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 میمیرد امشب مرد این

 میمیرد امشب مرد این : رمان نام 

  

  

  

 جالبى چيز كه چرا نداشت و نكرد را هايم روزمرگى نوشتن س*و*ه دلم وقت هیچ 
 يا و تلخى جز اى مزه بود كه آنچه هر بود نداده رخ ام زندگى هاى سال و ها ماه و روزها در
 ودىس چه ثبتش و تكرار و ميبود نبايد كه بود آنچه از مملو ام زندگى همه من نداشت گس
 ...مغرم هاى سلول تك تك در درد احساس تشديد جز داشت

 جرات كه چه هر دارى نياز ميكنى احساس كه ميرسى زندگى از جايى به گاهى ولى 
 مقل و كاغد حداقل بايد ،بنويسى كنى بازگو جايى ندارى را احدى براى آوردنش زبان به

 ثبت ايىج را خودت بايد نيستى تو ميشناسند و اند ديده تو از آينه و ديگران كه آنچه بدانند
 ... كنى اعتراف بايد بمانى ساخته خود از دروغين من   اين مديون شايد ، كنى

 را ميگذرد من بر كه اى ثانيه به ثانيه نگاشتن س*و*ه دلم عجيب امروزها من و 
 ...نبود خودش هرگز كه دخترى دل هاى خطى خط بخواند كسى زمانى،جايى، شايد ، دارم

 ****** 

  

 بعدى ، پارك در آشنايى روز اولين ياد شد آغاز تلخ لبخندى با سيگارم به پك اولين 
 و سنگين بغضى با تر تلخ لبخندى با هم پك ،آخرين هايمان قرار تك تك مرور با را ها
 :آخرش حرف يادآورى از داده قورت

  جفتمون واسه شد تموم كه بود تفريح يك ميشه تموم روز يك تفريحى هر _ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 4 

   

 ماا نبودم عاشقش شايد كه بودم اى رسيده دوران به تازه پسرك تفريح ماه ٨ من 
 زد، پس را من تر جديد تفريح يك شروع با راحت چه و بود هايم تنهايي همه باور   همه
 يرز  آدمهايش و دنيا به باورم و اعتماد قطره چند همين ، احساسم مانده ته تمام ! شد تمام
 كپسر از يادگارى تنها سيگار اين ام زده را پك آخرين شد تبديل لجن به اشكان سايه
 رمگ معرفتش دم باز و داد يادم را كشيدن سيگار او بار اولين است ام زندگى طلب تفريح
 ته مشد بلند جايم از ، بود ديده تعبيه برايم اش كاشته زخم براى مسكن يك حداقل كه
 حتى و اتخاطر  تمام بستم را دفترت اشكان ، كردم له نفرتم تمام با پايم زير را سيگار مانده
 دنش دريا خيال ! تواَم با ! لعنتى بغض   تو و كردم له پايم زير سيگار همين مثل را اسمت
 ...اشكان چون موجودى براى اشكى قطره باشد حرام باش نداشته

 هميشه عمه براى حضور اعالم يعنى اين و ميچرخانم قفل در را كليد زنان سوت 
 وسايل عجيب برق و غذا خوب بوى هميشه مثل باز شدم كه خانه وارد ، ناالن و خسته
 ايست اجاره خانه اين در حمالى اش دلخوشى تنها زن اين ، خانه

  رفت فرو مغرم در باز جيغش صداى شدم كه وارد 

  مرده ذليل تو نيا كفش با گفتم صدبار_ 

  

 ؟؟؟؟!! من واسه گذاشتى آخرشو غر و خونه جون به افتادى باز_ 

 ستشد نگران بجنگد خودم مثل و نباشد مهربان نتوانست باز ايستاد كه رويم روبه  
 پرسيد و گذاشت متورمم پيشانى روى را

 روز يه سر آخر سوارى؟ موتور رفتى احمق پسره اون با باز سرت شده چى يلدا _ 
  . ميده كشتن به رو تو بنگى اون
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 در و زدم روحى بى لبخند بود بيزار اشكان از قدر چه پروين عمه كه ميدانست خدا و 
 تا ميدانم كه دادم مختصرى توضيح برايش ميشدم ولو رفته در زوار كاناپه روى كه حالى
 شد خوشحال حد چه

 ورىج كليدم دسته با ولى نبود كه سنگ خورده سنگ به امروز سرم نباش نگران _ 
 جون رىپ كنه، پيچم فيتيله راحت كه ندم رو اينقدر بنگى يك به ديگه كه خودم سر تو زدم

 اب رفت بعدم بدم گند بو حاالها حاال كه جورى امروز، كرد ايم قهوه اشكان باش خوشحال
 بهش شنگولى آب و دود و پارتى تفريح ديگه ميتونى آخه ريخت هم رو من از تر خر يك
 بود جديده دخى اين و نبودم اهلش من كه پايين به كمر كار تو بود زده نميداد حال

