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 skin98آدرس چنل تلگرام:@



 

 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 .رضوان:قلم به

 

 عرق سیخ که موهام تو یدست و آوردم در سرم از کاسکتو کاله

 ویسخت ی شه،مسابقه کم بدنم حرارت از یکم تا دمیکش بود شده

 .اومدم رونیب ازش سربلند و موفق شهیهم مثل و بودم گذرونده

 ،موفقدمیکش دل ته از یآه و انداختم یخال ی محوطه به ینگاه

 .پسرم کردنیم فکر کردنیم قمیتشو که ییآدما از یلیخ اما بودم

 ویسوار موتور به چه و دختر که یشگیهم یحرفا همون.....خب

 .حرفا نیا

 .دمید صفحه رو مهرادو ی شماره که خورد زنگ میگوش

 

 ماهک؟ الو+

 

 مهراد؟ بله-

 

 .بدو داره کار باهمه ایس نجایا ایب+

 



 .فعال باشه-

 

 رو گذاشتم کاسکتو کاله و لباسم تو ختمیر پشت از موهامو عیسر

 رو شدم پرت محکم زدم هندل تا و شدم موتور سوار و سرم

 .موتورمممممممم دمیغر لب ریز و آروم خشم ن،بایزم

 

 ! یکرد داغون موتورمو یزد کجاست؟ حواست پسر یه+

 پرت؟؟ حواس انقدر پسرم

 

 با.بود نشده بودنم دختر و امیبرجستگ متوجه هنوز انگار

 گفتم و شدم بلند تیعصبان

 

 !بودم نزده هندل هنوز من ؟یهست طلبکارم من به یزد تو-

 

 زد لب یناباور با و بهم شد رهیخ یا هیثان چند

 

 !؟یدختر+

 

 باشم؟ پسر یداشت توقع-

 



 ....اما نه+

 

 !کنن؟ینم یسوار موتور دخترا-

 

 نجا؟یا داده رات یچجور ایس+

 

 .مهرادم یآشناها از-

 

 ییزایچی و موتورش یصندل رو گذاشت و آورد در یچک دسته

 سمتم گرفت کند رو برگه و نوشت

 

 .موتورت خسارت+

 

 نیزم یرو از یسخت به موتورمو و نشیس تو کوبوندم رو برگه

 .کردم بلند

 

 .شهیم الزمت خودت مال پولت-

 

 ....کن صبر ایب! ؟یریم کجا+

 



 شدم موتور سوار و ندادم بهش یتیاهم

 

 .......دخترررررر یه+

 خارج سمت کردم حرکت عیسر و ندادم بهش زدن حرف فرصت

 .روندمیم نور سرعت به و محوطه از

 !بهش بود،لعنت شکونده رو نهیآ شهیش یعوض ی پسره

 ستادمیا ها بچه هیبق کنار نفس نفس با و دمیرس لحظه چند از بعد

  شد رهیخ بهم خشم با ایس که

 

 ؟یبود کجا+

 

  گفت الیخ یب که بگم یزیچ خواستم

 

 .نیام به دادم رو مسابقه فرصت ستین مهم+

 

 رفتن و شدن موتوراشون سوار کدوم هر و شدن متفرق ها بچه

 موتور ی محوطه نیا صاحب اوشیس و مهراد و موندم من که

 .یسوار

 

 بود؟ یکار چه نیا+



 

 ؟یچ-

 

 چون ومدمین من یفرستاد نویام یراحت نیا به که یچ یعنی+

 ! دارم لیدل

 کرده تصادف نبودم حیتفر دنبال شکستس نیبب موتورو چراغ

 .بودم

 

 .ادینم خوشم انتظار از من نهیا مهم-

 

 دارم اجیاحت پولش به دونستیم نکهیا ره،بایبگ میگر بود مونده کم

 کرد،لعنت معاف یحساس اون به مسابقه به رفتن از منو بازم

 !بهش

 بودم کرده تصادف باهاش که پسره همون هوی که میبود ستادهیا

 .اومد

  گفتم و سمتش رفتم عجله با

 

 اون به برم تونمینم االن! کور توعه خاطر به! تو خاطر به+

 اون به من یدیند مگه دارن؟ مشکل ،چشماتیلعنت مسابقه

 اون رفتمیم نیام یبجا من االن یکردینم عالفم اگه و؟یبزرگ

 .مسابقه



 .خورهیم بهم همتون از حالم

 

 شدم موتورم سوار و ندادم کدومشون چیه به زدن حرف فرصت

 و نکرد ینامرد که مهراد سمت کردم پرت و آوردم در کالهو و

 .بشم آروم تا بمونم تنها دیبا دونستیم خوب دتش،اونیقاپ محکم

 

 .مهراد نمتیبیم خونه تو+

 

 .....نکن،فع یرو ادهیز-

 

 سمت کردم حرکت و نشدم کردنش یخداحافظ ی ادامه منتظر

 نیا! بود،هه گرفته درد قلبم و کردیم نوازش صورتمو خونه،باد

 ! ماهک بودم من

 به و کردم حرکت قبل از عتریسر و چوندمیپ فرمون رو دستمو

 .دادم دنیبار ی اجازه اشکام

 باراد عقد به منو بزور جون آقا که نحس روز اون از زیچ همه

 برا زدم زجه یچ هر که یلعنت روز اون شد شروع آورد در

 و کردم نگاه آسمون به و باال دمیکش نداشت،دماغمو تیاهم یکس

 کنم یریجلوگ اشکام دنیبار شتریب از تا داشتم نگه باال چشامو

 تالش در مهراد منو و بود ضیمر قمیرف و همدم نیحورا،بهتر

 شدینم میکردیم کار هر اما میبود عملش یبرا پول کردن جور

 .شدینم که



 مبل رو که شدم شاهان متوجه که کردم باز درو و خونه دمیرس

 گفتم و کردم اخم دنشید د،بایکشیم گاریس و بود نشسته

 

 ؟یکنیم یغلط چه نجایا تو+

 

 .یایم تر رید گفت حورا داشتم کارت-

 

 کجاست؟ حورا+

 

 حورا زدن صدا کردم شروع هول با

 

 حورا؟+

 حورااااااااااااا

 جانم؟-

 

 که برگردوندم شد،سرمو راحت المیخ دمیشن اتاق از که صداشو

 .دمید شاهانو ی مسخره پوزخند

 برداشتم لباسمو نیتر دهیپوش و کردم عوض لباسامو و باال رفتم

 نشست کرد بغلم نکهیا از بعد و اومد هم حورا که نییپا رفتم و

  بودم نشسته شاهان یرو روبه که کنارم



 

 نجا؟یا یاومد یچ یبرا+

 

 .داشتم کارت-

 

 کار؟یچ+

 

 .یپول دنبال در به در گفته ایس-

 

 نداشت یریتقص دم؛اونید حورا یچشما تو غمو پررنگ ی هاله

 !نداشت من جز ویکس بودو کس یب ایدن نیا تو و بود ضیمر که

 .زدم لب

 

 نه؟ یدار اهیس کالغ جام همه ماشاهللا+

 

 ؟یالزم کنم،پولینم تکرار دوبار جملمو-

 

 .آره کن فکر+

 

 .دارم خوب شنهادیپ هی برات-



 

 ؟یشنهادیپ چه+

 

 شربت؟ و ینیریش بدون یمهم نیا به شنهادیپ که شهینم-

 

 .بگو زینر مزه شاهان+

 

 .شربت اول-

 

 به دهیترس و نیغمگ که ییحورا به و کردم نگاهش حرص با

 .ارهیب شربت گفتم کردیم نگاه شاهان

 که ابهت با بود،اونقدر یابهت با مرد و بود مونیهمسا شاهان

 .بود ترسناک هم یکمی

 و کرد تعارف و برگشت شربت ینیس با بعد قهیدق چند حورا

 .کنارم نشست و داد منم به اومد

 

 درسته؟ سالته شتیب تو+

 

 .آره-

 



 .شنهادیپ سر میبر خب+

 

 بگو-

 

 ! دمیم بهت رو سوزنا و عمل پول برابر دو شو،بجاش غمیص+

 .یریگیم پول هم یکنیم حال برد؛هم سر دو و یعال شنهادیپ هی

 

 ؟یکرد یغلط چه-

 

  گفت و دیخند مردونه

 

 .ومدین خوشش کوچولو گربه نکهیا مثل آخ+

 

 .رونیب گمشو پاشو-

 

 .شنیم رام تخت تو ادیم خوشم یوحش یدخترا از+

 

 یناباور با حورا که زدم گوشش تو یمحکم یلیس و جلو رفتم

 کردم مو رو من به زد زل و دهنش جلو گذاشت دستشو دوتا

 رو خونه زنگ هوی که بگم یزیچ خواستم و شاهان سمت



 پسره اون و مهراد که کرد بازش درو سمت رفت حورا....زدن

 دنید شدن؛با خونه وارد بودم کرده تصادف باهاش امروز که

  گفتم پسره اون

 

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیا+

 

  دمیم حیتوض بهت:مهراد

 

  گفت شاهانو سمت کرد رو

 

 د؟یکنیم کاریچ نجایا د،شماییبفرما+

 

 .دادم جواب زودتر شاهان یجا به

 

 .کنه خراب منو اعصاب بگه پرت و چرت اومده-

 

 کرده؟ تتونیاذ گفته یچ+

 

 که خونه کیسرام رو انداخت گارشویس و برداشت کتشو شاهان

 زدم داد



 

 کنهیم یزندگ نجایا آدم ستاین خودت لهیطو نجایا وونیح یهو-

  کن گم گورتو زودتر خودتو کن جمع

 

 در سمت به که همونطور و برداشت کتشو و زد یشخندین

 گفت  رفتیم

 

 .هستم مثبتت جواب منتظر یدار که شمارمو+

 

 که سمتش کنم پرت زویم رو شربت وانیل خواستم و زد یچشمک

  زد داد و رونیب رفت عیسر

 

 !یطلبکار یلیس هی+

 

 چشامو که کرد نگاه بهمون خشم با و بست درو یعصب مهراد

  گفتم کردمو مظلوم

 

 گفتم یعوض اون به من انگار یکنیم نگاه جوری! بزن منو ایب+

 .نجایا ادیب

 

 گفته؟ یک پس-



 

 !تو داد راهش که بگو خانمت به+

 

 خی و آورد در یباز مظلوم حورا که حورا سمت برگشت یعصب

  کرد آب رو یابونیب غول

 

 !رو کهیمرت تو یدیم راهش باشه آخرت بار+

 

 ��نزن داد خب باشه:حورا

 

 ؟یچ مثبت جواب اصال؟ نجایا خواستیم یچ+

 

  گفت عجله و هول با حورا که ببافم یدروغ هی خواستم

 

 خرج دوبرابر بهش تا شه غشیص ماهک بگه بود اومده+

 برسرو خاک منه..داد ادامه و سرش تو کوبوند محکم...عمل

 .بده بهش

 

 .گرفتن قرمز پارچه جلوش که بود شده یگاو مثل خشم از مهراد



 و گرفت جلوشو پسره اون که رونیب بره خواست و برگشت

 کنه آرومش کرد یسع

  گفتم و پسره سمت رفتم یعصب

 

 کن ولش یدار نگهش ستین الزم ییتو نایا تموم یبان و باعث+

 .مهرادو

 

 هیبق از و دهنم رو گذاشت گشوید دست و گرفت دستمو مهراد

 .کرد یریجلوگ حرفام

  گفت که شدم رهیخ بهش متعجب

 

 .اریدرن یباز بچه انقدرم میکن حلش بزار باش آروم+

 

 پسره اون داشت که شدم یمهراد به رهیخ نهیس به دست و اخم با

  کردیم یمعرف رو

 

 .آرادم من سالم....خب+

 

  گفتم و دادم لیتحو بهش یا یعصب و کیف لبخند

 



 .میمهراد و حورا و ماهک ماهم سالم خب-

 

 .دادیم جوابمو آروم اما زدمیم حرف طعنه با باهاش نکهیا با

 مهراد از تیطبع به اونم و نهیبش مبل رو ادیب کرد دعوتش مهراد

 .کنه دم ییچا رفت حورا و نشست مبل رو و اومد

 

 خانم؟ ماهک+

 

 بله؟-

 

 واقعا من اما شد ینطوریا امروز که خوامیم معذرت یلیخ من+

 از تصادف اون نیدید که هم شما و بشه ینطوریا خواستمینم

 .نبود عمد

 

 .رمیبگ یرادیا حرفش از تونستمینم و گفتیم درست

 

 .گهید مسابقه هی انشاهللا ستین مهم-

 

 لب ریز که کرد تعارف بهش و اومد کیک و یچا ینیس با حورا

 .کردم زمزمه یا یبخور کوفت



 

 ؟یگفت یزیچ+

 

 !جان نوش گفتم-

 

 .ممنونم+

 

  گفت و دیخند مهراد

 

 نشنوه؟ آراد یخواستیم ویگفت که یکوفت اون دمیشن من+

 

 لبهاش رو یبزرگ لبخند بود حرف نیهم منتظر انگار که آراد

  گفتم اخم با که نشوند

 

 گم؟یم یالک مگه نیبشنو خب+

 

 .باش راحت تو یآبج نه:مهراد

 



 من نیب میکنیم برگزار مسابقه هی بگم که شدم مزاحمتون من:آراد

 عمل نهیهز بهتون من باختم اگه یچیه که بردم من اگه شما و

 .میکنیم تموم ویباز و دمیم رو خانم حورا

 

 یب و دادم جلوه یعیطب بودم،اما کرده ذوق یچ مثل چرا دروغ

 حتما رهیگینم موش خدا یرضا محض کردم،گربه نگاهش حس

 .داره رایم ریز اون یشوم تین هی

 گفتم و کردم نگاهش

 

 !کنمینم قبول+

 گفت و کرد نگاهم ناراحت

 

 چرا؟ اونوقت+

 

 .تونمینم چون-

 

 ؟یتونینم چرا+

 

 نیهمچن و. بدم ونیلیم چهارصد بهت مجبورم ببازم اگر چون-

 .رهیگینم موش خدا یرضا محض یا گربه چیه

 



 چرا داره اجیاحت پول نیا به دوستت االنم یا یقو که تو خب+

 بده یداشت وقت هر رمیگینم هوی ازت یبباز اگه ؟یکنینم قبول

 .بهم

 

  گفتم و کردم فکر یکمی

 

 .شهینم نچ-

 

  گفت و زد یپوزخند غرور با

 

 داشته دادن مسابقه اقتیل که ییحرفا نیا از تر موش نکهیا مثل+

 .من با ،اونمیباش

 

 مهراد سمت کرد رو که کردم نگاهش نیخشمگ

 

 شد عوض خانم ماهک نظر اگه رمیم گهید من داداش مهراد+

 .یکرد ویس که شمارمو بزن زنگ بهم

 

 !و  یس آره-

 



 که ینکن فیتعر یکس از تاب و آب با کن یسع بعدم به نیا از+

 .نیا بشه تهش

 

 .......چ   دونمینم-

 

 .ریبخ شب ستین مهم+

 

 .سمتم اومد یعصب مهراد رونیب به رفتنش با

 

 ینشد حاضر یحت ؟یکنیم یغلط چه یدار یفهمیم ؟یشد بچه+

 .دختر تو یفکر یب چقدر آخه ؟یبد مسابقه هی حورا بخاطر

 

  هست؟ حواست مهراد-

 اروی یکرد فکر اد،بعدمینم خوشم نزن داد سرم نییپا اریب صداتو

 تو؟ ای فکرم یب من آخه بهت؟ دهیم تومن چهارصد منت یب

 بخواد چک ببازم اگه رهیگیم ازمون یزیچ هی حتما بدبخت

 م؟؟یبد بهش میدار ؟یبد بهش یدار ؟یکن کاریچ یخوایم

 

 و آروم یهقا هق متوجه که مبل رو کرد پرت خودشو عجز با

  کردیم لعنت خودشو بودو نشسته که شدم حورا یصدا یب

  گفت و سمتش رفت مهراد



 

 ونه؟یگر چرا خانمم+

 

 .ندارم حوصله مهراد اونور برو-

 

! یبخور جم نجایا از یندار حق بغلمه تو جات بشه میچ هر+

 رفته؟ ادتی

 

 ...اما.نه-

 

 رو و شد روون دماغش از یظیغل خون بگه یزیچ خواست تا

 زد لب ینگران با مهراد که شد حالیوب ختیر صورتش

 

 .....حورا+

 

 .ومدین که ومدین ازش یجواب اما

 .بهم بود زده زل ینگران و اشک با مهراد

 هم یتنفس مشکل اون بر عالوه و داشت نهیس سرطان حورا

 یبرا قراره میدونستینم که دادیم عذاب هممونو نیا و داشت

 کردیم عود شیضیمر یوقت نه،چون ای بمونه شمونیپ شهیهم

 .کنه حفظ خودشو تونستینم و رفتیم نفسش



 

 .ستین خوب حالش ماهک+

 

 مارستانیب مشیببر دیبا پاشو-

 

 ش؟یببر یخوایم موتور با+

 

  دیکش داد هوی

 

 .اورژانسسسسسسسس بزننننن زنگ+

 

 دیرسینم مغزم به یچیگرفتم؛ه اورژانسو شماره تلفنو سمت دمیدو

 شدم،امشب جهان آدم نیتر احمق و نیتر خنگ کردمیم فکر و

  نداشتم رو حورا حال شدن بد انتظار اصال

 

 .اریب مانتو براش برو+

 

 .که لباسش-

 

 بدوووو شده یخون نیا+



 

 هم کمک با و مهراد به دادم و برداشتم لباس براش و باال رفتم

 یآبج و دنیرس عیسر و اومد آمبوالنس یصدا که تنش میدیپوش

 .برانکارد رو گذاشتن قشنگمو

 .باختمیم خودمو کم کم داشتم من و ختیریم اشک مهراد

 

 !"رشینگ ازمون ست،االنین وقتش االن جون خدا"

 

 پسرونه لباس ای کاسکت کاله بدون و کرد حرکت آمبوالنس

 .نشست ترکم اومد مهراد و شدم موتورم سوار

 موتور دارم ننیکنن،بب ممیرتم،جریبگ سیپل نبود مهم برام

 مهم ومدینم بند دماغش یزیخونر که ییحورا فقط و رونم،فقطیم

 .بود

 

 ماهک؟ نه مگه شهیم خوب+

 

 .شهیم خوب زمیعز آره آره-

 

 .زد هق دوشم رو و شکست مردونش بغض

 .کنم آرومش و باشم خونسرد شهیهم مثل کردم یسع

 



 .مهراد+

 

 جان؟-

 

 .ها شهیم ناراحت حورا یکن هیگر+

 

 .رمیبم خودم حال تو بزار کن ولم شم خر نایا با ستمین بچه من-

 

 .کنهیم هیگر یچطور کوچولومون پسر نگا آخ آخ+

 

 :دینال عجز با

 

 !ماهک-

 

 .کنهیم خوب حالشو بهتر سکوت دمیفهم من و

 عمل اتاق بردن حورارو که میشد وارد و مارستانیب به میدیرس

 که نیزم رو نشستم و وارید به دادم مویتک استرس و ینگران با

 .رونیب اومد دکتر قهیدق چند از بعد

 

 ن؟یدیم عملشو تیرضا+



 

 ........نشیهز......خب.....یول.....ول-

 

 .مهیوخ تشیوضع دیبکن یکاری دیبا+

 

 ه؟یحتم ؟یچ برگشتش-

 

 درمان داشتن یماریب نوع نیا از که ییکسا معموال+

 .داره عمل خیتار و شانستون به یشدن،بستگ

 

  گفتم بگه یزیچ مهراد نکهیا قبل

 

 .میکنیم قبول-

 

 سمتش رفتم که کرد نگاهم یکالفگ با مهراد

 

 .میکنیم حلش+

 

 ؟یچطور-

 



 وبر نباشه تیکار+

 

 ....ماهک اما-

 

 حوراعه دهیم جون داره تخت رو اونکه هست؟ حواست مهراد+

 !!ها

 

 رو نامه تیرضا ی برگه تا رشیپذ سمت رفت نیغمگ و کالفه

 .کنه امضا

 نهمهیا که یکس که نشدم احمق انقدر کردم،هنوزیم یکاری دیبا

 و نمیبب دادن جون حال در رو بوده پشتم شهیهم و کرده کمکم

 .نکنم یکار

 آخر قیرون،دقایب رفتم و کردم حرکت و رونیب رفتم عجله با

 به و نذاشتم محلش اما شدم مهراد یزدنا صدا و زدنا داد متوجه

 .دادم ادامه خودم کار

 ! بودم مطلقه من

 .داشتم نامزد باری بودم دختر چند هر

 هم حورا تازه ه؟یچ مگه مونمیم باهاش داره،خب دوستم شاهان

 .شمیپ ادیم شهیم خوب

 ی خونه زنگ و خونه سمت کردم حرکت و زدم پس اشکامو

 .دمیشن صداشو که دینکش هیثان به زدم شاهانو



 

 جانم؟+

 

 درو؟ یکن باز شهیم-

 

 ؟یدار کار خودم با ای یگذاشت جا موتتویر+

 

 .خودت با-

 

 عه؟+

 

 گفتم کالفه

 

 ؟؟؟یکنیم باز-

 

 زدم،داد در و واحدش به رسوندم خودمو عیسر که کرد باز درو

  زد

 

 .امیم االاان+

 



 تو رنگشو یشمی شرتیت داشت که یحال در قهیدق چند از بعد و

  گفت و کرد باز روم به درو کردیم درست بدنش

 

 .دمیپوشیم لباس داشتم بود تنم پوش تن دیببخش سالم+

 

 .نداره یبیع-

 

 !واجبه سالم جواب+

 

 .سالم-

 

 .رونیب کنم پرت و ندم راه مهمونو ستمین تو مثل تو،من بفرما+

 

 خواست دلت جا هر سهله که رونیب کنه یادب یب مهمون اگه-

 .کن پرتش

 

 .تو ایب یزنیم غر چقدر گهید بسه+

 

 گفتم که بست درو و تو رفتم

 



 خورده؟ ییجا به سرت یشد مهربون-

 

 !مهربونم تو یبرا شهیهم من که یدونیم خوب خودتم+

 

 !گفتیم راست

 

 .بود معلوم شبت سر شنهادیپ از آره! هه-

 

 یکرد مجبورم یزنیم پسم همش شهینم شتیپ امیم یراه هر از+

 .نبودم خودم حال تو کمی خوامیم معذرت کنم اونکارو

 

 دیپرس و آشپزخونه تو رفت که کاناپه رو نشستم و نگفتم یزیچ

 

 قهوه؟ ای یچا+

 

 .نداره یهوف،فرق-

 

 ؟یا کالفه باشه،چرا+

 



 شیپ دوساعت نیهم اوردینم روش به اصال بود جالب برام

 .پوچ جهان نیا تو شنیم دایپ ییآدما عجب! بخره منو خواستیم

 

 .توییچا اریب بعدا ایب شاهان-

 

 .کن صبر+

 

 .نشست روم به رو اومد و کرد روشن سازو ییچا

 

 جانم؟ خب+

 

 ....شاهان نیبب-

 

 .گهید بگو+

 

 خوامیم گفتمیم اومدم؟ یچ برا گفتمیم.رفتینم حرف به زبونم

 بفروشم؟ بهت خودمو

 

 .شاهان گمیم-

 



 .شد انینما صفحه رو مهراد اسم و خورد زنگ میگوش

  گفت و دیکش یبلند داد که دادم جواب

 

 احمق؟ ی دختره یرفت یگور کدوم+

 

 جواب متیمال با و بشنوه شاهان مبادا که کردم کم ویگوش یصدا

 .دادم

 

 باهم بعدا نداره یبیع جان،اگر مهراد شاهان آقا شیپ اومدم-

 .میزنیم حرف

 

 حرف کشمتیم خودم جان کشمت،بهیم خدا یخداوند به ماهک+

 الوووووووووو....یکن قبول رو حرومزاده اون یها

 ماهککککککککککک

 

 .منتظرن،فعال برم من گهید آره-

 

 تو گذاشتم ویگوش نکهیا محض کردم،به قطع و نموندم منتظرش

  گفت شاهان بمیج

 

 ....زدیم داد+



 اومده؟ شیپ یمشکل

 

 ! بود یزیت آدم عجب

 

 .خودشه و من نیب نه-

 

 یخودت خر توش که بود نگاها اون از که انداخت بهم ینگاه

 .کرد اکتفا باشه گفتن به و داد تکون یسر زد،امایم موج

  گفت که گذشت سکوت تو یا لحظه چند

 

 هی یعنی نی،ایخوریم حرفتو همش هم یعصب هم یا کالفه هم+

 شده؟یافتاده،چ مهم اتفاق

 

 شاهان؟ گمایم-

 

  شد چشمام به رهیخ قیعم و زد گارشیس به یقیعم پک

 

 جانم؟+

 

 رونیب کردم فوت کالفه نفسمو



 

 .بسه یبگ بله-

 

 .نفسم دلم جان گهیم! بله گهینم نفسش به که آدم+

 

 ؟یکن بس یخوایم یک-

 

 تو دارم دوست من! ماهک منم مهم یخواینم منو که ستین مهم+

 !ستین که زور باش نداشته

 

 شکسته قلب با و شدیم مظلوم ینطوریا یوقت سوختیم براش دلم

 یبدن افستیق خوش گفت شدیم و بود خوب افشیزد،قیم حرف

 اما بود تموم زیچ همه مرد هیداشت، چهارشونه یکلیه و فرم رو

 چون ندارم رو اجازه نیا! باشم داشته دوست ویکس تونمینم من

 یب با تونستمینم و نداشتم اعتماد یکس به شدنم جدا از بعد

 کنم شروع رو رابطه هی یاعتماد

 

 .زدن درو زنگ که بگم یزیچ رفتم

 بهم ینگاه و برگشت هویکرد، بازش درو سمت رفت شاهان

  گفت بود ستادهیا رونیب که یآدم اون به ورو انداخت

 



 !د؟یکنیم کاریچ نجایا شما+

 

 .نمیبب رو خانم ماهک دیبا-

 

 !صداش بود آشنا چقدر

 .شدم آراد متوجه که در یجلو رفتم و پاشدم

 

 !تو؟......ت  +

 

 (مهراد)

 

 و خوردیم بوق که انداختم یگوش صفحه به ینگاه یکالفگ با

  دادینم جواب

 زنگ ماهک به هم گهید بار چند و مارستانیب ی محوطه تو رفتم

 .نبود یخبر چیه اما زدم

 .کنه قبول ویعوض شاهان اون شنهادیپ خوادیم بودم مطمئن

  کردم چک ویگوش و دمیکش یا کالفه هوف

 چکسویه یوقت خواستمیم کمک و زدمیم زنگ یک به! هه

 م؟ینداشت



 گهید تا چند و آراد و ایس و ماهک و حورا از میگوش نیمخاطب

 .بود شده لیتشک خدمتم دوران یها بچه از

  کجا؟ تا یکس یب

 خنگ و فکر یب ی دختره نیا بس کنمیم کاریچ دارم دونستمینم

 .بود ختهیر بهم اعصابمو

 گرفتمش عیسر و دمید آرادو ی شماره

 داد جواب ویگوش چهارم بوق رو

 

 شد؟ عوض خانمتون دختر به به+

 

 خونمون؟ یبر عیسر یتونیم داداش-

 

  گفت که دیفهم مویکالفگ و یناراحت صدام از انگار

 

 شده؟یچ پسر هییصدا چه نیا+

 

 اریب ریبگ ماهکو دست خونمون برو قرآن رو تو داداش-

 .مارستانیب

 

 چرا؟ مارستانیب+



 

 .خورده بهم نامزدم حال-

 

 کجاست؟ خانم ماهک خب+

 

 بگه خانواده یب کهیمرت اون به رفته خنگ ی دختره اون-

 نجایا من گفته دکتر ارشیب برو من جان کنهیم قبول شنهادشویپ

 .برم خودم تونمینم خواستن خون اگر باشم

 

 .برام کن امکیپ آدرسو رمیم االن باش آروم باشه باشه+

 

 .فرستادم شنیلوک براش عیسر و کردم قطع یخداحافظ بدون

 

 (آراد)

 

 بود شدم،گفته نامزدش حال نگران یلیخ زد زنگ بهم یوقت

 یب و بودن جوون چون سوختیم براشون دلم و مهیوخ وضعش

 . پناه

 از چون بگم نه نتونستم و نچسب ی دختره اون دنبال برم گفت

  ستین یخوب وضع تو بود معلوم دارش خش یصدا



 رفتم و کردم چک میگوش تو از و بودم رفته قبال که همونجا رفتم

 .زدم در و بود گفته مهراد که یواحد و طبقه همون به

 

 (ماهک)

 

 ؟یخوایم یچ نجایا تو+

 

 ششیپ ببرمت فرستادتم مهراد-

 

 .دارم کار شاهان با من+

 

 .ششیپ برو باش نداشته یکار گفت قایدق مهراد گهید نشد د-

 

 .خودمه یزندگ ستین که مهراد دست+

 

 .میبد مسابقه میتونیم ما اشتباهه کارت-

 

 من یجا نویام یشد باعث تو چون بدم مسابقه باهات خوامینم+

 .تو نه بودم شاهان شیپ نه االن من گرنه و بفرستن

 



 .میبرگرد ایب لطفا بودم نکرده که قصد از خوامیم معذرت من-

 

 .امینم+

 

 ؟یاینم-

 

  گفت و کرد مداخله شاهان

 

 .ادینم که گفت ؟یکر:شاهان

 

 .ادیب دیبا:آراد

 

 ؟یکن زورش که یباش یک خر شما:شاهان

 

 .بسه یداد نشون خوب بودنتو خر تو اما نه که من:آراد

 

 .یخداحافظ نگذشت خوش:شاهان

 

 غرورو که بستیم درو داشت و دادیم تکون آراد برا دستشو

  گفتم کنارو گذاشتم



 

 .درو نبند+

 

  گفت و شد خشک در ی رهیدستگ رو دستش

 

 ؟یبر باهاش یخوایم-

 

 .آره+

 

 ؟یکنیم یباز دلم با انقدر چرا-

 

 .کنمینم چکاریه من+

 

 قبولم چرا شم؟یپ یاینم چرا ماهک؟ یکنیم تمیاذ انقدر چرا-

  بودنت؟ جز خوامیم یچ مگه ؟یکنینم

 

 .شاهان بسه+

 

  گفت آراد که رونیب رفتم

 



 یفروشیم خودتو یبگ پسر هی شیپ یایب که یشد احمق انقدر+

 بهش؟

 

 .نداره یربط تو به-

 

 .بدبخت دارهیم نگهت ماه پنج تهش ته+

 

 .نداره ربط بهت بگم بار چند-

 

 نجایا تو دهیم جون تخت رو داره دوستت!!! یا بچه تو چقدر+

  ؟یینکارایا دنبال

 

 !بسه هوف-

 

  کرد حرکت و شد سوار اونم و نشستم عقب و شدم نشیماش سوار

 نینگفت،ا یزیچ اما نمیبش جلو دیبا بگه ای بزنه غر داشتم توقع

 .بود حرفا نیا از تر سنگ پسر

  گفت و کرد کم صداشو کمی که شد یپل یکیموز

 



 شیخاک نیزم تو فوتبال محوطه تو عصر پنج ساعت فردا+

 ست؟ین یمشکل میدیم مسابقه

 

 .خرابه موتورم-

 

 گفته؟ یک+

 

 ش؟ینترکوند ینزد امروز مگه ؟یکور-

 

 اون مثل من کن صحبت مودب و بدون خودتو حد نکهیا اوال+

 همون از دونهی کنم؛دوما التماس و بکشم ناز که ستمین شاهان

  خونتونه در دم صبح تا دادم سفارش برات نوشو مارک

 

 ه؟یرنگ چه-

 

 .زد یپوزخند

 

 هست یسال چند من مهمه برام دنتیخر موتور نکن فکر! هه+

 نیا یبرا المیوسا تو کنمینم استفاده یا گهید رنگ یمشک جز

 .دمیپرس

 



  گفت و انداخت بهم یزیت نگاه نهیآ از

 

 داره توش هم یمشک اما زرد  -

 

 .آها+

 

 .سال جند اونم ؟یکنیم استفاده یمشک چرا-

 

 .هیشخص+

 

 گفتم فقط نگفتم یبد زیچ منم خب اما شد دلخور ازم کردم حس

 .هیشخص

 نیماش مارستان،ازیب میدیرس و نشد بدل و رد نمونیب یزیچ گهید

 .کرد بغلم محکم و سمتم دیکش پر مهراد شدم ادهیپ که

  کردیم بغلم بود بار نیشدم،اول بهش رهیخ تعجب با

 

 کنن یغلط چه داداشت و یآبج شاهان شیپ یبر یگینم+

 ؟ییتنها

 

  گفتم و زدم یلبخند



 

 .بودم مجبور-

 

 .نبود راهش اون اما+

 

 م؟یاریب پول میخواستیم کجا از! بود-

 

 گهید خدا تورو منم پیاک مرد یسالمت نا کنمیم جورش من+

 .نکن نکارویا

 

 وارد و کردم آراد از یکوتاه تشکر و رونیب اومدم بغلش از

 .شدم مارستانیب

 یجا به ینگران با من و بود عمل اتاق تو هنوز قشنگم یآبج

 بودم رهیخ شدیم حس کامال کنارم که شیخال

 

 (آراد)

 

 بدونه شاهانو داستان که نبود یکس زحمت تو انداختمت دیببخش+

 .برسه دادم به زود بتونه و

 



 بهتره؟ نامزدت حال هیحرف چه نیا-

 

  کرد زمزمه و نییپا انداخت سرشو خورده سر

 

 .نه+

 

 .شهیم درست نباش نگران-

 

  پس؟ شه درست قراره یک+

 

 .داداش بگم یچ هوف-

 

 ؟ی  ک قتونیمسا+

 

 .پنج ساعت فردا-

 

 کرد؟ قبول+

 

 آره-

 



 خب؟ بده انجام میزد حرف باهم که یهمونطور+

 

 .داداش حله-

 

 بهم مهراد بودن یبیعج یاومدم،آدما و کردم یخداحافظ ازش

 و رهیگیم وام اون چون نگم یزیچ باخت ماهک اگه بود گفته

  بده بهم پولمو کنه،تایم جور پول

 من یبرا پوال نیا که بگم دیبا و نبود بد یسرگرم و حیتفر یبرا

 بود پول خرده خونوادم و

 

 (ماهک)

 

 سه یکاینزد داشتم،ساعت یکوفت مسابقه نیا به یبد یلیخ حس

 هنوز اما بخش بودن کرده منتقل رو حورا و بود ظهر از بعد

 .نداشت ویکار چیه دادن انجام ینا و بود هوشیب

 

 مهراد؟+

 

 جان؟-

 

 .رمیم دارم من+



 

 ؟یشیم حاضر مسابقه برا-

 

 .آره+

 

 .برگرد زود باشه-

 

 .باشه+

 

 !برگرد خوب یخبرا با-

 

 !برگردم خوب یخبرا با دوارمیام منم+

 

 سمت کردم حرکت و شدم موتورم سوار و کردم یخداحافظ

 نامویپوت و دمیپوش یچرم یمشک شلوار و یمشک شرتیخونه،ت

 لباسام رو یکوتاه کت کردم گرد سرم باال موهامو و کردم پام

 پشت ینازک چشم خط و دمیکش لبام به یا رهیت رژ و دمیپوش

 .دمیکش چشام

 ادیز نه که یا ،چهرهیمشک بلند یانداختم،موها خودم به ینگاه

 ! زشت نه و بود دلبر و خوشگل

 .بود ینمک با و خوب ی چهره



 .بود بلندم یها مژه و یمشک درشت یها چشم صورتم ییبایز

 .انداختم خودم به ینگاه

 ام؟ خانواده یب چرا کجا؟ تا حقارت

 ندارم؟ ویکس چرا

 چمه؟ من مگه نداره؟ دوستم یکس چرا

 .بود مین و انداختم،چهار ساعت به ینگاه

 .کردم حرکت و شدم موتورم سوار و نییپا رفتم ها پله از عیسر

 ستادهیا کالفه که دمید آرادو که اونجا به دمیرس قهیدق چهل از بعد

 بود

 

 .سالم+

 

 !یکرد رید قهیدق سالم،ده-

 

 .خودتو نکش قستیدق ده همش+

 

 شد موتورش سوار و چرخوند حدقه تو چشاشو

 

 ه؟یچطور راندا+

 



 .برندس نجایهم برگرده تر زود کس هر محوطه تو دور پنج-

 

 گفت ییصدا هی هوی

 

 گهید راندارو بشمرم قراره که کن یمعرف منم داداش×

 

 به شدم،دستشو پیخوشت پسر هی متوجه که برگردوندم سرمو

 گفت و کرد دراز سمتم

 

 .ارمیلیا من+

 

 دادم دست بهش و دستم رو گذاشتم و آوردم در بمیج از یدستال

  دنیخند کردن شروع جفتشون که

 

 .ماهک منم-

 

 حاال؟ بود دستمال اون به یازین چه+

 

 .ستمین جنده من-

 



 خودش به زودتر اریلیا و هم تو رفت اخماشون بودنم رک از

  گفت و اومد

 

 زدنه؟ حرف طرز چه نیا+

 

 یادب یب زدمیم پس دستتو اگه! هرز گنیم بهم دارن ساله چهار-

 یبود نامحرم دادمیم دست اگه و بود

 

 گن؟یم یاونطور بهت ایهوم،ک+

 

  گفتم و کردم نگاه شادش ی افهیق به سرد

 

 .هیشخص-

 

 چهارده_پارت#
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  زد صدام آراد که کرد نگاهم گنگ

 



 بله؟+

 

 .نجایا ایب-

 

 یچ مثل که داد نشونم هیگرون و خوشگل موتور که سمتش رفتم

 .کردم ذوق

 

 اومد؟ خوشت+

 

 .ممنون-

 

 .ایب+

 

 .آوردمش و رفتم و دستم داد چوییسو

 

 .ممنون یلیخوبه،خ شیسوار+

 

 رو؟ مسابقه میکن کنم،شروعیم خواهش-

 

 .آره+



 

  گفت تعجب با که شدم موتورم سوار رفتم

 

 ؟یشیم اون سوار چرا-

 

 .ببازم که یباش کرده یکار اونو ممکنه چون+

 

 !دختر ینیب بد یلیخ تو-

 

 متوجه که آوردم در کتمو و شال و نییپا رفتم و ندادم یتیاهم

 .شدم بازوم دیسف پوست رو اریلیا ی رهیخ نگاه

 

 !ینش کور+

 

 !؟یچ-

 

 .نشه کور چشات وقتی گفتم یزد زل یلیخ+

 

  گفت و زد یپوزخند

 



 ؟یمال یلیخ یکرد فکر-

 

 !نبودم! نه بودم؟ مال یلیکردم،خینم فکرو نیا نه

  گفت آراد شدم که موتور زد،سوار یشخندین که ندادم جوابشو

 

 .یاوردینم در بود بهتر+

 

 داره؟ یربط تو به-

 

 .یبد نشونش خودتو دینبا کنهیم تتیاذ اریلیا+

 

 ؟ینگرانم یآخ-

 

 باشم؟ نگرانت دیبا چرا آخه+

 

 .درسته هوم-

 

 .بپوش کتتو برو+

 

 .خوامینم-



 

 !ها شهیم داستان برات+

 

 .ستین مهم-

 

 من بدتش خوادیم کردم فکر که کرد باز راهنشویپ یها دکمه

 و اریلیا سمت کرد پرت راهنشویپ یناباور کمال در اما بپوشم

  کرد تر سفت ترمز و گاز دور مشتشو

 بپوشم؟ من بده لباسو دیبا چرا! حرفا چه

 عذابم نیا و ومدیم آروم آروم.میکرد شروع و زد یسوت اریلیا

  دادیم

 .زدم داد

 

 !کن صبر+

 

  گفت و ستادیا کالفه

 

 چته؟-

 



 خنگو مهراد اون حرف ستین الزم اما بگم بهت خواستمینم+

 .یبد گوش

 

 !؟یچ-

 

 .دمیشن حرفاشو شبید+

 

  گفت و دیکش موهاش تو یدست

 

 خب؟-

 

 مطمئنم که بردم اگه میدیم مسابقه باهم مردونه و مرد امروز+

  گردونمیبرم پولو بهت من نه اگرم.بهم یدیم پولو برمیم

 

 .یراحت خودت طور هر-

 

 .خوبه+

 

 .روندیم خوب و بود ماهر م،واقعایکرد حرکت دوباره



 فشردم گازو شتریب و فرستادم بهش یبودم،لعنت عقب دورازش هی

 .رفتیم جت مثل اون شدینم اما

 !هوف

 .دمیرس بهش تا روندم و کردم جمع قدرتمو تموم

 قهیدق چهل بایتقر و بود سرم پشت.افتادم جلو ازش و زد یلبخند

 یلیخ ی م،محوطهیبود کرده تموم دورشو دو تازه اما بود گذشته

 .بود یبزرگ

 و بود یقدر بیرق یلیخ اون اما بودم کرده جمع توانمو تموم

 مسابقه شروع از قبل حرفم گفتن از کنم اعتراف بتونم دیشا

 بودم شده مونیپش

 .بود ازم تر جلو متر صد بایتقر اون و بود گذشته یادیمدتز

 ازش زدن جلو یتکاپو در منم و روندیم داشت بودو آخر راند

 !دیرس زودتر اون اما بودم

 ! باختم من

 ! باختم بازم

 .هیشانس چه نیا اخه میداشت فاصله متر چند فقط

 دمیکش داد و زدم بهش یمحکم لگد و کردم ول موتورو

 "یییییییییییییییلعنت"

  کرد جلب توجهمو آراد یصدا

 

 !یباخت+



 

 .نترس دمیم پولتو-

 

 .ترسمینم+

 

 .خوبه-

 

 مهراد از کال سیم تا ۱۹ متوجه که درآوردم مویگوش یعصب

 .شدم

 .گرفتم شمارشو جون یب و یخاک نیزم رو نشستم
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 تا گوشم،چند کنار گذاشتم یحال یب و ترش با و گرفتم شمارشو

 .برنداشت و خورد بوق

  زدم زنگ دوباره دلهره با

 باشه سالم حورا خدا نباشه،تورو کنمیم فکر که یزیچ لطفا ایخدا

  دیرس گوشم به زدنش نفس نفس یصدا که شمارشو گرفتم دوباره



  گفت یخوشحال یصدا با هوی

 

 .کن کنسل رو مسابقه ماهک یواااا+

 

  دمیپرس یچ هر از قبل و شد کم استرسم از

 

 چطوره؟ حورا حال+

 

 .خوبه خوبه-

 

 کنم؟ کنسل چرا+

 

 .بود معلوم کامال و داشت بغض صدام

 

 ؟یکنیم هیگر-

 

 .آره+

 

 شده؟یچ-

 



 .شده تنگ حورا یبرا دلم+

 

 نشده تنگ حورا یبرا شد؛دلم ریسراز اشکام و شکست بغضم

  بود؟ شده بود

 .نبود اون هام هیگر لیدل اما بود شده آره

 

 !ماهک الو+

 

 جان؟-

 

 ؟زنمیم حرف دارم دوساعته ییکجا+

 

 .نجامیا-

 

  شد؟یچ مسابقه+

 

  گفت بود شده شیقاط ذوق یکمی که ییصدا با هوی

 

 ؟یبرد+

 



  گفتم و انداختم بودن بهم رهیخ که یاریلیا و آراد به ینگاه

 

 .بردم آره-

 

 .دارم کارت نجایا ایب پولو رینگ ازش+

 

  گفتم متعجب

 

 م؟یکن مرخص هوا باد با رو حورا پولو؟ رینگ که یچ یعنی-

 

 دارم خوب خبر یکل مارستانیب برسون خودتو عیسر گفتم+

 .برات

 

 ! بودم باخته کردم،من پاک اشکامو و کردم قطع ویگوش

 .دمیپوش شرتمیت رو کتمو و تکوندم شلوارمو پشت یخاکا

 و انداختم بود رهیخ من حرکات به سکوت تو که یآراد به ینگاه

  گفتم

 

 م؟یکن صحبت تنها شهیم+

 



