج شدم که به محض خارج شدنم از اتاق دستای پویان دوره 

 کمرم حلقه شد

 پرنسس من _

 جانم اقامون چی میخوای_

 هست تو عشق اخرم شدی باورکن تموم زندگیم تویی میفهمی ل*ب*می دیگه تو قسنگ صبورم، نمیخوام فکر کنی یک_

 میدونم پویان، میدونم عشقم ببخش خیلی اذیتت کردم ولی......_

 هییششش، من تورو اذیتت کردم تو ببخش منو چون حتی یک درصدم از کارام پشیمون نیستم _

 منم از هیچ کدوم پشیمون نیستم_
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کردم و پویانم حلقه دستای گرمش رو تنگ تر کرد با تمام وجودم بغلش کردم بی اندازه دوسش داشتم این موجود  خودمو به پویان نزدیک

 لجبازو یک دنده رو که ازش دوتا بچه.....نه نه سه تا بچه داشتم من قبول کردم که هیرادم دیگه پسرمع پس اونم بچه ی خودمه

 پویان شناسنامه هیراد چیشد_

 چی...بگو زودباش_درست میشه...میتونم یه چیزی...هووف هیچی بیا بریم بخوابیم کاراش داره _

 بیتا...مهتاب بیتا میخواد تورو ببینه حالش خیلی بده امروزو فرداست که.._

 فردا صبح میریم بیمارستان دلم میخواد یک باره دیگه ببینمش ولی این بار به چشمه همسره اوله شوهرم..........._

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ه تو لباسه مخصوصو تنم کردم و وارد اتاق شد و در دید اول جسم رنجور و سفید بیتارو دیدم اروم اروم به سمتش قدم برداشتم یاد اولین باری ک

دیدم فرق داشت اون کجا و این کجا صورتش الغر شده حیاط ویال دیدمش افتادم اون زنی که اونروز دیدم خیلی با این زنی که االن داشتم می

 بود و هیچ مویی تو سرش و صورتش دیده نمیشد حتی موژه هم.....

باصدای لرزون و ضعیف 

.تورو...دوستیلی...گفت::بخاطر...همین...نخوا...ستم....هیرادو....بیاری.......مهتا...ب.....حرف...نزن...میخوام....فقط....گو...ش...کنی......پویان...خ

 ه... مهتاب.....من...من.....گ*ن*ا*ه..دوست...داره..نکن بخاطرِ....من بچم..و..اذیت..کنی....واسه هیرادم...مادری....کن...اون..بی..

وب مهتاب: میدونم، دیگه هیرادم بچه منه نگران نباش خدا روی تبسمو دیگه بهم نشون نده اگه بخوام بین بچه هام فرق بزارم قسم میخورم خ

از ته نگه داری کنم از امانتت بیتا...درحالی که دست سردشو تو دستام گرفته بود با اطمینان تو چشماش نگاه میکردمو این حرفارو که بخدا قسم 

 دلم بود واسش تکرار میکردم........

روع کرد به سرفه کردن در عرض چند ثانیه با چشمای پر از اشک به بیتا نگا کردم دیگه اون اشوب تو چشماش نبود اروم شده بود که با شدت ش

 مالفحه سفید روی تخت پر از خون شد و جیغ دستگاها دراومد پرستارا اومدن توی اتاق دکترا در عرض چند دقیقه خیلی کوتاه توی اتاق ریختن
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یرونم کردن ولی من....من شکه شکه به صحنه مقابلم و خط صافی که نشون از رفتن بیتا بود نگاه میکردم پرستارا با پرخاش از اتاق ب

 بودم....باورم نمیشه بیتا جلوی من.....جلوی من تموم کرد...بیتا جلوی چشمای من تموم کرد درحالی که دستاش تو دستام بود.....

 

 }}}}} پونزده سال بعد {{{{{

 

 تبسم....خوب بزار کنار اون بی صاحابو بیا کمکم کن دیگه

 عجب بدبختییی گیر افتادم دختر شدم خوب به پسراااات بگو ماماننننن چرا منننن ای بابا_

 من اون گوشیو اخر از تو میگیرم_

 هیرااااااد

 هیراااااد پسرم بیااا

 با هانیه داشتیم همه چیزارو چک میکردیم که هیراد اومد تو اشپز خونه 

 جانم مامان_

 پسرم این سبدا رو بزار تو ماشین _

 رعناش همین دیروز بود انگار اومد تو این خونه نیم وجب بودماشاهلل به این قده "هانیه

 زمان زود میگذره هانیه خانم "دره سبدو بستمو گفتم

 همه چی اماده بود از ویال خارج شدم تبسم سرش تو گوشیش بود هیرادو مهیارم بغل تیام ایستاده بودن و باهم پچ پچ میکردن

 خوب دیگه بشینید بریم "مانا

 برداشتی  همه چیو"پویان
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شینو اره عزیزم خیالت راحت منو تبسم عقب نشستیم و تیامم پرید جلو کناره پویان هیرادم رفت تو ماشینه مانا اینا پیشه مهیار نشست پویان ما_

 روشن کرد و به سمت پارک اِرَم راه افتاد...