   

 بود شده گرد تيله مثل تعجب و خوشحالى از عمه هاى چشم 

 تمگف ديدى شناختى خودت رو پسره گرفت دعام باالخره شه فدات عمه شكر الهى _ 
 برو الاص ها آدم جور اين با نيست من خوشگل دختر تو حيف كاريه كثافت فقط دنبال اين
 باشه؟ داشته بيا و

 :داد ادامه و داد ادامه و شد باز عمت نطق باز و 

 پسره اين كه كردم عباس امامزاده نذر دادى تعهد دانشگاه كه دفعه اون خدا به _ 
 لب به جون ميومدى دير كه شب هر ، بشى خودت واسه پخى يه اقل حد تو بزار بره

 دنميكر  لعنتت و توف همه خيابون تو واال ساخته واست اون كه اى قيافه و تيپ ميشدم
  شنيد صدامو خدا

 نگفتم شد تموم اشكان گفتم ميكنى ور هم به دارى چى نرو تند وايسا وايسا _ 
 خوندن ياسين ديگه بسه !!!تو هاى قصه قزى خاله سر به چادر خون گوشه دختر ميشم
 داريم؟ چى نهار

  رفت آشپزخانه سمت كنان غر غر و برگرداند رو و عصبانيت با 

 خودم دست اما بود نگران برايم ام مادرى بى سالهاى همه قدر چه زن اين ميدانستم 
 بود ايمه بدبختى همه و مسخره زندگى پرونده متهمين بازمانده تنها پروين عمه انگار نبود
 و نداشت بساط در آه كه مردى ميدانستم مقصر زده فلك مردى خواهر خاطر به را او
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 بيشتر عالم همه از مادرم از بود من حقارت و بدبختى به فرزندى حاصلش و كرد ازدواج
 ار  مادرى احساس از فارغ و خوشگذران زن آن شد باعث تهوع اين كه اينقدر بودم متنفر
ر او به احساسم ديگر بياورم باال هميشه براى روزى  فرتن شايسته حتى ديگر بود شده س 
 علت كه هرچند بود عمه و من مشترك حس تنها واين نبود

  

 ... بود ديگرى چيز عمه كينه و خشم 

 رمقص كشيد دوش به مرا بدبختى بار هميشه پدرم مرگ بعد چون بود مقصر عمه 
 يادش كه بود سال خيلى چون نميكرد زندگى وقت هيچ چون بود نگران هميشه چون بود
 به ىنعمت بدبختى جز كه خدايى هميشه اينكه خاطر به او از ، را اش زنانگى تمام بود رفته
 انگار بود خوب هايش آدم و دنيا براى زيادى او ، بودم دلخور بود شاكر را است نداده او

 ... همه به خدمت و گذشت براى بود شده آفريده

 *** 

 مك وزنم كيلو چند كردم احساس كشيدم صورتم به كه را كن پاك آرايش دستمال 
 اهرمظ به راجع عمه حرف ياد بود شده رنگارنگ حال كه شده استفاده دستمال به خيره شد
 ىكس كه است كرده پنهان آرايش ها خروار زير را خودش يلدا ميدانست كسى چه و افتادم
 نهات ، داشتم دوست عجيب را بودن بد من است ضعيف و بدبخت قدر چه دختر اين نفهمد
 راحت خيلى كه بود عجيب هم خودم براى شب آن است، همين روزگار از انتقام راه

 من ايدش و نبودم بودنش تاب بى كه بود تفريح يك تنها هم من براى واقعا شايد خوابيدم
 روزهاى مثل هم بعد روز بگذرم، ام زندگى مردهاى از ميتوانستم راحت مادرم شبيه هم
 شبانه و روزانه هاى گرى عياش عمه قول به هم بعد و دانشگاه شد سپرى ام زندگى عادى
 شكانا با ام رابطه اتمام مناسبت به برايم بودن تر بند و قيد بى خودم از كه دوستانم ، ام
 ان تفريح نوع هر بساط بوديم جمع ميالد خانه همه بودند، داده ترتيب پارتى كات يك
 اب ميكرد خودنمايى ام گوشى صفحه روى عمه شماره كه بود دهم بار ، بود جور هم سالمى
 دادم پاسخ ميلى بى

  خانم پرى بله - 

 لرزاند را دلم اى لحظه براى نگرانش و ملتمس صداى 
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 رىبيا خودت سر باليى بنگى اون واسه اگه مديونى ؟ بده حالت ؟ دخترم كجايى _ 

  خنديدم دل ته از 

 من داره؟ گرفتن ماتم ارزش زارى دو اون سرت؟ به زده باز چيه حرفها اين واى _ 
 ميام ردي كه بخواب بگير هم تو گرفتم جشن زندگيم از گورش كردن گم مناسبت به اومدم