 .حتما آره-

 

  رفت و انداخت بهم یچپ نگاه اریلیا

 

 ؟ینگ مهراد به شهیم+

 .امروز به راجع

 

 ؟یبرد یگفت بهش چرا-

 

 .باختم بدونه خوامینم چون+

 

 آهان-

 

 خب؟ دمیم بهت کنمیم جور پولتو من+

 

 .نداره یبیع بده یداشت وقت هر باش-

 

 .کنم امضا سند برات تا مینیبب همو فردا+

 

 .ستین مهم-



 

  گفتم و کردم یاخم

 

 نده؟ نشوید و ببازه سوار موتور هی یدید حاال تا! هست+

 

 ...تو اما-

 

 دمیم بهت گفتم ستمین که فلج داره فرق میمال وضع فقط من+

 

 .باش-
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  مارستانیب سمت کردم حرکت و کردم یمختصر یخداحافظ

 دمیپرس رشیپذ از و تو دمیدو عجله با مارستانیب به دنمیرس با

  کجاست حورا

 

 کجاست؟ یصفو حورا خانم اتاق دیببخش+



 

 .چپ دست راهرو یانتها-

 

 که شم وارد اتاق،خواستم سمت کردم حرکت و دادم تکون یسر

  شد راهم سد یپرستار

 

 .تو نیبر نیتونینم دیببخش+

 

 .نمشیبب خوامیبرم،م دیبا من اما-

 

 .دییبفرما لطفا شهینم+

 

  اومد مهراد که یصندل رو نشستم و نگفتم یشتریب زیچ

  کرد تعارف و کنارم بود،اومد دهیخر وهیآبم خودش یبرا

 

 ؟یخوری،میدیرس دونستمینم+

 

 .نه-

 

 .خوشمزستا+



 

 .کارتو بگو ایب ندارم حوصله-

 

 ندارم؟ حوصله یگیم بعد یبرد رو مسابقه یرفت+

 

  شدم یعصب شتریب و افتادم مسابقه ادی

 

 برم؟ ای یگیم+

 

 .خونوادم-

 

 خب؟+

 

 .نجایا اومدن-

 

  دمیپرس تعجب با

 

 !دروغ-

 

 .اومدن یرفت نکهیهم بخدا نه+



 

 شد؟؟؟؟یچ خب-

 

 حورا حال مامان گذشت؛بعد سکوت تو همش اول ساعت هی+

 رفتن کردن هیتسو دنیم مارستانویب ی نهیهز گفت و دیپرس رو

 .میبزن سر بهشون حتما شد مرخص که حورا گفتن

 

 کنم؟ یغلط چه یبده اونهمه با من بهش،حاال زدم زل یناباور با

  گفتم و زدم یزور لبخند

 

 !خوبه+

 

 شده؟یچ.هست تیزیچی انگار تو-
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 باشه؟ خوادیم یچ بابا نه+

 



 ؟یا کالفه ینطوریا چرا پس-

 

 .میبزن حرف بعدا رونیب رمیخستم،م کمی راستش خب+

 

 .باشه خب-

 

 خونه سمت کردم حرکت و شدم موتور سوار و پاشدم

 

**** 

 

 و فشردم لبام رو شتریب رو یا قهوه مات رژ و دمیپوش لباسامو

  بود فرستاده برام آراد که یآدرس سمت کردم حرکت

  شدم وارد و شاپ یکاف به دمیرس قهیدق چند از بعد

 

 .سالم+

 

 ؟یچطور سالم-

 

 ؟یخوب گذره،تویم+

 



 .خوبم اره-

 

 شکر+

 

 ؟یخوریم یچ-

 

 .یچیه+

 

 .حسش داشتم،نه پولشو نه اما بخورم خواستیم دلم

 

 !بگو که شهینم-

 

 نیتر انداختم،ارزون بهش یمختصر نگاه و برداشتم رو منو

  بود قهوه داشت که یزیچ

 

 .قهوه هی+

 

  گفت و زد صدا گارسونو

 

  زعفرون یچا هی و یشالت کیک و قهوه هی لطفا+



 

 شروع دیبا کجا بگم،از یچ دونستمینم و بودم کرده سکوت

 کردم؟یم

 

 ....آراد+

 

 جانم؟-

 

  دمیدزد نگاهمو عیسر و شدم رهیخ چشمش تو شده مسخ

 

 .عتریسر یچ پولو،هر دمیم بهت من+

 

 .یباش راحت یتونیم ستین یا باشه،عجله-

 

 بدم؟ دیبا ممنونم،چکم+

 

 .ستین الزم نه-

 

  من یجلو گذاشت رو کیک که آوردن سفارشارو

 



 .دادم سفارش قهوه فقط من اما+

 

 .بخور کیک با تلخ   یلیخ-

 

  شدم ام قهوه خوردن مشغول و نگفتم یزیچ

 

 ؟یمشک چرا+

 

 و دادم قورت دهنمو تو کیک و کردم نگاهش کردمو بلند سر

  گفتم

 

 ؟یمشک چرا یچ-

 

 .لباسات+

 

 بده؟ مگه-

 

 تو؟ سن تو دختر هی یبرا ستین بهتر شاد+

 

 .نه-



 

 خب یعزادار شهیهم انگار یول+

 

 .عزادارم هست یسال چند منم-

 

 کنم صحبت بهش راجع نداشتم کرد،دوست نگاهم گنگ

 

 .ستین مهم کن ولش+

 

 .باشه-

 

 صفحه به یخورد؛نگاه زنگ شیگوش که بود نگذشته لحظه چند

  داد جواب کالفه و انداخت شیگوش ی

 

 یفهمیم باشه باشه باشه گفتم........مامان؟ هیچ+

 حرف طرز چه نیا آخه......گهید بده مهلت بهم خب.......اصال؟

 .....خونه امینم امشب من نباش منتظر.....زدنه؟

 

 نگه دستاش نیب سرشو و کرد قطع ویگوش یخداحافظ بدون

  داشت



 

 .برم من یباش تنها یخوایم اگه+

 

 ...ستین یمشکل نه-

 

 من یگوش زنگ نباریا که گذشت سکوت به گهید قهیدق چند

 .شکوند نمونویب سکوت

 .بودم شده آشنا باهاش یمجاز که دوستام از یکیبود، آرزو

 

 الو؟+

 

 ماهک؟ یخوب سالم الو-

 

 ؟یچ تو ستمین بد آره+

 

 خوبم منم-

 

 هم غهیص باکرست دختر هی دنبال هست نفر هی نیبب ماهک+

 به اسمتو یخوایم ستین رمیپ و هیخوب آدم کنهیم عقد کنهینم

 بدم؟ نوچش



 

 کم ویگوش یزدم،صدا گند که دمیفهم و کردیم نگاهم متعجب آراد

  گفتم غم و انزجار و کردم

 

 ....بگو شرطمم حتما یداد اسممو اگه-

 

 هجده_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 .رضوان:قلم به

 

 نگاه بود شده رهیخ بهم اخم با که یآراد به و کردم قطع ویگوش

 .کردم

 

 ه؟یچ+

 

 .یبد خوادینم پولم اون ستین اتیپاک خودتو فروختن به الزم-

 

 .نییپا انداختم سرمو و دمیکش خجالت

 



 کنم،حاال ازدواج دیبا که بدم،باالخره انجامش خوامیم خودم من+

 !یاونطور چه ینطوریا چه

 

 .اشتباه   کارت-

 

 .ستین مهم برام+

 

 زدیم هم شویچا تند تند و یعصب یکوچ قاشق با و نگفت یزیچ

  گفتم که

 

 لمیف باهم یایرون،میب انداختت مامانت که تنهام،توهم امشب+

 م؟ینیبب

 

  گفت و کرد نگاهم یکم

 

 .باش-

 

 .مزخرف سکوت نیا از شدم خسته میبر پاشو خب+

 



 گفت و کرد یاخم که کنم حساب برم پاشد،خواستم و زد یلبخند

 .امیب منم تا برو

 یدرست کار کافه تو تیجمع اون تو باهاش کردن مخالفت

  کنمیم حساب باهاش بعدا نبود،حاال

 و اومد اونم قهیدق چند از بعد که نشستم موتور رو و رونیب رفتم

 خونه سمت میکرد حرکت و شد موتورش سوار

 سرش از کالهشو که همونطور که خونه میدیرس قهیدق ده از بعد

 گفت داشتیبرم

 

 ه؟یچ لمتیف+

 

 .عاشقانه هم دارم ترسناک هم-

 

 .خوبه هوم+

 

 .دارم درامم-

 

 باال؟ یدار تنقالت خوبه+

 

 .نه-



 

 .امیم االن رمیگیم رمیم من پس+

 

 ..توها مهمون یول باش-

 

  رفت شدو سوار و دیخند

 رفتن راه ینا اصال ها،اما پله سمت کردم حرکت و تو رفتم

 و تو اومد شاهانم و شد باز در که شدم آسنسور سوار نداشتم

  فشرد خودشو واحد

 و سمتم برگشت شاهان که کرد پر آسانسورو کل یبد بوس

  شدم قرمزش یچشما متوجه

 .دادیم الکل گند بوس

  گفت و جلو اومد قدم هی که عقب دمیکش خودمو دهیترس

 

 ــهیمــوتــور داد ادامه و کرد یا سکسکه....پسر اون با یداشت+

  ـــــد؟؟یـــخـــنــــدیتوم یحــرفــا به ؟یــزدیمــ الس

 

 حرفاشو خودشو تعادل و بود دهیکش گفتیم که یکلمات تموم

  نداشت

 

 ماهکم؟ آره+



 

 از دستشو که کنار بکشمش و نشیس رو بزنم رفتم و کردم یاخم

  خودش به چسبوندتم و گذاشت باسنم رو محکم لباس رو

  دنیبوس کرد شروع و لبام رو گذاشت لباشو بکشم غیج رفتم تا

 حرکاتشو تر آروم اوردیم کم نفس که یگاه و دیبوسیم خشن

  کردیم تکرار

 بکشم رونیب بدنش حصار از خودمو کردمیم تقال چقدر هر

  شد دهیفا یب تقالهام و نتونستم

 به میدیرس و شد باز در و اومد آسانسور نگید نگید یصدا

  واحدش

  بود داشته نگهم محکم هنوز اما خوردیم تلو تلو

 و داشت نگه کمرمو محکم که کنم فرار خواستم و رونیب میرفت

  نیزم رو کرد پرتم و کرد باز واحدشو در هیثان هی تو

 در پاهام از شلوارمو حرکت هی تو که شم بلند خواستم و گفتم آخه

 شد برهنم بدن به رهیخ لذت با و آورد

  کردمیم تقال و زدمیم غیج

  گفت و بهم شد رهیخ اخم با که باال دمیکش شلوارگو

 

 ؟یبکش درد یخوایم کوچولو گربه+

 

 شووووووووو خفهههههههه یییییییییییییعوض شوووووووو خفه-



 

 بلند و زدم پسش شدت به که کمینزد آورد سرشو و کرد یا خنده

 از اتاق تو بردتم و گرفت کمرمو که رونیب برم خواستم و شدم

 پاهامو و دست و تخت رو کرد پرتم و برداشت یطناب کمدش تو

  بست

  نداشت یا دهیفا چیه اما دمیکشیم غیج داشتم

 

 شاهان....خدا تورو شاهااااااااااان.....شاهاااااااااااان.....شاهان+

 شاهان......شاهانننننننننننن.....کنمیم تویزیکن شاهان....دخترم من

 ....ـیعز جون رو تو شاهان........ایب خودت به یمست تو

 

 زنده زنده بود؟داشتم دهیرس خط گذاشت،ته دهنم تو یا پارچه

 !!شنوه؟ینم پس؟التماسامو کو دم؟خدایدیم مرگو

 

 نوزده_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 .رضوان:قلم به

 

 یانگار اما نکنه که کردمیم خواهش ازش هیگر و هق هق با

  دیدینم بدنم بجز یچیه اون



 هام نهیس نیب وار نواز دستشو و کرد باز مانتومو یها دکمه

 شکمم رو دنیکش یفرض یخطا کرد شروع و دیکش

  شدینم که شدینم اما کنم آزاد چنگش از خودمو کردمیم یسع

 بود؟ یچ من گناه

 

 کمرمو که شورتم تو برد انگشتاشو از یکی و نییپا آورد سرشو

 و یزندگ نکنه،تمام یکار بفهمه تا تخت رو دمیکوب محکم

 میدخترونگ نیهم تو شدیم خالصه من سرنوشت

  شدن شتریب اشکام و افتادم آرزو زنگ ادی

 حس وجودم تو انگشتشو یگرم و دیکش یفیرخفیت دلم ریز هوی

  کردم

 .شدم رهیخ تنم نییپا و خودم به ناباور و ترس با

 ن؟یهم شد؟ تموم

  انگشتش نیدوم بعد و کرد حرکت به شروع انگشتش هوی

  نبود بدهکار گوشش اما نکنه گفتمیم و زدمیم زجه

 یفرصت چیه بدون و کرد خارج دهنم از رو پارچه و اومد

  کرد خودش ریاث لبهامو

 

 ...ریبگ آروم! یببر لذت خوامیم+

 

  زدم داد و انداختم بود دیسف ی مالفه رو که یخون رد به ینگاه



 

 ناموس یب کن ،ولمیــــــــــــــــــــــــــــیلعنت+

 

 مچ تا شلوارمو رحم یب و انداخت پام وسط به یمحکم چنگ

 یها یگو کمد تو از و نییپا دیکش شورتمم و نییپا دیکش پاهام

 کردم ضعف و رفت نفسم که بدهنم تو گذاشت و درآورد یبزرگ

 شدن پاره لحظه هیداغم، بدن تو سرد یها یگو شدن وارد با

  کردم حس خونو قیعم انیجر و تنم نییپا

  زدم داد

 

 .کن ولم کن،شاهان ،ولمیوحش ی ،پسرهیـــــــــــــــــــــــیوحش+

 

 !دخترم هنوز و ستنین خون اونا که دادمیم یدلدار خودم به

 و شد باز یبد شدت با در که روم زد مهیخ و دراورد رهنشویپ

 به فرستادن لعنت بکنم تونستم که یکار تنها و دمید آرادو قامت

 .نهیبب لختمو نامحرم بود شده باعث که بود شاهان

 و ها دم،مشتیدیشدنشونوم ریدرگ خوب اما دنیدیم تار چشمام

 تقال یجون یب با من و شدنیم شاهان حواله یه آراد یفحشا

 .کنم باز پاهامو و دست کردمیم

 از آراد و بود شده هوشیب بود خورده که ییکتکا شدت از شاهان

 داد که بهم دیرس محکم یقدما با و سمتم دیکش پر و شد بلند روش

  زدم



 

 ....نــــکـــــــــــــــــن نگاااااااااااااااه+

 

  گفت و باال برد وار میتسل دستاشو

 

 .ببرمت زودتر خوامیم! باش اروم! سیه-

 

 .نزن دست من با عقب برو گفتم+

 

 .باش آروم زنمینم چشم-

 

  کرد باز پاهامو و دست و نکرد توجه من یدنایکش داد به

 یب و بودم یخال سقف به رهیخ عجز با من و دیکش باال شلوارمو

 .زدمیم هق صدا

 !بود شده خانم،تموم ماهک نه بودم زهیدوش نه گهید

 کمرم خوابوندتم،درد کاناپه رو و خونه تو بردتم و کرد بغلم

 ....کردیم دوبرابر دردمو یه که بود دیشد اونقدر

 

 ستیب_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان



 .رضوان:قلم به

 

  گفت و سمتم اومد آراد

 

 ...برگرد+

 

  گفت که نکردم یتوهم،توجه اخماش و بود نییپا سرش

 

 .....برگرد کنهیم بد حالتو ها یگو اون+

 

 .نبودم باکره گهید بودم،هم مطلقه هم داشتم؟! نداشتم یا چاره

 چشماش به ینگران و ترس با و شدم جا به جا خجالت با یکمی

  گفت که شدم رهیخ

 

 !باش آروم ندارم تیکار+

 

 و دمیگز لب و دمیکش یآه که دراورد هارو یگو و سمتم اومد

 چند از بعد و انداخت زباله سطل تو رو یخون یها یگو اونم

 گرفتم فاصله ازش و کردم جمع خودمو که شمیپ اومد قهیدق

 



 هان؟ برم یخوایم اگه+

 

 .ترسمیم نه-

 

 ...باش اروم پس باشه+

 

 کرد اشاره و جلو داد هل دمنوشو وانیل که میبود کرده سکوت

 بخورمش

  گفتم بود شده دورگه هیگر شدت از که ییصدا با

 

 .خورمینم+

 

 .دردتو کنهیم اروم-

 

 .خوامینم+

 

 دختر؟ یکنیم لج چرا-

 

  دمیکش داد

 



 ــــســــــتـــــــمینــــ دخـــــــتــــــر مـــــــــن+

 

  دیکش آغوش به منو کنارمو اومد

 

 ! سیه+

 عذاب خودتو چرا کرد یناموس یب که بود اون بود اون ریتقص

 رفتمیم دینبا خوامیم معذرت! یپاک ماهک   همون هنوزم تو ؟یدیم

 .رونیب

 

 .ستین تو ریتقص-

 

 .باش آروم کمی لطفا+

 

  کردیم درد یلیخ بودم؟کمرم شده آروم بهیغر مرد بغل تو

 

 ماهک؟+

 

 !بله؟-

 

  نشست کنارم و شد جدا ازم



 

 نه؟ مگه نکرد یکار+

 

  گفت یناراحت با که نییپا بودم انداخته سرمو خجالت با

 

 .بود ییجایب سوال دیببخش+

 

 .یاومد که ید،مرسینرس کیبار یجاها نکرد،به یکار-

 

  گفتم یآروم آخ و دیکش ریت کمرم که شدم بلند

  اتاق تو برم که کرد کمکم و اومد

 .حموم سمت کردم حرکت من و رونیب رفت خودش

 

 (آراد)

 

 میشم،داریم یعصب بازم ماجرا اون یادآوری اتاقش،با تو بردمش

 خانواده یب آدم مشت هی م؟یکنیم یزندگ ایک با

  آشپزخونه تو رفتم و دمیکش یپوف کالفه

  کردم درست فنجون تو یا یاهیگ دمنوش و کردم باز خچالوی در

 ..براش کنم درست سوپ کمی تا برداشتم جاتیسبز یکم



 

 کیوستیب_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  کنم چکاریه نبودم بلد

 بخاطر اما رستوران زدم زنگ و انداختم ساعت به ینگاه

 نبود باز جا چیه یرسم التیتعط

 هوی که گرفتمیم پوست هارو ینیزم بیس و کردم خرد رو جایهو

  کندم وینیزم بیس نصف

  دادم ادامه و دمیکش یپوف

  بجوشه گذاشتم و ختمیر آب توش و کردم مخلوط باهم موادو

  زدم اتاقشو در و اتاقش سمت رفتم

 

 ماهک؟+

 

  زدم درو دوباره که نداد یجواب

 

 خانم؟ ماهک+

 



 باشم تر میمال یکم کردم یسع نباریا که نگرفتم یجواب بازم

 

 ؟یکن باز درو لطفا شهیم+

 

 رو پوش تن با دمید که شدم وارد خودم دهینم جواب دمید یوقت

 دهیخواب تخت

  شدم نشیس یرو یها یکبود متوجه و سمتش رفتم

 دادم تکونش و دادم رونیب یعصب نفسمو و بستم خشم با چشمامو

  نشد بلند اما بپوشه لباس و شه داریب تا

 نشه سردش تا بدنش رو دمیکش پتورو و شدم الیخیب

  انداختم نداشت یرنگ چیه که سوپم به ینگاه و رونیب رفتم

 شد؟یم یشکل اون مامان یسوپا چرا پس

 کم کم که دمیکش دراز کاناپه رو و انداختم باال یا شونه الیخیب

  برد خوابم

 

* 

 

 "بعد ساعت کی"

 



 رفتم بود شده داریب خواب از که شدم یماهک متوجه و شدم بلند

  سمتش

 

 ؟یبهتر+

 

 ختیریم اشک فقط و زدینم یحرف

 

 بگو یزیچ هی+

 

 ....برو-

 

 دووستیب_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گفتم متعجب

 

 کجا؟+

 

 دیکش داد



 

 بروووووووووو گفتم-

 

 باش آروم زمیعز باشه،باشه+

 

 به بودم؟ کرده خودم زیعز اونو که بودم من نیا! من؟ زم؟یعز

 دهیند یزایچ حق

  رونیب اومد اتاقش از ساعت کی از بعد که رونیب رفتم

 

 خوامیم معذرت آراد+

 

 ستین الزم-

 

 ستمین خوب اصال خدا تورو دیببخش+

 

 ستین الزم که گفتم-

 

 بگم؟ یزیچ هی شهیم+

 

  بود شده میترم بغضش کرد،انگاریم نگاهم یاشک یچشما با



 

 بگو-

 

 .....ـیقض نیا شهیم+

 

 !مونهیم خودمون نیب یبگ یزیچ ستین الزم-

 

 درهم ابروهاش و ارهیب دووم ادیز نتونست که زد ینیغمگ لبخند

  شد یجار اشکاش و شد

  زد یا قهقهه و کرد نشپاکیآست سر با اشکاشو خنده همون با

 

 ندارم یچیه گهید+

 

 شدم پا و کردم ید،نچیکشیم شیآت به دلمو یجور بد رفتارش نیا

 رفت عقب قدم هی که سمتش رفتم

 

 زنمینم بهت یبیآس من یکن یدور ستین الزم+

 

  گفتم ملتمسانه و باال بردم دستامو

 



 گمیم راست بخدا نیبب+

 

 پرت خودشو و سمتم کرد تند پا عجله با و شد چشمام تو رهیخ

  کرد زدن هق به شروع محکم و بغلم تو کرد

 چسبوندم سرش به چونمو

 

 !ستین یزیچ سیه اشکاتو نمینب! سیه! سیه+

 

  سهوستیب_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گفت اشک با و رونیب اومد بغلم از کنان نیف نیف

 

  یرسوند خودتو که یمرس شدیم بد یلیخ یومدینم اگه+

 

 یرفت یگذاشت چرا بگه و بزنه غر خواستینم یعنیشدم، متعجب

 حرفا؟ نیا و

 بال بال ها جوجه مثل که کردم نگاه بهش و زدم یتلخ لبخند

 کردیم هیگر زدویم



  گفتم و سمتش رفتم

 

 چه نیبب میبر ایب یبد ادامه تیزندگ به یتونیم وفتادهین یاتفاق+

 پختم یزیچ

 

  آشپزخونه تو بردمش و نکردم یتوجه که بگه یزیچ خواست

 رو قابلمه در که شد رهیخ بهم منتظر و یصندل رو نشست

 شدم رهیخ رنگم یب سوپ به و برداشتم

 تعجب با که جلوش گذاشتم و کاسه تو کردم جا و شدم الیخیب

  گفت

 

 غذات؟ نهیا+

 

  گفتم یناراحت با

 

 !خوبه میلیخ چشه مگه-

 

  گفت و کاسه تو ختیر دوباره و زد هم اتویمحتو قاشق با

 

 نه؟ مگه بخورمش نویا من یندار توقع+



 

 دارم توقعو نیهم فقط اتفاقا-

 

  گفت و زد همش دوباره

 

 س؟یسوس+

 

  کردم نگاهش طلبکارانه

 

 گهید بود کم سشیسوس داشت یا دلمه فلفل و ینیزم بیس خب-

 شهیم تنوع بعدم

 

  گفت و دیخند

 

 خورمشینم چندشو زیچ نیا من چون بخور خودت پس+

 

 نخور-

 

 تو همشو و شد بد حالم که گذاشتم دهنم تو یقاشق و جلو رفتم

 کردم یخال ییدستشو



 درآورد ادامو خنده با و سمتم اومد

 

 سرآشپز؟ نه مگه!  خوبه میلیخ+

 

  گفتم و خودمگرفتم به یا یجد ی چهره

 

 !بله-

 

  چهاروستیب_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  زد داد بلند و سمتم کرد پرت رو حوله

 

 ریبخ شب خوامینم یزیچ+

 

 یبمون گرسنه دینبا ایب-

 

 خورمشینم اونو عمرا من اما+

 



  بابا یا-

 

  بود کرده ازدواج ایتازگ که دوستام از یکی به زدم زنگ

 

 ار؟یسام الو+

 

 !یدیپرس ما از یحال هی شما به داداش،به سالم-

 

  اریسام گمایم+

 

 گما؟یم یگیم ینطوریا که یکرد کاریچ-

 

 یچیه+

 

  بودم مجبور اما دنشیپرس از دمیکشیم خجالت

 

 ؟یداد بهش یچ خانمت تیتقو یبرا تیعروس اول شب داداش+

 

 ناراحت زایچ نیا از بودم مطمئن و بود باز افکار با یپسر

  شهینم



 

 قبلش؟-

 

 .نه+

 

  خونمون آورد نایا جگر و یکاچ مامانم بعدش واال-

 

 یمرس باشه+

 

 توراهه؟ زنداداش ه؟یخبر-

 

 نگو پرت و چرت نه+

 

 کردم یخداحافظ و کردم تشکر یسرک سر که داد سر یا خنده

 

 بلد که هم یکاچ رمیبگ جگر براش تا نبود باز جا چیه و بود شب

  نبودم

 شدم متوجه که اتاقش بردمتو و گرمکردم ریش وانیل هی و رفتم

  خوابه



 دراز کاناپه رو و رونیب اومدم و نهیآ رو گذاشتم وانویل

 از تونستمینم رفتینم رونیب سرم از یلعنت ی صحنه دم،اونیکش

  کنم محوش چشمام یجلو

 بخوابم کردم یسع و دمیخواب چپم ی شونه رو

 

 پنجوستیب_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 دادیم نشون صبحو شیش شدم،ساعت داریب خواب از صبح

 ترس با شبید یادآوریبا و انداختم یخال ی خونه به ینگاه

 ها فرشته مثل که دنشید با رسوندمکه ماهک اتاق به خودمو

  بستم آروم درو و گفتم یشیآخ بود خواب تخت رو آروم

  رونیب رفتم و کردم صبر یکم

  دادم سفارش و ستادمیا دمیرس که یا یگرکیج نیاول

 

 داداش؟ بزنم یچ+

 

 ظرف هی تو دهیکوب هم دوتا مخلوط دوتاهم اهیس خالص دوتا -

  جدا ظرف هی تو هم دهیکوب هی و مخلوط تا پنج نیبد جدا

 



  زدمیم دست اون یغذا به دینبا و بودم ییشکمو بشدت آدم

 

  کنمیم حاضر االن داداش باشه+

 

 ..گرم دمت-

 

 هی با ساعت مین از بعد که شدم منتظر و یصندل رو نشستم

  اومد غذا پرس دوتا و کیپالست

  کردم یتشکر و کردم حساب

 

 (ماهک)

 

 بود نکرده برقرار یخاص ی رابطه شدم،چون داریب خواب از

 کشون و شدم د،بلندیکشیم ریت بشدت کمرم اما نداشتم درد ادیز

 گرفتم،اومدم یکوتاه یلیخ دوش بزور و رفتم حمام تو کشون

 یلش و گشاد یمشک شلوار با یگشاد یمشک شرتیت و رونیب

 آراد که گفتم یبلند آخ و نتونستم که ببندم موهامو دم،خواستمیپوش

  شد اتاق وارد مهیسراس

 

 ؟یاومد عه+

 



 شده؟یچ یخوب-

 

 .یچیه+

 

 ؟یخواینم کمک ؟یمطمئن-

 

 .نه+

 

 بود من طرف از یخاص پوشش منتظر انگار و بود نییپا سرش

 رونیب رفتم وضع همون با منم و رونیب رفت

  بست نقش لبام رو یکمرنگ لبخند کبابا دنید با

 

 نبودم زحمت به یراض یمرس+

 

  رمیبگ ازت پولشو تا یریبگ جون بخور ایب-

 

 یصندل رو نشستم رفتم و دمیخند

 

  ششوستیب_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان



  رضوان:قلم به

 

  رفت ادمی دردم لحظه هی کبابا دنید با و یصندل رو نشستم

 یآروم آخ با و دیکش ریت دلم ریز که بردارم ظرفو تا شدم دال

  کردم گرد عقب

  گذاشت شکمم رو دستشو و سمتم اومد زده شتاب آراد

 

 .مارستانیب میبر ایب...زهیشد؟چیچ ؟یخوب+

 

 اومده خودش به خودشم بودم،انگار لشیدل یب ینگران نیا مات

  شییهوی شدن هول نیا از بود کرده تعجب و بود

 

 .....من....زهیچ...خب+

 

 ویکس ره،منیبگ ازم رو یمهربون نیا و شه معذب خواستمینم

 شه نگرانم که نداشتم

 

 .نترس خوبم-

 



  و برداشت یگریج چنگال روم،با به رو نشست و گفت یا باشه

 بخورم تا دستم داد

  شدم خوردن مشغول و کردم یکوتاه تشکر

 

 ؟یدار دوست کباب+

 

 گستید زیچ هی گریج اما یلیخ اره-

 

 خودم رو رشیخ نگاه و بازش شین متوجه که کردم بلند سرمو

  اومد خودش به که پاش به کوبوندم یکی زیم ریز شدم،از

 

 چته؟+

 

 .بود جالب برام-

 

 ؟یچ+

 

 ادیم بدشون گریج از دخترا شتریب-

 

 ستمین سوسول اونا مثل من+



 

 داره؟ بودن سوسول به یربط چه-

 

 .ستمین اونا مثل من دونمینم+

 

 بخور غذاتو کن ولش-

 

 یعیما یگرم که شدم خوردن مشغول دوباره و گفتم یالیخیب آره

  کردم حس پاهام نیب رو

 یرو خون دنید با اما ترشحه کردم فکر نکنم توجه کردم یسع

 میزیخونر متوجه و دمیکش پام رون رو دستمو یصندل ی پارچه

  شدم

 

 امیم االن بشورم صورتمو رمیم من+

 

 برو باشه-

 

 کردم حرکت آروم آروم و گذاشتم وارید رو دستامو و شدم بلند

 تو و شد اهیس و تار چشمام هوی راه وسط که ییدستشو سمت

 رفتم فرو مطلق یکیتار

 



 هفتوستیب_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 (آراد)

 

 کرد خطور ذهنم به که یزیچ تنها و اومد افتادن یصدا هوی

  بود ماهک

  نیزم رو افتاده که شدم متوجهش که راهرو سمت کردم حرکت

 یرو خون ی لکه متوجه که کنم درست قند آب برم خواستم

  شدم شلوارش

  من یخدا یوا

 جفتمون اومد ادمی که رونیب کردم حرکت عیسر و کردم بغلش

  میدار موتور

 خدا آخ

 شاهان نیماش که اورژانس بزنم زنگ و باال برگردم خواستم

  زد بوق پام یجلو

 نبود،بود؟ یکار کتک و دعوا وقت االن

 داشت که یظیغل اخم با شدم نشیماش سوار و کردم عقبوباز در

  گفت کردینم نگاهم و بود خم که سرش و

 



 شدهیچ+

 

  ؟یکور-

 

 .....من نیبب+

 

 سمت کن حرکت زودتر یستین مهم اصال برام تو نیبب-

 مارستانیب

 

 که گرفتم خودمو یجلو یلیمارستان،خیب سمت کرد حرکت

  نزنم کتکش

  شدینم کردمیم پا اون و پا نیا یچ هر

  بستم پام با محکم درشو که شه ادهیپ خواست و میدیرس

 

 مثل ییها حرومزاده که ییهمونجا گمشو ستین بودنت به الزم+

  کننیم تحمل تورو

 

  تو کردم حرکت و نشدم جوابش منتظر

 

 "دارم ضین،مریاریب تخت هی لطفا"



 

 جونش یب و فیضع بدن به و خوابوندم تخت رو ماهکو عیسر

  کردم نگاه

 

 مونه؟یم سالم دکتر+

 

 داره یزیخونر رحمش-

 

 چرا؟+

 

 !نداشته یخاص ی رابطه شبید اونکه

 

  میکنیم یبررس دونمینم-

 

  برسونه خودشو تا مهراد زدم بودم،زنگ یعصب یلیخ یلیخ

 شدهیچ دیپرس یچ هر اما خودشورسوند که دینکش قهیدق ده به

  ندادم حیتوض بهش

  اومد سرم پشت مهرادم که رونیب رفتم

 کردم حرکتش و برداشتم یعوض شاهان سمت به تند تند قدمامو

  سمتش



  نییپا داد رو شهیش که نشیماش ی شهیش به زدم

 

 .....نییپا ایب+

 

 چرا؟-

 

 شه خوب حالم بزنمت کمی من ایب نییپا ایب+

 

 ......کردنیم نگاهم متعجب آراد هم اون هم

 

 هشتوستیب_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گفت و گرفت دستمو مهراد

 

  داداش؟ شدهیچ+

 

 بزنمش من نییپا ادیب بگو بهش-

 



 ؟یبزن چرا هیچ حرفا نیا زشته+

 

 باشم یعصب انقدر بود یعاد نه بگم خشممو لیدل تونستمیم نه

  دمیکش داد

 

 خانواده یب ی حرومزاده نیا بره بفرستش حداقل شیارینم اگه-

  رو

 

 شیپ رفتم منم و سمتش رفت مهراد که بگه یزیچ خواست

 ماهک

 

 خوبه؟ حالش دکتر+

 

  میکن مراقبت ازش دیبا-

 

 بمونه بمونه دیبا که وقت چند هر ستین مهم+

 

 مخارج هیتصو یبرا یحسابدار نیبر لطفا-

 

 چشم بله بله+



 

  گفتم روم روبه ی زهیم زهیر دختر به رو و رشیپذ سمت رفتم

 

 ماهک خانم یها کار ی نهیهز دیببخش+

 

 لشون؟یفام-

 

 دونمینم+

 

 بودن؟ اتاق کدوم تو خب-

 

 ۴۰۳ اتاق+

 

 یمهراب ماهک خانم آهان-

 

 بله+

 

 رو نهیهز کل و بهش دادم کارتمو و داد بهم رو یزیوار شیف

  کردم حساب

  ماهک شیپ برگشتم و دمیخر غذا و وهیآبم کمی و رونیب رفتم



 

 ماهک؟+

 

 ها مالفه تو برد فرو سرشو دنمید با

 

 نهوستیب_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  زدم صداش دوباره

 

 !ماهک؟+

 

 شده جمع مشتش تو که ییها مالفه ریز از یجون یب یصدا با

  داد جواب بود

 

 بله؟-

 

 ؟یخوب+

 



 خوبم-

 

 ر؟یز اون از رونیب یاریب سرتو یخواینم+

 

 نه-

 

 چرا؟+

 

 لطفا بزار رون،تنهامیب خوام،بروینم-

 

 شنینم حل ییتنها با مشکال نیا+

 

 شنیم-

 

 شنینم گفتم+

 

 آراد؟-

 

 بله؟+

 



 شد؟ چقدر مارستانیب پول-

 

  دمیکش یا کالفه پوف

 

 یدیم پسش بهم یشد نکردم،خوب که فرار+

 

 ....آخه اما-

 

  میبزن حرف خوب یزایچ به راجع ایب گهید بسه+

 

 اشکش سیخ صورت از رو مالفه و سمتش رفتم

 حس رو درد اونهمه اونو یجا بزارم خودمو تونستمیبرداشتم،نم

  نکردم ختنشیر اشک با یمخالفت نیهم یبرا کنم

  دیدزد نگاهشو که زدم صورتش به یتلخ لبخند

 کردمیم باز هارو وهیآبم از یکی که همونطور و کنارش نشستم

  گفتم

 

 پشت شهیه،همیخوب خانم یلیمادرمه،خ میسرما نیبهتر من نیبب+

 داداشمه منو

 



 ؟یدار داداش-

 

 دونهی آره+

 

 کنه خداحفظش-

 

 یمرس+

 

  گفت و انداخت ترش ی وهیآبم به ینگاه

 

 دهیم آرامش بهم دارم دوست انارو آب- 

 

 .خوشمزست و ترش آره+

 

 درش ناراحت حال اون از کردم یسع که گفت لب ریز یاوهوم

 ارمیب

 

  کنهیم خوب حالتو که بگو خوب زیچ هی تو حاال خب+

 



 کرد تر باز مچالشو صورت که یکج لبخند با و کرد نگاهم یکم

  گفت

 

 !کاکتوس-

 یس_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گفتم متعجب

 

 کاکتوس؟+

 

 اد؟ینم خوشت آره،ازشون-

 

 داره درد غاشیت+

 

  گفت و دیخند

 

 که خوبه یلیخ-

 



 دختر یا وونهید تو+

 

 دارم کاکتوسا از بزرگ ونیکلکس هی من-

 

 حاال؟ کاکتوس چرا+

 

  نیزندگ درس برام-

 

 !؟یزندگ درس+

 

 کشونینزد هیبرنده،کاف و یکاکتوسان،وحش اون مثل آدما-

 که زننیم بیآس بهت و کننیم نفوذ پوستت تو ی،جوریش

  یکن دایپ غاشونویت رد یتونینم

  تره قشنگ یلیخ تماشاکردنشون دور از

 

 ! بیعج یلیبود،خ بیعج برام حرفاش

 زد؟یم حرف ینطوریا که بود دهیکش ایچ دختر نیا

 

  ستنین ینطوریا آدما ی همه+

 



  بگذره زمان هیهستن،کاف-

 

 !ستنین ینطوریا نگو،همشونم ینطوریا+

 

  ن؟یچطور مردم نیا یدونیم-

 بهت یش کشونینزد تا اشونیلیکاکتوسن،خ هی مثل همشون اونا

 اما کننیم پرت غاشونویت که ییکاکتوسا مثل زننیم بیآس

 یبیآس یبش که کینزد یمار یکاکتوسا مثل نیموذ اشونیبعض

 یزد دست بهشون یکنجکاو سر از نکهیا تا اما بهت زننینم

 یلیخ آوردنش در که ییغایشه،تیم کیکوچ یغایت از پر دستات

 !میبگذر اد،حاالیز یلیسخته،خ

 

 !دهیفهم ی ساده دختر نیا بود دهیچیپ چقدر

 

 ؟یخوریم غذا+

 

 نه-

 

 ؟ینگ یزیچ مهراد به شهیم+

 

 مونهیم یباق خودمون نیب که گفتم شمیپ ی دفعه-



 

 ممنونم+

 

  گفت که میبود کرده سکوت

 

 آراد؟+

 

 بله؟-

 

 ارزشم؟ یب دختر هی گهید االن+

 

@skin98 

 

 کیویس_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کنهیم مزخرف یفکرا نیا از خودش با دونستمیم

 

 اصال نه-



 

 نگو یالک+

 

 گمینم-

 

 من؟ چرا+

 

 فراموشش باهم ایبود،ب اتفاق هی نمیا ادیم شیپ اتفاق نهمهیا نیبب-

  نبوده یزیچ که یانگار خب؟ میکن

 

 ...اما+

 

 مینزار یباق میاگر و اما گهید ایب-

 

 باشه+

 

  برد فرو ها مالفه تو سرشو دوباره

  گفت و آورد رونیب شد،سرشو بلند لشیموبا زنگ

 

 ؟یبد مویگوش شهیم+



 

 رو گذاشتم و دادم گرفت،جواب درد دستش که رهیبگ خواست

  دیچیپ خط یتو یدختر یگو،صدا بلند

 

 الو؟+

 

 سالم-

 

 ماهک؟ یچطور+

 

  بود شده شتریب بغضش انگار

 

 ؟یهست الو+

 

 خوبم-

 

  نشو نگران ادیز انقدر خوبم منم+

 

 شدهیچ کن ولم آرزو-

 



 ده؟یم یخوب پول باکرست دختر هی دنبال هست یکی گفتم ادتهی+

 

 خب؟-

 

  کننیم قبولت ادیز احتمال به نوچش به دادم اسمتو+

 

 "ماهک"

 

  رفت نفسم لحظه هی کردم حس دیچیپ گوشم تو که ارزو یصدا

 

  کن کنسلش آرزو+

 

 پــــــــــــــــول دهیم پول بهت ؟یشد خل دختر وا-

 

 با اما اومده بدش مکالمه نیا از که بود معلوم آراد ی چهره از

 نگه ویگوش تونستمینم بود دستم تو که یسرم و سوزن اونهمه

  دارم

 

  کن کنسلش گفتم آرزو+

 



  یکرد دایپ رو یا گهید کس نکنه-

 

  دیغر خشم با آراد

 

 "نشو مزاحمش گهید کرده دایپ آره"

 

 دوویس_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کردم نگاه بهش تعجب با

 

 ؟یضیمر مگه+

 

 ؟یچ یعنی نکارایا-

 

 ؟یچ یعنی که یچ یعنی+

 

 شه؟ یچ که ؟یبفروش خودتو یخوایم-

 



 قبال در دارم دوست خودمه مال بفروشم خودمو خوامیم آره+

  بره بدمش پول

 

  ینیزم بیس کاسه هی نه یزنیم حرف خودت به راجع یدار-

 

  من به بده ویگوش نداره یربط تو به+

 

 ؟یبفروش خودتو یخوایم نکنه-

 

 نه؟ که چرا+

 

  نکن وونمید ماهک یواااا-

 

  ادیز یلیبودم،خ یعصب

 

  دارم؟ کاریچ تو با+

 

 ؟یخراب آره؟ هان؟ یا هرزه مگه-

 

 ....فرقــــ نبودنم و بودن هرز ستمین دختر گهید منکه+



 

 و دیکوب هم به محکم اتاقو در که بدم ادامه حرفمو خواستمیم

  رونیب رفت

 شد اتاق وارد سرعت به مهراد رفتنش بعد

 

 ماهک؟ شدهیچ+

 

 کجاست؟ حورا-

 

  شهیم مرخص شب یمارستانیب نداره خبر+

 

 نگو یزیچ بهش-

 

 نکهیا ای نگرانته ادیم راست رهیم چپ آراد آقا نکهیا بابت از+

  یمارستانیب

 

  گفتم و کردم یاخم

 

 !جفتش-

 



  یزیچ گمینم باشه+

 

 خوبه-

 

 خونه تو افتاد؟ یاتفاق چه+

 

 .یچیه-

 

 خودت ای گنیم دروغ چشمات ای+

 

 حتما چشامه از مشکل-

 

@skin98 

 

 سهویس_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 از یخبر و بودم شده مرخص مارستانیب از که شدیم یدوروز

  نبود آراد



 صفحشو و شیویپ تو رفتم هزارم بار یبرا و برداشتم مویگوش

 شهیهم بود،مثل نیآنال کردم چک

  کردم پیتا و ایدر به زدم دلو

 

 .سالم+

 

 که کردم جمع وینکرد،گوش نگاه و دیکش طول یا قهیدق چند

  خورد زنگ

 

 الو؟+

 

 سالم-

 

  دمیکش ینفس

 

 سالم+

 

 ؟یخوب-

 

  شما یها یاحوالپرس از+



 

 ؟یکن شروع یخوایم-

 

 نه+

 

  کرد باز بحثو خودش که گذشت سکوت تو یا لحظه چند

 

 م؟ینیبب همو فردا-

 

 نه+

 

  شد دلخور کمی صداش

 

 باشه-

 

 ششیپ برم چکاب یبرا گفته دکتر برم دیبا فردا+

 

  دنبالت امیم-

 

 امیب تونمینم گفتم االن نیهم+



 

  میخوریم یبستن بعدشم میریم باهم دنبالت امیم-

 

  من مهمون یکی نیا اما باشه+

 

  دیخند مردونه

 

 باشه-

 

 نمتیبیم+

 

 .....ماهک.....زهیچ عه-

 

 بله؟+

 

 !رفته سر حوصلم میبزن حرف کمی-

 

 باشه+

 

 چخبر؟-



 

 ؟یکنیم کارایچ یچ تو یسالمت یچیه+

 

  خونه برم پوشمیم لباس دارم باشگاهم-

 

 باش مراقب باشه آهان+

 

 ؟یخورد شام-

 

  وفتادهین جا غذام نه+

 

 خودت؟ دستپخت به به-

 

 !!!!ایخورد دستپختمو بار هزار انگار به به یگیم یجوری+

 

@skin98 

 