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

بعده دوساعت ترافیک های سنگین تهران رو رد کردیم رسیدیم به محض تو قف ماشین بچه ها پریدن بیرون از این که بچه هام اتحاد دارن 

خیلی خوشحالم تبسمم هیجده سالشه و جونش و برای داداشاش میده هیراد پسره فداکارم تازه تولده بیست سالگیشو توی شیراز کنار دوستای 

 گرفته و دراخر ته تقاریه خونه مون با اینکه پونزده سالشه ولی با این حال اصراره شدیدی داره که بچم هفده سالشه  دانشگاهش جشن

 تیام بیا بریم ترن سوارشیممم _تبسم

 پایتم شدیییددددد_تیام

 ماهم هستیم _مهیارو هیراد

 ا پویان و مجتبی نشستیم کنارشون و بچه ها هم رفتن پی بازی هاشون وارد پارک شدیم بعده یکم گشتن تونستیم پریا و وحیدو پیدا کنیم منو مان

 چقدر دیر اومدید"پریا

 بابا ترافیک بود "مانا

وحید همسره پریا به همراهه مجتبی شروع کردن به درست کردن بساط قلیون که یهو صدای سارا و امیرسام که طبق همیشه با سه قلو های 

 یمشرو شیطونشون درگیر بودن و شنید

 سالم خانم مادرررر_

 سالم مهی..."سارا

 سارا قیافش توهم بود با ماناهم

 یکمم از داداشتون یاد بگیرید پدرمو درآوردید شماها"ی کرد و نشست رو به سه قلو ها گفتب*و*س*رو

 چیکارشون داری بازی کنید نفسای بابا.....انرژستونو خالی کنید "امیرسام
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ید یه خالصه از این پونزده سال بگم که خیلی اتفاق افتاد بعده عروسیه سارا و امیرسام خیلی باهاشون صمیمی طبق همیشه سوژه خنده بودن بزار

دن ولی ما شدیم پریا هم جفتشو توی همون عروسی پیدا کرد بعده به دنیا اومدن تیام ما برای اولین بار باهیراد رفتیم خونه مامان اینا همه شکه بو

یم که هیراد پسره یکی از دوستای پویان بوده که از دنیا رفته چون سرپرستی نداره ما ازش نگه داری میکنیم عمه خانم و مجبور شدیم به دروغ بگ

خدا رحمتش کنه رفت همه رو راحت کرد تو تولد شصت و پنج سالگی مامان مهسا که تیام تازه پنج ساله شده بود پیام به همراه همسرش و 

یران برگشتن سارا و پریا اون موقع باردار بودن سارا رایان رو باردار بود و پریا سوگل همه چی بر وقف مراد بود که پسرش دنیل برای همیشه به ا

 امیرسام دلش دختر خواست و هم زمان سه تا زلزله هشت ریشتری تو دامن سارا انداخت دختر نیستن که سونامی هستن این جوجه ها

م قهرم میکنیم ولی به قول بابا خدابیامرزم نمک زندگی به همین قهرو آشتی های کوچیکه، عاشق شدن منو پویان خیلی خوشبختیم دعوا میکنی

حسه خیلی نابیه که هرکسی نمیتونه درکش کنه عشق یه چیزی فراتر از تصوره همه ی ماست که هرکسی توان درک کردنشو نداره من بار ها به 

 ای چی عاشقم شدی ..........این سوال پویان فکر کردم که میگفت مهتاب توبر

اوالش سکوت میکردم چون خودمم نمیدونستم چرا عاشقه کسی شدم که ازش متنفر بودم ولی با نگاه کردن به چشمای ابیه دخترم جواب این 

م داشتم عشق سوال و بدست میاوردم من فقط بخاطره دخترم عاشق پویان شدم پایه های عشقه من و پویان عشقه مادریه منه که نبست به بچ

 نابه مادر به فرزند....

 حس قشنگیه 

 یکی نگرانت باشه..

 یکی بترسه از اینکه یه روز از دستت بده.

 سعی کنه ناراحتت نکنه،

 …حس قشنگیه 

 وقتی ازش جدا میشی:اس ام اس بده

 عزیز دلم رسید؟

 قشنگه: یهو بغلت کنه،
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 یهو . . . تو ی جمع .. در گوشت بگه دوست دارم!

 حواسم بهت هست.....بگه که 

 بگه تو مادره بچه هامی......

 بگه تو نباشی منم نیستم.....

 …حس قشنگیه ازت حمایت کنه 

 !!…آره 

 دوست داشتن همیشه زیباست......

 

 ]پایان[

۱39۵/٤/26 

۱6:٤0;32 

  سارا سلیمانی"نویسنده

 فقط بخاطر دخترم

 

 باتشکر ازدوستانه عزیزم.....

 مبیناصادات مختاری

 ۸۱یگانهو 

🎊🎊🎉🎉🎊 
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خوب دوستان عزیز من از تک تک شما دوستان که تا اینجا همراهم بودیم تشکر میکنم میدونم رومان قطعا عیب هایی هم داشته ولی شما به 

 �🎉🎀�بزرگیه خودتون چشم پوشی کردید

 ��ازهمتون ممنونم که با نظرهای گرمتون شوق و انگیزه نوشتن و توی وجود من زیاد کردید

 

 ��مرسی که همراهم بودید�🎉🎊�

 زیبا  عزیز بابت نوشتن این رمان سلیمانی سارا با تشکر از

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

 Roman4u@کانال تلگرام : 

 

wWw.Roman4u.iR