 اناشك رفتن از بدتر هاى مصيبت من كردم، قطع را گوشى و بزند حرف ندادم اجازه 
 ىزندگ مرد من بودم گرفته خو شدن ترد به نخواستن به من بودم چشيده ام زندگى در را

 اشكانى؟ چون به بود نيازى چه بس و بودم خودم تنها خودم

 بى اينكه خيال با را ام نوشيدنى از اى جرعه جمع شاد هاى دخترك جمع به خيره 
 منزجر گرمى كه بودم هوشيار قدر آن بودم هوشيار هنوز اما نوشيدم شوم دنيا همه خيال
 كنم احساس را پايم ران روى دستى كننده

 دستت از ديگه دفعه اين گفتم شد برداشته ازت كه اشكى اسم خوشگله يلدا_ 
  نميدم

 بهت كه قدر آن خنديم و خنديدم ، نيست س*و*ه جز چيزى هيزش چشمان در 
  شد زده

  ؟ مستى خوردى؟ خيلى_ 

 جون؟ پسر ميخواى ازم چى _ 

  شد باز بناگوشش تا نيشش  

  بگذرونيم خوش يكم هيچى _ 

  كرد؟ ولم چرا اشكى ميدونى _ 

 ىت اون به چيت جذبه با و آس تيپ و هيكل اين با تو آخه ناناز نداشت لياقتتو _ 
  ميخورد؟ آويزون خشتك تيش

 ..دهد ادامه كه كردم سكوت 
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 مندار  شك ميگفتم ميالد به هميشه بودم كفت تو هميشه دختر خودت جون به _ 
 ، باشه اندام پرورش فيتنس قهرمان ميتونه هيكل اين و تمرين همه اين با دختر اين

 كنه فتحت داره دوست آدم دارى فرق ديگه دخترا با اورستى عين تو يلدا چيه ميدونى
 قعاش پسرونت تيپ همين كوتاهتم موهاى همين عاشق من نيستى، لوس قوى، و محكمى
  بلندتم ها خنده و اخم اون

 بردم لباش نزديك هيس عالمت به انگشتمو 

 همين اهل چون كرد؟ ولم اون چرا نميدونى پس نده ادامه پسر آقا هييييش _ 
 همه از حالم چون نشدنيه فتح اورست اين چون نبودم ميخواى ازم تو كه خوشگذرونى

 يكى بغل و آغوش محتاج كه ضعيف نه ظريفم نه چون ميخوره هم به مردونه سهاى*و*ه
 وت كه اونى ولى هستم تهش تا نوعشو هر هستم اوكى ؟ تفريح ، باشم تر قوى خودم از
 رورا هم بدنم شكل و استايل و مدل رو است نشده تعريف من مغز سيستم تو توئه مغزه
  ميده

 ينتحس قابل نكرد اصرار و داشت نگه حرمت كه قدر همين ولى ميكرد نگاهم ساكت 
 امتحان و سخت كالس تا ٢ هم بعد و دارم شاگرد باشگاه صبح از فردا كه افتاد يادم ، بود

 دوست (افتخار) ا فى ،با ميگشتم بر خانه به بايد بود كافى حد همين تا تفريح ، دانشگاه
 را مهدفون كرد نفرين و زد بودغر بيدار عمه برگشتم خانه به داشت ماشين كه صميميم
 و ميشد خالى او هم طورى اين رساندم ممكن حد ترين بلند به را آهنگم صداى و گزاشتم
 ... نبودم اش تكرارى حرفهاى تحمل به مجبور من هم

 وصلهح بى و عصبى باشگاه ساعات تمام ديشب نوشيدنى از ناشى درد سر خاطر به 
 آن ئولمس با هم يكبار و بودم زده فرياد اشتباه حركات خاطر به شاگردانم سر بار چند بودم
 با كار مشغول هميشه روال طبق كالسم شدن تمام از بعد كردم، مشاجره باشگاه شيفت
 ظرافت از داشتم دوست را عضالتم . ميكردم ورزش روز هر اندامم حفظ براى شدم دستگاه
 كل در ولى خشن و باشد قوى حداقل ظاهرم داشتم دوست آمد نمى خوشم هيكلم
 ، نشدم افى حضور متوجه كه بودم حركات غرق قدر اين .داشتم اى زنانه بندى استخوان
 را ساعت ٢٢ روز شبانه ساعت ٢٢ از دختر اين بود تابلو و عجيب هميشه مثل ظاهرش
 .ميگزراند آينه جلوى
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 دل هيكلت اين با آخ خودم جونى يلدا سالم _ 

  