 چهارویس_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به



 

  گفت و دیخند

 

  گشنمه یلیخ منم آخه نه-

 

 ؟ینخورد شام+

 

  نخوردم نه-

 

 تنهام نجا،منیا ایب خب+

 

  افتادم اونشب ادی و دیلرز صدام

 

  باهم مینیبب رو مینیبب مینتونست اونشب که یلمیف باهم ایب+

 

 گرفت صدات-

 

  نه+

 

 ؟یخوب-



 

 !خوبم+

 

 ام؟ین بزارم تنهات یخوایم-

 

 .ایب نه+

 

 شمیم مزاحمت پس-

 

 .منتظرم ای،بیمراحم+

 

 نیآست زیبل و شستم شدم،صورتمو بلند منم و گفت یا" فعال"

  زدم غذام به سر هی و کردم شلوارکم تاپ نیگزیجا رو یبلند

 نیاول خواستمیاد،نمین کم بودم دوارینبود،ام شتریب مانهیپ هی برنجم

  باشه داشته نقص خودمه پخت دست با که یشام

 نبود پختنم برنج دوباره وقت شب موقع نیا

 نستایا به سر هی و نشستم مبل رو و شدم کردن فکر الیخیب

  اومد در صدا به فونیآ که بزارم آهنگ زدم،خواستم

  کردم باز درو و رفتم

  گفت و اومد عیسر دتمید یوقت و باال اومد



 

 سالم+

 

 ؟یخوب سالم-

 

  موند منتظر و کرد دراز سمتم دستشو

 کوتاه دستشو هیثان چند بعد باالخره و کردم نگاه دستش به دل دو

  فشردم

 

 .تو ایخوبم،ب+

 

  نشست مبل رو مودب و تو اومد

 

 ؟یخوریم ییچا-

 

 ؟یکن دم تازه یخوایم ای یدار+

 

 دارم-

 

 آره پس+



 

 شدم ختنیر ییچا مشغول و آشپزخونه تو رفتم
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  دمیشن آرادو یصدا که شدم ختنیر ییچا مشغول و

 

 ماهک؟+

 

 بله؟-

 

 ؟ییکجا+

 

 نجامیا-

 

 گهید ایب+



 

 االن کن صبر-

 

 دست شیپ یتو رو یلیوان کیک از کهیت و برداشتم اروییچا

  شدم ییرایپذ وارد و گذاشتم کنارش یکیکوچ چنگال و گذاشتم

  برداشت رو ییچا وانیل که داشتم نگه سمتش رو ینیس

 

 یمرس+

 

  جان نوش-

 

 کرد،همونطور خوردنش به شروع ولع با که جلوش گذاشتم کمیک

  گفت خوردیم داشت که

 

 ؟یتوچ+

 

 خورمینم-

 

 چرا؟+

 



 بخورم کمتر گفته دکتر-

 

  دیکش خوردن از دست

 

  تو نه گفته من به دکتر-

 

  کن ولش دهینم حال ییتنها+

 

 وا-

 

  که میندار وا+

 

  پختما خودم-

 

 مرغ تخم و املت خونه تو که ،بسیدار یدستپخت چه یلعنت+

 حال به ده،خوشیم سوخته مرغ تخم مزه کمیک نیا یحت خوردم

   مهراد و حورا

 

  دمیخند

 



  ریبگ ادی خب-

 

 سخته+

 

 آسونه یلیخ نه-

 

  من نه آسونه تو یبرا+

 

 یریادبگی میکن یآشپز باهم تا بخور بدم شامتو میبر پاشو-

 

  دیخند

 

 ؟یدیم ادمی واقعا+

 

 نه که چرا اره-

 

 میبر پس باشه+
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 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 آخ و دیکش یکیکوچ ریت کرد،دلم حرکت سرم پشت و شد بلند

  رفت در دهنم از یواشی

 

 !؟یخوب+

 

 خوبم-

 

 شد؟یچ نگو دروغ+

 

 کشهیم ریت کمی یگاه-

 

  نمیبش گفت و عقب دیکش زیم پشت از رو یصندل

  کرد جا غذارو و رفت

  میبود نشسته سکوت تو

 

 رسهیم خوشمزه بنظر+



 

 یبگ دیبا تو دونمینم-

 

  دیخند

 

  خوشمزست سوخته مرغ تخم جز زیچ همه من نظر از+

 

  دمیخندیم که بودم من نباریا

 

 !یخورد زخم یادیز یانگار-

 

  یلیخ آره+

 

 نیا شن خوب کم کم که دمیم ادتی بعدش میبخور غذارو ایب-

  خوبه چقدر تیآشپز بود معلوم اونروزت سوپ از زخمات

 

 یا دهیچیپ شد،آدم پاک زود و نشست لبش کنج یکج لبخند

  دمیترسیم بود،ازش

 

 آراد؟-



 

 بله؟+

 

  بله گفتنیم بهم یوقت ومدیم بدم بگه؟ مردیم! گفتینم جان

 

  یچیه-

 

 شده گرد شد،چشام خوردن مشغول و انداخت باال یا شونه

  احساس یب چه! که بود،واقعا

 

 آراد؟+

 

 بله؟-

 

 شده؟ چطور+

 

 !یعال-

 

 واقعا؟+

 



  بخدا آره-

 

  خوبه پس خب+

 

 هیگر بود،دلم گرسنه یلیخ یشد،انگار خوردن مشغول دوباره

 دیبا دونستمیدونست،نمیم دردمو که بودیکس تنها خواست،اونیم

 .نه ای مشکلو نیا بگم بهش

 

 آراد؟-

 

 گپ بسه! یچونیپیم وبحثو یبگ یزیچ هی یخوایم یه+

 .شدهیچ زدن،بگو

 

 ....شاهان-

 

 تو رفت اخماش و افتاد بشقاب تو دستش از قاشق دیشن که اسمشو

 ...هم
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 ؟یچ شاهان+

 

 .....خب-

 

 !؟....خب+

 

 .داده ازدواج شنهادیپ بهم-

 

  خورد گره هم تو اخماش

 

 ؟یکردیم کوفتم شامو لقمه دو دیبا حتما+

 

  کرد جادیا یبد یصدا که ظرف تو کرد پرت قاشقو

 

 ....اما-

 



  یکن قبول یخوایم که نگو+

 

 هی خواستیم یک نه؟ که بودم،چرا کرده فکر بهش راجع یلیخ

 ! رادیا نهمهیا با من مثل یکی منو؟ مثل یدختر

 

  کنمیم فکر بهش دارم-

 

  دیکش عقب خودشو یکم

 

 واقعا؟+

 

 !مجبورم-

 

 !یستین+

 

 هستم-

 

 ؟یمجبور کرد اونکارو باهات فطرت پس یالش اون چون+

 

  زدم یتلخ لبخند و دمیکش یآه



 

  یدونینم زارویچ یلیخ تو-

 

  دیکش داد

 

 !بدونم تا بگو+

 

 باش آروم-

 

 !یکنینم قبول+

 

 !داره؟ یربط چه تو به! فهممینم-
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 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 ؟یندار یدار قبولم قیرف هی عنوان به+



 

 !خب آره-

 

 ازدواج زد بهت بزرگو بیآس اون که یکس با یخوایم چرا پس+

 ؟یکن فراموش یتونیم ؟یکن

 

 کنمیم مویسع-

 

 ! مزخرفه یلیخ شدن عاشق یبرا یسع+

 ؟یش متجاوزت عاشق یکنیم یسع

 

 ه؟یچ مگه آره-

 

 خورد گره هم تو شتریب اخماش

 

 ه؟یچ مگه بدم نشونت شه خون پر دهنت تو بزنم+

 

  رتمیگینم یکس گهید-

 

 ه؟یحرف چه نیا آخه+



 

 گمیم راست-

 

 !محضه چرند! راست؟+

 

 !رینخ-

 

 بله+

 

 ....نه گمیم-

 

 عقب خودمو یشد،کم کترینزد بهم و نشست میکنار یصندل اومد

  مرد اسم به یموجودات اونو از دمیترسیم دم،هنوزیکش

  کرد حل دستاش یگرما تو سردمو یدستا

 

 ماهک؟+

 

  داشتم یبیعج زد،حسیم دودو چشام

 

 بله؟....بــ-



 

 ؟یکنیم پنهون ویچ شده؟یچ مگه رتت؟یگینم یکس چرا+

 

 یچیه...ــیه..هـ-

 

  نگو یالک+

 

 یقیعم بکشم،نفس رونیب تنومندش یدستا از دستامو خواستم

  گفتم یکالفگ با و دمیکش

 

 دستمو؟ یکن ول شهیم آراد-
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 نهویس_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 شهینم+

 



 هق کردم داد،شروع دست بهم یبد حس لحظه هیدم،یترس ازش

  زدن

 

  خدا تورو-

 

 ؟یخوب ماهک؟+

 

  دتمیکش آغوش به نکرد،محکم ولم د،اماید ترسمو انگار

  کردم هیگر و زدم پا و دست

 

 ......من جون تورو.....کن ولم....خدا تورو-

 

 ی،بیبغلم تو نین،ببیبب! ستین یزیچ باش آروم شیه! شیه+

 .شیه ،نترسی،خوبیبیآس چیه

 

  دمیترسیم دینبود،نبا یزیگفت،چیم راست

 ز،منیچ چیه نکنم،به فکر یزیچ به و باشم آروم کردم یسع

  رمیبپذ و امیب کنار بودم بودم،مجبور مجبور

 نخورده بهم یکس دست سابقم نامزد باراد بودم،بجز زده خجالت

  بود یبد بود،حس



 !طونیبرش بود،لعنت نیریش بیعج که یگناه احساس

  گفت که گذشت سکوت تو یلحظات

 

 سرآشپز؟ خانم یخورینم غذا گهید+

 

 خورمینم نه-

 

 !ینخورد یزیچ ؟یمطمئن+

 

 آره-

 

 ماهک؟+

 

 جان؟-

 

 کرده آرومم که بود یآدم تنها چون! جان گفتم! بود بار نیاول

 که یآدم تنها هم کنه آرومم تونست که بود یآدم تنها بود،هم

  دونستیم رو بود میزندگ ننگ ی لکه که یراز نیبزرگتر

  اومد خودش به عیسر اما کرد تعجب یکم اونم

 



 !شاهان؟+

 

 ...کنم فکر دیبا-
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  گفت یا باشه و شد درهم دوباره اخماش

  دیکش خوردن غذا از دست

 

 ...گهید بخور+

 

 رمیس-

 

  که یا گرسنه یگفتیم شیپ قهیدق چند نیهم+

 

  نشو لهیپ رمیس گفتم-



 

 یک نشست،من گلوم تو یبد برخورد،بغض شدم،بهم یجوری

 نشو؟ لهیپ گفتیم ینطوریا که شدم زونشیآو

  برداشتم قدم حال سمت به و کردم ترک زویم و پاشدم

  گفتم و بردم باال صدامو

 

  بمونه زو،بزاریم یکن جمع ستین الزم+

 

 که یکس با ازدواج ای ازدواجم؟ بود؟ دلخور یچ نداد،از یجواب

 ده؟یدر خشونت با مویدخترونگ

  برداشت مبل یرو از کتشو و رونیب اومد

 

 ؟یندار یکار-

 

 ! کجا؟+

 

 نشم مزاحمت نیا از شتریب گهید برم-

 

 !؟یچ لمیف ه،پسیچ حرفا نیا+

 



  مینیبب گهید روز هی-

 

 سمتش رفتم

 

 ؟یقهر+

 

 .تر کینزد اومد

 

 بچم؟ مگه-

 

 کنن؟یم قهر ها بچه فقط مگه+

 

 آره که من بنظر-

 

 یا بچه یلیخ تو آره پس+
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 رضوان:قلم به

 

 ستمین-

 

 یهست+

 

 رینخ-

 

 آره+

 

 عه؟-

 

 !بله+

 

 گه؟ید نیهم-

 

 !بله+

 

 !ننم بچه من که پس-

 



 !بله+

 

 ماهک؟-

 

 بله؟+

 

 ؟یکنیم ازدواج باهام-

 

 بکش شعور،خجالتیب.........بلـ+

 

 زدن قهقهه کرد شروع

  گفت دهیبر دهیبر هاش خنده نیب

 

  بله یگفتیم نبود حواست اگه که یبود پرت انقدر یوا-

 

  رمینخ+

 

  نطورهیهم قایدق-

 

  گفت خنده با



 

 ازدواج تو یتونینم که جذابم و پیخوشت انقدر من گهید زمیعز-

  یکن مقاومت باهام

 

 !باش پررو یآقا یوا یوا+
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  بمونه کردم خواهش ازش که بره خواست دیخند تلخ

  کرد قبول و گفت یا باشه

 

 م؟ینیبب لمیف+

 

 خستم یلیخ-

 

 میخوابیم پس باش+



 

  گفت و دیکش دراز کاناپه رو

 

  ریبخ شبت پس-

 

  دیکش یفیخف ریت دلم ریز که خودم اتاق سمت کردم حرکت

  شد یخون دستم کل که دمیکش بدنم به یدست

 تکرار برام روز و شب هر که مزخرف یایزیخونر همون بازم

  شدیم

 و دمیپوش یشلوارک و کردم،تاپ زیتم خودمو و حموم تو رفتم

  پتو ریز دمیخز

 بخوابم راحت تونستمیم و بود اونور آراد خداروکر

 (آراد)

 یرو از بدم صیتشخ تمویموقع خواستم تا و کردم باز چشمامو

  نییپا افتادم کاناپه

  افتادم ماهک ادی

 .نبود داشیکردم،پ نگاه رو آشپزخونه تو و پاشدم

 خوابه؟ هنوز یعنی

 متوجهش که دمیکش نییپا رو رهیدستگ آروم و اتاقش سمت رفتم

 و یمشک یچشما و شده جمع خودش تو تخت یرو که شدم

  بستست قشنگش



 بزنم؟ دید مردمو دختر اومدم چه؟ من به گفتم؟یم داشتم یچ

 کالم هی تو تونستمیشد،میم دهید کامال لباسا اون تو کلشیه

 ! کنم خالصش

 !جذاب

  افتادم کرد اونکارو یعوض شاهان که اونشب ادی بدنش دنید با

  نییپا رفتم و کردم کج راهمو یکالفگ و تیعصبان با

  مبل رو نشستم و شستم صورتمو و دست

  دمیکش یهوف و دمیکش کوتاهم یشایر ته به یدست

 شه؟ینم تموم چرا یزندگ نیا به لعنت

 چشماشو که همونطور که دمید ماهکو که برم پاشم خواستم

  سمتم اومد دیمالیم

 

 ریبخ صبح+
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  تنشه تو شلوارک و تاپ همون دمید که سمتش برگشتم

 

  ریبخ صبح-

 

  بردم فرو یگوش تو سرمو و برگشتم عیسر

  گفت که دمیشن صداشو هوی

 "عالم خاک اوا"

 ! دمیخند

 .بود خنگ یادیز

 یبلند یصدا با که رفتیم بدو بدو کنان غر غر یلب ریز داشت

  گفتم

 

  دمید ارویدنید منکه برو آروم+

 

  دیکش غیج

 

 شــــو ســاکــت-

 

  نکش غیج باشه باشه+

 



  شد خشک لبم کنج من لبخند و رفت

 که کردم بازش و در سمت زدن،رفتم درو زنگ که بودم نشسته

  دمید شاهانو

  گفتم و هم تو دمیکش اخمام

 

 !به به+

 

 کجاست؟ ماهک ومدمین دعوا یبرا-

 

  گفتم اخم همون با و گذاشتم لبش رو دستمو

 

 ؟یخورد خانمشو ه؟یچ گهید ماهک! شیه+

 

  برد باال ابروهاشو

 

 داره؟ یربط تو به-

 

 ! آره+

  مربوطه من به همه از شتریب

 



  دارم کارش ادیب بگو بهش-
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 ادینم+

 

 من مخ رو نرو-

 

  ندارن ویزیچ چیه تو نظر اظهار حق متجاوزا+

 

  گفت یعصب

 

 ستمین متجاوز من-

 

 قفل دستاش تو دستامو که بگه یزیچ خواست و اومد ماهک

  کردم



 

 کم کم زنهیم مفت حرف داره ،یمتاهل که بگو شاهان به زمیعز+

  کنهیم میعصب

 

  کردنیم نگاهم تعجب با جفتشون

 دهن زودتر یعوض ی پسره اون که بگه یزیچ خواست ماهک

  کرد باز

 

 ماهک؟+

 

 بله؟-

 

 گه؟یم راست+

 

  فشردم دستشو که کرد نگاه چشمام تو دل دو

 

 آره-

 

 ؟یچ یعنی+

 



  کنمیم فکر بهش داد،دارم شنهادیپ بهم-

 

 یبا ی،بایگرفت جوابتو گهید خب:من

 

  گفت که ببندم درو خواستم

 

  کنهیم فکر گفت که یدید+

 

  گفتم بستمیم درو که همونطور

 

 .تو مثل متجاوز وونیح هی نه منه مثل آدم هی جوابش مسلما-

 

  رفت و دیکوب در به یلگد

 

  وفتهیم یاتفاق هی نجایا یایم وقت خوام،هریم معذرت+

 

  گفتم و یالیخیب به زدم دم،خودمویدیم چشماش تو رو یناراحت

 

 ماجرام پر یزندگ هی عاشق بابا،من برو-
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  گفتم که زد یلبخند

 

 نه؟ شدم چتر یادیز گهید کنم فکر+

 

 هیحرف چه نیا-

 

  بمونم انقدر ییجا نداشته سابقه+

 

 مسافرت؟ یحت-

 

 ماه   چند برگشتم،فقط ایتالیا از تازه+

 

 واقعا؟ اوه-

 



 آره+

 

  جالب چه-

 

  ادیز نه+

 

 چرا؟-

 

  گذشتینم خوش بهم ادیز اونجا+

 

  گفتم که انداخت باال یا شونه

 

 ؟یکنیم درست غذا+

 

 ؟یخوریم یچ باشه-

 

 همبرگر+

 

  کرد کج لبشو

 



 همبرگر؟-

 

 آره+

 

  پلو زرشک ای یسبز قرمه یبگ داشتم توقع-

 

  دمیخند

 

 .میا یراض خشک نون تکه هی نیهم به ما نه+

 

 ته؟یچ برا همبرگر پس-

 

  خشکارو نون ببره بشوره اون رهینم نییپا گلوم از خب+

 

  گفت و دیخند

 

  یریبگ ادی ایب یخوایم شم،اگهیم کار به دست االن-

 

 آخه؟ خوادیم گرفتن ادی گهید کردنم سرخ همبرگر+
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 ششوچهل_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کنمینم درست همبرگر-

 

 ؟یچ پس+

 

  کنمیم درست کوفته-

 

 ؟یبلد واقعا؟+

 

  توهم دیکش اخماشو

 

 !پس نه-

 

 (ماهک)

 



  گفت حرص با که کردمیم کلکل آراد با داشتم هنوز

 

 گرسنمــــــــــــــه گذشتا گمید ساعت هی نیبب ساعتو+

 گــــرســـــنــــــه

 

  کنمیم حاضر االن نکش داد بابا باشه-

 

  شده تموم گوشت دمید که خچالی سمت رفتم

  گفتم و کردم آزاد به ینگاه عجز با

 

 میندار گوشت-

 

  گفت و دیخند

 

  امیم رمیگیم االن+

 

 دونستمیبود،م کرده خرجم یچ هر بود دم،بسیکش توهم اخمامو

   شده چقدر نشیهز و دهیخر چقدر گهینم گهید بره

 

  امیم منم-



 

 چرا؟+

 

  کردم تزایپ هوس....زهیچ-

 

  گفت و دیخند مردونه

 

  برم خونت از خوش دل با تا بده کوفته بهم شام اما باشه+

 

 در به محکم یکس که شم حاضر برم خواستم و گفتم یا باشه

  دیکوب
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 هفتوچهل_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گفت اخم با که کردم نگاه بهش تعجب با

 



 ناموس   یب شاهان اون بازم حتما+

 

 خون دمیشن که ییصدا با که کرد بازش و در سمت رفت خودش

  بست خی رگام تو

 کرد؟یم کاریچ نجایا اون بابا؟

 یشد،پوزخند دخترش دلتنگ مدت نهمهیا بعد یعل حاج به به

  زدم

  زد پس شدت به آرادو و اومد

 

 "ماهک؟ ماهک؟"

 

 نهمهیا بود؟ شدم،بابام شکستش صورتش به رهیخ و رونیب اومدم

 رهیخ بهش پوزخند با من و تعجب با آراد بود؟ یگور کدوم سال

  بودم

 حرص با و عقب رفتم که بکشه بازومو خواست و سمتم اومد

  گفتم

 

  بکش دستتو+

 

 ؟یش خراب جاها نجوریا یایب که کردم ولت-

 



 ؟یکرد ولشم که یداشت یدختر هی اومد ادتی یعل آقا به به+

 

  ماهک بزن حرف درست باهام-

 

 هان؟ یکن یغلط چه یخوایم نزنم+

 

  کردیم نگاهم یگنگ با آراد

 و شد خم چپ به سرم که گوشم تو زد محکم و کرد بلند دستشو

 داده هیتک یورود یجلو وارید به نهیس به دست که دمید شاهانو

  بود

 

 ؟یکن نکارارویا که نجایا یاومد-

 

 که ییدخترا به ؟ینگفت االن نیهم مگه ؟یکرد ولم ینگفت مگه+

 یب یدخترا خانواده،به ی،بیابونیخ گنیم گن؟یم یچ ولن

 فکر یدرست زیچ به قایدق آقا حاج نیگن؟آفریم یچ خانواده

 ! هررررررزهـــــــــــه! هرز گنی،میکنیم

 گنیم بهشون گم؟یم ارویک یدونیم آقا؟ حاج یفهمیم

 ! خراب،خرررررررااااااااااااب

 کردنیم نتیمعا نتیبال به یاوردیم اوقات یگاه که همونا از

  یشدیم خوب یزرت



 

 حرومزاده؟ یگیم یچ یفهمیاحمق،م ی دختره شو خفه-

 

  داشت نگه هوا تو دستشو آراد که بزنه دومو یلیس خواست
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 هشتوچهل_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گفت تعجب با

 

 باش آروم یکنیم کاریچ یحاج+

 

  انداخت چنگ بازوم به اومد و زد پسش

 

  خونه وفتیب راه-

 

  دمیکش داد اشک با

 



 ـــــــامینــــمــــ+

 

 نه؟ یببر آبرومو شتریب نجایا یبمون-

 

  زدم یپوزخند

 

 ؟یحاج یگیم رو آبرو کدوم+

 

 آدم مثل یتونینم نه؟ امروز یبد خودت دست کار هی یخوایم-

 یکن صحبت

 

  چرخوندم خونه اطراف و دور چشمامو

 

 هیتک وارید به اونجا فیکث سگ هینم،یبینم یآدم نجایا منکه آدم؟+

 زده

 

  کرد نگاه شاهان به و برگشت

 

 .....که توهم+

 



  گفتم و زدم یپوزخند

 

 بهت گفت شهینم آدم اما دیشا لجن و آشغال+

 

  گفتم و کردم آراد به ینگاه

 

 باهاش که نزده یحرف باهام فعال اونم که هست آدم هی نتونیب+

  بزنم حرف خودش مثل

 

  کردم برات که یکار اونهمه فیح رو و چشم یب ی دختره-

 

 چند اون تو خوردم یداد که ینون لقمه دو اون ؟یکرد کاریچ+

  آره؟ ؟یگیم رو سال

 

 روزی تا بودم کرده میقا که ییتراوال تموم و پولم فیک سمت رفتم

 پرت و آوردم رونیب رو بدم مخارجم تموم بابت بهش و ببرم

 زدم داد و صورتش تو کردم

 

 شتریکن،ب جمع دونه کن،دونه جمعشون ریر،بگیآقا،بگ حاج ایب+

 رونیب گمشو نتوید بردار! ینکرد که واال ؟یکرد خرجم نیا از

  خونم از



 

  انداخت پام جلو و کرد پرت یتف

 

  یدوهزار ی هرزه ی دختره ادیب روت به تف-

 

  گفتم و کردم نگاهش حس یب

 

 نجا؟یا آوردتت شاهان+

 

  دیکش داد

 

 دخترت گفت کرد،بهم خبردارم برم و دور از آوردتم آره آره-

  دمید که نکردم،حاال باور شده جنده

 

  گفتم و زدم یپوزخند

 

 کرد تجاوز بهم د؟یدر شیگر یوحش با امویدخترونگ گفت نمیا+

 کرد؟ چارمیب و آبرو یب کرد؟ بدبختم و

 

 نهوچهل_پارت#



 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گفت که کردیم نگاهم بابهت

 

 پرتم سگ مثل که موقع اون نکنا تعجب اصال نه نه! یحاج نه+

  یکردیم فکر زایچ نیا به دیبا رونیب یکرد

 

 گفت آراد به رو اخم با

 

 عقدته؟+

 

 نه-

 

 ن؟یا غهیص+

 

 میستین نه-

 

 ؟یدار آمد و رفت خونش تو نطوریا و ینامحرم+

 



 بود؟ شده عوض هویهرزه، و جنده گفتینم االن تا انگار! هه

 

 مینداد انجام یبد کار چیه ما-

 

 معلوم؟ کجا از+

 

  نیدار نگه خودتونو حرمت لطفا آقا حاج-

 

 شه؟یم یچ ندارم نگه+

 

  حرفشون وسط دمیپر

 

 یبزن حرف باهاش یخوایم جور هر یندار حق تو یحاج"

 "بفهم فتویکث دهن اون حرف

 

  آورد فرود صورتم رو و برد باال دستشو و جلو اومد

 از که یخون رد بعد و کردم حس صورتم یرو رو یبد سوزش

  بود شده یجار دماغم

  گفت کردیم نگاه من به اخم با که همونطور و کنارم اومد آراد

 



 ارمیم ازدواجو سند ن؟براتونیا یعرب ی کلمه خط تا چهار ریگ+

 رونیب دییبفرما

 پنجاه_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 و ستادیا روش روبه شاهان سمت رفت و کرد نگاهش اکراه با

  دیکش کردم،داد فیک که خوابوند گوشش تو یمحکم یلیس

 

  رونیب گمشو+

 

 یرو بود نمدار کمی که ییچشما با و رونیب شدن گم جفتشون

  نجاستیا آرادم نبود مهم دم،برامیکش دراز کاناپه

 

 آراد؟+

 

 جانم؟-

 

 چند نیا بود نگفته بهم بله از شتریب! ادیز یلیخ! شدم متعجب

 وقت



 

 دردسر بخاطرم یادیز نجاشمیهم ،تایبر گهید بهتره.....زهیچ+

  خوامیم معذرت ازت یلیخ یلی،خیدیکش

 

 ؟یکنیم رونمیب-

 

  باشه بهتر یبر اگه کنمیم فکر اصال،فقط نه نه+

 

 تورو ی قهی نجایا ادیب ناموس یب شاهان اون دوباره که برم-

 ره؟یبگ

 

 .....آخه+

 

  گفت و کرد نگاهم اکراه با

 

 پاشو-

 

 شه؟ یچ که پاشم+

 

 میبر-



 

 کجا؟+

 

 ! کجا؟-

 !م؟یبر کجا دیبا االن

 

  چشمام رو گذاشتم ساعدمو

 

  امینم من یگیم دنویخر گوشت یبرا رونیب اگه+

 

  گفت کالفه

 

  من ی خونه میری،میبر ساختمون نیا از دیبا پاشو! یخنگ چقدر-

 

  برو خودت امینم من نه! ؟یچ+

 

 یچ یعنی که میبد نشونش رو نامه عقد تر زود گفت که زنم پدر-

 کنه؟یم ناز خانم ماهک ام؟ینم

 



 پرت محکم و برداشتم بودو نیزم یرو که یبالشت حرفش نیا با

  سمتش کردم
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 کیوپنجاه_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گفت و دیخند

 

  لطفا چمدونتو کن جمع پاشو+

 

  ستین نکارایا به الزم اما ممنونم که گفتم-

 

 یجذاب یآدم زن خوادینم دلت واقعا اگه شناسنینم منو خونه+

  میبر پاشو لطفا یش من مثل

 

 نبود،بود؟ میا چاره کردم،اما نگاهش مردد یکم

 !نبود نه

  نییپا رفتم و کردم لباسام از پر کولمو و شدم اتاقم وارد



 

  حاضرم من+

 

 رو یدیشد اخم و کرد بود روش کاله فقط که موهام به ینگاه

  بست نقش شیشونیپ

 

 ؟یایب کاله دونه هی نیهم با یخوایم نکنه ؟یچ گهید-

 

 نتمیبینم که یکس گهید موتور   رو چشه؟ مگه+

 

 رو بنداز یکوفت یشاال اون از دونه هی عیداره،سر یربط چه-

  میبر ایب سرت

 

 و انداختم باال ییکردم،ابرو بهش پشتمو و گرفتم ازش نگاهمو

  انداختم سرم یرو یا یمشک شال

 

 خوبه؟+

 

 آره-

 



 میبر پس+

 

 میبخور غذا من ی خونه میبر-

 

 ؟یدار غذا جون آخ+

 

  املت و مرغ تخم انواع آره-

 

  نمک یب ها ها+

 

 ست؟ین غذا مرغ تخم مگه-

 

  بنظرم ستین که واال+

 

  که خورمیم مرغ تخم فقط سال   یلیخ من-

 

 !یآخ+

 

 سمت میکرد حرکت و گفت لب ریز یکوتاه مرض و دیخند

  خونش
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 دووپنجاه_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  یسوار موتور میبر کردم اصرار بهش میدیرس یوقت

 

 مسابقه؟+

 

 گهید میبر ایم،بیبزن دور کمی فقط نه-

 

 گرسنمه یلیخ آخه+

 

  میخوریم یزیچ هی راه تو خب-

 

 میبر تا اومد و شد یراض آخر سر یول کرد مخالفت یکم اول

  میگذاشت سرمون یرو کالهامونو و میشد موتور سوار

 



 ماهک؟+

 

 بله؟-

 

 ؟یبزن حرف یخواینم+

 

 ؟یچ به راجع-

 

  امروز اتفاق+

 

  گفتم یحس یب با

 

 .بود بابام-

 

 کنه؟یم رفتار ینطوریا پدرش با آدم+

 

  بود یعوض دیبا هیعوض که ییبابا با-

 

  پره توپت نکهیا مثل+

 



 باهاش کنمیم برخورد خودش مثل فقط نه-

 

 ؟یبگ برام گذشته از کمی.....خب......که یخواینم+

 

 :زدم لب و کردم نگاهش کاله ریز از

 

 !نه-

 

  کرد جمع پاشو و دست زود اما نداشت توقع انگار

 

  کننا حلش باهم تا گنیم بهم مشکالشونو دوستا+

 

 که رفتم جلوتر و گرفتم فاصله ازش کمی و دادم گاز شتریب

  رسوند بهم خودشو

 

 کنه؟یم فرار کوچولو موش+

 

  اعتماد   یب کمیخورده؛ زمونه از یادیز کوچولو نه،موش-

 

 نبود؟ گه،مگهید بود قتیحق کردم،اما حس شدنشو ناراحت



 ومدیم عقب از آروم آروم گمشدم،آراد جاده دل تو و فشردم پدالو

 یبرا بودم شارژ یلیخ من نداشت،بجاش حوصله ادیز یانگار و

 که شد یچ دونمینم و شد پرت حواسم لحظه هی،یسوار موتور

 نیزم یرو شدم پرت و خوردم سر هوی

 

 سهوپنجاه_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  کنارم نشست ینگران با آراد

 

 شد؟ چت+

 

 .ست،خوبمین یزیچ-

 

  نمیبب بزار+

 

  ستین الزم-

 

  قهرم باهاش دونستمیم چرا،فقط دونمیبودم،نم دلخور



 

 اریدرن یباز بچه+

 

  خوبم گفتم-

 

 بود دهید ضرب یداد،کم باال شلوارمو ی پاچه من به توجه بدون

  نبود یخاص زیبود،چ شده قرمز و

 

 ماهک؟+

 

  گفت که کردم نگاهش زده خجالت

 

 نداره؟ جواب+

 

 بله؟-

 

 باشه؟ جان جوابش نباریا شهینم+

 

 !نشو بچه-

 



 !لطفا+

 

 ؟یمن گفتن جان هی لنگ االن-

 

  آره+

 

 جان؟ خب-

 

  خورهینم بدرد یزور ست،جانین مهم گهید+

 

  بود شده بچه چرخوندم،واقعا حدقه تو چشامو

 

 آراد؟-

 

 گرفت ازم نگاهشو

 

 آرااااد؟ آقا-

 

 یا دهیکش یصدا با دوباره که شد رهیخ جلو به توجه یب بازم

  گفتم



 

 جونممممم؟ آراد-

 

 چهاروپنجاه_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 ه؟یچ+

 

 کو؟ جونمت-

 

 ؟یشد طونیش اومده در ور کدوم از آفتاب+

 

  واال دونمینم-

 

  دمیکش یبلند غیج شه موتور سوار خواست و شد بلند

 

 "گرفته درد پام یآ یییییآخخخخخخ،آ"

 



 دوباره که کردیم نگاهم یخاص یخودت خر ژست هی با همونطور

  درآوردن یباز بمیغر من ننه کردم شروع

 

 نتونم اگه خدا یشههههه،ایم قطع داره کنمیم احساس یییییآ"

 "پامممممم ،آخخخخخخیییییییچ کنم یسوار موتور گهید

 

 و کردم باز چشمامو از یکیکرد،یم نگاهم نهیس به دست و پوکر

 :گفتم

 

 ؟یکن کمکم یایب یخواینم آراد+

 

 یجلو داشت یسع که یا چهره همون با و داد باال ابروهاشو

  گفت رهیبگ خندشو

 

 یتر سالم منم از یکی واال،تو نه-

 

  نشو بدجنس آراد+

 

  زمیعز باشه-

 



  کردمیم خطر احساس جانبش از داشتم چرا؟ د،دروغیلرز دلم

 یقرمز یرو یا بوسه و شد دال یآن حرکت هی تو و سمتم اومد

  زد پام ساق

 تونستمینم که یاحساسات از پر و مهربون ییچشما با بعد

 :گفت کنم درکشون

 

 شد؟ خوب+

 

 بست نقش لبم کنج یکیکوچ لبخند

 

 ^^یلیخ آره-

 پنجوپنحاه_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 شدم موتورم سوار دوباره و شدم بلند

 

 آراد؟+

 

 جانم؟-



 

  نده دستم کار وقتیبود، شده وونهید پسر نیا

 

 ؟ینیبب گلخونمو میبر یخوایم+

 

 ؟یدار ام گلخونه مگه-

 

 آره+

 

 .میبر باشه-

 

  گلخونه سمت میکرد حرکت و دادم آدرسشو

 آرادو متعجب ی چهره لحظه هی میشد واردش و میدیرس یوقت

  شدیم متعجب که نبود نفر نی،اول دمید

 

 ه؟یچ+

 

 !بهیعج.....خب-

 

 کجاش؟+



 

 !هیعیطب کامال نکارتیا که یبگ یخواینم-

 

  بگم نویهم خوامیم قایدق اتفاقا+

 

 اونم کنه؟یم رنگ رو کاکتوسا یخنگ آدم کدوم ؟یا وونهید مگه-

  یمشک

 

 .داره داستان.....خب+

 

 ؟یداستان چه-

 

 حاال الیخیب+

 

 یباز باهام داره کردمیم بهش،احساس گرفت،لعنت دستمو مچ

  کنهیم

 

 !بگو-

 

 لطفا؟ یکنیم ول دستمو آراد+



 

  کرده ناراحتت و حس یب انقدر که ویزیچ اون بدونم خوامیم-

 

  ؟یبدون یخوایم یچ+

 

 ویچ همه-

 

 ششوپنجاه_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 ترسوندیم یبدجور منو نیا و بود کرده فرق نگاهش رنگ

 

 باش+

 

 جا روش به رو منم و نشست یچوب یصندل یرو و زد یلبخند

 شده یمشک پاش رنگ با که یمتنوع یکاکتوسا از گرفتم،نگاهمو

  دوختم چشماش به و گرفتم بودن

 

 ....که بودم بچه یلیبودم،خ بچه+



 

  گفتم و کردم سکوت

 

 خب؟ یپرسینم بعدش یسوال چیه و گمیم خالصه یلیخ آراد+

 

 چشم-

 

  کردم شروع

 

 اومده خاستگار بود،برام دعوا شهیهم بودم،خونمون بچه یلیخ+

 یزندگ راحت و شم خالص دعواها از تونستمیم یطرف بود؛از

 شد یچ دونمینم عاشقمه شدیم ادعاش یلیخ پسره میطرف کنم،از

 باهام جمع تو میشد نامزد که مدت هی از م،بعدیداد رو بله ما که

 تمید،اذیخوابیم گهید یدخترا زد،بایم کتکم خلوت تو بود خوب

 میداشت بحث ادیز دعوا،اونقدر پشت ر،دعوایگ پشت ریکرد،گیم

  شدیم تنگ خودمون ییکذا ی خونه اون یبرا دلم که

 ستادمیا بهش پشت و شدم بلند

 ! یلیکنما،خ مدارا کردم یسع یلیخ

 حورا رون،بایب کردن پرتم خونه از شدنم جدا بعد نشد که نشد اما

 اونروز داشتن،از مشکل یکل خودم مثل شدم،اونام آشنا مهراد و

 ی،بیپول یم،بیکرد تجربه رو یادیز یزایچ هم ی خونواده میشد



 مارو که بیعج یزایچ ی،غصه،غم،کلیکاری،بییغذا

 کرد ساخت،بزرگمون

 بیآس شدیم کمینزد یکس بودم،تا کاکتوسا نیا مثل من

 بهتر خودت که بختمم بود کاکتوسا نیا خار مثل د،اخالقمیدیم

  یدونیم

 .بود اهیس اه  یس

 .دارم دوست یلیخ کاکتوسارو نه،کالیا بخاطر نایا رنگ داستان

 

 همون چشمش تو داشتم بفهمه،دوست نارویا آراد نداشتم دوست

 ! سرنوشت و ریتقد نیا به باشم،لعنت خوب دختر

 

 !متاسفم یلیخ+

 

 کنج یتلخ لبخند بود بهش پشتم که همونطور و زدم پس اشکمو

  نشست لبم

 از دستاش بعد لحظه چند که کردم حس رو شدنش بلند یا لحظه

 ......کرد محاصره شکممو جلو از و شد حلقه کمرم دور پشت

 

 هفتوپنجاه_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به



 

  بود بیعج یلیخ نیا و دمیشدم،نترس متعجب

 

 آراد؟ یکنیم کاریچ+

 

  میشد چشم تو چشم که سمتش برگشتم

 

 برده،از دلمو بدجور سوار موتور یکوچولو دختر نیا کنم فکر-

 م؟یکن شروع نو

 

  کردم پاکش عیسر که اومد لبم رو یلبخند

 سوزوندیم گوشمو نفساش که یطور گوشم کینزد و جلو اومد

  گفت

 

 !یفکرم تو شهیهم-

 

  شد صورتم یچاشن لبخند همون دوباره

 که شدم چشماش ی رهیکرد،خ نگاه چشمام تو و کرد بلند سرشو

  تر جلو اومد آروم آروم و کرد حرکت

  گفت و ستادیا صورتم یسانت کی تو



 

 یکن پرش تو خوادیه،میخال یصندل ؟یش قلبم ملکه یایم+

 

  یباش یبلد ایباز کیرمانت نیا از ادینم بهت-

 

  میریگیم ادمی تو خاطر به+

 

 ؟یچ نخوام من اگه-

 

  کرد اخم

 

 شمینم مزاحمت اما سخته نکهیا با+

 

 ؟یکن فرار یبزن دلمونو فونیآ یش مزاحم روز هر شهیم-

 

 شروع و تر جلو اومد و بست کردم؛چشماشو سکوت که دیخند

  دنمیبوس کرد

  بود؟ درست

 کنم اعتراف دینکنم،با شیهمراه و رمیبگ خودمو یجلو نتونستم

  ادیم خوشم ازش منم



 !دهیجد یها یبدبخت آغاز تازه کارم نیا دونستمیم کاش یا

 

 هشتوپنجاه_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گفت نفس نفس با و چسبوند میشونیپ به شویشونیپ و شد جدا ازم

 

 وجودت؟ تو یدار یچ+

 

  گفتم و دمیخند

 

 !خار-

 

 پس کاکتوسام عاشق منم کنم فکر+

 

  گفت که دمیخند

 

  بخت؟ خونه ببرمت یخال و خشک شهینم که ینجوریا+

  رستوران میبر باهم پاشو



 

 باشه-

 

 خودش موتور با و گلخونه تو بزارم موتورمو گفت که میرفت

  میریم

  شه حفظ تعادلم تا داشتم نگه کمرشو ومحکم شدم موتورش سوار

  روند سرعت با و کرد شروع

 نیال طرف اون از یا گهید موتور که میشدیم رد رگذریز پل از

 ومدنیم مخالفمون جهت به

  دنیکش داد پسرا جفت هوی

 

 "عاشــــقـــــتــــم"

 

 نوازش کرد شروع باد که کردم نثارش یا وونهید و دمیخند

 کاش یا آرامش،اما حس نیا بود ایدن حس نیصورتم،بهتر کردن

  کنم تجربه و بکشم زارویچ اون که رمیتقد تو ومدینم وقت چیه

  میشد رستوران م،واردیشد ادهیپ و میدیرس

 

 ؟یخوریم یچ+

 



 ؟یچ دونم،توینم-

 

  خورمیم برگ من+

 

 دلم هوی ریبگ ساالدم ظرف هی خورم،فقطیم برگ منم پس-

  خواست

 

  گفت و دیخند

 

 !نه منو اما خوادیم گوجه و کاهو که من برم دلت قربون+

 

 !نشو حسود-

 

 سفارشا آوردن از م،بعدیداد سفارش غذاهامونو باالخره و دیخند

   زد صدام

 

 ماهک؟+

 

 جان؟-

 



  شهیم جمع من خاطر هم شهیم یراض بابات هم م؟یکن عقد+

 

 ......گفتم و بشقاب تو گذاشتم چنگالمو

 

 نهوپنجاه_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 بار هی من ،تازهیشناسینم کامل منو هنوز ست؟ین زود بنظرت-

 ......جد گذشته تو

 

  حرفم وسط دیپر

 

 خودت قول به و بوده ست،گذشتهین مهم برام اصال ییجدا اون+

  شده تموم یعنیگذشته،

 گذشتمو؟ بگم بهت منم یخوایم

 

 شنومیم آره-

 



 خواستم و بستم دل یکی ش،بهیپ سال پنج یکاینزد گذشته تو+

 م،اونیبشناس همو و میکن صبر گفت تو کنم،مثل ازدواج باهاش

 بغل تو اون دمیدیم ندمونویآ و کردمیم فکر بهش من که موقع

 فکر بهم یسوزن سر یحت و بود داشت دوستش خودش که یکس

 ینخوا تو خودمو،اگه کنم معطل خوامینم نیهم یکرد،براینم

 من اما کنم صبر که کنمیم قبول و شمیم قائل ارزش برات

 !خوامینم

 

  گفتم و کردم نگاهش

 

 ....یول ندارم یمشکل منم-

 

 ؟یچ یول+

 

  طمیشرا با انین کنار دیشا ؟یچ ،خونوادتیدونیم آخه-

 

  ستمین یمیصم باهاشون ادیستن،زین مهم اونا+

 

 واقعا؟-

 

 آره+



 

  گفت که دادم تکون سرمو

 

 عاقد؟ شیپ میبر یک خب+

 

 !هست تندم ششیآت چقدر آقا-

 

 ....که خوامیعشقمو،نم دادم دست از باری که،من گفتم آخه+

 

  حرفاش نیب دمیپر

 

 ؟یدار دوستش هنوز-

 

 ......کرد نگاه چشمام به و کرد بلند سرشو

 شصت_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گفت کوتاه یلیخ و

 



 نه+

 

  گهینم نویا چشات اما-

 

 کنهیم ناراحتم نیهم خوردم،فقط ضربه ازش بد یلیخ فقط من+

  ستین نیب نیا یعشق گرنه و

 

 باشم؟ مطمئن-

 

 آره+

 

  دادم ادامه خوردنم غذا به و گفتم یا باشه

  گفت میشد تموم یوقت

 

 ماهک؟+

 

 جان؟-

 

 محضر؟ میبر+

 



 .....بنظرت آراد-

 

 خوامینم یفرصت چیه من اما دمیم حق یکن فکر یبخوا اگه+

 

  کنم فکر خوامیم-

 

 ...یول باشه+

 

 ؟یچ یول-

 

 ؟یک تا+

 

  میکن فکر ازدواج به م،بعدشیباش دوست باهم مدت هی خوامیم-

 

 و کوتاه و اومد خودش به زود اما شد عوض چهرش حالت

  گفت دلخور

 

  یبخوا تو یچ باشه،هر+

 

 ... و سمتش رفتم



 

 کیوشصت_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  کردم قفل دستام تو دستاشو و

 ؟یقهر+

 

 !نه-

 

 ؟ییاخمالو ینطوریا چرا پس+

 

 ستمین-

 

 !نترس! رمینم ییجا من+

  شد موتورش سوار و زد یجون یب لبخند

  کرد حرکت و شدم سوار

 

 ؟یریم کجا+

 



  قشنگه یلیاونجا،خ رمیم جنگل یتو هست رودخونه هی-

 

 ندارم لباس منکه اما+

 

  دارم لباس ادیز من-

 

  کردم تصور آراد یلباسا تو خودمو لحظه هی و انداخت گل لپام

  گفت که دمیخند

 

 ؟یخندیم یچ به+

 

 !یچیه-

 

  پس باشه+

 

 خوندن آهنگ کرد شروع و کرد شتریب سرعتشو

 ...جای باشم باهات االن دارم دوست یلیخ"

 !بجا چقد یبگ دارم دوست بگم بت

 :(یکن نگام همش یواشکی دارم دوست

 "کجا؟ یبگ لباسمو پوشمیم یوقت



  داشت یا العاده فوق یصدا

 من سمت کرد کج خودشو یکم

 ...یکن زوم روم مثال"

 ♡قلبم کنه بوم بوم

 من از یکن کج راه یکن لج یه مثال

 ..."شب هر یکن روشن تو شمعارو مثال

  صدات خوبه چقدر+

 

 خانوووم ستین شما یصدا یناز به-

 کلبه وارد میدیرس مقصد به ساعت مین گذشت از بعد و دمیخند 

 میشد یچوب و کیکوچ ی

  انداختم خودم به ینگاه

 

 ندارمممممم لباس من االنکه+

 

  گفت یخاص لحن با و آورد یلش و بلند شرتیت

 

 بپوش نویا ایب+

 



 سرشونش رو از موشونهیم رونامو بایتقر تا که ناستیا از یوا-

 لشه؟

 

  گفت طونیش یچشما همون با و دیخند

 

 !آره+

 کمد تو از باالخره و گشتم کمدو یکم اتاق تو رفتم و گرفتم ازش

 یراض خود از پسرک دم،یپوش و برداشتم یا یورزش لباس ست

 معلوم میچ همه که دمیپوشیم شرتویت اگه بزنه دید خواستیم فقط

 !بود

  شد زونیآو لوچش و لب هوی و سمتم برگشت که رونیب رفتم

  دمیخند بلند بلند

 نشد؟ پسند شدیچ+

 

 دووشصت_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گفت و دیخند

 



 !که واقعا+

 

 !!مینیبب گهید جور یداشت توقع نکنه-

 

 خببب آره+

 

 ..ایح یب کوفت-

 

 شن تو مثل هام بچه کاش یا+

 

 چرا؟-

 

  شنیم ناز و خوشگل چون+

 

 واقعا؟-

 

 آره+

 

  دمیورچ لب

 



 !مینشد دار بچه دیشا-

 

  رونیب رفت و نگفت یزیچ

 

 ؟یریم کجا+

 

  ارمیب زمیه برم-

 

 ام؟یب منم+

 

  بمون تو نه-

 

 ؟یچ یریبم یبر اگه ترسمیم من آراد+

 ؟یبگ یزیچ یا نکرده ییخدا یالل زبونم هی یخواینم زمیعز-

 

 خب نبود حواسم+

 

  دوشش رو گذاشت تبرو و دیخند

 

 ؟یندار یکار فهیضع خب-



 

  کلبه تو رفتم و کردم نازک یچشم پشت

  داشتم وقت یکل هنوز بود؛خب شیانداختم،ش ساعت به ینگاه

  کنم مرتب رو خونه یکم تا شدم کار به دست

  زدم رونیب به یسر و رفتم دوساعت گذشت از بعد

  نبود که نبود ازش یخبر

  بهش زدم زنگ و برداشتم مویگوش

 

 ....باشدینم دسترس در نظر مورد مشترک+

 

 سهوشصت_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  کردم بغل زانوهامو و نشستم یصندل یرو دهیترس

  افتادم بودم نامزد یعوض بهزاد اون با که ییروزا ادی

 

 ییبایز خودش به شیآرا یکل با که روم به رو یعصب زن به"

  باز هوس و خائن بهزاد سمت برگشتم و کردم نگاه بود دهیبخش

 



 ه؟یک نیا بهزاد+

 

 !دخترم دوست-

 

  کردم پاک اشکامو

 

 هر نکهیا نکاراست؟یا یجا نجایا جنگل؟ تو ؟یندار ایح کمی+

 ست؟ین بس عروست تازه تخت تو یاریم شونویکی شب

 

  گهید شو خفه-

 

 روشن نشویماش و کرد نشیماش سوار و گرفت رو دختره دست

  کرد

  دمیکش داد و دمیدو نیماش پشت

 

 ستا،بهزااادیوا خدا تورو بهزاد،بهزاد+

 

 نیماش ی شهیش یرد جون یب بار چند که رهیبگ سرعت خواست

 انگار نه نه،انگار اما ستهیوا و شه مونیپش بلکه تا دمیکوب

  رفت و کرد داره،ولم وجود یماهک



 "رفت و کرد ولم تنها جنگل تو

 

  زدم پس مزخرفمو افکار

 

 ."ماهک نگو پرت و چرت کنه؟ ولت که هیالک مگه ؟یچ یعنی"

 

 چشمام کم شدم،کم جمع خودم تو شتریب و شدن روون اشکام

  تو اومد آراد و شد باز در که شدیم گرم داشت

  سمتم دیکش پر ینگران و ترس با دنمید با

 

 ماهک؟ یخوب شده؟یچ+

 

 اشک کردم شروع و شدم یمخف بغلش تو و رسوندم بهش خودمو

 ختنیر

 

 چهاروشصت_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 دیکش سرم یرو یدست



 

 زم؟یعز شدهیچ+

 

  چسبوندم نشیس به شتریب سرمو

 

 یچیه-

 

 شده؟ قرمز سوزهیم شیآت مثل خانمم ناز یچشما چرا پس+

 

  افتادم یزیچ هی ادی-

 

 ؟یش تیاذ انقدر شده باعث یچ+

 

  گذشته-

 

 !گذشته؟+

 

 !آره-

 

 ؟یبگ یزیچ یخواینم+



 

 بود خائن و باز هوس-

 

 ن؟یهم+

 

  بود تختم رو یکی شب هر-

 

  شد درهم اخماش

 

 !حرومزاده+

 

 بود آره،حرومزاده-

 

 ارزش یب یزایچ نیا خاطر به خودشو یک تا قراره خانمم+

 کنه؟ تیاذ

 

  گفتم بود شهیهم جوابش نکهیا با

 

  افتادم بد ی خاطره هی ادی فقط کنمینم تیاذ خودمو-

 



 ش؟یبگ یخواینم+

 

 اومد در صدا به در که بدم جوابشو خواستم

 

 پنجوشصت_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  گفتم تعجب با

 

 ؟یبود یکس منتظر+

 

 !نه-

 

  نداد جوابشو یکس که گفت یا بله

  انداخت باال یا شونه الیخیب

 

 بود؟ یک ینیبب یرینم+

 



 وقت هر هستن بچه پسر نداشت،دوتا یکار دیشا نداد جواب-

 ضنیدر،مر دم برنمیم بار ده امیم

 

  رفتم باال ها پله از باهاش و زدم یلبخند

 

 ماهک؟+

 

 جان؟....زهیچ....یعنیبله؟-

 

 کنم یخواهش هی ازت خوامیم+

 

 ؟یچ-

 

 ؟یکن فکر ازدواجم شنهادیپ به زودتر شهیم+

 

 !چرا؟-

 

 !شم مزدوج زودتر خوامیم+

 

 کنم؟ باور-



 

 !آره+

 

  نکردم باور من اما-

 

 دینال عجز با

 

 ماهــــــک+

 

  میدیشن ییصدا رونیب از که بگم یزیچ خواستم

 

 بود؟ بچه یصدا-

 

 !دمشیشن دوباره

 

 انگار آره+

 

 دمید در یجلو یا بچه سبد که کردم باز درو و رفتم

 

 ششوشصت_پارت#



 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  بود شده من از تر متعجب آرادم

 

 ه؟یچ نیا+

 

  گهید بچست خب ؟ینیبینم بادمجونه-

 

  تو آوردمش و گرفتم سبدشو

 

 ؟یچ باشه گمشده اگه ماهک یوا+

 

 شه؟یم گم نامه با خونه در یجلو-

 

  کردم بازش و برداشتم رو نامه

 

 یب دید،نزاریکن نداره،کمکش ن،خونوادهیدار نگه بچمو لطفا"

 "بمونه خونواده

 



 ریش شهیش هی توش که یسبد و بچه به باز دهن و تعجب با

  کردم نگاه بود کیکوچ

 

 آراد؟+

 

 جانم؟-

 

 !کن نگاه+

 

  گفت و کرد یاخم خوندنش از بخونه،بعد دادم رو نامه

 

 من به بدتش-

 

 ؟یکن کارشیچ یخوایم+

 

 سیپل شیپ ببرمش-

 

  نیدار نگهش نوشته نینشو،بب وونهید+

 

 م؟یدار نگهش دیبا بره بزاره بچه هی در یجلو ادیب یک هر



 

  نگو یاونطور آراد-

 

 ول بچشو بود بچش خونواده نگران یلیخ مگه؟ گمیم دروغ+

  مردم خونه در یجلو کردینم

 

 دیکش دستم از رو بچه که کردم سکوت

 

 هفتوشصت_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 ش؟یبریم کجا آراد+

 

  یکالنتر-

 

  ستادمیا روش روبه اخم با و سمتش رفتم

 

 ؟یشد سنگدل انقدر تاحاال یک از+

 



 .....ما ماهک-

 

  دارم نگهش خوامیم من! شیه+

 

  بود شده رهیخ بهم تعجب با

 

 ؟یشد وونهید-

 

 و پدر یب یستیبهز ببرمش دیبا ستین خودم بچه چون هیچ+

 شه؟ بزرگ مادر

 

 برخورد یاحساس باهاش یتونیکن،نم برخورد یمنطق ماهک-

  یکن

 

  کنم بزرگش خوامیم گمیم دارم یواااا+

 

 ....یول-

 

  یکن تحملش یستین مجبور یندار دوستش اگه+

 



 کرد یاخم و سمتم اومد

 

 ه؟یحرف چه نیا-

 

 !یدیشن همونکه+

 

 که گهید دوروز یکن برخورد یاحساسات خوامینم فقط من-

 یباش مونیپش شد بزرگتر

 

 شمینم+

 

 باشه زمیعز باشه-

 

  آوردم در توش از رو بچه و گرفتم سبدو

 ...نشیبب یواااا گفتم ذوق با تشیجنس دنید با

 

 هشتوشصت_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 



 ن،دخترههههههیبب یوا

  گفتم اخم شد،با باز ششین

 

 ؟یشدیم خوشحال نقدریهم بودم پسر اگه+

 

 !!ماهک عه-

 

 گهید گمیم راست+

 

 نهیشوم کنار یپتو یرو و کرد،برد بغل رو کردوبچه یا خنده

 گذاشتتش

 تو میاومد صدا و سر یب و بود،آروم دهیخواب معصوم و مظلوم

  میشد املت کردن درست مشغول و اتاق

  شد حاضر املت که بود گذشته یساعت مین

 

 !کرده چه خانم نیبب به به+

 

 حاال نداره فارویتعر نیا که املت هی-

 

  گفت خنده با



 

 بلد   ویچ همه انگار گهیم جور هی+

 

  نشو بدجنس آراد عه-

 

 ی هیگر یصدا که دهنم تو ذاشتمیم رو لقمه نیاول داشتم و دیخند

  دمیشن رو بچه

  نجاستیا بچه هی رفتیم ادمی یگاه و بود بیغر برام

 دوتا با کرد باز که قشنگشو یکردم،چشما بغلش و سمتش رفتم

  شدم رو روبه سبز ی لهیت

 

 نشیبب ایب آراد یوااا+

 

  گفت ینیدلنش لحن با چشماش دنید با و اومد

 

 !نازه چقدر-

 

 م؟یبزار یچ اسمشو+

 

  دونمینم-



 

 اوممم+

 

 گفت یخاص لبخند با هوی

 

 !مارال-

 

  کردم یاخم

 

 ؟ی  داشت دوستش قبال که یاون اسم+

 

 گفت و کرد نگاهم

 

 نهوشصت_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 !نه-

 

 ؟یچ پس+



 

 !نیماهک،هم قشنگه فقط-

 

  دمیکش سرم یرو یدست

 

 .گذشستست شدم،اثرات یعصب یکمید،یببخش باشه+

 

  شد رد کنارم از و کرد یاخم

 

  یکن قهر ها بچه مثل یخوایم که نگو آراد+

 

  ادیم خوابم-

 

 ....شام یول+

 

  ندارم لیم-

 

 شد؟ ینطوریا هوی چرا

 

 شده؟یچ+



 

 !یچیه-

 

 ؟یکنیم ینطوریا چرا پس+

 

 ماهک؟ یبزار تنهام شهیم-

 

 ....من آراد+

 

  دیکش داد

 

 !لطفا رونیب-

 

 شروع مارال ی هیگر که دمیکوب محکم اتاقو در سیخ یچشما با

  شد

 نیدوم به پام که نییپا ومدمیم ها پله از عجله با و نکردم یتوجه

 نییپا شدم پرت و کرد ریگ پله

 

  هفتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان



 رضوان:قلم به

 

 هل با آراد که گفتم یبلند آخ و شدم نیزم پخش و دمیکش یغیج

 درد شدت به که پام یرو یدست و گرفتم فاصله ازش سمتم، اومد

 داشت و سمتم اومد آراد که موندم حرکت یب یدم،کمیکش کردیم

 زدم پسش که کردیم کمکم

 

  نزن دست من به اونور برو-

 

  چته نمیبب بزار+

 

  کنار برو گفتم نکرده الزم-

 

 ...یریبم ممکنه ادیم خون داره دختر،سرت نکن یلجباز+

 

  بهتر-

 

 غرور کردم یسع شد شترمیب ضعف باعث و خورد دهنم شتویلیس

 نوش که یا یلیس به توجه یب و کنم جمع جلوش از شکستمو

 سرم پشت گذاشتم دستمو خاطر نیهم برسم،به کارم به کردم جان

  کردم حس دستام یرو خونو یگرم که



 گذاشتم یچوب ی نرده یرو مویخون دست و زدم پسش آرنجم با

  شم بلند تا

 

  ندارم تو کمک به ازین من اونور برو-

 

  دیکش ینفس یعصب

 و کردم زیتم سرمو پشت زحمت هزار به و آشپزخونه تو رفتم

 نفس یچسبوندم،صدا گوشم پشت زخم یرو یکیکوچ زخم چسب

 طرفم از که گفتنش ماهک بعد و شدیم اکو سرم تو شیعصب یها

 باال رفت غر غر و صدا و سر با و یبود،عصب مونده جواب یب

 و یرخت چوب سمت رفتم که دیکوب درو محکم و

  برداشتم موتورو چییسو یواشکی و دمیپوش لباسامو

 با آراد و شد باز باال پنجره که نشستم موتور یرو و رونیب رفتم

  گفت یوحشتناک اخم

 

 شب؟ وقت نیا کجا+

 

 داره؟ یربط تو به-

 

  کن صبر ماهک+

 



 شروع و کردم روشن که رونیب ادیب خواست و تو رفت سرش

  دادن گاز کردم

  دمیکش داد دییدویم پشتم و رفتمیم که همونطور

 

 !آژانس بزن زنگ+

 

  وونهید ی دختره ستایوا نجایا نداره آنتن-

 

 !فرستممممممیم آژانس برات+

 

 شهر سمت کردم حرکت و گرفتم سرعت دادمو گاز شتریب

 

  کیوهفتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 کنم؟ تحمل رو وونهید مردک نیا دیبا چرا

 روندمیم سرعت به

  شدم واردش و باال رفتم عیسر دمیرس که خونه به

  آژانس زدم زنگ



 

 خدانگهدار....بله.....به....خواستمیم نیماش هی...الو؟+

 

 خنده و افتادم آراد ی افهیق ادیشدم، آشپزخونه وارد و کردم قطع

 گرفتن شدت هام

  بود یخوب آدم ومدیم خوشم ازش

 دوباره خوامینم خوردم ضربه بهزاد از بدجور بار هی ،منیول

  بشم یکس دست چهیباز

 اومد در صدا به خونه زنگ که بودم نشسته

 شد شاهان نگاه قفل نگاهم که کردم باز درو رفتمو

  بستم محکم درو و کردم اخم

  بود وقت ریانداختم،د ساعت به ینگاه

  آراد یبرا بودم فرستاده آژانس شدیم یساعت کی

  که باشه دهیرس دیبا االن تا

  اومد امیپ میگوش به که شدم جمع مبل رو خودم تو لرز و ترس با

  زدیم صدام یگاه و بود در پست شاهان هنوزم

  کردم قفل درو و اتاق تو رفتم

 

 ماهک؟ ییکجا+

 



  کردم پیتا زدم خی یدستا با

 

  خونه-

 

 کجاست؟ خونه+

 

  آراد خودم خونه-

 

  نرسه بهت دستم کن دعا ماهک،فقط نرسه بهت دستم کن دعا+

 

  دادم سیو

 

 "خب یکنیم ینجوریا چرا"

 

 کرد پیتا عیسر

 

 گرفتست؟ چرا صدات+

 

  ستین مهم-

 



 به کردن نگاه اومد،با در صدا به میگوش که دینکش هیثان به

 شدم آراد از یریتصو تماس متوجه صفحه

 

 دووهفتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 یصدا که کردم ردش زد،دوباره زنگ دوباره که کردم ردش

  اومد امشیپ

 

  المصبو اون بردار+

 

 خوامینم-

 

 شتمیپ گهید قهیدق دو+

 

  شدم جمع تخت تو و کردم خاموش ویگوش

 خونه در هوی شد،امایم گرم داشت چشمام کم کم که بودم نشسته

  اومد در صدا به

  شدم بچه سبد و آراد متوجه که کردم باز درو رفتم شدمو بلند



  گرفتم بغلش از رو بچه میاشک مهین یچشما با و زدم یلبخند

  دیپرس داده باال ییابروها با

 

 شده؟یچ+

 

 !یچیه-

 

 ماهک؟ شدهیچ گمیم+

 

 یچیه گفتم-

 

 ؟ی  ا افهیق و ختیر چه نیا+

 

 چمه؟ مگه-

 

 شده؟یچ گمیم نکن وونمید+

 

  بازومو کن ول یچیه گفتم-

 

  گذاشت کاناپه یرو و گرفت رو بچه و دیخند



 

 کنم؟ ولت+

 

  گفتم و کردم نگاه بازم ی قهی یرو رشیخ نگاه به

 

 ؟یچ پس-

 

 !!یایم یکنیم ولم جنگل تو که ن،پسیبب ساعتو+

 

  گفتم عشوه با و زدم یا دلبرانه لبخند

 

 کن ولم نه-

 

 ...........خانومـــ کردم داتیپ تازه+

 

 سهوهفتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 



  ی هیگر یصدا که ببوستم خواست جلوتر آورد سرشو که دمیخند

  نداد اجازه مارال

  گفت و دیخند

 

 "ییبابا بود وقتش االن آخه"

 

  کرد نگاهم یسوال که بهش زدم زل متعجب

 

 ؟یگفت یچ+

 

 ...با بود وقتش االن آخه گفتم-

 

  کردم نگاهش ذوق گفته،با یچ دیفهم تازه

 

 باباااااا یگفت بهش+

 

  کرد اخم

 

  گهید هست منم دختر توعه دختر یوقت-

 



  بله بله+

 

  شه آروم تا دادیم تکون تکون رو بچه

 

  میکن دیخر کمی براش میبر فردا+

 

 تو یبرا هم اون یبرا م،همیریم باشه-

 

 دارم لباس من+

 

  خورهینم عقد سفره بدرد لباسا اون-

 

 ؟یچ+

 

  عقد سفره-

 

 و گرفت ازم رو بود گرفته آروم حاال که رو بچه که دمیخند

  رختخواب یرو گذاشت

 برد اتاق سمت به دویکش دستمو

 



 چهاروهفتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 کردم نگاهش مردد

  دمینال که برد گردنم سمت به سرشو و دیبوس لبامو

 

 .....بعدا ستین بهتر بنظرت آراد+

 

  کرد قطع حرفمو عیسر تندش و نامنظم ینفسا با

 

 .ستین-

 

 ....خوامیم من یول+

 

  خوامیم وجودتو من-

 

 ........ـــیستین محرم ما زوده یلیخ آراد+

 



 محرم دالمون یندارم،وقت اعتقاد یعرب ی کلمه تا چهار اون به-

  ستین ایباز کاغذ نیا به یازین چیه باشن هم

 

  یریم تند یدار بنظرم+

 

  آورد در شرتشویت حرکت هیتو

 

 ؟یخواینم تو-

 

 .خوامینم+

 

 ؟یترسیم من از تو ماهک-

 

 !یلیخ+

 

  دوخت کالفم نگاه به نگاهشو

 

؟ یعوض ی پسره اون خاطر به-  شاهان 

 

 اصال نه نه...نـ+



 

 فهممینم هاتو یدور لیدل-

 

 میباش هم محرم خوامیم+

 

 برهنه آغوش یتو لباس گرفت،با سمتم دستشو و تخت تو رفت

  گرفتم جا اش

  دیبوس سرمو

 

 ! جسمت خودت،هم باش،هم من مال-

  کنمیم وقفت خودمو

 

 بخوابم،آروم داغش ینفسا به توجهیب کردم یسع و زدم یلبخند

 بخوابم کردم یسع و بستم چشمامو

 

 پنجوهفتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  پاشدم خواب از مارال یها هیگر یصدا با صبح



  انداختم داشت کردنش آروم در یسع که یآراد به ینگاه

 

 ؟یشد داریب+

 

  دادم بدنم به یقوس و کش

 

 آره-

 

  دیکرد،ببخش دارتیب وروجک نیر،ایبخ صبحت+

 

 صورتمو و دست و شدم نشست،بلند هام لب یرو یکوتاه لبخند

  شستم

 

 د؟یخر میبر ماهک+

 

 .میبر-

 

  شو حاضر توهم نمیچیم زویم من+

 

  باشه-



 

 میشیم خالص شاهان شر از هم خب؟ نجایا میگردیبرنم بعدش+

 نداره آدرسمونو گهید بابات هم

 

 .....تو ی خونه تو تونمینم منکه یول-

 

 نه؟ مگه میش محرم قراره!شیه+

 

 آره-

 

  هیمعن یب حرفا نیا گهید پس+

 

 خوردن صبحانه و شدن حاضر از رفت،بعد و دادم تکون یسر

  میشد پاساژ یراه باهم

  میشد ادهیپ میدیرس یوقت

 

 میبخر یچ اول+

 

  شدم رهیخ روم روبه عجول مرد به

 



 م؟یکن دیخر بچه یبرا اول-

 

 دونه هی اما میرفت ها یسمونیس سمت به کرد اعالم که موافقتشو

  بود بسته اونم که نبود شتریب مغازه

  گفتم و انداختم یفروش مانتو مغازه به ینگاه

 

  ترم راحت کوتاه یلباسا و شرتیت با منکه+

 

  شد توهم اخماش

 

 !بپوشه مناسب یلباسا دیبا خانومم نجا؟یا مینیزم بیس منم-

 

 ششوهفتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  دمیخند زیر

 

 نداره دوست مناسب یلباسا خانمت اما+

 



  کرد اخم

 

 !!کرده جایب-

 

  گرفت خندم و کنم تحمل نتونستم

 

 ن؟یرتیغ آقا آخ آخ+

 

 گذشتمو،درست کردم مرور فکرم تو و زدم یتلخ لبخند هوی

 رتیغ و یمردونگ از ییبو ،کهیالش ی کهیمرت اون برعکس

  بود نبرده

  گفت داشت کنترلش در یسع که یلبخند با و کرد کلفت صداشو

 

 !!فهیضع ها نشه تکرار گهید-

 

 آقااا چشم یرو به+

 

  زد لب و کرد نگاه چشمام کرد،به دستام قفل دستشو دویخند

 

 ؟یمعذب-



 

 دینبودم،با که کوچولو بچه بودم،اما معذب یکمی اره چرا دروغ

  کنم درک اونم

 

 !خوبم نه نه....نه..نه+

 

 باشم؟ مطمئن-

 

 .زمیعز آره+

 

 یمشک یمانتو م،دوتایشد مغازه وارد و زد یجون یب لبخند

  برداشت یشمی شویکی و یمشک شویکی آراد که کردم انتخاب

 

  بهتره که یمشک اما+

 

  ادینم خوشم ادیز ها رهیت از نه-

 

 !ومدیم خوشش روشن یرنگا از پس



 یا ساده و کوتاه دیسف یمانتو که کردمیم نگاه ها مانتو به داشتم

 رونیب مانتو پشت از داد؛سرشو تکون و داشت نگه جلوم رو

  گفت بود شده شیچاشن ذوق یکم که یخاص نگاه با و آورد

 

 میتونیم یبخوا راهنمیپ اگه البته ک  یش و ساده بنظرم چطوره؟+

  مشیبخر

 

  فشردم دستشو و سمتش رفتم

 

 آراد؟ یدار عجله انقدر چرا-

 

 !مادرم+

 

 ؟یکن ازدواج کنهیم زورت-

 

 نه+

 

 ؟یچ پس-

 

  کرد پا اون و پا نیا کمی



 

 کنه تمونیاذ کمی ممکنه بدونه طتویشرا اگه+

 

 هفتوهفتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 ! نشدم ناراحت چرا؟ دروغ

 یمخالفات هی بود مادرش یجا میکس هر بگه نطوریا داشت حق

  داشت رو کیکوچ

  گفتم ینرم با و فشردم بزنم،دستشو یلبخند یزورک کردم یسع

 

  میبخر لباسارو ایب پس دارن،باشه حق فهممیم+

 

  کرد دست دست یکم

 

 ؟یشد ناراحت ماهک-

 

 شم ناراحت وونه،چراید نه+

 



 ...خب-

 

  لباسا سمت بردمش خودم با و دمیکش دستشو

 

 .ستمین ناراحت+

 

 و شال با و میبرداشت رو بود آورده اول همون که یدیسف یمانتو

  میدیخر ستش شلوار

 شده نیتزئ یا نقره یها هیحاش با که یدیسف فیک و رونیب میرفت

  میدید بود

  شد لیتکم دامیخر باالخره دمویخر اونم

  دیخند طونیش که میبود یفروش ریز لباس در یجلو

 

 شه؟ینم الزمت نایا از+

 

  کردم اخم

 

 ایحیب بکش خجالت-

 

 !!میبخر میبر خب+



 

  نکرده الزم-

 

  گفت و دیخند

 

  نشو یعصب کردم یشوخ باشه+

 

  زد زنگ و برداشت شویگوش که شدم همقدم باهاش

 

 بود؟ یک+

 

  محضر-

 

 ؟یکرد رزرو+

 

 پنج ساعت امروز آره-

 

  دوختم نیزم به نمویغمگ نگاه

 

 باشه+



 

 خانمم؟ یناراحت چرا-

 

  کردم نگاه چشماش به و کردم بلند سرمو

 

  بکشه کل برام ندارم ویکس+

 

 ماهک-

 

  کردم زمزمه آلودم بغض یصدا با و برگردوندم سرمو

 

 ندارم خونواده که من کن ولش+

 

 هشتوهفتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 بگه نداشت یزیافتاد،چ راه دنبالم به سکوت با کرد،اما اخم

  شد حلقه شونم دور دستش

 



 م؟یستین خونوادت کوچولو مارال منو مگه+

 

  دمیخند تلخ

 

 نیهست-

 

 م؟یبخر دومادم شلوار و کت میبر+

 

 ؟یندار شلوار و کت مگه-

 

  خوبه گست،نوشید زیچ هی یعروس شلوار و کت+

 

  میبر باشه-

 

 راهنیپ با یرنگ یمشک شلوار و کت و میشد یا مغازه وارد

  میدیخر ست کمربند و کفش و روشن یطوس

  زد صدام که نیماش سمت میرفت

 

 ماهک؟+

 



 جان؟-

 

 ؟یچ مارال+

 

  گونه بچه لباس پاساژ میبر ایب-

 

 باشه+

 

 مغازه که جلوتر رفت متر ستیب بایتقر و میشد نیماش سوار

  دمید رو یسمونیس

  میشد مغازه وارد و میشد ادهیپ و کرد پارک

 

 م؟یبخر یرنگ چه ستشو+

 

 :گفتم و کردم نگاهش

 

 !یصورت یطوس! یصورت-

 

 م؟یبخر ییمویل شهینم+

 



 رنگشو؟ یدار دوست-

 

  یلیخ آره+

 

 .باشه-

 

 آراد؟+

 

 جانم؟-

 

 ینم متایق به ینگاه اصال و انداخت یم سبد تو عروسکارو

  انداخت

 و زدیم زرد بایتقر شیکیبود، ییمویل چراغ و تخت ست تا سه

  بودن خوب دوتا اون اما نبود قشنگ

 

 قشنگه؟ نیا بنظرت+

 

 کیکوچ یها چراغ هاش بادبان که انداختم یقیقا تخت به ینگاه

  بودن رنگارنگ و

  زدم یلبخند



 

 .ادیز یلیخ-

 

 دست ها،چند لباس سمت کردم حرکت منم و بده سفارش تا رفت

  دمیخر رنگارنگ یلباسا

 

 یطوس ای دیسف بچم زیسا دخترونه عروس لباس خانم دیببخش+

 ن؟یندار روشن

 

  داد تکون نه عالمت به سرشو و انداخت ینگاه

 

 .دارم دیسف قشنگ راهنیپ هی اما ندارم عروس لباس نه-

 

 ست آراد لباس با داشتم کردم،دوست نگاهش و آورد راهنویپ

  من نه باشه

 

 ن؟یندار روشنشو یطوس نیهم از دیببخش+

 

@skin98 

 



 نهوهفتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  گفت یکوتاه نه و گشت یکم

 آراد با دایخر شدن تموم از دم،بعدیخر همونو و دادم تکون یسر

  میشد نیماش سوار

 

 آراد؟+

 

 جانم؟-

 

 ؟یگینم بهشون....خونوادت+

 

 !عقد بعد-

 

 نه؟ قبلش چرا+

 

 ...ماهک-

 



 جان؟+

 

 ؟یدار اعتماد بهم-

 

 ...نیبب آراد خب+

 

  گمینم که باشن ستین الزم حتما-

 

 باشه+

 

 ساعت به یخونه،نگاه سمت افتاد راه و نگفت یزیچ

  بود کیانداختم،

  کرد عوض رو دنده

 

 ؟یبر یخوایم شگاهمیآرا-

 

 .نه+

 

 چرا؟-

 



 ندارم حوصلشو هم میندار وقت هم+

 

 ؟یندار حوصله یعروس روز! ذوق یب چه-

 

 به یا" الیخیب کن ولش" گفتن با که کنم عوض بحثو خواستم

  داد انیپا مکالممون

  داشت نگه خونش در یجلو

 

 خونه؟ گردمیبرنم+

 

 مینیبچ مارالو لیوسا میبر ایب یا خونه نیا خانم االن از نه-

 

 .باشه+

 

  دمیپرس که بود ستادهیا در یباال،جلو سمت میکرد حرکت

 

 آراد؟+

 

 جانم؟-

 



 ه؟یک مارال یگیم خونوادت به+

 

 دیکش یا کالفه نفس و کرد نگاهم

 

 هشتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 ؟یکن فکر عقدمون به فقط االن شهیم-

 

 یقشنگ و بزرگ ی م،خونهیشد اش خونه وارد و کردم سکوت

 بود

 

 ؟یکنیم یزندگ نجایا تنها خودت+

 

 .آره-

 

 .....پس+

 

 خونوادم؟-



 

 .آره+

 

  کنمیم یزندگ جدا من بگم بهتره کنن،البتهیم یزندگ جدا اونا-

 

 که کردم اکتفا سرم دادن تکون به پس نکنم یفضول کردم یسع

  کرد باز رو یاتاق در

 

 منه؟ مال+

 

  دیخند مردونه

 

 ما مال-

 

 یواراید و سوخته یا قهوه ی دونفره تخت با که یبزرگ اتاق به

  کردم نگاه بود شده دکور رنگ ینبات میمال

 

 شگاه؟یآرا یبر یخواینم واقعا ماهک-

 

  کنمیم شیآرا ساده کمی نه،خودم+



 

  باشه-

 

 ساعت کی انداختم،فقط ساعت به ینگاه و آوردم در لباسارو

  داشتم وقت

 برداشتم،خواستم یپررنگ رژ و کردم شونه کردم،موهامو شروع

 رو یکمرنگ رژ و دتشیکش دستم از آراد که بکشم لبام رو

  کرد نشیگزیجا

 

 ؟یبزن نویا شهیم+

 

  حتما آره-

 

 و شد حلقه کمرم دور دستش که دمیکش لبام یرو کمرنگو رژ

  شد کینزد بهم کم کم سرش

  شد لبام قفل لباش که کردمیم نگاهش داشتم

  دیبوسیم احساس با و گرم

 ینیریش حس اما بود داده دست بهم یبد خجالت احساس

 !بودتم دهینبوس نطوریا وقت چیه بود،بهزاد

 نشیس یرو سرمو آروم و زدم نشیس به یمشت که جداشد ازم

  گذاشتم



 

 یکرد خودتو کار آخرش+

 

 ...دیچسب چقدر! شیآخ-

 

 ایحیب بکش خجالت+

 

 کیوهشتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 کامل از شدم،بعد لباسام دنیپوش رفت،مشغول رونیب و دیخند

  کردم بغلش و تنش دمیپوش مارالم راهنیپ و رفتم شدنم حاضر

  داشت یخوب حس چقدر

 روبه پیت خوش و پوش کیش آراد نگاه به نگاهم که رونیب رفتم

  خورد گره روم

 :گفت و زد یلبخند

 

؟ خانم عروس+  حاضر 

 



 .آره-

 

  خودش بغل تو دیکش بغلم از مارالو و گرفت دستمو

 

 ؟یباش داشته دوست شتریب اونو قراره یآ یآ-

 

 ن  یریش یلیخ! گهید دختر   خب یول زمیعز نه+

 

 .باشه باشه-

 

  نکن قهر حاال خب+

 

 :گفتم که شه نیماش سوار خواست و دمیخند

 

 م؟یبر موتور با شهینم-

 

 موتور؟+

 

 .آره-

 



 ؟یچ بچه اما+

 

  هست حواسم-

 

 .من ترسمیم ماهک+

 

 داشتنش؟ نگه سخته بنظرت-

 

 .آره+

 

 دستم تو کویکوچ و جور و جمع گل دسته و نکردم یمخالفت

  فرستادم رونیب نگران نفسمو و شدم نیماش فشردم،سوار

 بخت ی خونه به کرد،داشتم حرکت و کرد روشن رو نیماش

 !شدمیم کینزد

 باز منو سمت در و اومد محضر،آراد میدیرس قهیدق چند از بعد 

  کرد

  افتادم ها حلقه ادی کردم نگاه که محضر به

 

  که میدینخر حلقه سرمون تو خاک ی،وایوا+

 



  شیشونیپ رو دیکوب دونه هی

 

  بود رفته ادمی پاک اصال-

 

 !شهینم حلقه بدون که یعروس+

 

 و دور به کمی که بود دوخته بهم نشویغمگ و شرمنده نگاه

  سرم به زد یفکر هی هوی کردم نگاه اطراف

 

 ؟یدار یچیق آراد+

 

 !ابزار   جعبه دارم،تو یآهن یچیق ندارم یشگریآرا یچیق ؟یچیق-

 

 ش؟یاریب شهیم+

 

 از کمی و گرفتم ازش آورد که رو یچینشستم،ق نیماش تو و رفتم

  دمیبر یچیق با موهامو

 

 خنگ؟ ی دختره یکنیم کاریچ-

 



 که بستم سیگ چهل با و بافتمشون زیموهام،ر بافتن کردم شروع

  نشه باز

 

 ! خودت یفهمیم کن صبر کمی+

 

  بود بهم رهیخ متعجب

 

 ؟یدار چسب ؟یچ چسب-

  فقط دارم لنت+

  زحمت یب ارشیب-

 

 حلقه انگشتش دور شدمو بافته و دهیبر یموها که داد بهم چسبو

 قایدق و بود شده بستمش،گرد چسب سفت بار چند لنت با و کردم

  جلو ارهیب دستشو کردم اشاره بود شده حلقه مثل

  دیخند که کردم حلقش انگشت تو شدمو بافته یموها ی حلقه

 

 !یا وونهید یلیخ+

 

 دووهشتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان



 رضوان:قلم به

 

 سه ساتن یمشک دستمال که برم نگفتم،خواستم یزیچ و دمیخند

 انگشتم دور کردو تاش و درآورد راهنشویپ بیج یتو ی گوشه

  بست

 

 !قشنگه چقدر به به+

 

 گهید مینیا ما- 

 

 م؟یبر+

 

 میبر-

 

  زد صدام که تو سمت میکرد حرکت

 

 ماهک؟+

 

 جانم؟-

 



  میخریم میریم حتما شد تموم ید،وقتیببخش+

 

 که نداره یبیع بابا میبر ایب-

 

 سمتش رفت م،آرادیدید رو عاقد که میشد محضر وارد

 

 نیاومد خوش پسرم سالم+

 

 آقا حاج سالم-

 

  دینیبش دییبفرما+

 

  میگذاشت یصندل یرو بچه فیک با رو مارال و مینشست و میرفت

 

 ؟یندار چادر شما دخترم+

 

 !آقا حاج نه-

 

 خجالت ،با گرفت سمتم و درآورد یچوب یکشو از یدیسف چادر

  دمشیپوش و گرفتم



  نشستم و کردم بغل مارالو

 جواب دیبا که یمن به دیرس باالخره و خوند یعرب خط چند

  دادمیم

 

 شمارا دیدهیم وکالت بنده به ای،آیدیمج ماهک محترمه زهیدوش+

 آورم؟ در انیداد آراد یآقا دائم عقد به

 

 نشستم گفت،بایم یچ شدمینم متوجه اصال بودم فکر تو یلیخ

  اومدم خودم به شونم رو اراد دست

 

 ماهک؟ یخوب+

 

  خوبم خوبم-

 

 ؟یدینم رو بله+

 

 یشاد ،نهیدست انداختم،نه عاقد به ینگاه و اومدم خودم به تازه

  عقدم بود بانهیغر ،چقدرییآشنا ،نهیدوست ،نهیا

  بستمش و دوختم قرآن به نگاهمو که کردیم نگاهم منتظر عاقد

 



 .بله+

 

 دهنم تو و کرد یعسل کشویکوچ انگشت آراد و دفترشوبست عاقد

 به یا کردم،بوسه تکرار خودشو حرکت و دمشیگذاشت،مک

  کرد بغل مارالو و زد میشونیپ

 "بابا دختر نمیبب نجایا ایب"

 

 سهوهشتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  ومدیم کش شتریب لحظه به لحظه من لبخند و کرد بغل مارالو

 

 رون؟یب میبر+

 

 کجا؟-

 

 شام هم حلقه هم+

 

  انداختم دستمون تو ی ساخته خود یها حلقه به ینگاه



 

 میاریب درشون ادینم دلم-

 

 اسم و گرفتم م،شناسناممویکرد امضا عقدو دفتر باهم و دیخند

 شده پاک یعوض بهزاد اون اسم بودم دختر دم،چونید شوهرو

  رونیب سمت میکرد حرکت باهم و انداختم آراد به یبود،نگاه

  رفت و کرد حرکت که شدم نیماش سوار

 

 ؟یریم کجا+

 

 دنبالش میایب بعد دوستام از یکی به میبد قرض مارالو-

 

 ...یول+

 

 شناسمشیآشناست،م زمیعز نترس-

 

 باشه+

 

 خودش و برد داشت،بچه نگه یساختمون یجلو و کرد حرکت

  نیماش تو اومد



 

 حلقه؟ میبر اول-

 

 میبر+

 

 و کرد باز درو میدیرس ی،وقتیفروش طال سمت کرد حرکت

  میشد یفروش طال وارد

 

 ؟یخوب طاها سالم+

 

 ییدایپ کم یچطور تو داداش خوبم-

 

 گهید میالیع ریدرگ ماهم+

 

 :گفت و دیخند

 

 یآبج ؟خوشبختمیداد تله به دم باالخره به به-

 

  نطوریهم منم+

 



  اریب هاتو حلقه نیبهتر طاها+

 

 آخه؟ حلقه یبرا انیم عقد قبل قهیدق دو-

 

 بودمو بافته موهام با که یا حلقه و اورد باال دستشو و دیخند

  کرد گگاهش خنده با داد نشون بهش

 

 مونه؟یآبج دست   هنر+

 

  شد تموم میکرد داداش،عقد آره-

 

 مبارکه پسر یوا+

 

 چهاروهشتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 رو ینازک و فیظر ی حلقه آورد،ست حلقه تا چند و دیخند

 شروع دوستش که انداخت دستم آراد بود کیش و برداشتم،ساده

  زیم ی شهیش یرو زدن کرد



 

  ادیب کن رد شاباشو دوماد بادا،آقا مبارک بادابادا+

 

 و رقص از دست که گذاشت دهنش تو یتراول و دیخند آراد

  برداشت خوندن آهنگ

 

 طاها؟+

 

 داداش؟ جونم-

 

  نشه کمتر نداره یبیع شد شتریخوام،بیم طال مثقال پنجاه+

 

 کار؟یچ یخوایم-

 

  یعروس موقع بمونه شمیگه،بقید خانمم بدم+

 

 ...مامانت پس آراد-

 

  بزنم حرف بهش راجع خوامینم+

 



  اون یول آراد-

 

  بزنم حرف خوامینم گفتم+

 

 ....دیبا گمیم من اما-

 

 برم؟ ای یاریم طاها+

 

 بود؟ حساس مادرش به نسبت انقدر بودم،چرا متعجب

 کرد انتخاب نشونیب از آراد که آورد طال ست چند ناراحت طاها

  بسازه تا داد سفارش و

 زد صداش طاها که رونیب میومدیم میداشت

 

 راهش ستین نیا اراد+

 

 طاها الیخیب-

 

 دونه؟یم زنت+

 

 رونیب بردتم و دیکش دستمو



 

  بدونه ستین الزم-

 

 :گفتم اخم با میشد نیماش سوار یوقت

 

 ؟یگیم یاونطور مامانت به راجع چرا+

 

  دیکوب فرمون یرو و دیکش داد

 

 ستین من مادر کهیزن اون-

 

 پنجوهشتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  اعصابش یرو نرم کردم یسع و کردم سکوت

  کرد باز زبون خودش که میشد نیماش سوار

 

  دمیکشیم داد دینبا دیببخش+



 کردم عوض لممیفام یکردم،حت طرد خونوادمو من ماهک

  ستمین ششونیپ

 

 آراد؟ چرا-

 

  بودن یعوض یادیز+

 

  نگفتم یزیچ نیبنابرا شهیم یعصب یلیخ دمیفهمیم

 

 خونه؟ برم+

 

  برو-

 

 میرفت و میشد ادهیپ م،یدیرس یخونه،وقت سمت کردم حرکت

  وارید به چسوبندتم عیسر شدم وارد و کرد باز که باال،درو

 

 !منه نوبت باشه مینوبت کنم فکر خب خب+

 

  مخالفش جهت به چرخوندم سرمو باناز

 



  خستم من یول-

 

 !ماهک+

 

  رمیبگ دوش برم-

 

  شد باز ششین

 

  میریم باهم+

 

  برم تنها خوامیم-

 

  منتظرتم بعدش پس+

 

  اتاق سمت رفتم و دمیخند

 

 !شهیم یچ مینیبب تا-

 

 یوحش کرد شروع و کرد شکار گردوند،لبامو برم و سمتم اومد

  دنیبوس



 

 عه؟+

 

 !آره-

 

 !خب خوامتیم من اما+

 

  بهم نداد زدن حرف فرصت و گذاشت لبام رو لباشو دوباره

 

  خوامینم من-

 

 :گفت اخم نشست،با نمیس یرو و تر نییپا اومد دستش

 

 !یکنیم جایب شما+

 

 ششوهشتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 



 ام ترقوه و گلوم یرو زشیر یها بوسه که دمیخند مستانه

 زد مهیخ روم و تخت یرو کرد نشست،پرتم

** 

 به یپاشدم،نگاه خواب از شدیم چشمام یتو که ینور با صبح

  انداختم بهم بود زده زل یداریب یتو که یآراد

 

 زم؟یعز یخوب+

 

 .خوبم-

 

 ؟یندار درد+

 

 ندارم-

 

 همونم بودم مطمئن که بود کمی نداشتم،فقط درد ادیز تشیراست

  کرد نوازش دلمو ریز آروم شه،آرومیم حل زود یلیخ

 

 !یخوابیم چقدر+

 

 من؟-



 

 ایخواب عصر روزید از آره+

 

 :گفتم وار اعتراض و کرد نگاهش

 

 !یخواب خودتم خوبه-

 

  دیخند

 

 نداره؟ لیم گریج خانوم+

 

 !!کباب جون اخ-

 

  مینداشت یمشکل چیه االن یداشت دوست غذا ی اندازه به منم اگه+

 

 به عیسر قشنگم گذاشت،دختر بدنم یرو رو مارال که دمیخند

  گرفت دستشو و دیخند اومد،آراد قلقلکم که زد کیم لختم ی نهیس

 

 بزار منم یبرا نخور همشو یه یه+

 



 هفتوهشتاد_پارت#

 "ماه ملکه:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  کردم نثارش ییایح یب و دمیخند

 

 !گرسنشه نیبده،بب غذا بچه به برو آراد+

 

  بدم ریش بهش دیبا من ییتو مادرش گهید خوبه-

 

 دارم؟ ریش من مگه آخه+

 

 !دارم من انگار یگیم جوری-

 

  میشونیپ رو زدم دونهی

 

  یبد رخشکیش بهش بود نیا منظورم+

 

  یمامان میرفت ما باشه آهان-

 



 لباس تا کمد سمت رفتم و شدم رفت،بلند و کرد بغلش

 و سر از بود معلوم کامال یبود،کالفگ بیعج کمی بپوشم،رفتارش

  روش

  ششیپ رفتم و دمیپوش یشلوارک تاپ عیسر

 

 آراد؟+

 

  زدم صداش د،دوبارهینشن صدامو

 

 آراد؟+

 

 جان؟...زهیچ...هان-

 

 ؟یخوب+

 

 !هوف،نه-

 

 زم؟یعز شدهیچ+

 

  بگم بهت رو یزیچ هی دیبا ماهک-



 

 ؟؟یچ+

 

  کنن یخاستگار خالمو دختر برام امشب بود قرار-

 

  کردناشو عجله لیدل دمیفهم شد،حاال درهم اخمام

 

 خب؟! به به+

 

 !میبر باهم و یایب خوامیم ازت-

 

 هشتوهشتادوصد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 ؟یخوایم یزیچ نیچن واقعا+

 

 .آره-

 

 "امینم"دمیکش داد و اتاق سمت برگشتم و ندادم یتیاهم وقاحتش به



 

  اریدرن یباز مسخره ماهک-

 

 بگم باشه من یجا بود قرار که یکس به امیب ؟یدار یتوقع چه+

 آورده؟ جات به منو اریدرب دتویسف لباس برو

 

  شدینم من زن وقت چیه اون-

 

 امینم من+

 

 دختره؟ اون به یبد شوهرتو یدست یدست یخوایم-

 

 یبر یکرد غلط تو+

 

  یایب باهام دیبا پس-

 

 ؟یچ که امیب+

 

 گهید و یکنارم یبفهمون ،بهشونیش آشنا جونت شوهر مادر با-

 ستین یکس به ازین



 

 تونمینم من+

 

 چرا؟-

 

 دونمینم+

 

 لطفا زمیعز ماهک-

 

 ؟یخاستگار گهید یجا یبر قراره ینگفت بهم چرا+

 

 !برن نگفتم که من رنیم سرخود دارن اونا-

 

 !!!تو ییپررو چقدر+

 

  گفت و کرد باز زبون خودش باالخره اما بود کرده سکوت

 

  ایب اراد جون-

 

 نچ+



 

  میگردیبرم زود میریم مارال با-

 

 امممممممینم+

 

 نهوهشتاد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 جان؟ خاله دختر آغوش تو برم من پس+

 

 :گفتم و کردم نگاهش حرص با

 

 چند؟ ساعت-

 

 :گفت ذوق با

 

 ؟یشیم حاضر+

 

 ساعت؟-



 

 پنج+

 

 دمیخز و رفتم راه یکم حرص اتاق،با تو رفتم و گفتم یا باشه

 شوهرمو یخاستگار برم دیبا عقد بعد روز هی! پتو،جالبه ریز

  واال کنم،نوبره خراب

  بخوابم کردم یسع و بستم چشمامو و کردم پا اون و پا نیا یکم

** 

 مونده پنج تا ساعت مین انداختم،فقط ساعت به ینگاه و شدم داریب

 !! بود

 ستشم کفش و فیک و دمیپوش یا یمجلس و یمشک مانتو عیسر

 یرو شالمو زدن رژ یکم فقط از بعد و دمیپوش نمویبرداشتم،ج

  گذاشتم سرم

 رو آماده و حاضر که شدم یمارال و آراد متوجه که رونیب رفتم

 کردن نگاه دم،بدونیبوس گونشو و کردم بغل بودن،مارالو روم به

 نیماش تو میرون،نشستیب رفتم جلو و جلو و کردم حرکت آراد به

 زد صدام که

 

 ماهک؟+

 

  موند منتظر و کرد نگاهم یکم



 

 خانمم؟+

 

 یرو یا کرد،بوسه دستاش قفل دم،دستموینم جوابشو دید یوقت

 کرد حرکت و نگفت یزیچ زدو دستم

  داشتم یبد ی دلشوره

 عمارت وارد در شدن باز از بعد و زد فونیآ میدیرس یوقت

 بهشت؟ بود؟ کجا گهید نجایم،ایشد یبزرگ

 به رهیخ متعجب میشد که خونه تو،وارد سمت میکرد حرکت

  شدم کیش یلیخ ونیدکوراس

  دوختم روم به رو افراد به و گرفتم سقف از تو،نگاهمو میرفت

 یخال دلم ته کرد؟یم کاریچ نجایا بهزاد ؟یچ......ــــیچ.......چــ

 شدم رهیخ ابهتش پر و جذبه با ی چهره به ترس با و بود شده

 ! من یخدا یوا

 ی چهره بغلش،به دادم مارالو عیسر که بزنه یحرف خواست آراد

 نتونستم و کردم نگاه فشیکث مادر خانم بانو ماه و بهزاد متعجب

 محکم و رفت یاهیس چشام همونجا و کنم تحمل وزنمو ینیسنگ

 شدم سرم یباال بهزاد میعظ کلیه کردم،متوجه برخورد نیزم با

 ....شد بسته کامال که جونم یب یچشما بعد و

 

 نود_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان



  رضوان:قلم به

 

  شدم کنارم نگران آراد متوجه کردم باز که چشمامو

 

 ماهک؟ یخوب+

 

 دونه؟ینم هنوز یعنی ست؟ین یعصب چرا

 :گفت تعجب با کردم،اراد اخم که کردیم نگاهم رهیخ رهیخ بهزاد

 

 !ییتو دردش انگار کنه؟یم ینطوریا چرا بهزاد+

 

  کرد باز زبون خانم بانو ماه

 

 شوهرت برادر به یچسبوند خودتو یرفت! هرزه ی دختره! تو+

 پسرم؟ از یریبگ انتقام که

 

 چشمام یتو تر،اشک متعجب من و کردیم نگاهم متعجب آراد

 بودم؟ افتاده یفیکث ی  باز چه یشد،تو جمع

  زد لب متعجب آراد

 



 ماهک؟ ییتو بهزاد سابق نامزد......نامز.....نــ+

 

  دمیکش داد و پاشدم جام از اشک با

 

 ؟یکرد نکارویا باهام بازم و یدونستیم نه؟ مگه یدونستیم+

 

  دمیکش داد که کنه بغلم خواست و سمتم اومد

 

  نزن دست من به+

 

 خودم جان به....دونستمینم من بخدا ماهک....ماهک....ماهک-

 گرفته طالق بهزاد دونستمیم فقط اوردن،منین اسمتو بارمی یحت

  میبزن حرف بزار خدا تورو ماهک کرده نامزد دونستمینم یحت

 

 پسر داره یحرف چه هرزه ی دختره نیا با ؟یحرف چه:بانو ماه

 من؟

 

  ستمین تو پسر من شو خفه-

 

 مادرته؟ با زدن حرف طرز چه نیا:بانو ماه



 

  نبود نیا من روز و حال االن یبود مادر اگه-

 

  شمیپ اومد که زدیم حرف داشت مادرش

 

 بدم حیتوض بهت بزار...دونستم،بزارینم بخدا زمیعز ماهک+

 

  کیونود_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 ؟یبد حیتوض ویچ-

 

 حرفا،کارها،از شدن،از مطلقه دوباره شدن،از طرد دم،ازیترسیم

  کس همه و زیچ همه

 

  میبر باهم بزار+

 

  انداخت مارال به ینگاه و سمتمون اومد خانم بانو ماه

 



 هرزست؟ ی کهیزن نیا دختر+

 

  دادم ادامه حرص با و سمتش برگشتم اخم با

 

 تخت شب هر که شما یالش و حرومزاده پسر ای بودم نن هرزه-

 کرد؟ پر رنگارنگ دختره هی با مویعروس

 

 جا یصورت با که نداشت جمع تو حرفمو نیا گفتن انتظار انگار

  داد ادامه خورده

 

 ....بده ادامه! شد شروع تمیباز طهیسل شهیهم مثل+

 

 ؟یکشینم خجالت سنت از ؟یکشینم خجالت-

 سرته؟ یباال که ییخدا اون از یترسینم

 

 پله سمت بردتم و دیکش دستمو بهزاد که بده جوابمو خواست

  گرفت دستشو محکم و سمتش اومد ها،آراد

 

 نویا! من زن منه زن االن بوده نامزدت دستتو،قبال بکش! یهو+

 کنم فرو واست خودم نزار کن فرو سرت اون تو



 

 باال سکوت ی نشونه به دستشو که بگه یزیچ خواست مادرش

  برد

 

  مامان شو ساکت تو+

 

 رفته رفته که ییصدا تن با بهزاد که ادیب خواست و گرفت دستمو

 :گفت دهیکش دهیکش رفتیم تر باال

 

 .....بزنـــــم...حرفــــــــ.....ماهک با....دیبا+

 

  یندار حق-

 

  باهاش بزنم حرف دیبا گفتم+

 

  دمینم اجازه بهت گفتم منم-

 

 داد اشک با و گرفتم قرار نشونیب که کردنیم دعوا داشتن

 "نیباش اروم زنمیم حرف باشه،باشه:"دمیکش

 



 دوونود_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کرد نگاهم یعصب آراد

 

  زنمیم حرف باهاش آراد+

 

  نکرده الزم-

 

  شه تموم بزنم حرف بزار+

 

  ستین الزم گفتم-

 

  بگه خوادیم یچ بهزاد نمیبب بودم کنجکاو

 

 میریبکشه؟م نشون و خط واسم خان بهزاد دهیرس ییجا به کارم+

 !وفتیب خونه،راه

 

  در سمت بردتمون و فشرد بغلش تو مارالو و دیکش دستمو مچ



 دیکش داد مامانش

 

 !نیریگیم طالق+

 

 باش الیخ نیهم هه،به:آراد

 

  یدیم طالقش پرورشگاه یزاریم رو کهیزن اون ی بچه عیسر+

 

  نکن یفضول من یکارا نداره،تو یربط تو به من یزندگ-

 

  مادرتم من اما+

 

  یستین من ی  چیه تو-

 

 عه؟+

 

 !آره-

 

 ؟یدینم طالقش که پس+

 



 مگه؟ یکر-

 

 بکش خط راثویم و ارث دور+

 

 اما سرت تو بخوره ارثت بگه موندم کرد،منتظر سکوت آراد

 

  سهونود_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 کردیم نگاه بهم فقط اما

 در شلوارش پشت از پولشو فیک و مامانش سمت رفت

  مامانش صورتش تو کرد پرت و درآورد تراول یآورد،کل

  شد خنک دلم اخ

 خودمو میشد که نیماش رون،سواریب بردتم و دیکش دستمو و اومد

  کردم جمع یصندل ی گوشه

 

 ماهک؟+

 

  ندادم جواب



 

 مگه؟ ستمین تو با+

 

  دمیکش رونیب دستش از دستمو که رهیبگ دستمو خواستم

 

 کنم؟یم صدا ویک دارم+

 

 یبد طالقم دیبا گفت گفت؟ یچ یدینشن-

 

 کنم؟یم نکارویا من بنظرت+

 

 ؟یبگذر مال نهمهیا از یخوای،میبکن دیبا-

 

  شد درهم اخماش

 

 ازدواج باهات اومدم یکاریب سر از من انگار یگیم جوری+

 !کردم

 

 .....بچسبو بهت خالتو دختر خوانیم یدید تا ؟ینکرد مگه-

 



  موند نصفه خورد دهنم تو که یا یلیس با حرفام

 

 ؟یزد منو+

 

  کرد روشن نویماش

 

 نشنوم صداتو شو خفه-

 

 چهارونود_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  شدم جمع خودم تو و شدم ساکت

 

 ؟یریم کجا آراد+

 

 خونمون-

 

  من نه توعه ی خونه اونجا+

 



 گهید شو خفه ؟یگیم قصد از آره؟ یکن سگم یخوایم ماهک-

  شو خفه کنهیم ناراحتم پرتات و چرت نیا ینیبیم یوقت

 

  دمیکش داد بغض با

 

 ؟یش التیفام مچل یبد ادامه باهام یخوایم+

 

 االنم بودن خودشون ی خونه سال پنج و ستیب ه؟یک خر لیفام-

  روش

 

 ....یتونینم تو اراد یول+

 

 شو ساکت! سیه-

 

 که کردن هوار و داد کرد باال،شروع میرفت و خونه میدیرس

  کرد کردن هیگر به شروع مارال

 

  دیترس بچه نکش داد+

 

  بردم باال صدامو خودش مثل که دادیم ادامه داشت



 

 بچـــــــه ـــــــــدیتـــــرســـــ نــــــکــــــــــش داد گمیم+

 

  بهم شد رهیخ اخم با و شد تر آروم یکم

 

 ؟یدونستیم-

 

 و؟یچ+

 

 !سابقتم شوهر برادر نکهیا-

 

 کردم نگاهش تعجب با

 

 کردم؟ غلطو نیا بازم و دونستمیم خودت بنظر+

 

 ....ما ماهک-

 

  ستادمیا جلوش

 



 نکارویا دیبا م،مایکنیم تموم االنم نیهم م،پسیکرد شروع تازه+

 میکن

 

 پنجونود_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 !برو یتونیم اگه عه؟-

 

 مانعم که شم خارج خونه از خواستم و دمیکش حرص با فمویک

  دیکش لبم ی گوشه شد،دستمو

 

 زدم؟ نجارویا-

 

  زدم پس دستشو اخم با

 

  خوامیم معذرت-

 



 راحت المیخ نشوند،انگار لبم ی گوشه یکوتاه ی بوسه و شد دال

 باز خنده به هام لب بودم،نذاشتم بوسه نیهم منتظر ها مدت و شد

  شه

 

 کنار؟ یبر شهیم+

 

  شهینم-

 

 چرا؟+

 

 رون؟یب بره اون بدون خانمش دهیم اجازه ییآقا کدوم-

 

 ....آراد+

 

 ! ماهک-

 گهید بسه

 

  کنهیم جدامون مامانت+

 

  کرده غلط-



 

  نزن حرف نطوریا+

 

  نداره احترامم همنقدر اقتیل یگیم راست-

 

  آراد بسه+

 

 زیم یرو کاناپه،پاهاشو یرو کرد پرت خودشو و کرد قفل درو

 :گفت یبلند یصدا با و گذاشت

 

  میبخور کن درست املت هی خانمم+

 

  دمیکوب سرش تو فمویک و سمتش رفتم حرص با

 

  بخور کوفت-

 

 !یدار یخوردن زیچ نهمهیا زم؟تویعز کوفت چرا+

 

 ششونود_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان



 رضوان:قلم به

 

  نگفتم یزیچ و کردم نگاهش اخم با

 

 (بهزاد)

 

 کرد؟ ازدواج ماهک با رفت من لج از یدید ؟یدید+

 

  دمیچرخ خودم دور کالفه و رفت موهام یال دستم

 

 من؟ بخورم یگه چه ها من؟ بخورم یگه چه االن+

 

 :گفت کردیم نگاهم اکراه با که مامان

 

 رو؟ ارهیپت اون یخوایم هنوز چته-

 

 ستتتتتتین ارهیپت اون+

 

  هست-

 



 نبود؟ بس میزندگ به یدیر ؟یکن بس یخوایم یک+

 

 ! نکردم یکار باهات من-

 

 بدم طالقش یبود کرده تقال که موقع همون یکرد.....یکرد+

  یکرد

 

  باش آروم....بهزاد-

 

  شمینم آروم من شمینم....شمینم آروم+

 

 ؟یش کینزد زنش به هم لحظه هی زارهیم اراد یکرد فکر-

 

  کردم پرت مبل یرو خودمو و کردم شل کراواتمو

 

 نینیبیم...هیک خان بهزاد دمیم نشونتون+

 

 هفتونود_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به



 

  ها بچه از یکی به زدم زنگ

 

 الو؟+

 

 آقا سالم الو-

 

  ندادم سالمشو جواب شهیهم مثل

 

  کجاست ما ریام خونه نیبب کن قیتحق هی+

 

 ه؟یک ریام آقا-

 

  دمیکش عربده و نییپا کردم پرت زویم یرو گلدون تیعصبان با

 

 ی خونه آدرس عیسر داره؟ یفرق زهرمار،چه ر،آراد،دردیام+

  من واسه کن دایپ رو حرومزاده اون

 

  آقا چشم.....چـ-

 



  گرفتم شیپ خوابمو اتاق راه حرص با و کردم قطع

 

 ؟یاریب بدست اونو دوباره یتونیم یکرد فکر+

 

 کرده؟ پاک شناسنامش از ویکرد انتخاب که میاسم پسرت هه-

 !جونت آراد! رفت ادمی آخ آخ.....جون ریام

 

 :گفت و دیکوب نیزم یرو حرص عصاشوبا

 

  ومدیم بدش اسمش از فقط اون+

 

  سمتش برگشتم

 

 دونهیم چه یکس! ادیم هنوزم البته ومد،البتهیم بدش تو اسم نه،از-

 !یزیچ یا فاطمه باشه گذاشته مادرشم اسم دیشا

 

 هشتونود_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 



 درو و شد اتاقم وارد عجله با که کردیم نگاهم حرص با مامان

  دمیکوب پشتم محکم

 و پاک دختر اون بودم تونسته چطور آخه؟ من بودم احمق چقدر

 کنم؟ ولش رو خوشگل

 خدا یا

  آوردم ادی به رو گذشته و دمیکش شمیر ته به یدست

  گفتینم یچیه و بهم بود شد رهیخ اشک با ماهک"

 

 ؟یشد ناراحت شدیچ+

 

 ناراحت مونیعروس تخت تو ارمیب مردو هی شب هر من-

 ؟یشینم

 

 صورتش سمت کردم پرت کنترلو حرفش شدن تموم محض به

 یحیمل لبخند شد،با قرمز سرعت وبه گونش یرو خورد که

 و غم به ابروهاشم یبود،حت اشک از پر چشماش و کردیم نگاهم

  کردیم میعصب همه از شتریب نیا و شدینم خم یناراحت

 

 یزنیم حرف هیبق با دنتیخواب به راجع یکنیم غلط تو+

 



 اون خودتو کردن حال یصدا شب ،هریبد انجام تو! جالب چه-

 ممنوع ؟ من یبرا گفتنشم اما بشنوم تویدوزار یها هرزه

 

  شو خفه ماهک+

 

  رمیگیم طالق ازت-

 

 عه؟+

 

 برمیم جا همه آبروتو و رمیگیم آره،طالق-

 

 بلده؟ کارام نیا از یحاج دختر آخ آخ+

 

  تلفن سمت رفت و شد بلند

 

 یزایچ چه یحاج دختر ینیبب ادیب مامانت زنمیم زنگ االن-

  جونم شوهر بلده هم یا گهید

 

 بود شده کبود گونش

 



  نزن زنگ نه نه+

 

 یزخما یرو هام یلیزدنش،س کتک کردنم شروع و سمتش رفتم

  شدیم تر محکم لحظه هر و نشستیم نشدش میترم

 

 باشه ادتی که یبخور کتک کمی حداقل ،بزاریبر قراره که تو+

 !"یحاج جوجه داره ییتاوانا چه خان بهزاد با کردن یباز

 

 کردم پرت رو تخت یرو ی ختهیر بهم یها پتو یبلند داد با

 نییپا

 

 نهونود_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 (ماهک)

 

 انقدر چرا ؟یراحت نیهم اد،بهیز یلیبودم،خ شوک تو هنوزم

 برادر؟ دوتا نیا متفاوتن

 



 آراد؟+

 

  دلم جون-

 

 ...مامانت+

 

 فکر م،بدونیباش خوش هم کنار ایکنه،ب یغلط چیه تونهینم-

  ندهیآ به کردن

 

  فشردم بغلش تو خودمو

 

  خوامیم یزیچ هی ازت+

 

 ؟یچ-

 

 .......خب.....اوم....که شهیم+

 

 ش؟یگینم و شم یعصب قراره یدونیم که هیزیچ چه-

 

 ؟ینکن دادیب و داد یدیم قول+



 

 ؟یکارکردیچ نمیبب بگو-

 

 چکاریه+

 

 ؟یچ پس-

 

 نم؟یبب رو بهزاد باری یبد اجازه بهم شهیم+

 

  شد درهم اخماش

 

 اونوقت؟ چرا-

 

 ......خب+

 

 ؟یدار دوستش-

 

 صد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به



 

  شدم رهیخ بهش متعجب

 

 دارم؟ تو بنظر+

 

  پرسمیم تو از دارم من-

 

 ییکارا تموم با داشتم دوستش اونو اگه من ؟یکن بس شهیم اراد+

  کردمینم ترکش و موندمیم ششیپ کرد که

 

  نگفت یزیچ و داد تکون سرشو

 

 م؟یبخواب میبر-

 

  ادینم خوابم من+

 

  کرد زمزمه و شد بلند

 

 "جهنم به"

 



  سمتش برگشتم که رفتیم داشت

 

 ؟یریم ،کجایه+

 

 دخترم شیپ-

 

 ....خواب پس+

 

  خوابمیم بعدا بخواب،من خودت-

 

 همه نیا و یعروس دوم شدم،روز رهیخ نییپا به نیغمگ

 گرفتمیم طالق روز همون کاش یا بشه؟ یچ بود بت؟قراریمص

  دمیکشینم بتیمص نهمهیا و

  شدم مونیپش که کنم صدا آرادو خواستم و خواب اتاق سمت رفتم

 ی ندهیآ به کردم،داشتم پرت تخت یرو خودمو و کردم باز درو

 فکر باشه خوب یلیخ قراره کردمیم فکر که یمحال و پوچ

  تو اومد اراد و شد باز در که کردمیم

  برداشت بالشتشو که دمیکش کنار خودمو

 

 ؟یریم کجا+



 

  حال تو-

 

 چرا؟+

 

 رفت رونیب عیسر و ننداخت بهم مینگاه مین یحت

 

 کیوصد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 بخوابم و ببندم چشمامو کردم یسع و شدم جمع خودم تو

* 

 مارالو دمیند تونه تو رو آراد شدم داریب خواب از یوقت صبح

 تا کردم درست رخشکیش ریش شهیش یتو براش و کردم بغل

  بخوره

  خورد زنگ میگوش هوی

 

 الو؟+

 



  بست خی رگوم تو خون بهزاد یصدا دنیشن با

 

 بله؟-

 

 ؟یستین بلد سالم+

 

  ستمین بلد دادن سالم یکس هر به-

 

 نمتیبب دیبا+

 

 ؟یآورد ریگ کجا از منو ی شماره-

 

 یسخت کار یبدون دیبا مطمئنا یدار ازم که یشناخت به باتوجه+

 !برام نبود

 

 شد درهم اخمام

 

 خداحافظ-

 

 نمتیبب دیبا گفتم+



 

 دارم شوهر من-

 

 :گفت داره خشمش کنترل در یسع دمیفهمیم که ییصدا با

 

 نمتیبب خوامیم گفتم+

 

  نمیبب ختتویر وجه چیه به خوامینم گفتم منم-

 

  دمایم دستت یکاری+

 

  کرد یا خنده تک که درآوردم اداشو

 

 ؟یمغرور هنوزم+

 

 :گفت کنم قطع خواستم تا و ندادم جوابشو

 

 ....باال امیب درو کن باز+

 

 دووصد_پارت#



 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 ....الو....نکرده الزم...ی؟هیچ-

 

  دادیم کردن قطع از خبر یگوش ممتد یبوقا

 یتو اش چهارشونه قامت که کردم بازش درو سمت رفتم

  شد انینما چارچوب

  دمیکش عقب خودمو

 

 نجا؟یا یدار کاریچ+

 

  بزنم حرف باهات دیبا-

 

  نکرده الزم+

 

  نشست مبل یرو و رفتم،اومد عقب یقدم چند که داد هل شونمو

  نشستم روش روبه

 

  برم دیبا بگو زودتر+



 

 !که خودته خونه ؟یبر کجا-

 

  ادیم شوهرم برو،االن و بگو حرفتو گفتم+

 

 ؟یشد دوست شوهر به،چه به اوه-

 

 !بودم دوست شوهر+

 

 !!یزیچ میدیند که ما-

 

 ی افهیق اصال بود تختت تو هرزه یایدوهزار اون بس از شما+

 ؟یبود دهید منو

 

  رفت درهم اخماش

 

 ننداز کهیت بهم-

 

 ؟یا کهیت چه+

 



 ....من ماهک-

 

  کردم فراموش رو گذشته من بهزاد+

 

  بهم بده گوش لحظه هی-

 

 خوامینم+

 

 .....من ماهک-

 

 سهوصد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 ؟یچ تو+

 

 اشتباهاتمو کنم جبران تونمیم-

 

  نشست لبام یرو یپوزخند

 



 !زوده کمی+

 

  شد درهم اخماش

 

 ننداز کهیت من به گمیم-

 

 مگه؟ گمیم دروغ+

 

  کنم درستش خوامیم ینه،ول-

 

 خوامینم من+

 

 مهسا کردن فراموش یبرا ،اونیشینم خوشبخت اون کنار-

  تو سمت اومده

 

 مهسا؟+

 

 آره-

 

 هست؟ یک+



 

  نشست لباش یرو یپوزخند

 

 سابقش دختر دوست-

 

  اونو شناسمیم+

 

  زدمیم پوزخند که بودم من حاال

 

 م،خب؟یبزن حرف یمنطق باهم ایب-

 

 شنومیم خب+

 

 به ازین کمی م،فقطیبد لیتشک خوبو یزندگ هی باهم میتونیم ما-

 میدار فرصت و زمان

 

 چهاروصد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 



 رونیب دستمو عید،سریکش دستمو که پاشدم جام از حوصله یب

  دمیکش

 

  رونیب بکش میزندگ از دارم،پاتو شوهر من+

 

 ....یول-

 

 رهیخ بهم متعجب بهزاد دنید شد،با وارد آراد و شد باز در هوی

 نییپا سرشو من به ینگاه مین رفت،بدون درهم اخماش و شد

 اپن یرو دویخر یکایشد،پالست آشپزخونه وارد و انداخت

  نتیکاب و خچالی یتو لیوسا دنیچ کرد شروع و گذاشت

 

 زم؟یعز یدار مهمون ینگفت+

 

 جز به داشتم رو یالعمل عکس هر بودم،انتظار شده متعجب یلیخ

 !نیا

 

 ......بعدش.....زد زنگ......شد زیچ......اون....زهیچ-

 

  بود ناخونده مهمون:بهزاد

 



 !جالبه ناخونده؟ به به+

 

  تشویعصبان کنم حس و بفهمم تونستمیم

  شد من با کردن صحبت گرم و نکرد یتوجه آراد به بهزاد

 

 ؟یدار دوست کاکتوسارو هنوزم+

 

 تونستمیم که یکار تنها و شد درهم یهیفج طور به آراد یاخما

 بود نفر دو اون نکردن دعوا یبرا کردن دعا بدم انجام

 

 !رو گذشته ادشونهی خوب چقدرم+

 

 طونیش دخترک یایباز وروجک اونهمه مونهیم ادمی معلومه-

  رومو به رو

 

 طون؟یش دختر+

 

 کنه؟ینم تقال تو یبرا مگه! اره-

 



 دست به یبرا نداره تالش و تقال به ازین! داره منو اون تقال؟+

  آوردنم

 

  دیکوب اپن یرو وانویل و دیکش سر ابشو وانیل

 

 یداشت ادیز طونیش دخترک تو...اوممم...کنم یآور ادی بزار+

 تو از که ییایدوهزار اون از یکی با ماهکو کنم فکر ادته؟ی

  یگرفت اشتباه یکردیم جمع کوچه

 

 داد ادامه هیکنا با و کرد مکث یکم

 

 !داداش خان+

 

 پنجوصد_پارت#

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 :گفت حرص با و شد بلند بهزاد

 

 !ریام نداره یخوب انیپا داستان نیا+



 

  بست چشماشو آراد

 

  من رو نزار فویکث اسم اون-

 

 ؟یداداش چرا+

 

  آراد به برسه چه سوزوند منو دل بهزاد حرف تو ی هیکنا

 

 بود؟ ریام قبال اسمت دونهینم زنداداشمون آخ آخ+

 

  ستادمیا روش به رو اخم با کنم عشیضا نکهیا یبرا

 

  گفته بهم زویچ همه دونستم،آرادیم-

 

  بود شده متعجب

 

  یبر یتونیم گهید کنم فکر+

 

 ....ماهک-



 

  خداحافظ+

 

 به آراد که رفت رونیب اخم کردم،با باز درو و ستادمیا در یجلو

  سمتم اومد سرعت

 

 بود؟ نیا+

 

 بود؟ نیا یچ-

 

 بازم شینینب خواستم و شینیبب یتونینم کردم سفارش نکهیا با+

 ؟یکرد خودتو کار

 

  دمیکش داد شییهوی رفتار رییتغ نیا از متعجب

 

؟ طرز چه نیا ؟یهست یزیچ یروان تو-  رفتار 

[۷/۲۲، ۰۰:۲۷ ]rzvn# :ششوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 



 خودشو خواست؛ عذر و دیکش هاش قهیشق یرو یدست شرمنده

 قالب هم تو دستامو و نشستم کنارش که کاناپه یرو کرد پرت

  دمیکش جلوتر خودمو و کردم

 

 ه؟یچ بخاطر+

 

  سمتم برگشت

 

 ه؟یچ بخاطر یچ-

 

  تیعصب یها حمله+

 

  ستین مهم-

 

  دمیپرسینم نبود مهم اگه+

 

 رسا ییصدا با کردم یسع که دادینم جوابمو و بود کرده سکوت

  کنم صحبت نشکنه بغضم که یجور و

 

 ه؟یک بخاطر+



 

 !یچکیه-

 

 مهسا؟+

 

 !شده تموم خب؟! شده تموم هیقض اون ماهک-

 

 ؟یشیم یعصب ادیم اسمش تا چرا+

 

  دیکش داد و شد بلند و داد دست از کنترلشو دوباره

 

 به ی کهیزن اون اما دادمیم جون براش احمق من   چون-

  کرد رو جلوم دستشو و کرد جدا هم از مارو مادر اصطالح

 

 نا؟یا و انتیخ+

 

  ها هیما نیهم تو یزیچ هی-

 

 ؟یدار دوستش هنوزم+

 



 موند گذشته تو و بود گذشته اون دارم دوست تورو فقط من-

 

 !میکن یباز قتیحق جرئت یمست تو باهم ایب+

 

 دیخند

 

 کنه؟ مست خوادیم ونمونیقل ین-
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 ونه؟یقل ین کجام من+

 

 !جات همه-

 

 و برداشتم رو بود نتیکاب یتو قبل از که یمشروب شهیش و پاشدم

  نشستم مبل یرو  ساده وانیل دوتا با

 

 پس؟ کو جام+

 



  گهید میبخور وانیل یتو کن ولش ندارم حال-

 

 به کرد کرد،شروع پر وانارویل و کرد باز سرشو و دیخند

 بد حالش دمیترس یا لحظه که خوردیم هم پشت خوردن،اونقدر

 شه

 

  بسه آراد+

 

  کرد نگاهم یخنث یچشما با

 

  شده گرم سرم تازه هنوز-

 

 !یکنیم یرو ادهیز یدار+

 

 !گهید قتیحق جرئت ایب-

 

  بود شده دهیکش یکم صداش

 

 االن؟+

 



 ؟یک پس آره-

 

  میبخواب میبر ایب نه+

 

 من......منـــ......منـــ........ـــــیکنیم فــکر....تو......تو......تــ-

 مستم؟؟

 

  میبر پاشو نه نه+

 

  میشد خواب اتاق وارد باهم و کردم کمکش

 آروم و برد فرو گردنم تو سرشو که میدیکش دراز تخت یرو

  دیبوس

 

 آراد؟؟+

 

  دمینفهم یزیچ که شد خارج گلوش ته از ینامفهوم یصداها

  کرد زمزمه یکالفگ با که بردم فرو موهاس تو دستامو

 

 "نکن مهسا"
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  زدم پس رو پتو شدت به و نشست میشونیپ رو یظیغل اخم

 یبیعج ادیز زیچ برام همه از بودم دهید انتیخ بس چرا؟ دروغ

  نبود

  شدم دلخور یکم فقط

  کرد نازمو و یمشک یکاکتوسا یهوا دلم

 و باشم،رفتم یعاد و نشه جمع چشمام تو یاشک کردم یسع

 یا شماره دنید خورد،با زنگ میگوش که برداشتم اتاق از مارالو

 مارالو و کردم قطع ویگوش عیسر بهزاده یبرا دونستمیم حاال که

  خوابوندم آراد کنار

  شدم آماده و دمیپوش لباس

 مرتب سرم یرو دم،شالمویپوش نیج شلوار با یکوتاه یمانتو

 سمت رفتم یشیآرا چیه بستم،بدون محکم موهامو و کردم

  ختمیر یبزرگ ی کاسه یتو و برداشتم خوی خچال،آبی

  ستادمیا آراد سر یباال و رفتم

 محکم آبو ی کاسه و فشردم دستم تو مویگوش و موتور چیسوئ

  دیپر زدن نفس با که کردم یخال صورتش یرو

  بستم اتاقو درو و رونیب رفتم بدو بدو

 کردم یط یکی تا رودو ها پله و کردم حرکت



  کردم حرکت و شدم موتور سوار عیسر دمیرس نگیپارک به یوقت

 تا روندم سرعت به قهیدق پنج حدودا گلخونه از مینبود دور یادیز

  دمیرس

  کردم باز درشو و آوردم در بمیج از مویمیقد و کهنه دیکل

 یمشک ی شده خشک یرنگا و شده رنگ یکاکتوسا به نگاهم

  افتاد روشون

  نجایا داشتم رو ییروزا چه ریبخ ادشی! یه

 دستمو و نشستم یصندل یدادم،رو دنیبار ی اجازه اشکام به

 و سوزوندیم دستمو هاش چسبوندم،خار کاکتوس به دیترد بدون

 حس و نبود مهم برام یبدبخت و یعدالت یب نهمهیا جز یزیچ من

  کردمینم

 و کردم سشیخ مارال بخاطر که یآراد ی چهره لحظه هی

  زدم پسش عیسر که شد دهیچ ذهنم یتو کردم دارشیب

  کردم زمزمه حرص با

 

 !"ی  الش برادرش مثل"

 

  دادم بود،جواب بهزاد خورد،دوباره زنگ میگوش

 

 بله؟+

 



 ؟یکنیم قطع چرا-

 

 کنم؟ قطع دوباره ای یگیم کارتو+

 

 ....ماهک-

 

 کنم؟ قطع ای یگیم+

 

 ؟یکنیم هیگر چرا...نمیبب ستایوا-
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 ستین یزیچ+

 

 کرده؟ یکار همو؟آراد مینیبب یخوایم ماهک-

 

 مهمه؟! هه+

 

  شدمینم رتیگیپ نهمهیا ینبود مهم برام اگه! کن بس-



 

  بود خطم پشت که آراد اسم بعد و شدم تلفن ممتد یها بوق متوجه

 

 ؟یکن قطع شهیم+

 

 چرا؟-

 

  قهیدق چند کن قطع+

 

  دادم آرادو جواب که کرد قطع

 

 بله؟+

 

؟ تیگوش چرا-  اشغال 

 

 چه؟ تو به+

 

؟ حرف طرز چه نیا-  زدن 

 

 براش شو یرتیغ مهسا شیپ برو نباش من نگران تو+



 

  شده قطع کردم فکر که شد ساکت قهیدق چند

 

 الو؟+

 

 مرده؟ برام مهسا بگم یک تا-

 

  دمیکش داد

 

 صـــــــــدااااااش.....ــــــــــــــیکرد صداش یمست تو+

 مهسااااااا یگفت من به......ـــــــــــــیکرد

 

 تو؟ ییکجا...ستین ادمی یزیچ خدا به ماهک.....ماهک-

 

 گرفتم رو بهزاد ی شماره عجله با و کردم قطع ویگوش
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 دمیکش باال داد،دماغمو جواب دهینرس اول بوق به



 

 جانم؟+

 

 یصدا دم،بایترسیم مردونش ابهت نیا از هنوزم که من به لعنت

 کردم زمزمه آلودم بغض و لرزون

 

 بهزاد؟-

 

 جانم؟+

 

 شنومیم حرفاتو....حرفات...شنومیم-

 

 موند ساکت یکم

 

 واقعا؟+

 

 آره-

 

 ؟ییکجا+

 



 فرستمیم شنیلوک-

 

 باشه+

 

 یکم و شدم فرستادم،بلند شنیکلو و کردم قطع یخداحافظ بدون

 و دور یکم و کردم جمع رو بود ختهیر نیزم یرو که لیوسا

  کردم مرتب رو اطراف

 ادهیپ نیماش از که شدم بهزاد متوجه که یصندل یرو نشستم

   دمیترسیم ازش واقعا! نییپا ختیر یهر شد،دلمیم

  نشست روم به رو و تو اومد

 

 !ی  قشنگ یجا+

 

 ...اوهوم-

 

 ؟یکرد هیگر چرا+

 

 کنه؟یم یفرق چه-

 

 زمیعز...ماهک+



 

  داشتم نگه دماغم یجلو انگشتمو

 

  ستمین تو زیعز من! شیه-

 

 حرفامو؟ بگم یزاریم+

 

 بگو-

 

 ......خوامتیم یلیخ....همه از اول+
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 بعدش؟-

 

  ازت خوامیم فرصت هی کردم،فقط تتیاذ یلیخ....ماهک+

 

؟-  بابت 

 



  اشتباهاتم کردن جبران+

 

  کردم فراموش زویچ همه من بهزاد-

 

 ؟یزنیم هیکنا بهم نطوریا که یکرد فراموش+

 

  کن ولش-

 

 !مونمیپش منو؟واقعا ینیبینم...ماهک+

 

  آرادم همسر االن من اما-

 

 .میکن حلش میتونیم+

 

 میدار بچه هی خوام،ماینم-

 

  ستین خودتون ی بچه بچه اون دونمیم+

 

 کرد؟ گل تیباز سیپل دوباره-

 



 !نه+

 

  معلومه کامال آره-

 

 ...ماهک+

 

 شد انینما در چوب چهار تو آراد قامت و شد باز شدت به در

 

 ن؟یکنیم یغلط چه نجایا+

 

  ستادمیا جلوش

 

 ؟یکنیم یغلط چه نجایا تو-

 

 ....ماهک+

 

 من؟ یزندگ تو یاومد یداشت دوست اونو یوقت چرا-
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 ......مســ من که یدونینبود،م خودم دست واقعا...ماهک نیبب+

 

 شوووووووو ساکت-

 

 اونهمه و خاطره اونهمه بخاطر دینبود،شا که خودم دست+

  میبزن حرف ایب خدا تورو...گفتم اسمشو بود کنارم که یروز

 

 ؟یکن فیتعر هاتونو خاطره ؟یحرف چه-

 

  ؟یشد وونهید! دختر نه+

 

 صدا داداشتو اسم یمست تو من ،اگهیشد وونهید که ییتو نیا-

 ؟یکردیم کاریچ زدمیم

 

  رفت توهم اخماش و شد مشت دستش

 

 !یخورد گوه تو+

 

 آره؟ خوب تو یبرا بده من یآهااا،برا-



 

 .....یول...نبود نیا منظورم نه...نه+

 

  افتادم مارال ادی

 

 ؟یگذاشت کجا رو بچه+

 

 ؟یچ-

 

 ش؟یگذاشت کجا کو؟ کو؟مارال بچم گمیم+

 

 !بودن اومده حوراست،اونا و مهراد شیپ-

 

  شد تنگ قشنگم قیرف تک یبرا شتریب دلم

 

 برم؟ من نیخوایم:بهزاد

 

 !زودتر زحمت یب:آراد

 

 !بمون نه:من
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  کنارم اومد آراد که رفت بهزاد

 

 خونه میبر ایب+

 

 ؟یدار دوستش هنوز ینگفت چرا-

 

 اونو اسم و شد یاونطور یچطور دونمینم کن باور ماهک+

 .....یمو تار هی من اما گفتم

 

 ! آراد-

 چرا!یدار دوستش میدونیم خوب جفتمونم! گهید یدار دوستش

 !شمینم ناراحت ؟منیکنیم انکار

 

  برام سخته کردن فراموش فقط من+

 

 فهممیم-



 

 سکوت؟ جز داشتم یا چاره چه

 

 !کنم ناراحتت خواستمینم بخدا+

 

  زدم لبخند اشک از پر ییچشما با

 

 !شهینم شیحال حرف که دل! که نداره یبیع-

 

 شدن؟ سیخ چشات چرا+

 

 ختیر گونم یرو اشکام قطره که دمیخند

 

  کننیم تمیاذ رنگا یبو-

 

 !که ینبود دروغگو+

 

  ستین یزیچ-

 

  کرد بغلم و سمتم اومد



 

 !ماهک ییتو گذشته،مهم ها گذشته+
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 بعدسالسه#

 

 خوامیم وهیآبم گهیم یوروجک،ه نیا گهیم یچ نیبب ماهک+

  رهیم کنهیم فرار براش ارمیم نکهیهم

 

 آروم آروم دم،مارالیکش ام برآمده شکم یرو یدست و دمیخند

  نشوند شکمم یرو یا سمتم،بوسه اومد آراد و شد اتاقش وارد

 

 چطوره؟ بابا پسر حال+

 

 خوب-

 

 چطور؟ ملکه حال+

 



  خوب اونم-

 

 که شدیم یماه نشوند،چهار موهام یرو یا بوسه و شد بلند

 زویچ همه یدرست به و بود مراقبم یلیخ باردارم،اراد دمیفهم

  کردیم یدگیرس

 

 د؟یخر میبر امروز+

 

  انیم مهراد و حورا نه-

 

  میبر باهم خب+

 

 !هیخوب فکر-

 

  سمتم اومد و دیدو با مارال

 

 ...یجون مامان+

 

 جانم؟-

 



 ؟یدیم بهیآبم بهم+

 

  دمیخند

 

 ؟یریم یکنیم فرار ارمیب منم-

 

  چرخوندتش هوا تو و کرد بغلش پشت از و اومد اراد

 

 یدید پاره شیآت نیا از تر کنه،وروجکیم فرار که معلومه+

 تاحاال؟
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  نشوند میشونیپ یرو یا بوسه و تر جلو اومد آراد که دمیخند

 

 آراد؟+

 

 !جانم؟-

 



 ....بازم بهزاد اگه+

 

 م،باشه؟یکن فکر خوب یزایچ به ایب-

 

 ....اما+

 

 نداره اگر و اما-

 

  دارم دکتر نوبت امروز من+

 

 واقعا؟-

 

  گهید ساعت دو آره+

 

  یبر تنها خوادینم امیم باهات منم-

 

 چرا؟+

 

  نشه مزاحمت یکس-

 



  آراد نترس شهینم+

 

 داره؟ یبیع برم زنم همراه خوامیم-

 

 با و شدم ساکت نیهم بخاطر کرده دایپ یبد حس کردم احساس

  دادم جوابشو لبخند

 

  ایب باشه+

 

 امیم هوم-

 

 دیبا دارم یسخت یحاملگ که یدونیگفتم،م خودت یبرا من+

 امونویگوش و خونه نکهیهم اد  یز یلیخ هاشم چکاب کنم استراحت

 از من بخاطر نخواستم فقط بسه کنن تمیاذ نتونن تا یکرد عوض

 ......بزنـــ کارت

 

 گذاشت هام لب یرو محکم هاشو لب و جلو اومد
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 نمیس به ینشست،فشار تنم باال یرو دستش و دیبوس صیحر

  شد خارج لبام نیب از یاه که کرد وارد

  کرد وارد بهشتم به یفشار و نییپا رفت دستش

 

  کنم یکار تونمینم فیح+

 

  دیکش شکمم یرو رو دستش که دمیخند زیر

 

 !ایبگ نطوریا نمینب گهید یمن یزندگ و کار خودت تو+

 

 چشم-

 

  میبر شو حاضر+

 

  داشتم دوست مردو نیا اتاق،چقدر سمت رفتم

  بود کرده باز جا دلم یتو تینها یب

  دمیپوش و درآوردم مویباردار یلباسا

 

 ماهک؟+



 

 جانم؟-

 

 ؟یش حاضر تا مونده یلیخ+

 

 چرا؟-

 

 رمیبگ دوش برم من مونده یلیخ اگه+

 

  شهیم رمونید نه نه-

 

  زودباش باشه+

 

 در رفتم،رژمو رونیب اتاق از و کردم مرتب سرم یرو شالمو

 اونقدر و شد دال و سمتم اومد که دمیکش لبام یرو و آوردم

  کرد پاک رژمو که دتمیبوس

  دیکش لبم یرو شصتش با

 

  ستین خوب بچم یبرا رژ+

 



 ه؟؟یچ یبرا ها بهونه نیا نداره دوست باباش بگو-

 

  دیخند

 

 داره؟ یمشکل نداره،مامانش دوست باباش+

 

  گرفتم ازش رومو

 

 !رینخ-

 

 کرد بغل مارالو و دیخند
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 زم؟یعز میبر+

 

 میبر-

 



 یلیکرد،خ حرکت آراد و میشد نیماش م،سواریکرد حرکت باهم

 یرانندگ دقت با ها انداز دست یرو مخصوصا و کردیم تیرعا

  نشم تیاذ تا کردیم

 

 شه؟یم معلوم تشیجنس امروز+

 

 آره-

 

  کرد نگاهم دوق با

 

 دارمممم جانیه یلیخ+

 

  شتریب یلیخ من-

 

 شه؟یم دختر بنظرت+

 

 ؟یکدوم طرفدار تو-

 

؟ میت مگه ماهک+  فوتبال 

 



  دمیخند

 

 دختر؟ ای باشه پسر یدار دوست نهیا منظورم-

 

  دیکش رو یدست و کرد پارک نویماش

 

  پسر+

 

  دارم دوست دختر من اما-

 

 شهیم همون بخواد خدا یچ م،هریبر ایب+

 

 که وقت هر دایم،جدیگرفت شیپ در رو مطب راه و شدم ادهیپ

  کنهیم بمیتعق داره ای کنارمه یکس کردمیم حس اومدم یم رونیب

 

 کجاست؟ حواست.....ماهک یه+

 

 ....نه ای بزارم ونیدرم باهاش دیبا دونستمینم...سمتش برگشتم
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 شده؟ یزیچ+

 

  میشد آسانسور سوار

 

 چطور؟ نه-

 

 دستیپر روت و رنگ کنمیم احساس+

 

 خوبم-

 

 ؟یمطمئن+

 

 !آره-

 

  زمیعز باشه+

 

 نگه مارالو دستش هی با م،آرادیاومد رونیب آسانسور از و میدیرس

  دادیم یدلدار بهم و فشردیم منو دست گشید دست با داشتو



  تو میبر میتونیم گفت یمنش تا میکرد صبر یکم

  دمید دکترو خانم که میشد اتاق وارد

 

  سالم+

 

 ؟یخوب جان ماهک سالم-

 

  دکتر خانم خوبم+

 

 چطوره؟ کوچولومون حال-

 

  دارم درد کمی+

 

  دیپرس نگران

 

 چطور؟ یزیخونر-

 

  درد فقط نه+

 



 کمکم و نشوند یصندل یرو مارالو تخت،آراد سمت کرد تمیهدا

  شد یبررس مشغول دکتر و شدم کرد،حاضر

  کرد نگاهم تاسف با و کرد بلند سرشو بعد یکم

 

 ؟یدار درد یک از+

 

  شهیم دوروز یکی-

 

  کن خبرم عیسر افتاد یاتفاق هر بودم نگفته مگه....جان ماهک+

 

 ...آخه دکتر خانم-

 

 .....متاسفم بگم دیبا+

[۷/۲۷، ۲۱:۰۲ ]rzvn# :نوزدهوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 شده؟ شیزیچ دکتر؟بچم خانم چرا-

 

 آره+



 

  بچم یبرا وفتهیب یاتفاق دینه،نبا اید،خدایچرخ سرم دور ایدن کل

  داد قورت دهنشو اب اراد

 

 م؟؟؟یداد دست از بچمونو دکتر خانم+

 

 که رفت هم تو اخمام! بچمون مردن از زدیم حرف راحت چه

  گفت خنده با دکتر

 

 کشهیم شیآت به خونتو بچت+

 

  داد ادامه که کردمیم نگاهش متعجب

 

  هاتون بچه بگم بهتره+

 

  دیکش مارال سر یرو یدست یخوشحال با اراد

 

  کننیم یباز ییوروجکه،دوتا یلیخ دخترم اره-

 

  کردم دییتا حرفشو



 

 راست کردم،اره دق دکتر خانم سالمه بچم خداروشکر هوف+

  پارست شیات یلیخ خانوممون مارال گهیم

 

  میکرد نگاهش متعجب که داد سر یا خنده دکتر

 

 دکتر؟ خانم نیخندیم چرا:آراد

 

  ییتا سه نیبگ بهتره+

 

  زدم لب متعجب

 

 دوقلو؟؟-

[۷/۲۷، ۲۱:۱۶ ]rzvn# :ستیبوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 :گفت خنده با دکتر

 

  اره+



 

  یواااااا-

 

 به خجالت با که ببوسه لبامو دکتر یجلو خواست و کرد بغلم اراد

  کردم نثارش ییایح یب و کردم نگاه دکتر

  زشیم پشت رفت و زد یلبخند دکتر

  شدم بلند و کرد کمکم آراد

 

 ماهک؟+

 

 دکتر؟ خانم بله-

 

 ایباش مراقب شتریب دیبا+

 

  دکتر خانم چشم-

 

 هیچ تشونیجنس نیدینپرس چکدومتونیه دوقلوان نیدیشن یوقت+

 !!که

 

  کرد قالب توهم دستاشو و یصندل یرو نشست دوق با آراد



 

  زودتر گهید نیبگ خب+

 

  گهیم راست-

 

 :گفت خنده با دکتر خانم

 

 !پسره گل+

 

 واقعا؟؟؟:آراد

 

  آره+

 

 جفتشون؟؟ دکتر خانم:من

 

  یبزن سر هی یایب گهید ی هفته دینشده،با مشخص یکی اون نه+

 

 اراد میرفت رونیب نکهیا محص کردم،به تشکر ازش لبخند با

 :گفت یخوشحال با و کاشت موهام یرو یا بوسه

 



 سرههههههه تاج......پسرهههه....پسره+

 

  دمیخند

 

 !شد خوشحالم چه-

 

 !!!ادایم داره بابا رمردیش ؟یچ پس+

[۷/۲۷، ۲۱:۲۶ ]rzvn# :کیوستیبوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  میشد نیماش سوار و دمیخند

 دمشیبوئ قیعم و کردم بغل مارالو

 

 چطوره؟ مامان دختر+

 

  دمیکش شکمم یرو و گرفتم دستشو

 

  ادایم داره یداداش+

 



 :گفت خنده با آراد

 

 !ی  شکل چه ستین معلوم هنوز داره همراهم هی البته و-

 

 دمیخند

 

 خودت از تر وروجک یهمباز دوتا قرار  ......ها گهیم راست+

 خانما خانم شه مهمونمون نجایا ادیب

 

  دیخند مارال

 

  شهینم بابا عسل یچیه یول-

 

 !نیدختر مردا همه کال+

 

 هست که نهیهم-

 

 !ستین من به یازین گهید پس که نطور  یا اگه عه؟+

 

 گفته؟ یک-



 

 !خودم+

 

 ! یکنیم اشتباه یلیخ خودت-

  یسبد سر گل که شما

 

  دروغگو+

 

 شده؟ لوس خانم آخ آخ-

 

  رینخ+

 

 !معلومه آره آره-

 

 نگفتم یزیچ و زدم بازوش به یآروم مشت

[۷/۳۰، ۲۲:۳۶ ]rzvn# :دووستیبوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  خونه سمت کرد حرکت



 

 ماهک؟+

 

 جانم؟-

 

 ؟یندار ذوق+

 

 !دارم-

 

 ؟یا ینطوریا چرا پس+

 

  ترسمیم-

 

 بهزاد؟ از+

 

  آره-

 

 بگم؟ بار چند کنارتم من ماهک+

 

 !آراد-



 

  توروخدا کن بس+

 

  بگم بهت رو یزیچ هی خوامیم-

 

 زم؟یعز یچ+

 

 .......خب.....بهزاد-

 

 خب؟+

 

 .....چطور دونمینم من بخدا نیبب آراد-

 

 حرومزاده؟ اون کرده یغلط چه+

 

  باش آروم آراد-

 

  بگو آرومم+

 

 ...کرده دایپ شمارمو.....خب-



 

  سمتم برگشت بهت با

 

 !؟یگفت یچ+

[۷/۳۱، ۲۱:۱۱ ]rzvn: #سهوستیبوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 ......کجا از ونمدینم بخدا-

 

 زد؟ زنگ+

 

  داد امیپ-

 

 خواد؟یم یچ+

 

 ......آراد-

 

 ماهک؟ خوادیم یچ+

 



  باش آروم کمی خدا تورو-

 

  نباشه مهم براش من یحرفا که بود یعصب یاونقدر

 

 خواد؟یم یچ گفتم+

 

 !نتمیبب-

 

  یالش مردک کرده غلط+

 

 بهت؟ داده امیپ یک-

 

 !شیپ روز سه+

 

 ؟ینگفت یزیچ من به و داده امیپ بهت شیپ روز سه از ماهک-

 

 ......تو چون کنم ناراحتت نخواستم فقط من آراد+

 

  کن دعا شکمت تو بچه دوتا اون جون بروبه.....برو-

 



 که بودم دهیفهم سال سه نیا ،تویصندل گوشه شدم جمع ناراحت

 آدم هی اون بخاطر و کنهیم فکر مهسا دختره اون به هنوز

  شده یعصب

  گفتم اخم با و کردم صاف خودمو

 

 ش؟ینیبب یرفتینم دادیم امیپ بهت مهسا اگه+

[۸/۱، ۱۱:۵۰ ]rzvn# :چهاروستیبوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  شد درهم اخماش

 

  نکن یقاط اونو بحث-

 

 ش؟ینیبب یرفتینم+

 

  رفتمینم-

 

  دمیکش داد

 



 ییییییییگیم دروغ+

 

  ایب خودت به ماهک-

 

 محکم درو و شدم ادهیشد،پ ادهیپ و کرد پارک خونه یجلو نویماش

  دمیکوب بهم

 

 .....آراد+

 

 و کردم حرکت سرش تو،پشت رفت کنه توجه بهم نکهیا بدون

 که نیزم یرو گذاشتم تو،مارالو رفت و کرد باز واحدو در رفتم

  دمیکوب بهم محکم درواتاقش، یتو رفت آروم آروم

 

 ؟یشنوینم مگه یکر+

 

 بگو-

 

 ؟یریم در شهیم باز بحث نیا بار چراهر+

 

 !مخمه رو واقعا چون-



 

  بگه یمهم زیچ خوادیم گفت بهزاد+

 

 خورده گوه-

 

 ....آراد+

 

 ! شوبسه خفه ماهک-

 

  کرد باز رو خونه در و رفت

 

 !یهر ششیپ برو ؟یدار دوسش یلیخ+

 

  کردم نگاهش بهت با

 

 ؟یچ-

 

  برو! گهید ششیپ برو+

 



 بستینم درو و بود در ی رهیدستگ یرو که دستش به یعصب

 کردم حرکت و برداشتم فمویک و کردم نگاه

[۸/۱، ۲۱:۴۸ ]rzvn# :پنجوستیبوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  بست درو یعصب که رونیب زدم خونه از

  زدم زنگ حورا به و گرفتمهامو اشک ختنیر یجلو

 

 الو؟+

 

 ...سالم-

 

 ه؟ینطوریا صدات ماهک؟چرا یخوب+

 

 ؟یا خونه-

 

 !زمیعز نه+

 

  بستم درد با چشمامو



 

 ؟ییکجا-

 

 !یمهمون+

 

 کجاست؟ یمهمون-

 

 مهراد یدوستا از یکی تولد یپارت+

 

 .....باشه آهان....آهان-

 

 شده؟یچ+

 

  دیترک بغضم

 

 ماهک؟ الو....الو-

 

 صدام تر واضح و شد تر کم اهنگ یصدا که کنم قطع خواستم

  زد

 



 شده؟یچ زم؟یعز ماهک؟-

 

  ستین یزیچ+

 

  باهم میگردیبرم االن ایب....نجایا ایب پاشو-

 

  ستین الزم نه نه+

 

 ....گفتم ایب-

 

  حورا ندارم حوصله+

 

  دنبالت ادیم مهراد ییکجا بگو باشه...باشه-

 

 ....یول+

 

  ارین حرف من حرف رو-

 

 .....حور+

 



 مواجه یگوش روشن ی صفحه بعد و تلفن ممتد یبوقا با

  بود کرده شدم،قطع

  اومد میگوش به یامیپ لحظه همون

 

 "بده رو یهست که ییاونجا آدرس ای بفرست شنیلوک"

 

 !حضورشون بابت بودم ممنون بود،چقدر مهراد طرف از

 شم دورتر خونه از که کردم تند قدمام یکم

[۸/۲، ۱۴:۴۸ ]rzvn# :ششوستیبوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 مهراد منتظر و بودم ستادهیا خونمون طرف اون ابونیخ تا دو

  بودم

  شدم مهراد حضور متوجه که شدیم خسته داشت کم کم پاهام

 

  نمیبب نجایا ایب+

 

  شدم سوار

 



 سالم+

 

 سالم-

 

 ؟یخوب+

 

 نه-

 

 شده؟یچ+

 

  یچیه-

 

 پس؟ سنیخ چشات چرا+

 

  دمیخند

 

 ؟ینکرد عادت مگه-

 

  شد درهم اخماش

 



 بحث؟ بازم+

 

  دادم تکون نییپا به سرمو

 

 .....ماهک-

 

  دیترک بغضم

 

 ...مهراد دارم دوستش یلیخ+

 

  کرد نوازش و دیکش موهام یرو شال از دستشو و کرد بغلم

 

  ها شهیم ناراحت بچت-

 

  خستم یلیخ+

 

 شده خسته که کوچولومون مامان یبرا رمیبم-

 

  نکنه خدا+

 



  نشست سمیخ صورت یرو یتلخ افتادم،لبخند هام بچه ادی هوی

 

  کنم کاریچ بچه دوتا نیا با دونمینم+

 

 و مارال با نیکنیم بحث یگاه آراد و تو! هیحرف چه نیا وا-

 ن؟یدار کاریچ داداشش ای یآبج

 

 ....نه نه+

 

 نه؟ یچ-

 

  کنم کاریچ تا سه نیا با بگم دیبا کنم حساب مارالم بخوام اگه+

 

  سمتم برگشت متعجب

 

 ؟یچ-

 

  یکنیم فکر درست قایدق+

 

  شد شروع دناشیکش غیج و کردن یخوشحال هوی



 

  دوتااااان جون ان،آخیم دارن گلم یها هورااااااااا،خواهرزاده-

 

  یکرد خبردار رو کوچه کل بابا آروم+

 

  ه؟یچ تشونیجنس حاال-

 

  ستین معلوم شیکی اون پسر شیکی+

 

  گفت ذوق با و کرد روشن نویماش

 

،امشبییدا سر به کاکل پسر   شمیکی اون-  مهمون شام همتون ش 

 نیمن

[۸/۲، ۱۹:۰۴ ]rzvn# :هفتوستیبوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 :گفتم خنده با

 

  نداشت ذوق انقدر آراد خدا به+



 

 !کرده خودیب-

 

  بابا کنمیم یشوخ+

 

 کرد حرکت و گفت یآهان

 

 م؟یریم کجا-

 

  خونه+

 

 ؟یچ تونیمهمون پس-

 

  ستین مهم ادیز+

 

  خونه مونمیم من نیبر شما یخوایم اگه-

 

  بابا نه+

 

  نیایب بعد نیبمون کمی شما کنمینم که تعارف-



 

 مطمئن؟+

 

  بابا آره-

 

  باشه+

 

 و آراد یبرا دلم حاال نیهم موندم،از منتظر و نگفتم یزیچ

  بود شده تنگ مارال

 

 ؟یخودت تو چرا+

 

 من؟-

 

 هست؟ نجایا هم تو جز یکس+

 

  ستمین خودم تو-

 

  یهست+

 



  ستمین-

 

 ؟یپکر چرا+

 

  گرفتست دلم-

 

 ؟یک از+

 

 ارزش یب یآدما نیا-

[۸/۲، ۱۹:۰۸ ]rzvn# :هشتوستیبوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 ماهک؟ شدهیچ+

 

  باشه من شیپ مارال دارم دوست-

 

 ؟یکنیم هیگر چرا باشه برم قربونت+

 

 خوادیم دخترمو دلم-



 

  ارمشیم برات+

 

  دهینم بهت آراد-

 

 اونه؟ دست مگه کرده خودیب+

 

  ندارم دعوا و بحث حوصله مهراد-

 

  میزنیم حرف یمنطق آدم دوتا مثل که کنمینم دعوا+

 

  باشه-

 

 ماهک؟+

 

 جانم؟-

 

 یول چشامه تخم رو قدمت نه کنمایم خونمون یبرا یبگ که نه+

 ؟یبد کشش بحثو نیا یخواینم که تو

 



  انداختم باال یا شونه

 

 !گردمیبرنم دنبالم،من ادیب خودش-

 

 نگفت یزیچ و شد ساکت

 

 مهراد؟-

 

 جان؟+

 

 م؟یدیکش زارویچ نیا چرا-

 

 !ریتقد+

 

  زدم یپوزخند

 

  ندارم یاعتقاد بهش منکه-

 

  دیخند

 



 یندار اعتقاد یچکیه و یچیه به تیمشک یکاکتوسا بجز که تو+

 !خانم

 

 آه نفسمو و دمیکش شکمم یرو یبست،دست نقش لبام یرو یلبخند

 فرستادم رونیب مانند

[۸/۳، ۲۳:۰۸ ]rzvn# :نهوستیبوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کرد بدرقم و میشد ادهیپ میدیرس که خونه به

 

 میایب تا بمون تو+

 

  باشه-

 

 به ینگاه و درآوردم مویرفت،گوش رونیب و کرد یخداحافظ

  انداختم اش صفحه

 بزنه؟ زنگ آراد نکهیا بودم؟ یچ منتظر

  زدم بینه خودم به

 !"احمققققق! احمق"



 

  شدم هورا اتاق وارد و انداختم مبل یرو رو یگوش

 دور یچادر و دراوردم مانتومو و برداشتم شلواراش از یشلوار

  بدنم ی همه نباشه دید تو ادیز تا بستم براومدم شکم

  بود ام گرسنه یلیرون،خیب رفتم کردم مرتب که لباسامو

  ستمین قهر که وجودمن تو که هاش بچه با اما قهرم آراد با درسته

 ادیب آراد تا خوردمینم غذا بودم خونه تو و بود یعاد روز هی اگه

  سراغم

  ستین نجایا یآراد که فیح

  گشتم توش یکم و کردم باز خچالوی در

  نداشتم دوست ارویخوراک از کدوم چیه! هوف

  شدم رنگارنگ ینوشمکا متوجه که کردم باز رو زریفر در

 !دمیخند

  بود نوشمک عاشق خنگ ی دختره

  شدم خوردنش مشغول و برداشتم رو ی  صورت

 مویگوش دمیمکیم رو یرنگ یها خی اشتها با که همونطور

 خوردن مشغول و نشستم آشپزخونه کیسرام ی ولبه برداشتم

  شدم

  اومد میگوش به یامیپ

 



 م؟ینیبب همو یخوایماهک؟نم+

 

  کردم پیتا

 

  کن فراموشم-

 

 !باری فقط+

 

  نکن خراب مویزندگ بسه خدا تورو بهزاد-

 

  کنمیم خواهش+

 

  زد زنگ حورا که ندادم جواب و کردم نگاه

 

 ؟یچطور+

 

 ؟یچ تو چرخمیم خونت تو-

 

 چرخمیم یپارت تو منم+

 



 !بگذره خوش به به-

 

 راهه؟ به رو یچ همه ؟یندار الزم یزی،چیمرس+

 

  ندارم الزم یزیچ آره-

 

  میایم گهید ساعت کی تا ما+

 

  گفتم یا باشه همزمان و خوردم نوشکمو

  کرد قطع ویگوش و کرد یخداحافظ

  مبل یرو کردم پرت ویگوش و کردم یپل یآهنگ

  دیچیپ دلم ریز یبد درد که کردم دراز پاهامو

 شکمم یرو لرزونم دست و افتاد کیسرام یرو دستم از نوشمکا

  زدم لب یناباور با که دیکش یبد ریت نشست،دلم

 

 ...."نه االن نه...نه"

[۸/۵، ۰۱:۲۶ ]rzvn# :یسوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 



  نشم تیاذ تا کردم جفت پاهامو و گذاشتم کیسرام یرو دستمو

 درد با چشمامو و کردم فوت شدم مشت دست تو نفسمو یکم

  بستم

 یکم دردم کارامو، کردم تکرار دوباره و شمردم ده تا کی از

  شدم بهتر و گرفت آروم

 مویگوش نیپاورچ نیپاورچ و برداشتم قدم آهسته و شدم بلند

  برداشتم

  گرفتم مهرادو ی شماره و انداختم مبل یرو خودمو

 

 الو؟+

 

 مهراد؟ الو.....الــ-

 

 الو؟+

 

  شدینم من یحرفا متوجه اطرافش ادیز یصدا خاطر به انگار

 

 ماهک؟ الو+

 

 ؟یدار صدامو مهراد-



 

 جانم؟...شد بهتر دارم دارم+

 

  ستین خوب حالم مهراد-

 

 خودم خاطر به شدینم روم اصال و دمیکشیم خجالت یلیخ

  نجایا بکشونمشون

  بود ونیدرم معصومم و گناه یب ی بچه دوتا یپا اما

  دیپرس ترس با

 

 ها بچه....ها بچه......؟یخوب......زهیچ....شده؟یچ ماهک چرا+

 خوبن؟ سالمن؟

 

 خوبن فعال-

 

 فعال؟ یچ یعنی ؟یچ یعنی+

 

 ن؟یایب زودتر شهیم دارم درد کمی نکن گم پاتو و دست انقدر-

 

  میرسیم االن آره آره+



 

 .....مهراد نیبب-

 

  زد صدا رو حورا بلند

 

 "خونه میبر دیبا ایب بدو"

 

  کردم قطع و نداد جواب زدم صداش یچ هر

  موندم منتظرشون و نشستم مبل یرو

  بود آراد طرف اومد،از برام یامکیپ لحظه همون

 

 ؟ییکجا+

 

  دوم امکیپ ندادم،بالفاصله جواب اما کردم نگاهش

 

 ساعته چهار و ستیب صاحاب یب یگوش اون دونمیم منکه+

  ییکجا بده منو جواب! ینیبیم اممویپ یدار دستت  

 

 

  بود گاو و خشن ینجوریهم شهیهم



 

 بودنتو؟ گاو نهمهیا ینکرد ترک هنوز تو-

[۸/۵، ۱۰:۱۷ ]rzvn# :کیویسوصد_پارت  

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کردم ردش که خورد زنگ میگوش

 

 ؟یدینم جواب چرا+

 

  ندارم دوست-

 

  دارم کارت بده جواب+

 

  بدم تورو جواب نایا یجلو تونمینم که مییجا هی آخه-

 

 ماهک؟ یرفت یگور کدوم+

 

 چهره کنم حس تونستمیکردم،میم نگاه چتش ی صفحه به خنده با

 شویعصب ی



  یریتصو نباریزد،ا زنگ دوباره که دمیخند زیر

 

  بدم جواب تونمینم-

 

  نتتیبب خوادیم مارال یدیم جواب االن نیهم+

 

 فرستاد امیپ دوباره ندادم جواب گذشتو یکم یوقت

 

 زم؟یعز نه مگه یدیم جواب+

 

 خندون آشفتش و یعصب ی چهره دنمید دادم،با جواب و دمیخند

  شد

 

 ؟ییکجا+

 

 ؟ینکرد رونمیب توچه؟مگه به-

 

  رفت توهم اخماش

 

  بده جوابشو عیسر پرسهیم یزیچ هی آقات یوقت+



 

  نمکش با ی چهره از نخندم کردمیم یسع

 

  کنم قطع خوامیم بده نشون نم؟دخترمویبینم آقامو من پس چرا-

 

  شد تر دیشد اخماش

 

 یحضور فقط گهیم ،دخترتینینب شویدوم بدم نشونت ییآقا هی+

  نتتیبب شهیم یراض

 

  کردم زیر چشمامو

 

 ؟؟یکش منت یاومد به به-

[۸/۵، ۱۰:۲۵ ]rzvn# :دوویسوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 مگه؟ بده کشمیم خانممو منت+

 



 پر و یجد ی چهره با که دمیکش دندون به لبمو ناز با و دمیخند

 :گفت خواهش از

 

 !نکارویا نکن+

 

  نکاریا از اومد یم دادم،خوشش ادامه شتریب

 

 نکن ماهک+

 

  دمیخند بلند بلند و رمیبگ خودمو یجلو نتونستم

 

 خواست؟ دلت شدیچ-

 

  من بدم نشونت یخواست دلت هی+

 

 !یتونینم-

 

 ؟یدونیم کجا از+

 

  انداختم باال یا شونه



 

  کجام یدونینم-

 

 که بودم داشته نگه نییپا ویگوش و بودم شده جمع خودم تو اونقدر

 بود خونه کف یکایسرام فقط و شدینم دهید حوراشون ی خونه

  شدیم دهید که

 

  گمشده زنم گمیم سیپل به رمیم+

 

  کردم نگاهش متعجب

 

 !یکنینم نکارویا-

 

 !دنشیدزد بگم دیبا یگیم راست آره+

 

  نشو وونهید آراد-

 

 بدنش به مبل،نگاهم رو کرد پرت خودشو و درآورد راهنشویپ

  شد یشطرنج و تار صفحه و دیپر آنتن بازم که افتاد

 



  میدار مهمون یخال جات+

 

 :گفتم حرص با

 

 تو؟ یشد لخت جلوش که هیک مهمونت-

 

  دیخند بلند

 

  کنمیم یشوخ+

 

  اومدم خودم به صداش با که بود بدنش یرو هنوز نگاهم

 

 خواست؟ دلت شدیچ-

[۸/۶، ۲۱:۳۳ ]rzvn# :سهویسوصد_پارت  

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  گرفتم رومو اخم با

 

 ؟یندار یکار+



 

 کجا؟-

 

 !کنم قطع+

 

 ؟ییکجا یبگ یخواینم هنوزم-

 

 !نه+

 

  باشه-

 

 خداحافظ+

 

  کردم قطع و بده جواب نکردم صبر

 و دراومد،رفتم صدا به فونیآ زنگ و گذشت یا قهیدق چند

  شدم منتظر و کردم باز شدم،درو حورا متوجه

  بغلم تو کرد پرت خودشو غیج با و تو اومد

 

 ممممممممیدار دوقلو یییییوا+

 



  دمیخند

 

 دم؟ینفهم و یشد حامله یک-

 

  کرد نگاهم تعجب با

 

  ستمین حامله که من وا+

 

 ن؟یدار دوقلو یگیم چرا پس-

 

  نشوند بازوم یرو یاروم مشت

 

  یبد یلیخ ماهک+

 !گهید منن مال تو یها بچه

 

  دمیخند

 

  خودمن مال من یها بچه رینخ-

 

 !لیبخ چقدر یوا+



 

  حرفامون نیب دیپر مهراد

 

 "بگم بهت رو یزیچ هی خوامیم ایب ماهک"

[۸/۷، ۱۷:۵۹ ]rzvn# :چهارویسوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  دمیپرس نگران

 

 شده؟ یزیچ+

 

  ایب نه-

 

  مینشست و میرفت

 

 جان؟ خب+

 

  میکن ازدواج میخوایم ما-

 



  کردم نگاهشون ذوق با

 

  خوب چقدر+

 

 ....اما اره-

 

 ؟یچ اما+

 

  دارم یخواهش هی ازت-

 

 ؟یخواهش چه+

 

  نیبد قرض بهمون خونتونو اطیح و یکن صحبت آراد با-

 

 پس؟ یچ هتل+

 

  میکشینم-

 

 ؟یچ یعنی+

 



 ها نهیهز-

 

 !آهان+

 

  آره-

 

 بغلم یشاد و خجالت با گفتم،حورا یا باشه و کردم فکر یکم

  کرد اکتفا یکوتاه تشکر به مهراد و کرد

 

 ....یه+

 

 سمتم برگشت

 

 جانم؟-

 

 نرفته؟ ادتی که امشب شام+

 

 هست حواسم بابا نه-

 

 مون؟یبریم کجا خوبه+



 

 ن؟یدار دوست کجا-

 

  رستوران+

 

 ....نه-

 

  آره+

 

  رستوران بعد پارک اول:حورا

 

  رستوران بعد یشخرباز میبر خب:مهراد

 

 ستین بد تنوع کمی نهیهم رونمونیب برنامه شهیهم گهید نه+

 

  کردن قبول و زدن یلبخند

  کرد باز زبون باالخره کردن من و من لحظه چند از بعد مهراد

 

 ماهک؟+

 



 ؟یبگ یخوایم یچ-

 

 ....آراد+

 

 خب؟-

 

 کنم؟ دعوت اونم+

 

 چرا؟-

 

 !گهید ادیب بزار+

 

  زدم یمرموز لبخند

 

 دونمایم من یگینم بهش-

 

  دیخند

 

 !زرنگ یا+

[۸/۷، ۲۲:۰۵ ]rzvn# :پنجویسوصد_پارت 



 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

  سمتم کرد رو آراد،حورا به زد زنگ و رفت

 

 ماهک؟+

 

 جانم؟-

 

 شه؟یم خوب بنظرت+

 

 ؟یچ-

 

 !یعروس مراسم+

 

 شه؟ بد چرا زمیعز آره-

 

 د؟یخر میبر یایم فردا+

 

  حتما آره-



 

  برداشت قدم آشپزخونه سمت به و دیخند

 

 ؟یخوریم یزیچ+

 

 یمرس...نه-

 

***** 

 

  انداختم خودم به ینگاه نهییآ یتو از

 

  تو یشد ماه چقدر+

 

 !زدم رژ کمی همش-

 

  دیخند

 

  شدنت دهید قشنگ یبرا هیکاف همونم+

 

  دونمیم بله-



 

  فتهیخودش آخ آخ+

 

  کردم نگاهش لبخند با

 

 !یش عروس قراره شهینم باورم هنوز-

 

 بگم؟ یزیچی+

 

 جانم؟-

 

  ماهک شهینم باورم خودمم+

 

 !گذشت زود چقدر-

 

  قایدق+

 

 تو تنها و تک نبود،االن ینبود،مهراد ینبود،بهزاد یآراد اگه-

  میبود هم کنار خونه

 



  رتتیبگ شد دایپ یکی کن دعا برو+

 

  نشوند ابروهاش یرو یا یساختگ اخم

 

  بودتم انداخته یترش انگار گهیم جوری-

 

  دمیخند

 

 بخرم رو دبه شم کار به دست خواستمیم واال+

[۸/۷، ۲۲:۱۵ ]rzvn# :ششویسوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کردم بغلش محکم که برگردوند روشو اخم با

 

  بشن ناز مارال هاتمثل بچه کن فکر ماهک یوا+

 

 دختر دلتنگ کرد،چقدر پر وجودمو کل غم دمیشن که مارالو اسم

  بودم نازم و کوچولو

 



 شده؟ تنگ دلت+

 

 یلیخ اوهوم-

 

  مهربونت دل اون یبرا رمیبم من+

 

  وونهید نکنه خدا-

 

 رستوران،پارک سمت میکرد م،حرکتیبر گفت و اومد مهراد

  رستوران میبر فقط بود قرار و شد کنسل

  بشنوه تا بردم باال صدامو که کرد ادیز آهنگو

 

  کن کمش مهراد+

 

  که خوبه-

 

  شمیم تیاذ+

 

  باشه-

 



 که میشد آراد متوجه رستوران یجلو میدیرس یوقت و کرد کم

  بود نشسته

 

  مونده منتظر دوساعت تیدور غم از:مهراد

 

 مینشست و میششو،رفتین کنه جمع تا پهلوش تو کوبوندم دونه هی

  ها یصندل یرو

 

 ن؟یخوب خانم ماهک:آراد

 

 !آراد آقا ممنونم+

 

  میکردیم بحث یجد ما و دنیخندیم مهراد و حورا

  من به بده مارالو خواستم حورا از که کرد بغل مارالو

 

  داره بابا خودش مارال+

 

 !داره مامانم که نهیبیم داره ستین کور بگو آقا اون به-

 

  نمیبینم یکس که من کو؟+



 

 کرد پرتم ادینم بگه،بادش یهر بلده خوب نهیا خاطر به دیشا-

  رونیب

 

 رومون به رو و اومد یا افهیق خوش زن که بده جوابمو خواست

  ستادیا

 

 ر؟یام+

 

  کردم صدا آرادو اخم کرد،با نگاهش و برگشت آراد

 

 آراد؟-

 

 سمتم برگشت مردد و نگران ییچشما با

 

 جانم؟+

 

  زد صداش دوباره زن   بدم جوابشو خواستم شد،تا آب دلم تو قند

 

 جان؟ ریام+



 

  داد قورت دهنشو آب و سمتش برگشت آراد

 

 ؟یدار کاریچ نجایا تو-

 

  کرد دراز طرفم به دستشو و من سمت اومد

 

 !مهسام سالم،من+

 

 شدم رهیخ تعجب و ترس سرم،با تو ختنیر خی آب سطل هی انگار

 باشیز ی چهره به

[۸/۸، ۲۱:۰۶ ]rzvn# :هفتویسوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 آراد ی چهره به دلخورمو نگاه دادمو قورت یسخت به دهنمو آب

  دوختم

 یشرمندگ دمی،شایمونیپش دیبود،شا یخاص حس نگاهش تو

 

 آراد؟+



 

  ستنیبا دورتر خواست مهسا از و شد بلند

  دیچک چشمم گوشه از یاشک قطره که شدن صحبت مشغول

  کرد بغلم محکم و سمتم اومد حورا

 

 نه؟ مگه بدبختم یلیخ+

 

 دختر؟ هیحرف چه نیا-

 

  دیمال گونم به گونشو

 

  بره کولش رو بزاره دمشو بگه بهش رفته باش مطمئن-

 

  زدم پس اشکامو

 

  دوارمیام+

 

  بودن زدن حرف مشغول هنوزم و برنگشت که گذشت یقیدقا

  اومدم رونیب رستوران از و شدم بلند

  شد ریاس آراد تنومند یدستا توسط بازوم فاصله بال



 

 ماهک؟+

 

  بود دنشیدو از نشون نیا و زدیم نفس نفس

 

 خانمم؟+

 

  زدم پس اشکامو

 

 کردم تتیاذ همش مدت نیا ؟تویکنینم نگام ماهک+

 کلش و سر دونمینم بخدا.....دارم دوستت واقعا من اما....آره،اما

  نجایا تو حضورش از نداشت خبر روحمم بخدا....داشدیپ کجا از

 

  دمیکش باال دماغمو

 

  کن ولم آراد باشه...باشه-

 

 و شدم نیماش خراش گوش و ممتد یبوقا متوجه که جلوتر رفتم

 باهامه یکم ی فاصله تو که دمید ویرنگ دیسف سمند برگشتم یوقت

 ....زنهیم بوق یه و



[۸/۱۰، ۰۲:۲۲ ]rzvn# :هشتویسوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 ی کرد،راننده حبسم بغلش تو و خودش سمت دتمیکش محکم آراد

  گفتن و یپ در یپ یها بوق و صدا و سر یکم با نیماش

 "کجاست حواست خانم"

 "؟ینیبینم مگه"

  رفت و شد الیخیب 

  شد قاب صورتم دور آراد یدستا

 

 زم؟یعز یخوب ؟یخوب+

 

  آراد خوبم-

 

 ....من بخدا ماهک+

 

  دیترک بغضم

 

  ؟یچ تو هان؟ یچ تو-



 تشویهو دختر اون خاطر به! من من،آراد من،شوووهر شوهر

 اصال و نشسنه تو اون که یدختر همون خاطر کرد،به عوض

 شده مزاحمش و کرده تیاذ رو حامله زن هی ستین مهم براش

 شد،دل شد،ناراحت یعصب خاطرش کرد،به عوض تشویهو کل

  شد یشگیهم یها آرامبخش به معتاد خاطرش شد،به شکسته

 شدناتو یعصب و تییهوی یرفتارا رییتغ دارم که سال   سه من 

 ...آراد کنمیم تحمل

 

  دیلرز چونم

 

 دل از گمینم یزیچ....زنمینم دم و کنمیم تحمل دارم+

 که ارمینم روم به.....شدم له غرور از گمینم یزیچ....شکستم

  یدار دوست اونو دونمیم

 

  داد تکون سرشو عیسر و کرد پاک اشکاشو

 

  ندارم دوستش بخدا نه زمیعز نه....نه نه-

 

  برداشتم صورتم دور از دستاشو حصار و گرفتم دستشو مچ

 

 ....آراد باشه+



 

 .....ماهک-

 

  کردم نگاهش اشک با

 

 جانم؟+

 

 نه؟ ،مگهیکنینم ترکم کنم،توهمینم ترکت وقت چیه من-

 

 نشست لبام یرو یتلخ لبخند

 

  کنمینم ترکت وقت چیه آره،منم+

 

 ....باش آروم حاال باشه....باشه-

 

 کرد پاک اشکامو شصتش انگشت با

[۸/۱۰، ۲۳:۴۴ ]rzvn# :نهویسوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 



  خونه میبر ایب+

 

 ها بچه از و رفت که نیماش سمت کردم حرکت یمخالفت چیه یب

 اومد،سوار و برداشت کرد،مارالو یخواه عذر و یخداحافظ

  میکرد حرکت و میشد نیماش

 

 ال؟یو برم ماهک+

 

 خوب خودمو کردم یختم،سعیریم اشک و بودم دلخور هنوزم

 بدم جلوه

 

  اونجا تا راهه ساعت شیش-

 

  میگردیبرم میمونیم هفته هیم،یریم خب+

 

 آراد ندارم حوصله-

 

  خونه میریم باشه،باشه+

 

 چندمه؟ فردا-



 

  چهارم و ستیب کنم فکر+

 

  قل یکی اون تیجنس یدارم،برا دکتر نوبت-

 

 چند؟ م،ساعتیریم باهم+

 

 عصر پنج-

 

 خوبه+

 

  دمیکش نییپا رو پنجره و ندادم جوابشو

 اشک صدا یب و دوختم یخال ی جاده یتو یها چراغ به سرمو

 مشغول و نشست شکمم یرو دستش که بود نگذشته یختم،کمیر

  شد نوازشم

 دستش به یحت ینگاه مین نکهیا بدون تفاوت یب و ندادم محلش

  شدم رهیخ رونیب به شتریب بندازم

 

 دختره؟ یکی اون بنظرت+

 



  نباشه دوارمیدونم،امینم-

 

 چرا؟+

 

  زدم یپوزخند

 

 !نشه من مثل شیزندگ و بختش حداقل شد دختر اگرم-

 

 ؟یزنیم هیکنا+

 

 !قت  یحق نه-

 

 یراست+

 

 هوم؟-

 

 د؟یپر جانمتم به به+

 

  گهید بگو! ایدار حوصله آراد-

 



  یعاشقش کنم فکر که یمهمون هی م،بهیشد دعوت فرداشب+

 

  دمیفهم منظورشو خودم که گفت واضح اونقدر رو یعاشقش

 

 کرده؟ دعوتمون جونت مامان-

[۸/۱۱، ۲۱:۱۲ ]rzvn# :چهلوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  دیخند

 

 ؟یندار شوهرت مادر از یخوش دل+

 

 دارم؟-

 

 !بگو تو+

 

  کرد نگاهم و دیخند

 

  میرینم ینخوا-



 

  کردم فکر یکم

 

  فرداشب تا کو+

 

  کنم کنسل ینود قهیدق زشته-

 

  ستین+

 

 کرد یسع و کرد سکوت ندارم زدن حرف به یلیتما دید یوقت

  نکنه تمیاذ شتریب

 شدم آسانسور سوار و خونه میدیرس

  فشردم واحدمونو و بستم درو که تو ادیب خواست

  دمیشن هم آراد یصدا بعد یقیدقا که شدم وارد و در یجلو دمیرس

 

 باشم؟ کنارت تونمینم آسانسورم تو گهید یحت+

 

  دونمینم-

 

  شده تموم هیقض ماهک،اون+



 

 !یدار دوست دخترو اون واقعا م،توینزن گول خودمونو ایب آراد-

 

  ندارم+

 

 ؟یبگ دروغ بهم یتونینم رفته ادتی-

 

  بودم اون کنار االن داشتم دوستش اگه+

 

 !گفتیم راست زدینم میحرف بد

 

 ....اما-

 

 !کنه هیتسو هارو حساب یسری اومده+

 

 باش-

 

 بزنم حرف یزیچ به راجع خوامیاتاقم،م ایب گهید قهیدق چند+

 باهات

[۸/۱۲، ۲۱:۴۸ ]rzvn# :کیوچهلوصد_پارت 



 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 

  کردم نگاهش کنجکاو

 

 ؟یدار کارمیچ+

 

  منتظرتم-

 

 و لباسام اتاق یتو اتاق،رفتم سمت رفت و کرد کج راهشو

 امیب خواستم و اتاقش یتو بردم کردم،مارالو عوض لباسمو

 کنارش و کردم خوابشوروشن کرد،شب یتابیب که رونیب

 د،مهسا،اسمشمیکش پر بارویز دخترک اون سمت به نشستم،نگاهم

 !قشنگ  

 که چهارسال   کینزد! گهید نداره نداره،حتما دوستش گهیم آراد

 برام نهمهیا که نداشتم یارزش چیه من م،اگهیکرد ازدواج باهم ما

  ذاشتینم وقت

  دمیکش مارال سر یرو وار نوازش دستمو

 



 هی.....نبود کس چیه مهربون یخدا از رینبود،غ یکی بود یکی+

 ید،بازیخندیم شهیبود،هم ماهک اسمش که بود یدختر

  کردیم یکرد،شادیم

 آرزوهاشو کرد،همه تشیباشه،اذ خوشحال نذاشت ریتقد اما

 .....کرد خراب

 

 کوچولوم؟ دختر به گفتمیم یچ داشتم

 به و بود من به پشت سرش و بود خواب خمار مارال یچشما

 وارد آراد و شد نییپا و باال در ی رهیبود،دستگ رهیخ عروسکش

  نزنه یحرف تا لبم رو گذاشتم شد،انگشتمو

  رونیب میرفت باهم و شدم بلند

 

 ماهک؟+

 

 جان؟-

 

 م؟یکن درست کیک+

 

 یزیچ هی خواستیم بار بودمش،هر شناخته خوب مدت نیا تو

 گفتیم کردنش درست نیح و میکن درست کیک گفتیم بگه

  داشته کارمیچ



 

  ندارم حوصلشو-

 

 ک؟یک حوصله+

 

  یبد قراره پختش از بعد که یبد یخبر-

 

  نباشه بد دیشا+

 

  شناسمتیم خوب من آراد-

 

 آشپزخونه سمت بردتم و دیکش دستمو

[۸/۱۲، ۲۲:۳۴ ]rzvn# :دووچهلوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 رضوان:قلم به

 

 یصندل یرو نشوندتم

 

 نیبش تو+

 



  آورد در لویوسا و شد کار به دست

 

 بهم؟ یگیم هاشو مانهیپ+

 

  بزن هم قهیدق ده زن باهم و مرغ،بشکنتشون تخم چهارتا-

 

  کنه تیاذ تورو بود اومده+

 

  باشم یقو کردم یسع و بستم چشمامو

  شد ها مرغ تخم زدن هم مشغول

 

  دارم دوست چقدر مونویزندگ و تو من که گفتم بهش+

 ازش منو تونهینم یزیچ چیه و دمیم بابا مارال یبرا جونمم گفتم

 دوستم؟ بچه چقدر که یدونیکنه،م جدا

 

  دونمیم-

 

 کنم؟ کاریچ ها مرغ تخم بعد+

 

  ها مرغ تخم یتو زیشکر،بر وانیل هی-



 

  ها باشه شکر کم خوامینم+

 

  بزن هم هم گهید ی قهیدق ز،دویبر گمید نصف هی-

 

 من که گفتم دارم،بهش دوستت یلیخ گرفتم،واقعا ممویتصم من+

  خوامشینم

 

 داده؟ شنهادیپ بهت-

 

 ؟یچ یبرا+

 

 !رابطه-

 

 شکر؟ بعد+

 

 داده؟ شنهادیپ-

 

 شکر؟ بعد+

 



 داده؟ شنهادیپ-

 

 بود روغن کنم فکر+

 

 مواد یتو رو بود شده پر عیما روغن از اش مهین تا که یوانیل

  کرد یخال

 

  نکردم قبولش من+

 

 ؟یزد پسش-

 

 !آره+

 

 ممکنه؟ چطور-

 

 ؟یندار اعتماد بهم+

 

 !زیبر رویش-

 

 ؟یندار اعتماد+



 

 نره ادتی ریش-

[۸/۱۲، ۲۲:۵۹ ]rzvn# :سهوچهلوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 ماهک؟+

 

 ریش-

 

  کرد زدنش هم به شروع و کرد اضافه رویش وانیل و کرد یپوف

 

  خوامینم اونو من+

 

  دونمیم-

 

 ؟یندار اعتماد بهم+

 

  بودم نشسته جلوت االن نداشتم-

 



  کنمینم تتیاذ وقت چیه من+

 

  دونمیم-

 

 ؟یسرد باهام چرا پس+

 

  زیبر االن نیهم لمیوان و پود نگیتوش،بک زیوان،بریل آرد،دوتا-

 

 شد مشعول و ختیر

 

 ؟ینگفت+

 

 و؟یچ-

 

 ؟؟یسرد چرا+

 

 !ستمین-

 

 !گفتمینم که ینبود+

 



  ادینم خوشم مهسا از-

 

  رهیگیم پولشو فقط+

 

 ؟یچ-

 

 !پول+

 

 ؟یکنیم کمکش یمال نظر از ؟یکنیم تشیحما تو-

 

  گذاشت فر یتو ظرفو یتو و ختیر قالب یتو موادو

 

 !نه+

 

 گرفت؟ رو یپول چه پس-

 

 طلبش+

 

 طلب؟-

 



  یمال بود،کمک کرده کمکم شیپ وقت یلیخ+

 

  من سمت کرد رو و کرد ادیز رو فر ی درجه

 

 شه؟ حاضر تا مینیبش میبر+

 

  کرد حرکت سرم پشت اونم و کاناپه سمت کردم حرکت

 

 ؟یمال کمک چرا-

 

،خونوادمویپ سال یلیخ مال داستان+  در آه و بودم زده پس ش 

  نداشتم بساط

 

 گرفت؟ دستتو اون-

 

 نهیهز ی سفته و ،چکیمست یتو کردم امضا برگه هی اما! آره+

  کرد خرجم که بود ییها

 

  آهان-

 



 و داشتم دوستش بازم یلعنت من   اما کرد کار اونهمه باهام+

  دمشیبخش

 هم مهسا نکهیا گفتن برام بود شده یسمتش،عاد برگشتم شدت به

 مویدلخور و ندادم خرج به یادیز تیهست،حساس شیزندگ یتو

  کردم یمخف

 

 ؟یداشت رابطه باهاش تاحاال-

 

 رابطه؟+

 

 کردم نگاهش یعصب

 

 ...دم؟سکسیپرس یبیعج زیچ-

[۸/۱۴، ۰۰:۰۳ ]rzvn# :چهاروچهلوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 آهان+

 

 ن؟یداشت-



 

  کرد نگاه چشمام به مردد

 

  میداشت+

 

 ؟یلیخ-

 

 ماهک بود یآزاد دختر اون.....اون....خب+

 

  شکستمو اوردمین روش به و کردم نگاهش حس یب

 

 ؟یندار یبخوابم،کار رمیم-

 

  مینخورد کویک+

 

  ندارم لیم-

 

 خودته؟ دست مگه+

 

  دمیخند تلخ



 

  نمیبب نجایا ایب+

 

 :گفت دید که کرد،صبرمویم اشاره بغلش به داشت

 

 ؟یاینم+

 

 ام؟یب-

 

 ن؟یا داره سوال+

 

  آره-

 

  قشنگم ماهک،نداره نداره+

 

  آراد-

 

 روز هی نه میبود باهم که یدوران تو اما داشتم سکس اون با من+

  کمتر روز هی نه و شتریب

 



 واقعا؟-

 

 ؟یدار شک+

 

  هوی کنهیم گه،گلید حسادته-

 

  کنه گل نکرده الزم+

 

  ندارن مسائلو نیا تو نظر اظهار حق کدبانوها-

 

 آغوشش تو منو و جلو اومد و کرد یدست شیپ خودش و دیخند

  کرد حل

 

 آره؟ کدبانو شدم حاال+

 

 مگه؟ ینبود-

 

  واال نه+

 

 !یبود-



 

 دیرس مشامم به کیک یبو هوی

[۸/۱۵، ۰۰:۱۱ ]rzvn# :پنجوچهلوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 سوخت؟ کتیک+

 

  دیکش فر،داد سمت رفت و شد بلند

 

 !شده یکیک عجب یوا-

 

 انداختم باال یا شونه

 

 خورمینم قهرم که من+

 

 ؟یمطمئن-

 

 آره+

 



  ارمینم تو یبرا پس باشه-

 

 واقعا؟+

 

 دم؟یپرس بود یسوال چه نیا! سرم تو خاک

 

 !خوادینم دلت معلومه هم کامال-

 

 !خوادینم دلم که معلومه ؟یندازیم کهیت بهم تو نمیبب+

 

  باشه-

 

 تو پرتقال آب وانیل هی و کیک کهیت هی دمید که کنارم اومد

  دستشه

  گرفتم یزیر گاز و دهنم جلو بردم شدمو مشت دست پشت

 

 ؟یاوردین من یبرا واقعا تو+

 

  کرد خوردن به شروع و جلوم نشست

 



 !نه-

 

 !یفهمیم شد چپ که بچت یچشما+

 

  دیخند

 

 نخند کوفت+

 

 چشم چشم-

 

 پشت به یاومد،نگاه که نشد قهیدق اتاق،دو تو رفتم و شدم بلند

  شدم کیک از یکیکوچ ی تکه متوجه که انداختم سرم

 

 !خورمینم منکه+

 

  من خاطر به کمی حاال-

 

  گفتم اخم با و سمتش برگشتم

 

 !!ایکرد اصرار یلیخ چون فقط+



[۸/۱۵، ۲۰:۲۵ ]rzvn# :ششوچهلوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کرد بغلم و دیخند

 

 !من یشکمو دلبر+

 

  بستم چشمامو و زدم یلبخند یواشکی و آروم

***** 

 انداختم ساعت به ینگاه

 

 آراد؟ ستین زود+

 

 ماهک،زود؟ شب   هشت-

 

 آره+

 

 کنن؟یم سرو شامو زود یدونینم مگه-

 



 ....آخه اما+

 

  لطفا شو حاضر-

 

  برم یمهمون اون به نداشتم دوست اصال

  شدم حاضر و شدم بلند اجبار به

 هم مویمشک یشمی یروسر و برداشتم رنگمو یشمی یمانتو

  درآوردم

  کرد نگاهم فتهیش آراد

 

 !دارم دوستش همونکه+

 

 ...آره-

 

 مرتب تنم یتو هم رو ام مانتو و دمیپوش مشکبمو شلوار

 یمشک کفش و فیک و انداختم سرم یرو رو یکردم،روسر

  برداشتم رنگمو

 

  کشمیم خجالت شکم نیا با-

 



 !گهید ننیبب دیبا+

 

 رو؟ میحاملگ-

 

 !رو مونیخوشبت+

 

 خونه یجلو بعد یقیم،دقایکرد حرکت و زدم یکوتاه لبخند

 فشرد بغلش تو مارالو و داشت نگه مجللشون

 

 ؟یا آماده+

 

  آره-

 

 کردم نگاه مارال ی چهره به یا لحظه

  گفتم هوی اما دیپر رونیب ازدهنم کجا از دونمینم

 

 ی بچه کنمیم کنم،حسیم فکر مارال با شباهتات به یگاه+

 !یدیم عشق بهش که اونقدر خودته

[۸/۱۵، ۲۱:۳۱ ]rzvn# :هفتوچهلوصد_پارت  

 "یمشک کاکتوس:"رمان



  رضوان:قلم به

 

  رفت توهم شدبدا اخماش

 

 !یشناسینم منو انگار یگیم یجور+

 

  بود دایپ صداشم از یدلخور

 

 !نبود اون منظورم من نه-

 

 !منظورتو دمیبود،فهم یچ منظورت ستین مهم+

 

 یراه ازم رفت،جلوتر نییپا نیماش از بخوام عذر خواستم تا

  شد خونه

 

 ستایوا آراد...آراد+

 

 !که دومینم گهید ایب-

 

  نداشتم یبد منظور من آراد+



 

 ! ماهک-

 ! مادرش توهم و ام بچه نیا پدر من

 

 !نطورهیهم که معلومه+

 

  معلومه حرفات از-

 

  نداشتم یبد قصد واقعا من آراد+

 

 مشخصه کامال-

 

  نییپا اریب صداتو سیه+

 

  شد انینما در چارچوب یتو بهزاد و شد درباز هوی

 

 ن؟یکنیم بحث+

 

 اومده؟ بهت شیفضول:آراد

 



  الیخیب آراد:من

 

 ساکت یکی تو:آراد

 

 بچه؟ ه؟یچ بحث:بهزاد

 

  آراد سمت کرد رو

 

 ؟ینگفت بهش+

 

 و؟یچ-

 

 !گهید داستانا همون+

 

 داستانا؟ کدوم-

 

  کردم نگاهشون کنجکاو که نگاه بهم و زد یپوزخند بهزاد

 

 بدونم؟ ویزیچ دیبا آراد:من

 



 هر منتظر دیمهسا،با با رابطشو یدونیم که تو....خب:بهزاد

 !گهید یباش یاتفاق

 

 منظورتو؟ فهممینم+

 

 !واضحه-

[۸/۱۶، ۲۰:۱۷ ]rzvn# :هشتوچهلوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  رفت بپرسم یزیچ خواستم تا

 

 بود؟ یچ منظورش+

 

 اونو؟ یشناسینم! ضیمر ض  یمر-

 

 ؟یکنینم یمخف من از ویزیچ که تو آراد+

 

 وراتو؟ و شر نیا یکن بس یخوایم یک ماهک-

 



  بده منو جواب+

 

 یکار یمخف اگه اصال....اصال...کردمیم یمخف ویزیچ اگه من-

 کهیزن اون اسم هرروز نبود نیا روزم و حال که بودم بلد

 .......ی

 

  بده فحش بهش نداد طاقت دلش

 

  من اعصاب تو ینیبر و یاریب رو مهسا اسم-

 

 نه؟ یبد فحشش نداد طاقت دلت+

 

  نگو چرند-

 

 نه؟ هرزه ی کهیزن اون یبگ ینتونست+

 

  ادیم بدم یدونیم بسه ماهک-

 

  دونمیم خوب آره+

 



 م؟یباش گربه و سگ مث نجامیا یخوایم-

 

 بهم دعواهامون تو شده بارها هان؟ یبد فحشش ینتونست چرا+

 نکارو؟یا ینکرد چرا! یبد فحش

 

 !یا بچه......بچه.....بچه-

 

 دو کنم؟یم حمل شکمم تو هاتو بچه دارم ماهه شش که یمن؟من+

 ایدن....انیم ایدن به ؟یفهمیم! ماهشون هفت شهیم گهید هفته

 

 !من پس نه-

 

 م؟یخونتون در یجلو هست حواست+

 

 مار زهر شبمو هر یخوایم یک م،تایا خونه جلو که جهنم به-

 ؟یبنداز راه دعوا و یکن

 

 ...الیخیب......من آراد+

 

  دستمو دیکش محکم که خونه تو میبر تا در یرو گذاشتم دستمو



 

  خونه میریم-

 

  زشته آراد+

 

 وفتیب راه-

[۸/۱۷، ۱۹:۱۴ ]rzvn# :نهوچهلوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  دمیکش داد که دتمیکشیم داشت

 

 چته؟ آراد+

 

 خاطر به منو اعصاب همش قراره یک هان؟ یکن بس قراره یک-

 نباشه؟ التمیخ نیع و یزیبر بهم هیبق

 

 ست؟ین المیخ نیع من! جالبه+

 

  ماهک وفتیب راه-



 

 برخورد جوب ی لبه با شکمم و نیزم یرو افتادم و خوردم سر 

  کرد

  دمینال درد با

 

 !یوحش+

 

 ریز دستشو و سمتم گذاشت،اومد نیماش یتو مارالو و رفت

 گذاشت بازوم

 

  کن ولم+

 

 و گرفت بازومو که پاشم کردم یسع و کردم نیزم بند دستمو

 یدلخور داشتم،بایبرم قدم کمر به دست و آروم کرد،آروم بلندم

 :گفتم

 

  کمرم گرفت درد+

 

  فرستاد رونیب نفسشو

 



 خودته ریتقص-

 

 کردم؟ کاریچ مگه+

 

  یشگیهم یدعواها از شدم خسته-

 

 پام نیب رو یزیچ یگرم که نیماش یتو نشستم و ندادم جوابشو

  کردم حس

 که آوردم در و شرتم یتو بردم لرزونمو دست لرز و ترس با

  شدم دستم یرو قرمز ی لکه متوجه

 

 ...آراد+

 

  کردیم دود گارشویس داشت و نبود من به حواسش

 

 ه؟یچ-

 

  دارم یزیخونر.....خون....خون+

 

 ؟یچ-



 

 ها بچه+

 

 وقتشه؟ االن مگه-

 

  نه+

 

  مارستانیب میریم االن باش آروم...باش آروم-

 

  کردم زمزمه اشک با

 

  بخشمتینم وقت چیه رنیبم هام بچه+

 

 بود کجا مردن نگو پرت و چرت-

 

  رفت یاهیس چشمام کم کم که روندیم سرعت به

 

  چشمتو نبند ماهک....ماهک-

 

 کردنینم میاری هام پلک اما شدمیم مبهمش یصداها متوجه



[۸/۱۸، ۱۶:۳۶ ]rzvn# :پنجاهوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 (آراد)

 

  اومد سمتم به یدکتر که شدم مارستانیب وارد مهیسراس

 

 شده؟یچ+

 

  شده هوشیداره،ب یزیحاملست،خونر دکتر خانم-

 

؟ چند+  ماهش 

 

  شهیم هفت کینزد با،دارهیتقر دوهفته و ماه شش-

 

 :گفت و پرستار سمت کرد رو

 

  مانیزا و زنان ،دکتریمیسل خانم دیکن جیپ لطفا+

 



  شد اکو پرستار نازک یصدا که نگذشت قهیدق چند

 

 ....اورژانس به....یمیسل دکتر خانم+

 

  گذاشتن روش ماهکو و آوردن یتخت

  دمیدو نیماش سمت سرعت به و افتادم مارال ادی

  مهراد به زدم زنگ و کردم روشن نویماش

 

 مهراد؟ الو+

 

 جانم؟ الو-

 

  نییپا ایب+

 

 کجاست؟ نییپا-

 

  گهید نگیپارک تو+

 

  زنمیم فونیآ نجا؟یا نیایم نیدار عه-

 



  نییپا ایب مهراد+

 

  گفت عجله با که خوند صدام از وینگران انگار

 

  داداش،اومدم اومدم-

 

 قهیدق دو گذشت از بعد و خونشون سمت کردم حرکت سرعت به

  اونجا دمیرس

  نگه یزیچ حورا به خواستم ازش و هشی سپردم مارالو

 

****** 

 

 چطوره؟ حالش دکتر خانم+

 

  شن عمل دیبا-

 

 ؟یچ+

 

  کننیم مانیزا-

 



 !زوده یلیخ که االن یول......یول....یول+

 

 دست از باهم هارو بچه و مادر دینکن عجله اگه آقا میمجبور-

  نیدیم

 

  اخه اما+

 

  دیکن امضا لطفا-

 

 رو عمل تیرضا ی برگه و گرفتم لرزونم یدستا یتو خودکارو

 کردم امضا

[۸/۱۹، ۰۲:۰۴ ]rzvn# :کیوپنجاهوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 بعد ینشستم،لحظات عمل اتاق در پشت من و رفت پرستار

  سمتم ومدیم که دمید مهرادو

 

 داداش؟ یخوب+

 



  زدم پس اشکامو

 

 باشم؟ تونمیم-

 

  موننیم سالم نباش نگران+

 

  دوارمیام-

 

  اراد شهینم یزیچ+

 

  منه ریتقص-

 

 چرا؟+

 

  دمشیکش من-

 

  کرد فوت نفسشو یعصب

 

 ...نیکردیم بحث کهیزن اون خاطر به دوباره یبگ+

 



  حرفش نیب دمیپر

 

  بود همون خاطر به-

 

 ؟یکنینم تمومش چرا آراد+

 

  کنمینم یکار که من ستین من ریتقص-

 

  یکنیم تیاذ ماهکو یدار+

 

  ندارم قصدو نیا من-

 

 ؟یبد تنوع تونیزندگ به کمی ستین بهتر بنظرت اما فهممتیم+

 

 ؟یتنوع چه-

 

 ؟یکنیم فکر یچ دونم،خودتینم+

 

  ندارم نکن،حوصله بحث زایچ نیا به راجع االن لطفا-

 



  باشه+

 

 باز در که فرستادم رونیب نفسمو و گرفتم دستام نیب سرمو

 ....شد

[۸/۱۹، ۲۳:۲۷ ]rzvn# :دووپنجاهوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  اومد رونیب پرستار

 

 پرستار؟ خانم+

 

  نشده تموم هنوز-

 

 :گفتم مهراد به و رش،نشستمیپذ سمت دیدو و گفت نویا

 

 حورا؟ دونهیم+

 

  نگفتم-

 



  یکرد خوب+

 

  آراد کنهیم بدبختت شه داریب ماهک-

 

 یتوگلو و آروم یهقا هق ونیم و رمیبگ اشکامو یجلو نتونستم

  زدم لب مردونم

 

  شه داریب کن قهراش،دعا با کنه خرابم خونه بزار شه داریب+

 

 تنومندش یبازوها ونیم و کرد دعوتم گرمش آغوش به مردونه

  فشردتم

 

 بره؟ یفرستیم رو دختره اون یک آراد-

 

 دارم،اما بهش ییحسا هی دونستنیم نبود،همه پنهون که خدا از

 خاطر به اونم دیاونه،شا از شتریب یلیخ ماهک به احساسم واقعا

 دونمینطوره،نمیا بود دخترم دوست نیاول نکهیا

 

  مهراد دونمینم+

 



 خواد؟یم یچ-

 

  یکن نمیتام دیبا گهی،میدار نید بهم گهیپول،م+

 

 چرا؟ گهینم-

 

  نگفتم یزیچ و کردم نگاه چشماش تو مردد

 

*********** 

 

 (ماهک)

 

 یباال رو پرستار که کردم باز هم از هامو چشم یدیشد درد با

  دمید سرم

 دایپ شینما چشمام یجلو شب اتفافات شدهیچ بپرسم خواستم تا

  کرد

 

 هام؟ بچه+

 



 با و آراد سمت تو،برگشتم اومدن مهراد و آراد و شد باز در

  گرفتم ازش رو اکراه

 

 نمشونیبب اریب هامو بچه+

 

  کرد نگاهم قرمزش یچشما با

 

 شهینم-

[۸/۲۱، ۰۱:۰۷ ]rzvn# :سهوپنجاهوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  بهش زدم زل ترس با

 

 اونوقت؟ چرا+

 

  پرستار سمت کردم رو که نگفت یزیچ

 

 د؟یاریب منو ی بچه شهیم پرستار خانم-

 



  نده تکونش یه کهیکوچ یلیخ ماهک+

 

 ! تکونش؟-

 

  دمیخند

 

 تکونش؟-

 

  خندنیم مهم زیچ هی به دارن که ییها وونهید مثل

 

 آراد-

 اونا...؟تکونشوووونیفهمیم......تکونشوننننن.....تکونشووووون

 .....دوتان،دوتا

 

  دیچک چشمش ی گوشه از یاشک قطره

 

 شده؟ شونیزیچ هام بچه آراد+

 

 آرامش به و کرد نگاهم کرد،پرستاریم میکفر شتریب سکوتش

  کرد دعوتم



 

  زمیعز باش آروم+

 

 خوبن؟ هام بچه بگو خدا تورو پرستار خانم-

 

 و بودم داشته نگه رو پرستار خانم لباس ی لبه یناتوان با

  کردمیم التماسش

 

  ارمشیم برات االن-

 

 و گرفت دستاش نیب دستمو و کنارم اومد آراد که رونیب رفت

  دیبوس

 

  خوامیم معذرت+

 

 آورد،کنارم یا بچه پرستار که دمیکش دستمو و زدم پس اشکمو

  کردم نگاه اش چهره به ذوق با که گذاشتش

 

  پسرتون گل مبارکه+

 



  نشست لبم یرو یجون یب لبخند

 

 کو؟ یکی اون.....یکی اون.....اون-

 

  کرد نگاهم یناراحت با پرستار

 

 نیداد دستش اورد،ازین طاقت دخترتون متاسفانه+

 

 و ییگلو تو یصدا با ناباور و شد پر چشمام که دینکش هیثان به

 زدم لب ام گرفته

 

 !بود؟ دختر.........دختــــ....دخــ+

[۸/۲۱، ۱۳:۲۸ ]rzvn# :چهاروپنجاهوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 اشک صدا یب من و بودن کرده سکوت همه

  بود زنده ق لش نیا که خداروشکر حداقل....ختم،حداقلیریم

 بودو کیکوچ بالشت هی ی اندازه به همش که کمویکوچ ی بچه

 بغلش دمیترسیبود؛م الغر و جون یب یادیکردم،زیم نگاه



 اومد کنه،آراد مراقبت ازش دیبا گفت و برد رو بچه کنم،پرستار

  گرفت دستاش تو دستمو و کنارم

 

  متاسفم یلیخ+

 

  ندادم جوابشو و کردم سکوت

 

 ماهکم؟+

 

  کردم زمزمه یاشک یچشما با و برگشتم

 

 بله؟-

 

  شه ینجوریا خواستمینم زمیعز+

 

  ختیر دستم یرو اشکش قطره و دیبوس دستمو

 

 مونه؟یم سالم بچه-

 

  شهیم معلوم گهید وقت چند تا...کنن مراقبت ازش دیبا+



 

  یرحم یب یلیخ آراد-

 

  کردم زمزمه که کردیم نگاهم ناراحت

 

 اومد؟ دلت چطور+

 

  نکارویا نکردم قصد از من ماهک-

 

 بودم؟ گفته یچ مگه م؟یبردیم کشون کشون چرا+

 

  نکن شروع توا ،لطفا با حق دونمیم سیس،هیه-

 

  یهست یمتعادل ریغ آدم واقعا تو آراد+

 

  دونمیم-

 

 دکتر؟ یرینم چرا+

 

  رو یتکرار بحث نیا یکن بس بهتره ماهک-



 

  روانشناس شیپ یبر دیبا ست،توین یتکرار+

 

  نه-

 

 مهسا و بهزاد ی چهره دنید شد،با باز در که دمیکش یهوف

 یبلند هوف و دمیکش سرم یرو محکم رو مالفه و بستم چشمامو

 دمیکش

[۸/۲۱، ۲۰:۱۴ ]rzvn# :پنجوپنجاهوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 :گفتیم اراد به که دمیشنیم رو مهسا یصدا

 

 دنم؟ید از ینشد خوشحال+

 

 شم؟ خوشحال داره یلیدل-

 

 نداره؟....دونمینم+

 



  نداره-

 

 دمید بهزادو ی چهره و شد زده کنار سرم از مالفه

 

 ؟یخوب+

 

  زدم یا مسخره لبخند و کردم نگاهش بغض با

 

 باشم؟ بد دیبا شه،چراینم نیا از تر یم،عالیعال-

  

  متاسفم+

 

  یش متاسف برام ستین الزم-

 

  ستمین دشمنت من ماهک+

 

  یستین دوستمم اما-

 

  جلو اومد مهسا

 



  گمیم تیتسل+

 

  که جمع   کور موش و مکار روباه جمع نیبب به به-

 

  زد پوزخند

 

 ؟ییدوتا ما با+

 

 من و هست نجایا دوتام شما جز یا یعوض و گر لهیح آدم-

 نم؟یبینم

 

  شد درهم بهزاد یها اخم

 

 ست؟ین زننده و مسخره یلیخ من به نسبت حسادتت بنظرت+

 

 ؟یبد نظر من یرفتارا به راجع که یدیرس ییجا به تو بنظرت-

 

  بسه:بهزاد

 

  نیبر بهتر  :آراد



 

 :گفت مهسا که میشد ساکت

 

  ستمین مزاحم من+

 

 معلومه کامال-

 

 باهم بعد و نشدم متوجه یزیچ که زد حرف باهاش یکم بهزاد

  رفتن

 

  شده عوض بهزاد+

 

  آراد ستین مهم برام-

 

  شدنشو عوص کنمیم حس واقعا دونم،امایم+

 

 چه؟ ما به! حالش به خوش-

 

  درسته+

 



 !یکنیم دایپ بهش بودن داداش حس یدار تازه که نگو-

[۸/۲۲، ۲۲:۳۰ ]rzvn# :ششوپنجاهوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  گفت یا نه و دیخند

 

 شم؟یم مرخص یک+

 

  فردا-

 

  باشه+

 

 م؟یبزار یچ اسمشو-

 

  اریمه+

 

  قشنگه-

 

  اوهوم+



 

  گذشت سکوت یتو یکم

 

  شتیپ ادیم عصر حورا-

 

  باش+

 

 ؟یقهر هنوز ماهک-

 

  نه+

 

 ؟یچ پس-

 

 ؟یاریب براممویمشک یکاکتوسا از گلدون هی و یبر شهیم+

 

 نجا؟یا-

 

  شهیم اگه آره+

 

  ارمیم باشه-



 

 کردم جور و جمع خودمو یشد،کم وارد مهراد که رونیب رفت

  جلو اومد که

 

 زم؟یعز یبهتر+

 

 مهراد نه-

 

  دادم قورت بغضمو

 

 .....دخترم-

 

 ! سیه+

 م؟یزدیم حرف خدا خواست به راجع باهم هست ادتی

 تیاذ خودتو لطفا....وفتهینم درخت از برگ یحت نخواد خدا تا

  بود نیا نکن،قسمت

 

  کردم پاک اشکمو

 

 نه؟ مگه دونهینم هنوز حورا-



 

  نه+

 

 اد؟یب یگیم بهش-

 

 االن؟+

 

  آره-

 

 ...دنبالش رمیم+

[۸/۲۳، ۲۳:۲۹ ]rzvn# :هفتوپنجاهوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 کیکوچ تو،گلدون اومد اراد قهیدق چند از بعد و رونیب رفت

 ذوق گرفت،با آروم دلم دمید دستش یتو که رو یمشک کاکتوس

  رونیب بره خواستم ازش و گرفتم ازش

 

 ؟یمطمئن+

 



  باشم تنها خوامیم آره-

 

  میباش تنها باهم خب+

 

  بمونم تنها خوامیم آراد-

 

 و بردم کاکتوس یها خار سمت دستمو که رونیب رفت

 و درد مشغول اشک د،بایچیپ جونم یب بدن یتو یکم فشردم،درد

  شدم سالم چند و نیچند قیرف با دل

 

 بارمی یرفت؟حت دخترم یدید.....؟یمشک یدید+

 نوازش کوتاهشو و قشنگ یموها بارمی یحت....دمشینبوس

 یمشک رخت شما رفت،مثل ازم یخداحافظ نکردم،بدون

 تنشو عطر خواستیم دلم....شد اهیس هوی اشیدن شما مثل...دیپوش

 دار خواهر کوچولوم دخترکم،مارال خواستیم کنم،دلم حس

 گن،دختریم که یدیشن....داشتم غمخوار دوتا داشتم بود،دوست

 مادرشه؟ غمخوار

 

********* 

 

 "بعد ماه کی"



 

؟ چمدون آراد+  حاضر 

 

 حاضر  -

 

 ؟ی  قشنگ یجا+

 

  مینیبیم میریم باهم دونمینم-

 

  کردم مرتب مارالو یلباسا و گذاشتم ریکر یتو ارویمه

 

 ماهک؟ یبرداشت سرد لباس-

 

 آره+

 

  خوبه-

 

 ومدن؟ین هنوز کجاست؟ حورا+

 

  مییتو منتظر همه ننییپا-



 

  برو تو امیم دارم+

 

  برمیم ارویمه من-

 

 ....میایم یزود مارالم و من باشه+

[۸/۲۴، ۱۸:۵۳ ]rzvn# :وهشتپنجاهوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  شدم نیماش سوار و نییپا رفتم

 

 ؟یخوب+

 

 ؟یخوب تو خوبم-

 

  قهرم مهراد با+

 

 چرا؟-

 



  کنمیم فیتعر بعدا+

 

  نشستن و اومدن پسرا

 

 م؟یریم کجا-

 

 کوه+

 

 !کوه؟-

 

 !شمال   تو اره+

 

  آهان-

 

 هیقشنگ یجا گنیدرازنو،م+

 

  میکن فیتعر و مینیبب-

 

  گذاشتن آهنگ که نشستم

 



 ...نبود یکی بود یکی"

 ...کبود گنبد ریز

 ...بودم عاشقش اونکه

 ....نبود عاشقم اما

 ....ستین االن که بود یکی

 .....ستین نگران دونمیم

 ...بده حالم من اما

 ...ستین ضربان قلبم تو

 ...."گرفت قموی ییتنها و یرفت

 

 هی ی  تو و میبر خواستیم اهنگش،دلم داشت یخوب حس چقدر

 و میبکش دراز جاده تو...یا غصه و غم چیه یم،بیباش تنها جاده

 و هم سمت میشه،برگرد تیاذ چشمامون دیخورش گرم نور ریز

 حل مردونش بغل هم،تو قشنگ یها لب به میبدوز چشمامونو

 ....ندهیآ یبرا یا ینگران شم،بدون

  میدید رو یکیکوچ ی مغازه که میبود جاده تو

 

 بخرم لهیوس کمی خوامیم ستایوا مغازه یجلو:حورا

 

 ؟یبخر یچ:مهراد



 

 نداره یربط تو به+

 

 ؟یقهر چرا بگو خدا،حداقل یا-

 

  نداره یربط تو به اونم+

 

  دمیخند بلند

 

 چرا؟ یدونینم خودتم که قهرا نیا از+

[۸/۲۵، ۱۷:۵۷ ]rzvn# :نهپنجاهوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  میشد مغازه وارد و میشد ادهیپ باهم و کرد دییتا یرکیز ریز

 بود یقیموس کالس یها بچه م،ازیشد حامد متوجه ورودمون با

  داشت دوست رو حورا که

  حورا سمت کردم رو

 

 ....حامد+



 

 خب؟-

 

 ...برگرد+

 

 چرا؟-

 

 .نجاستیا+

 

 انداخت باال یا شونه تفاوت یب 

 

  کن ولش نزار محل بهش چه؟ من به-

 

  میشد بسیچ و پفک دیخر مشغول و گفتم یا باشه

 

 نا؟یهم+

 

  خوامینم یزیچ گهید من آره-

 

  لطفا بردار مارال یبرا کمیک دوتا یکی حورا+



 

  باشه-

 

  برداشت کیک دوتا

 

  یلیوان شمیکی،یی  کاکائو یکی+

 

  خوبه-

 

 و داد سالم و جلو اومد کردن پا اون و پا نیا یکل از بعد حامد

  کرد یاحوالپرس

 

  حورا یشد بزرگ چقدر+

 

  مالقاتمون نیآخر از گذشته سال گه،چندید ی  زندگ-

 

  آره+

 

  داد ادامه دوباره که میشد کتاب و حساب مشغول و مینگفت یزیچ

 



 ن؟یریم کجا+

 

  مسافرت-

 

 مسافرت؟+

 

 بگه یزیچ خواست م،تایبر قراره کجا ن  یا منطورش بود معلوم

 زدن حرف مشغول که حورا و حامد دنید با و شد وارد مهراد

 دیکش توهم اخماشو بودن

[۸/۲۵، ۱۸:۲۹ ]rzvn# :شصتوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  داد سالم حامد به مردونه یلیخ و جلو اومد

  دیپرس کنکاش با حامد فشردن همو یها دست نکهیا از بعد

 

 ؟یکرد ازدواج جون ماهک+

 

 !من؟آره-

 



  زد بهمون یلبخند و انداختم مهراد به ینگاه

 

  نیش گم،خوشبختیم کیتبر+

 

 محسوس نا یخوردنا حرص به زیر زیر که ییحورا به ینگاه

  زدم لب و انداختم دیخندیم مهراد

 

  حورا هستن،همسر خان مهراد شونیا....نه نه-

 

  شد پکر هوی

 

  آهان+

 

  حورا سمت کرد رو

 

 ...حورا گمیم کیتبر+

 

  کرد خودش یدستا قفل مانهیصم و گرفت مهرادو یدستا حورا

 

 !شما قسمت یمرس-



 

 رفت بود دهیخر که یدلستر پول کردن حساب از بعد حامد

  انداختم شدشون قفل یدستا به ینگاه که رونیب

 پرت و آورد رونیب دستش از مهرادو یدستا اکراه با حورا هوی

  کرد

 

 ! نشو پررو+

 

  شدینم پاک مهراد لب کنج از لبخند

  ارویباز کیرمانت نیا دیکن بس گهید خب:من

 

 ریت یگاه عملم یرون،جایب میرفت لیوسا کردن حساب از بعد

  مسافرت رمیم نکهیا از داشتم یخوب حس واقعا اما دیکشیم

  زدن حرف کرد شروع آراد که میشد نیماش سوار

 

  ها بچه میبر زودتر دیایب+

 

 چرا؟-

 

 بود زده زنگ قمیرف+



 

 خب؟-

 

 داره،بهتره خطرناک یها چیناجوره،پ یلیخ اش جاده گفتیم+

 مینخورد شب به تا میبر تر زود

 

  باشه-

 

 همه نداره،شما نامیا و ،مغازه ی  کوه ی دهکده هی اونجا گفت+

 ن؟یدیخر زتونویچ

 

 آره-

[۸/۲۶، ۲۰:۳۹ ]rzvn# :کیوشصتوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 یرو میرفتیم باالتر چقدر هر که ینم بگم تونمیکرد،م حرکت

 و تر یدنید یزیچ هر از خوردیم بود رونیب پنجره از که دستم

 کل مه و بودن نشاط با و سرسبز ها بود،برگدرخت تر جذاب

  بود کرده پر آسمونو



 یبکر عتیبود،طب رینظیب واقعا داشت که یحس بود قشنگ چقدر

  ییصدا هر ار بود یخال که

 

  سکوت نهمهیا خوبه چقدر+

 

 :گفتم خنده با که کرد ادیز ضبطو یصدا مهراد

 

  یکرد خرابش که یمرس+

 

  نداشت یقابل-

 

  شدم اهنگش محو

 

 ...دیپر من سر از عقل یرفت که تو"

 ...دیخر مغازه از عشق که شهینم 

 ...شد افسرده من قلب و یرفت تو

 ...شد برآورده دشمن یدعاها

 ...فکرتم تو هنوز بماند

 ....سرم از عشقت وفتادهین

 ...رفت تو با خنده و یرفت تو



 ..."مقصرم خودم بماند

 

  کن قطعش اه+

 

 چرا؟-

 

 !نهیغمگ یادیز+

 

  باشه-

 

  کرد پارک هوی و کرد قطع آهنگو

 

 شده؟یچ+

 

  ترسمیداره،م مه یادیز-

 

  نمیبش من ایب:آراد

 

 یلیخ مونم،مهیم باالتر میهواست،بر ست،بحثین راننده بحث+

 اد  یز



 

 م؟یکن کاریچ پس-

 

  میبمون نجایهم+

 

 نجا؟یا-

 

 چشه؟ مگه اره+

 

 م؟یبزن چادر-

 

  آره+

 

  باشه خب-

 

 .....و سمتش ،رفتمدمید رو یسوار موتور که میشد ادهیپ

[۸/۲۷، ۲۰:۰۱ ]rzvn# :دووشصتوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 



 زدم صداش خجالت کردم،با صاف صدامو و سمتش رفتم

 

 د؟یببخش+

 

  نشد متوجهم

 

 آقا؟ دیببخش+

 

  سمتم برگشت

 

 د؟ییبفرما-

 

 رم؟یبگ قرض موتورتونو تونمیم+

 

 ؟یچ-

 

 !کنم یسوار موتور+

 

 شروع و کرد صبر یکرد،کمیم نگاه وونهید هی به داشت انگار

  کرد گفتن به



 

 ...خانم برو-

 

 خواستم؟ یچ مگه وا+

 

  شد حلقه دستم دور آراد دست بگه یزیچ خواست تا

 

 آقا؟ دیببخش+

 

 محترم؟ یآقا بله-

 

 ن؟یبد بهمون موتورتونو لطفا شهیم+

 

 به؟یغر آدم دوتا دست سپردیم موتورشو یعاقل آدم کدوم اخه

 بود بغلشون تو مارال که یمهراد و حورا به دمید سکوتشو یوقت

  کردم اشاره

 

 پسر اون و کوچولو دختر دوستامونن،اون اونا...دینیبب رو اونا+

 کمی فقط میخوایم هامونن،بخدا بچه ریکر یتو که ییکوچولو

 بدمش لیتحو بهتون سالم دمیم م،قولیش سوار



 

 .....یول-

 

 !ببرم امانت موتورتونو تا ذارمیم امانت شتونیپ بچمو دارم+

 

 ....اما-

 

 !لطفا:آراد

 

  داد اراد دست به رو چیسوئ و کرد نگاهمو یکم

 .....عقب کشوندمش و دمیکش لباسشو نهیبش خواست آراد تا

[۸/۲۸، ۲۰:۱۴ ]rzvn# :سهوشصت_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 کجا؟+

 

  گهید میبزن دور میبر-

 

  این تو+



 

 اونوقت؟ چرا-

 

  یایب ندارم دوست+

 

  یبر یندار حق توهم پس-

 

 گفته؟ یک+

 

 :گفت غرور با و شد نهیس به دست

 

 !آقات-

 

  دمیخند

 

  رونمیم من+

 

 نم؟یبش منم-

 

  نیبش+



 

  دیچسب سفت کمرمو و نشست پشتم اومد

 

 م؟یگرفت محکم انقدر چرا+

 

 ترسم؟یم-

 

 :گفتم یا عاشقونه لحن با

 

 دادنم؟ دست از از+

 

  انداخت خودش به یلرز یالک

 

 ! نیزم رو افتادنم از نه-

 

  دمیخند

 

 عه؟+

 

  آره-



 

  دیکش داد که کردم حرکت و فشردم گازو محکم

 

  وونهید ی دختره-

 

 من؟ یرانندگ از یترسیم که پس+

 

 بترسم؟ دینبا-

 

  مینیبیم حاال دونمینم+

 

 عتیطب به عشق با من و شدیم شتریب لحظه هر تر،مه باال میرفت

 یصدا جز ییصدا چیبودم،ه شده رهیخ روم به رو ناب و بکر

 و قشنگتر میداشت یچ و دیرسینم گوش به آراد یها گفتن عاشقتم

 اسمون تو ای نیزم رو ؟ییکجا یدونینم که حس نیا از تر ناب

 ها؟

[۸/۲۹، ۱۰:۲۳ ]rzvn# :چهاروشصتوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 



 یرو وار نوازش م،دستشویکردیم یشاد و میدیچرخیم باهم

  اومد گردنم یتو سرش و دیکش شکمم

 

  نکن آراد+

 

  یکرد محرومم خودت از ماهه هی-

 

 ...آراد+

 

 من نرفته؟ که ادتیوفته،یب بچمون یبرا یاتفاق خواستمینم من-

  پدرشونم

 

  نکن شیادآوریباشه،+

 

 نکرده حسش بود وقت یلیبودم،خ دلتنگش ادید،زیبوس گردنمو

 یشرویپ کم کم داشت که دستش نبود جاش نجاهمیا بودم،اما

  زدم لب یمانند ناله یصدا با و گرفتم رو کردیم

 

 ...آراد+

 



 آراد؟ جان  -

 

 بسه+

 

  کرد حلقه کمرم دور دستاشو دوباره و کرد وارد نمیس به یفشار

 

 یکن محرومم یتونینم گهید-

 

  ستین جاش نجایا اما کنمینم+

 

  دیخند

 

 ؟یخندیم چرا+

 

  برام بود شده تنگ دلت هم تو-

 

 بشه؟ یک یبرا نشه تنگ شوهرم یبرا دلم+

 

  شد جمع لبهام که چلوند گونمو و آورد جلو سرم پشت از دستشو

 



 من بشم نازکردنات اون قربون-

 

  نکنه خدا+

 

 ماهک-

 

 جانم+

 

 دارم،خب؟ دوستت یلیخ من-

 

  کردم زمزمه لبخند با و بستم چشمامو

 

  خب+

 

 میبود که ییجا سمت کردم عوض رویمس

 

 آراد+

 

 جانم؟-

 



 خب؟ مینش ناراحت وقت چیه گهید+

 

 میشیدلم،نم زیعز میشینم-

[۸/۳۰، ۰۹:۵۵ ]rzvn# :پنجوشصتوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کردم پارک صاحبش یجلو رو موتور و زدم یلبخند

 

 آقا ممنونم یلیخ+

 

 و گرم و کرد دراز دستشو آراد که گفت یکوتاه کنمیم خواهش

  کرد تشکر و فشرد هاش دست ونیم دستشو یمیصم

 حورا با داره مارال و دهیخواب اریمه دمید که ها بچه شیپ میرفت

  کنهیم یباز

 

 ام گرسنه م؟منیبخور یچ نهار:مهراد

 

  گرسنمه منم! شده چهار ؟یدید ساعتو:آراد

 



  ببره ضعفاتونو دیهست،بخور یراشکیپ کمی من ساک تو:حورا

 

  میکن درست غذا دیکن صبر نه+

 

  کرد نگاهم دارانهیخر آراد

 

 کدبانو؟ یکن درست یخوایم یچ-

 

 ،خوبه؟یشیآت املت+

 

  دمیخند کرد،بلند اعالم موافقتشو ذوق با حورا

 

  گفتمیم تر زود دونستمیم ؟یشد زده ذوق انقدر+

 

 دارمم دوست خب-

 

  میکن درست پاشو باشه+

 

  شد بلند و گرفت کمرشو

 



 کمرته؟ ور دستت همش چرا ؟یدار درد کمر حورا+

 

  چرا دونمینم کشهیم ریت شمیم راست دال کمی آره-

 

  دیغر مهراد

 

 دکتر میبر یگفتیم بهم+

 

 نبود یمهم زیچ-

 

  میبر االن ستین خوب حالت اگه+

 

  خوبم نه-

 

 کردنشون زیر به شروع و ها گوجه سمت میرفت باهم

 زیر نشستن،مشغول رفتن و کردن درست شیآت م،مرداهمیکرد

 شستم،سه دستمو و رفتم بود که آخراش که میشد ها گوجه کردم

 اومد گذاشتم،حورا گاز یرو و درآوردم رو تابهیماه و هیپا

 شد داغ که گرفتم،روغن ازش هارو گوجه و ختمیر سمتم،روغن

 اضافه بهش هم هارو هیدادم،ادو تفت و ختمیر تابهیماه تو ازویپ

  دمشییبو ولع توش،با ختمیر هارو گوجه بعد و کردم



 

  باشه خوب طعمشم دوارمیشده،ام خوشبو چه نیبب ایب حورا+

 

 .....دیدو درختا سمت به و خورد بهم حالش کرد بو تا اومد

[۸/۳۰، ۱۹:۴۴ ]rzvn# :ششوشصتوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 شدن اضافه جمعمون به مهیسراس هم آراد و سمتش،مهراد رفتم

 شدن یاحوالپرس مشغول و

 

 شده؟یچ حورا؟ ی؟خوبیخوب:مهراد

 

  خوبم،خوبم:حورا

 

  یضیمر همش وقته دکتر؟چند میبر:مهراد

 

  ستین میزیچ مهراد خوبم:حورا

 



 من مهراد بر زد،عالوه پسش شدتش به که رهیبگ دستشو خواست

 بود؟ یرفتار چه گهید نیم،ایشد متعجب هم آراد و

 نگه آروم خودشو کرد یسع و کرد اشاره ما به ابرو با مهراد

  داره

 

  میبزن حرف کمی ایب:مهراد

 

  اونور برو:حورا

 

 ....زمیعز حورا:مهراد

 

  گهید برو ؟یبزار تنها ماهک با منو شهیم:حورا

 

 و شد مهراد،بلند به برسه شدم،چه ناراحت رفتارش از منم یحت

 و نشستم پاش یدنبالش،جلو رفت آراد که رفت تیعصبان با

  کردم نگاهش وار سرزنش

 

  نکن نگاهم یاونجور+

 

 جز دیپرس یزیچ بدبخت؟ ی پسره با یکرد یاونجور چرا-

 حالت؟



 

  ماهک یدونینم یچیه تو+

 

  بدونم تا بگو شده؟یچ-

 

  دیغلت گونش یرو اشکش

 

  نمیبب نجایا ایب دختر؟ هیگر چرا.....یه-

 

  گذاشت نمیس یرو سرشو که دمشیکش آغوش به

 

 زم؟یعز شدهیچ حورا؟ شدهیچ-

 

 .....ما ماهک+

 

 ؟یچ شما-

 

  باردارم کنمیم فکر من ماهک+

 

 !که بودن نکرده ازدواج کردم،هنوز نگاهش متعجب



[۸/۳۱، ۱۹:۲۴ ]rzvn# :هفتوشصتوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  نینکرد ازدواج که نگو،هنوز پرت و چرت-

 

  میداشت رابطه باهم مهراد منو ماهک+

 

  کردم نگاهش ناباور

 

 ؟یچ-

 

  شدم مجبور اما نبود یدرست کار درسته+

 

 مجبور یگیم که کرده تجاوز بهت مگه چرا؟ ؟یشد مجبور-

 شدم؟

 

  شم خودش مال کمال و تمام خواست ازم بار نیچند اما نه+

 

 ؟یداد وا توهم-



 

  دمشیکش آغوش به و کنارش بست،رفتم هاشو چشم ناراحت

 

 ...ایب عقل یب ی  مامان نجایا ایب...نجایا ایب-

 

 حاال؟ کنم کاریچ ماهک+

 

 گه؟یم یچ بفهمه یوقت مهراد دونم؛بنظرتینم-

 

 ؟یچ+

 

 ؟یشنوینم-

 

 بفهمه؟ مهراد قرار   مگه+

 

 ؟یچ پس-

 

  فهمهینم یزیچ اون+

 

 ؟یشد وونهید-



 

  بگم بهش خوامینم ماهک+

 

 اونوقت؟ چرا-

 

  ترسمیم+

 

 ؟یچ از-

 

  کردم نگاهش دوباره که شد ساکت

 

 ؟یقهر باهاش نهیهم یبرا+

 

  آره-

 

  هوف+

 

 کنم؟ سقطش یکنیم کمکم ماهک-

 

 نجا؟یا+



 

  آره-

 

 نه؟ مگه رسهینم مغزت به خون کنم فکر+

 

 نجایا از میبر زودتر پس-

 

 رو حورا خودمو ی فاتحه و دمیشن سرم پشت از مهرادو یصدا

 ...خوندم

 

@skin98 

[۸/۳۱، ۱۹:۴۲ ]rzvn# :هشتوشصتوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 م؟یبر چرا+

 

  بود دهیرس تازه دم،انگاریکش یهوف

 

 !احوال   ضیمر کمی انگار حورا-



 

 شده؟یچ+

 

  دونمینم-

 

 درست غذا ها،داشتم بچه شیپ بره گفتم بهش و میرفت باهاش

 گذشت که کمیشد، رهیخ شیآت به و کنارم اومد آراد که کردمیم

  کردم نگاهش

 

 ؟یکنیم فکر یچ به+

 

 یچیه-

 

 کرده؟ رتیدرگ انقدر که هیچ یگیم که یا یچیه اون+

 

  ستین یمهم زیچ-

 

  کردینم ریدرگ انقدر منو آراد که نبود اگه+

 

 شدست؟ تموم یک رابطه هی تو بنظر ماهک-



 

  موندم رهیخ شیآت به یکم

 

 من بنظر خب اما داره جدا جواب هی سوال نیا کس هر نظر از+

  رهیم و کنهیم ولش ببره یکی از نفر هی اگه

 

 ؟یمتیق چه به چرا؟-

 

 کردن ترک جز یراه حتما...خودش،خب دل شکستن متیق به+

  نداشته

 

  جالبه-

 

 ؟یپرسیم چرا+

 

  ینطوریهم-

 

  کردم نگاهش موشکافانه

 

 ؟یپرسیم چرا آراد+



 

 به که همونطور و برگردوند تکوند،روشو پشتشو و شد بلند

  برد باال صداشو داشتیبرم قدم ها بچه سمت

 

 ینطوریهم گفتم+

[۹/۱، ۲۰:۰۵ ]rzvn# :نهوشصتوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 مهراد پختم که گفتم،غذارو یکوتاه ی باشه و نکردم کنکاش

 :گفت بود دایپ ازش یگرسنگ که یلحن با و اومد

 

  یکرد کاریچ مینیبب به به+

 

  ستین شتریب املت هی همش-

 

  عاشقشم من+

 

  طعمشو بچش ایب به به-

 



 خورد و برداشت یکم

 

  شده خوشمزه+

 

 ؟یلیخ-

 

 نه+

 

  شعوریب-

 

  گهید گمیم راست خب+

 

  دمینم تو به گمشو برو-

 

  پروفسور خب یختینر نمک+

 

  اوه اوه-

 

  آورد رو نمکدون

 



  ریبگ ایب+

 

 زنگ آراد یشدم،گوش غذا به زدن نمک مشغول و کردم یتشکر

  کردم نگاهش کرد،مشکوک ردش که خورد

 

 بود؟ یک+

 

  نبود مهم-

 

 خب یدادیم جواب+

 

  نبود مهم که گفتم-

 

 داشته؟ کارتیچ یدونینم که هنوز چون نبود؟ مهم اسمش+

 

  شد یعصب هوی

 

 ؟یبد ریگ یبلد فقط گهید بسه-

 

 من؟+



 

 !من پس نه-

 

 دستپاچه ادیم امیپ ای خورهیم زنگ تیگوش تا دایجد چرا تو+

 درآوردن؟ یباز شارالتان یکنیم شروع یشیم

[۹/۲، ۰۰:۳۱ ]rzvn# :هفتادوصد_پارت  

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  افتاد پته تته به

 

 من؟-

 

  تو اره+

 

 باشه؟ ینجوریا دیبا چرا-

 

 خب؟ میکن ها بچه کوفت مسافرتو نزار...آراد+

 



 یدم،برایکش همه یبرا و آوردم نداد،غذا جوابمو و شد ساکت

 شد تموم که نخوردم،شام ازش یزیچ اما دمیکش یکم خودمم

 یالیو تو میرفت یوقت تا هامون سبد یتو میگذاشت هارو ظرف

  میکن زشیتم قشنگ میبتون عیما و آب با خودمون

  آراد سمت کردم رو

 

 اره؟یب منو موتور ارتیدست اون یبزن زنگ لطفا شهیم+

 

 واجبه؟-

 

 !گفتمینم که نبود اگه+

 

  یکن تیاذ خودتو خوامیهست،نم که آلودم مه سرد   یلیخ هوا آخه-

 

  شمینم تیاذ نه+

 

  یراحت خودت طور هر باشه-

 

  ارنیب برامون هامونو موتور خواست ازشون و زد زنگ

  بود ترسناک م،واقعایبخواب تا میدیکش دراز



  کردم نگاه آسمون به

 

  شده تنگ کاکتوسام یبرا دلم+

 

 واقعا؟-

 

  آره+

 

 چرا؟-

 

 حورا؟ چرا یچ+

 

 !یدلتنگشون-

 

 دارم؟ دوستشون چقدر یدونینم تو+

 

  دونمیم-

 

  گهید خب+

 



 ماهک؟-

 

 جانم؟+

 

 ره؟یگیم پس ازم تقاصشو خدا بکشم رو بچه نیا بنظرت-

 

  شدم رهیخ نگرانش و نیغمگ یها چشم به

 

 اگه دیکن،شا حورا،صبر ستین حکمت یب خدا کار چیه+

 یمنف بعد دینبا که شهیهم بشه بهتر میلیخ تیزندگ یکن سقطش

 !ینیبب ماجرارو

[۹/۲، ۲۱:۰۲ ]rzvn# :کیوهفتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  بود شده آرومتر کمی انگار

 :گفتیم یناباور با که دمیشن مهرادو یصدا هوی

 

 حورا؟ یا حامله تو....تو+

 



 از خوردن جا و زد،ترس خشکش ها مرده مثل لحظه چند حورا

  بود دایپ جفتمون نگاه

 

 ؟یکن سقط منو ی بچه یخوایم+

 

  نشست جاش یتو و شد بلند حورا

 

 ......من.....من....مهراد-

 

 ؟یچ تو+

 

 .....من-

 

 منه؟ از که یا ؟بچهیبکش بچتو یخواستیم+

 

 .....فقط من-

 

 وقتشه؟ چند حورا؟ یچ فقط تو+

 

  دونمینم-



 

  من سمت کرد رو

 

 رفاقتمون؟ رسم بود نیا خانم ماهک نکنه دستت+

 

  نبود من شنهادیپ....من مهراد-

 

 ؟یگفتیم بهم دینبا+

 

  بخدا نذاشت حورا-

 

  لرزهیم داره صداش کردم حورا،حس سمت کرد رو دوباره

 

 تا یبگ خودم به یتونستیم یاریب ایدن به بچمو ینداشت دوست+

  میکن حلش باهم

 

  داد ادامه دید که رو حورا سکوت

 

 سر به یچ بفهمم بعدا اگه که ینگرفت وجدان عذاب ام لحظه هی+

 اد؟یم دلم



 

 .....ازدواج قبل خواستمینم فقط من-

 

 ارزش یب ی کلمه تا چهار قبل چون ؟آهانیچ ازدواج قبل+

 حرومه؟ ادیم یعرب

 

  آورد نییپا صداشو تن یکم

 

 شمونیپ اومده رفتنت شگاهیآرا و دنیرقص قبل چون ای+

 حرومه؟هان؟

 

  کردیم نگاهم سرزنش با که خورد یآراد به نگاهم

 دهنش یرو انگشتشو مهراد که بگم یزیچ کردم باز لب ناراحت

  کرد نگاهم اشک با و گذاشت

 

 نگو یچیه! سیه+

 

 شد ن،سواریماش یتو کرد پرتش و گرفت رو حورا دست و پاشد

 شد دور ازمون سرعت به و

[۹/۳، ۱۸:۴۲ ]rzvn :#دووهفتادوصد_پارت 



 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 ؟یکن یکار یخواینم آراد+

 

 توهم؟ یداشت خبر-

 

  بهشون بزن زنگ شو بلند+

 

 ؟یداشت خبر-

 

  کشهیم رو دختره االن پاشو+

 

 !داره اریاخت زنش  -

 

 .....آراد+

 

 بزنه؟ دست براتون نیدار توقع نیبکش بچشو نیخواستیم-

 

  بزن زنگ بهش خدا تورو یوا+



 

  نترس کنهینم یکار-

 

  کرد قطعش و کرد نگاه اش صفحه به که خورد زنگ شیگوش

 

 بود؟ یک+

 

  ستین مهم-

 

  تویگوش من بده+

 

  ستین مهم گمیم-

 

  نمیبب تویگوش+

 

 !ماهک-

 

  تیاهم یب آدم نیا هیک نمیبب آراد+

 

  نشو لهیپ-



 

  زدم یپوزخند

 

 فکر ینشه،چ بدم،ناراحت گلتو یمهسا جواب من حداقل بده+

 آره؟ فهممینم ویچیه و خرم من؟یکرد

 

  کن بس ماهک-

 

 خوادیم یچ ازت بگو بهم+

 

  یچیه-

 

 دروغگووووووووووووو+

 

 سمتش رفتم و اومد اریمه ی هیگر یصدا که بزنه داد خواست

 هوی که

[۹/۴، ۲۰:۴۳ ]rzvn# :سهوهفتادوصد_پارت 

 "یمشک کتوسکا:"رمان

  رضوان:قلم به

 



 اریمه به و زدم یخورد،پوزخند زنگ شیگوش دوباره هوی که

  کردم نگاه

 

 ؟یمامان شلوغ   سرش ییبابا+

 

  دره ته کرد پرت شویگوش هوی

 

 خب؟ شو خفه فقط-

 

  کن فکر مقابلت طرف به کمی کردنت صحبت موقع آراد+

 

 ! شو خفه گفتم-

 مخمه رو صدات

 

 !بود نزده بهم که ها حرف چه زن اون خاطر به

  سمتم اومد که گرفتم هامو چشم شدن پر یجلو

 

  کنار برو+

 

  میبزن حرف دیبا-



 

 خب؟ گمشو فقط+

 

  بسه یلجباز-

 

 (مهراد)

 

 به یزیچ ؟یندار وجدان ؟عذابیبکش منو ی بچه یخواستیم+

 اصال؟ وجودت تو هست تیانسان اسم

 

 پس؟ حاملم چرا اد؟ینم شیپ یمشکل ینگفت مگه-

 

 خودتم رفته ادتی انگار یگیم جوری نکردم که تجاوز بهت+

 !ینداشت یمشکل

 

 یرو و زدم صداش یعصب که ختیر گونش یرو اشکش

  دمیکوب فرمون

 

 !نکن،نکن،نکن هیگر+

 



 منو؟ یبریم کجا-

 

  جات سر نیبش+

 

 .....مهراد-

 

 هان؟ مرگته چه+

 

  دیببخش مهراد-

 

 بهم هنوزم رم؟حورایم زارمی؟میکرد فکر یچ خودت شیپ+

 نه؟ مگه یندار اعتماد

 

 ....شدن ترک از ترسمیم فقط من-

 

 بچمو؟ کنم ول دیبا چرا آخه د+

[۹/۴، ۲۰:۵۹ ]rzvn# :چهاروهفتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 



  ترسمیم فقط مهراد،من دونمینم-

 

  داشتم نگه کینیکل یجلو

 

  نییپا برو+

 

 چرا؟-

 

  گهید کن سقطش برو+

 

  زد دو دو هاش چشم مردمک و دیلرز هاش لب

 

 ؟یشینم ادهیپ چرا+

 

  گذاشت صورتش یجلو هاشو دست

 

 نباش یعصب انقدر بسه-

 

 و شد جمع خودش تو کردن زشت کار هی که ییها بچه مثل

  کرد ختنیر اشک به شروع



 

  نجایا ایب+

 

  بغلم تو دمشیکش

 

 نکن،خب؟ نکارایا از گهید+

 

 خب-

 

  بعد_ماه_کی#

 

 (آراد)

 

  دادم جواب و کردم نگاه یگوش به استرس با

 

 الو؟+

 

  عشقم سالم-

 

 !کنه یباز باهام خواستیم! یلعنت



 

  عشقم نگو من به+

 

  زمیعز باشه-

 

  دمیکش یهوف

 

  کنهیم صدام داره همسرم برم خوامیم کارتو؟ یبگ زودتر شهیم+

 

 ما؟ به یبد وقتتو قهیدق دو شهیم ناراحت جونت همسر آخ آخ-

 

 کن بس مهسا+

 

  یدار دوستم هنوزم-

 

  زدم یپوزخند

 

  شمیپ یایب دیبا-

 

  نکن فکرشم+



 

 یایم-

 

  امینم+

 

  امیم من پس-

 

  کردم پیتا و اش صفحه تو رفتم کرد،کالفه قطع رو یگوش

 "بمون همونجا"

  داد جواب که دینکش هیثان به

 "زمیعز منتظرتم"

[۹/۴، ۲۱:۴۳ ]rzvn# :پنجوهفتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  دمید ماهکو که نییپا رفتم

 

 ؟یریم ییجا+

 

  داره کارم زد زنگ دوستام از یکی آره-



 

  گفت یا باشه و کرد نگاهم یکم

 

 چرا؟ ی؟حاضریریم کجا تو-

 

  حورا شیپ رمیم+

 

  ییاونا شیپ شهیهم کردن ازدواج هفتست دو تازه برو آره-

 

 !خونست شهیهم خودش انگار+

 

  کردم حرکت و شدم نیماش رون،سواریب رفتم و نگفتم یزیچ

 در یجلو دمیرس کردن یرانندگ استرس با قهیدق چند از بعد

  خونش

 "یدینم تیاهم بهش گفت یچ هر" زدم بینه خودم به

 اومد بغل به بچه شدم وارد داشت،تا ییالیو یا تو،خونه رفتم

  سمتم

 

  ییبابا سالم+

 



  زدم یپوزخند! بست خی رگام تو خون

 

 من؟ به یبنداز بچتو یاومد ینکرد دایپ ویکس باز-

 

 باباش؟ هیحرف چه نیا+

 

  نگو مزخرفو اسم نیا یه-

 

 ؟یستین باباش نکنه+

 

  ستمین که معلومه-

 

 رشیز آخ،نزن+

 

  زدم پسش محکم که دیکش نمیس یرو دستشو

  دمیشن ماهکو یصدا هوی

 

 نجا؟یا چخبره+

 

  کرد شروع تر زود مهسا بزنم یحرف خواستم تا



 

 !یچیه نهیبب بچشو اومده بچم یبابا-

[۹/۷، ۰۰:۲۲ ]rzvn# :ششوهفتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 ی بچه بعد و کردم نگاه گفتیم نویا که ییمهسا به ناباور

  بود بغلش یتو که یمعصوم

 

 آراد؟+

 

  ستین من از بخدا ماهک-

 

 زد،رفتم رونیب خونه از و شدن روون هاش گونه یرو اشکاش

  رفت و شد در یجلو یتاکس سوار چون دمینرس بهش اما دنبالش

  دمیکش داد و خونه یتو رفتم یعصب

 

 ؟یداریبرنم سرم از دست چرا ؟یخوایم ازم یچ+

 

 دارم؟ کارتیچ مگه-



 

  ستین من ی بچه اون میدونیم جفتمونم ؟یگیم دروغ چرا+

 

  گهید هست توهم ی بچه من ی بچه-

 

 گفته؟ ویمزخرف نیچن یک+

 

 .....زمیعز-

 

  نشست نمیس یرو دستش

 

 برم؟ هم یا گهید یجا تو بغل جز تونمیم من مگه-

 

 ؟یخوایم یچ ازم+

 

 ! وجودتو-

 !خودتو

 

 یروزیپ با که چشمهاش به رهیخ و دمیکش لبهاش ریز شصتمو

  کردم نگاه کردیم براندازم



 

  یخوایم منو که پس+

 

 آره-

 

 وقت؟ چند یبرا+

 

  ابد ؟تایشد وونهید-

 

  زدم یلبخند

 

 شت؟یپ امیب فرداشب+

 

 شب؟-

 

 !آره+

 

 شوهرم؟ از باشم مفصل ییرایپذ ی آماده-

 

  دمیخند



 

 !گهید آره+

 

  زد یا دلبرانه لبخند

 

 یشیم خوشگلتر یخندیم+

 

 اولش از کاممونو چرا یکن مقاومت برابرم در یتونینم که تو-

 !یکنیم تلخ

[۹/۷، ۲۲:۳۶ ]rzvn# :هفتوهفتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 !یبلد یادیز تو اما کنمیم مقاومت من+

 

  بلدم تورو آره-

 

  هوم+

 

 ؟یقهر باهام هنوزم-



 

 باشم؟ قهر چرا زمیعز نه+

 

  شد ولو بغلم یتو عیسر که دمیبوس لبشو گوشه

 

 م؟یبگذرون خوش کمی-

 

 خب؟ بدم،بعدا انجام دیبا که هست ها کار یسری+

 

 ؟یک یعنی بعدا-

 

 !شب فردا+

 

  زمیعز باشه-

 

 حاضر اتاق استقبالم،تو در یجلو یایب شهیهم مثل خوامینم+

  استقبالت امیم باش،خودم

 

  بخواه جون تو زمیعز باشه-

 



 کاریچ دم،داشتمیکش صورتم یرو یدست و اومدم رونیب خونه از

  نهیهم راهش تنها! نهیهم کردم،راهشیم کاریچ ایکردم،خدایم

 جواب و خوردیم زنگ شتریب یچ ماهک،هر به زدم زنگ

  شدمیم نگران شتریب دادینم

  خورد زنگ میگوش که خونه سمت کردم حرکت

 

 الو؟+

 

 مهراد؟ الو-

 

 توعه؟ شیپ ماهک آراد+

 

 چطور؟ نه-

 

  ادینم گفت هیگر با زد زنگ هوی شمونیپ ادیب بود قرار+

 

  ستین یمهم زیچ آهان-

 

 یول+

 



  مهراد ستین مهم-

 

 ؟یمطمئن+

 

  آره-

 

  حالتون از بده خبر باشه،بهم+

 

 آسانسور سوار و کردم،رفتم قطع و گفتم یا یسرسر ی باشه

 ...هوی که شدم

[۹/۷، ۲۲:۵۴ ]rzvn# :هفتوهفتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  دمیشن ماهکو غیج یصدا هوی که

 در یرفتم،جلو باال ها پله از عجله با و اومدم رونیب آسانسور از

  گشتم دامیکل دنبال دستپاچه و ستادمیا

  تو رفتم ترس با کردم باز که درو

 

 ؟ییکجا ماهک ماهک؟+



 

  زدیم زار و بود نشسته نتیکاب کنج آشپزخونه تو

 

  بچت؟-

 

  ستین یکنیم فکر که اونطور بخدا ماهک+

 

 ؟یبچش یبابا-

 

  میبزن حرف باهم زم،بزاریعز+

 

 بودنت؟ بابا ؟یچ به راجع-

 

  گهیم دروغ+

 

 دروغ؟-

 

 !دروغه بخدا آره+

 

 هه-



 

  دیکش غیج دوباره برداشتم قدم هی تا

 

 جلو این+

 

  ماهکم-

 

  هاش گوش یرو گذاشت دستاشو

 

 شووووووووو خفه+

 

  راونهیتقص همش بخدا خوامیم معذرت یلیخ ماهک-

 

  برو نمتیبب خوامینم+

 

  میبزن حرف میتونیم زمیعز-

 

 کردمیم انتیخ بهت باشم باهاش گفت بهزاد که موقع اون دیبا+

  یکن درک حالمو تا

 



 یتو و برداشت ییچاقو کنارش تیکاب از که سمتش رفتم یعصب

  فشرد هاش دست

 

 ینتون بعد ی دفعه که زنمتیم یزنم،جوریم جلو یایب کن باور+

 !ینیبب عشقتو ی بچه

 

 هوی که کنم بغلش خواستم و سمتش رفتم مهابا یب

[۹/۷، ۲۳:۲۲ ]rzvn# :هشتوهفتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  آورد خودمون به مارو اریمه ی هیگر یصدا هوی که

 و کرد پرت نکیس یتو د،چاقورویکش باال دماغشو و شد بلند

  اریمه اتاق سمت کرد حرکت

  کرد دادن ریش به شروع و کرد بغلش

 

 ؟یکنیم استخدام هم یا گهید ی بچه+

 

  گذاشتم پاش یرو گرفت،دستمو روشو

 



  ندارم بچه اون و اون به یربط چیه من قسم عشقمون به+

 

  داد قورت بغضشو

 

  معلومه کامال آره-

 

  باهامون نکارویا نکن لطفا زمیعز+

 

  که کنمینم یکار-

 

 نکردم؟ یکار من که بخورم قسم بار چند ماهک+

 

  میشیم جدا آراد-

 

  زدم لب ناباور

 

 ؟یچ+

 

  داد ادامه دهیچ ور ییلبا با و کرد پاک اشکاشو

 



  میشیم جدا هم از گفتم+

 

 میشینم-

 

  کنم تحمل تونمینم م،منیدیم طالق م،درخواستیشیم+

 

  یکنینم نکارویا تو-

 

  کنمیم خوبم یلیخ+

 

  زهینر تا رمیبگ اشکامو یجلو کردم یسع

 

 شب،خب؟ هی فقط+

 یبشنو خودش زبون از بده،اگه فرصت بهم شب هی فقط و فقط

 نه؟ مگه یدار قبول منو نه؟ مگه یکنیم قبول ستین بچم

 

 گهیم که یاون بگه که یبد حال بهش چقدر قراره شب هی تو-

 نباشه؟ بچت توعه ی بچه

 

  بده وقت بهم شب هی فقط و فقط ماهکم+



 

 .....اما-

 

  دمیبوس هاشو لب و شدم رهیخ هاش چشم به

 

  مونهیم هم گذشت،گذشته نم،اونیبینم تو جز ویچکیه+

 

 .....یول-

 

 !میندار یول و اما+

 

  رونیب برو-

 

  شتیپ بمونم خوامیم+

 

 ....باشم تنها خوامیم برو-

[۹/۷، ۲۳:۳۲ ]rzvn# :نهوهفتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 



 براش زویچ همه و مهراد به زدم زنگ و اومدم رونیب اتاق از

 تا رستوران ببره ماهکو فرداشب خواستم ازش و دادم حیتوض

 ششونیپ برم من

 

 حواهر یکن ناراحت ماهکمو نباریا اگه واحد و احد یخدا به+

 یپا نهیبش طالق مهر کنمیم یکار خودم یبرنجون دونمو هی یکی

  آراد شناسنامت

 

 !کنم حلش دمیم قول مهراد باشه-

 

 کرد،با قطع رو یگوش و کرد قبول باالخره اما کرد دعوام یکم

  کردم سر رو شب فرداشب به فکر

 

********* 

 

 و دمیرس خودم به مرتب و دمیپوش هامو لباس غروب یکاینزد

 سمت به و شدم موتور سوار استرس زدم،با لباسم به ادکلن یکم

  کردم حرکت اش خونه

 که یماهک ی چهره یا لحظه و شدم ادهیپ دمیرس که در یجلو

 زنگو یعصب و اومد هام چشم یجلو بود دهیبر ازم

  شدم وارد و کرد باز درو فشردم،نگهبان

 !خوابش اتاق! باال ی طبقه دمیرس و برداشتم قدم آروم آروم



 رو ضبط ی لم،دکمهیف یرو زدم و کردم باز مویگوش نیدورب

 با که کلشیه و نماش شب باز یها کردم،لباس باز درو و فشردم

  فرستادم لعنت خودم به خورد هام چشم به که بود دهیخواب ناز

 

 !نجاستیا یک نییب+

 

 جان؟ شوهر یاومد باالخره به به-

 

 خانما؟ خانم ومدمیم دینبا+

 

  نداشتم انتظار-

 

  کردم باز براش آغوشمو

 

  نمیبب نجایا ایب+

 

 م؟یشگیهم یجا تو-

 

 !آره+

 



 مشغول و گرفت ویکرد،گوش جا بغلم تو خودشو و کنارم دیخز

  شد گرفتن لمیف

 

  بود شده تنگ برات دلم چقدر-

 

 واقعا؟+

 

 آره-

 

  یرفت ویکرد ولم هوی اما+

 

  کرد مظلوم چشماشو

 

  مونمیپش یلیخ نبود قصد از بخدا-

 

 ببخشمت؟ یخوایم یعنی+

 

  چسبوند بهم خودشو و خورد وول یکم

 

 !خب آره-



[۹/۷، ۲۳:۳۹ ]rzvn# :هشتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 ؟یچ نبخشمت اگه و+

 

 اما دادیم دست بهم یبد د،حسیکش نمیس یرو وار نوازش دستشو

  کنم تحمل بودم مجبور

 

  یبخشیزم،میعز یبخشیم-

 

  کرد خشک جا میشونیپ یرو یاخم که دیخند مستانه

 

  نشو اخمالود باشه-

 

  نشو باعثش+

 

 !چشمم به یا-

 



 یتو دستمو و دیکش دراز پام یرو که میگذروندیم سکوت تو

  برد فرو موهاش

  شدم کردنشون ناز مشغول اجبار به

 

 اد؟یم ادتیآراد، میداشت یخوب یروزا چقدر+

 

  یکرد خرابش انتتیخ با که روزا همون آره-

 

  نکردم یبد کار من آراد+

 

 کار یا گهید کس دست دلت یوقت گهید یکی آغوش تو رفتن-

 ه؟یخوب

 

  نگو ینطوریا خدا تورو+

 

  باشه-

 

  میکن فراموش رو گذشته ایب+

 

 ؟یچطور-



 

 دیشا اما گفتینم یبخور بدرد زیچ ضبط یرو گذاشتم ویگوش

  خورد ییجا بدرد هاش حرف

 

  دونمینم+

 

  میکن فراموش نگو پس-

 

  آرادم خوامیم فرصت هی ازت فقط من+

 

 دوباره؟ انتیخ یبرا فرصت هی-

 

 به بودم،تو طلب بودم،تنوع بودم،جوون بچه ها موقع اون+

  ببخش خودت یبزرگ

 

  ستین مهم باشه-

 

 گهید نباش قهر+

 

  ستمین-



 

 ...بچم یبابا یشیر،میطالقتوبگ دختره اون از+

 

  ستین من ی بچه ،بچت،اونیکرد اعتراف خوبه-

 

  بره مزاحم اون گفتم ینجوریا+

 

 کردم بسنده یبیدلفر ی خنده به اما دهنش تو بزنم داشتم دوست

 ....دستش که

[۹/۷، ۲۳:۴۵ ]rzvn# :کیوهشتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

 نشست؛کج راهنمیپ اول ی دکمه یرو و کرد یشرویپ دستش که

  کرد خمار چشماشو که کردم نگاهش

 

 نه؟ مگه یدلتنگم یلیخ+

 

 !یکن فکرشو که یزیچ از شتریب-

 



 ؟یزنیم بیآس ماهک به چرا+

 

 !گرفته ازم تورو چون-

 

  رهیبگ یشد باعث تو+

 

  رمیبگ پست خوامیم حاال-

 

  مهسا+

 

 قشنگم؟ مهسا دل جان-

 

 مرده آدم هی برام! هاش حرف تک نداشتم،تک یحس چیه گهید

  شده تموم و شده بسته وقته یلیخ دفترچش که یکیبود،

 

 بودم؟ صدات لحن نیا دلتنگ چقدر یدونیم+

 

  گرفت گاز لبشو و دمیخند

 



 آهنگ و برگشت یکریاسپ ن،باییپا رفت یا لحظه و شد بلند

  کرد یپل یا یعرب

 

 چطور؟ رقصام یبرا+

 

  دادم نشون زده جانیه خودمو

 

 ! من یخدا-

 ؟یرقصیم

 

 !شهیهم تو یبرا+

 

  دمیخند

 

 !رمیبگ طالق شد واجب انگار-

 

  زد برق هاش چشم

 

  نباش کنه،نگرانیم ساپورتش بهزاد یکن ولش اونو+

 



 شد مشت دستم

 

 باشه؟ میبزن حرف خودمون به راجع امشب ایب-

 

 ؟یچ به راجع باشه،اما+

 

 پسر؟ ای باشه دختر ندمونیآ ی بچه نکهیا-

 

 تاب و چیپ گردنشو و کمر دلبرانه ذوق با یخجالت و ایح چیه یب

 !خورد بهم ازش بار نیهزارم یبرا من حال و داد

[۹/۷، ۲۳:۵۸ ]rzvn# :دووهشتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کردم ناراحت چهرمو

 

 شده؟یچ+

 

  میش گرم کمی اریب مشروب برو-

 



 یرو و گذاشتم کیکوچ زیم یرو ویرفت،گوش و گفت یا باشه

 نشستم تخت

 کیم،پیخورد نفس هی و ختمیر اولو کیپ

 هشتم.....هشتم....هفتم...ششم.....پنجم.....چهارم....سوم...دوم

 کرد باز هاشو تخت،دست یرو شد ولو و آورد کم خورد که رو

  گفت یا دهیکش لحن با و

 

 حال کمی....ــــکمی....ـــــکمی.......یبـــــود.....اومــــدهـــــ+

 ...آراد یکنیم شروع یک پس.....میکن

 

،درسته؟ و تو ی بچه....بچه اون.....بچت-  عارف 

 

 کوچولو؟ عرفان همون......همون......؟یگیم ویک+

 

  دیخند بلند بلند

 

  یدیفهم کجا از تو! طونیش ایمن نخ تو+

 

  زدم یپوزخند

 



 ادتی،یکن اغفال منو یبتون تا نجایا یاومد کرد ولت که عارف-

 حرفاست؟ نیا از تر زرنگ آراد رفته

 تو؟ یدیوانم چرا! گرفتم مچتو بار هزار

 

 از خواستیم دلم من....داد سر یبلند ی قهقهه.....نزن تهمت+

 .....خب شم حامله تو

 

  کردم نگاهش وار چندش

 

  خورهیم بهم ازت حالم-

 

 بهم جونت.....جون یداداش....دادا اون از....من؟ از....از چرا+

 .....نجایا آوردتم که بخوره

 

 داداشم؟-

 

 ادامه و کرد یا سکسکه....تا.....نجایا آوردم.....آوردم بهزاد+

 کوچولو زن اون اسم بودیچ.....تا.....داد

 همون.....آهان....موچولوت؟

   شه یعصب..... ماهکت......یمارماه....یماه....مار

 



 باشه؟ یعوض تونهیم چقدر آدم هی-

 

 یموقع هر از شتریب شدیم اکو سرم یتو که هاش خنده یصدا

 ختیریم بهم اعصابمو

 

 ......اونقدر قایدق....داداشتو نیبب.....خب.....خب...یلیخ+

 

 شد شدم،بلند بلند و دمیکش رونیب دستش از لباسمو ی قهی اکراه با

 نیزم پخش جنازه مثل و نیزم یرو افتاد که رهیبگ جلومو تا

 خونش از عجله با میگوش برداشتن از بعد و زیم سمت شد،رفتم

 زدم رونیب

[۹/۸، ۰۰:۲۲ ]rzvn# :سهوهشتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

 "رضوان"قلم به

 

  مهراد به زدم زنگ یخوشحال با

 

 ن؟ییکجا+

 

  رستوران-



 

  امیم دارم نیبمون+

 

 .....ای خوب یباخبرا-

 

  شدم موتورم سوار و کردم قطع ویگوش

  خورد زنگ میگوش که روندمیم رستوران سمت به سرعت به

 

 الو؟+

 

  یدار خوب یخبرا که بگو آراد-

 

  میزنیم مهراد،حرف رسمیم االن+

 

  یکرد لبم به جون گهید بگو ینرس اهیس سال صد خوامیم-

 

  باش آروم خواهر اوا+

 

  دیخند

 



  ستین دلش تو دل ماهک بخدا-

 

 !بشم قشنگش و کیکوچ دل اون یفدا من آخ+

 

  ایب بدو-

 

 گذاشتم بمیج یتو ویگوش که کرد قطع

  داشتم نگه یمشک یکاکتوسا ی گلخونه یجلو و رفتم

 دواریبرداشتم،ام رو یکیکوچ گلدون و درآوردم بمیج از دویکل

 نکنه تیاذ جفتمونو انقدر گهید و ببخشتم بودم

 ید،رویکش توهم اخماشو دنمید تو،با رفتم دمیرس که رستوران به

  نشستم یا یصندل

 

 توهمه؟ اخماش چرا من دل زیعز+

 

 !یستین بلد که کردنم سالم:حورا

 

  سالم نبود حواسم دیببخش+

 

  سالم کیعل-



 

 ماهکم؟ ستین خوب حالت چرا+

 

  دیخند

 

 ؟ینیبیخوشحالم،نم دمید شوهرمو ی بچه-

 

 درآوردم ویگوش و کردم یاخم

[۹/۸، ۰۰:۳۴ ]rzvn :#چهاروهشتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کردم پخش صداشو و میشد محوطه وارد ها بچه با

  کرد نگاهم فقط و فقط داد گوش صدارو قشنگ یوقت

  مهراد بغل تو اریمه و بود حورا بغل تو مارال

 شده سالها نیا که بودم یدختر یلبها به رهیخ منتظر فقط و فقط

  میزندگ تموم بود

 



 بتونن نهیا یبرا داد،همشیم مونیباز داشت زم؟بخدایعز یدید+

 دلشون مراد به اونارو خوادینم دلت که کنن،تو جدا هم از مارو

 ؟یبرسون

 

 ....اراد-

 

 جانم+

 

  ادیم بدم ازت-

 

 تنهانون و رفتن حورا و مهراد که کردم نگاهش متعجب

  نهیبش کردم مجبورش و نشستم موتور یصندل یگذاشتن،رو

  گرفتم دستاشو و کردم نگاه هاش چشم یتو

 

 نوبت باشه مینوبت بودم،اما تیناراحت باعث شعی،همیدار حق+

 نه؟ مگه مینکن فکر یچیه به و میباش خوشحال باهم تا ماست

 

  کرد کج دهنشو و کرد نگاهم یکم

 

  باهام قهر   هنوز خانمم+



 

  کرد لوس خودشو

 

  شدم خوشحال طهیافر اون یصدا دنیشن با بار نیاول یبرا-

 

  دمیخند

 

 نه؟ مگه یمونیم کنارم ابد تا+

 

  کرد اخم و کرد نگاه چشمام تو

 

 !پررو-

 

 دادم،دستمو قرار پاش یرو گلدونو و گذاشتم شونش یرو سرمو

  کردم حلقه شکمش دور

 

 !یمن اخالق بد عشق تو-

 

  شد باز ابروهاش قفل هوی و نتونست اما کنه اخم خواست

 



 !یمن یمشک کاکتوس توهم+

 

  کردم حس ویخوشبخت و دمیکش یراحت نفس قیعم و زدم یلبخند

 

****** 

 هی رمان نیا نوشتن از هدفم بگم دیام،با سندهینو دوستان سالم

 و مشکالت با و بکنم تالشمو تموم کردم یبود،سع کوتاه رمان

  سمیبنو یانرژ با براتون اتفاقات تموم

  باشه اومده خوشتون و نیباش بوده یراض دوارمیام

 به یسر هی بعد ماه ن،چندیبود همراهم که ممنونم یلیخ یلیخ

 تر یانرژ با بزارم دوم فصل براش که ممکنه نیبزن تلگرام چنل

  تر یقو و

 ��دارم دوستتون

[۹/۸، ۰۹:۳۲ ]rzvn# :(آخر پارت)چهاروهشتادوصد_پارت 

 "یمشک کاکتوس:"رمان

  رضوان:قلم به

 

  کردم پخش صداشو و میشد محوطه وارد ها بچه با

  کرد نگاهم فقط و فقط داد گوش صدارو قشنگ یوقت

  مهراد بغل تو اریمه و بود حورا بغل تو مارال



 شده سالها نیا که بودم یدختر یلبها به رهیخ منتظر فقط و فقط

  میزندگ تموم بود

 

 بتونن نهیا یبرا داد،همشیم مونیباز داشت زم؟بخدایعز یدید+

 دلشون مراد به اونارو خوادینم دلت که کنن،تو جدا هم از مارو

 ؟یبرسون

 

 ....اراد-

 

 جانم+

 

  ادیم بدم ازت-

 

 تنهانون و رفتن حورا و مهراد که کردم نگاهش متعجب

  نهیبش کردم مجبورش و نشستم موتور یصندل یگذاشتن،رو

  گرفتم دستاشو و کردم نگاه هاش چشم یتو

 

 نوبت باشه مینوبت بودم،اما تیناراحت باعث شعی،همیدار حق+

 نه؟ مگه مینکن فکر یچیه به و میباش خوشحال باهم تا ماست

 

  کرد کج دهنشو و کرد نگاهم یکم



 

  باهام قهر   هنوز خانمم+

 

  کرد لوس خودشو

 

  شدم خوشحال طهیافر اون یصدا دنیشن با بار نیاول یبرا-

 

  دمیخند

 

 نه؟ مگه یمونیم کنارم ابد تا+

 

  کرد اخم و کرد نگاه چشمام تو

 

 !پررو-

 

 دادم،دستمو قرار پاش یرو گلدونو و گذاشتم شونش یرو سرمو

  کردم حلقه شکمش دور

 

 !یمن اخالق بد عشق تو-

 



  شد باز ابروهاش قفل هوی و نتونست اما کنه اخم خواست

 

 !یمن یمشک کاکتوس توهم+

 

  کردم حس ویخوشبخت و دمیکش یراحت نفس قیعم و زدم یلبخند

 هی رمان نیا نوشتن از هدفم بگم دیام،با سندهینو دوستان سالم

 و مشکالت با و بکنم تالشمو تموم کردم یبود،سع کوتاه رمان

  سمیبنو یانرژ با براتون اتفاقات تموم

  باشه اومده خوشتون و نیباش بوده یراض دوارمیام

 به یسر هی بعد ماه ن،چندیبود همراهم که ممنونم یلیخ یلیخ

 تر یانرژ با بزارم دوم فصل براش که ممکنه نیبزن تلگرام چنل

 ��دارم دوستتون.تر یقو و

 

 دیگر رمان های این نویسنده:

 .عشق کوچک و شیطون من۱

 .ملکه ماه۲

 .مرگ باآرزوی زندگی۳

 .صیغه مختومه۴

 .باب اسفنجی۵

 .پورفیریا۶



 