 دختر بخورمت ميخواد م 

 كشيدم تپلشو لپ و گرفت ام خنده 

 نيستا بد اصال واست ورزش يكم ميشى بادكنك شبيه دارى كم كم _ 

 دختر ميگه آقامون بعدم ميگيرم درد بدن روز ٢ بزنم دمبل تا دو من اييييييش _ 
 قشنگه تپلش

  آخه حاليشه چى جفنگ اون احمق ، آقات اون بابا كله _ 

  نده فحش من پيشى به نداشتيمااا جونى يلدا ا   ا   ا  _ 

 دوستم تنها دختر اين خوب ولى ميشد چندشم افى و آرمين مسخره عشق از واقعا 
 است، دهش آرمين عاشق عميق و ناشيانه ميدانستم نكنم ناراحتش زياد ميكردم سعى و بود

 دختر ينا احساسات از ميداند خدا و نيست بهتر نباشد اشكان از بدتر ميدانستم كه آرمينى
 ...اش جنسى و مالى اهداف به رسيدن براى بود كرده استفاده سو حد چه تا

 يردرگ باز ذهنم ميدانست شديم خارج باشگاه از افى با ماه آن حقوق دريافت از بعد 
 است غاز چندر همين

 ٢ شهر باالى خفن باشگاه ٢ بريم كن ول رو باشگاه اين و بيا خدايى دختر ميگم _ 
 ميده بهت كم خيلى اين بابا ر بيا در خوب پول

 چهب اين حوصله بعدم خونه تا بدم تاكسى كرايه خرج بايد ميارم در هرچى اونوقت _ 
 ندارم لوسو دارا مايه

 كه بگيرى رو كوفتى مدرك اون كردى خرج و كشيدى زحمت سال همه اين آخه _ 
 مقامات و مدال اون مدرك اون كنى خرجش من از تر هيكل بد چندتا واسه اينجا بياى
  نيست؟ حيف
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 سر پيگير و مستمر آدم من هست هم عمه بانشستگى و بابا حقوق كه ميدونى نه _ 
  ميام كه كردم زور به عادت هم جا همين نيستم رفتن كار

 عالمه همه عكسه بر كارات همه كه يلدا چيه مخت اون توى نيست معلوم _ 

   

 ساله٢٢ از كدام هيچ شبيه كردن عمل و افكارم من ميگفت راست گرفت ام خنده 
 .نبود كس هيچ شبيه ام زندگى سر تا سر چون نبود عالم هاى

 نه هيچگاه فرزند عنوان به مرا هم بدبخت اين حتى بود بدبخت دارم ياد تا كه پدرى 
 آخر در و ميداد جوالن مرد يك آغوش در بار هر كه مادرى .داشت دوست نه و كرد نوازش
 عنوان به فقط دور از را من و داد ترجيح دخترش وجود به الدنگ يك با را عشقش هم
 هاى جنس هم يا و سن هم جمع هر در كه امروز به تا ابتدايى اول از من پذيرفت فرزند
 رپد بى و كسى بى از هميشه من بودم نديده خودم مطرودى و حقارت به كسى بودم خودم
 ... داشتم شرم بودنم مادر

 و كالس ساعات تمام بودم ودنيايم خودم فكر در غرق هنوز رسيديم كه دانشگاه به 
 . نبود تمركزم و فكر حضور از خبر باز امتحانم

 مهمانى اين پذيرفتم افكارم از شدن دور براى شدم دعوت ميهمانى ٢ به هم شب آن 
 از يكى در شبى ميدانست كسى چه و آمد مي حساب به ام زندگى تكرارى برنامه جز ها

 .شود عوض هميشه براى ام زندگى سرنوشت ها مهمانى همين

 بود كرده درگير خود با را هايم لباس همه كه دودى بوى از خانه به بازگشت زمان 
 جا رد صبح كه ميكند نفرينم جورى حتما امشب عمه كردم فكر خود با و شد آزرده مشامم
 ملباسهاي كردن عوض موقع بود، خواب رسيدم وقتى كه كردم شكر را خدا ولى شوم خشك
 نميشناسم را خودم كردم حس لحظه يك براى آينه جلوى

 ردهك كوتاه ماشين با كامل را چپش سمت كه پسرانه كوتاه ب لوند   موهاى با دخترى 
 متس در نگين يك با كه زيبايى جراح دست هنر تراشيده بينى آرايش در غرق صورت بود

 ضوع تنها ، شيطانى عمه قول به يا باال به رو بور و كوتاه ابروهاى بود شده مزين راستش
 اى قهوه بود چشمانم رنگ اصيلم چهره و معصوميت همه از بازمانده و صورتم واقعى
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 بود سالى چند هم سفيدم پوست رنگ حتى ، ميشد عسلى نور و آفتاب در كه روشن روشن
 جيبع گاه كه بودم ساخته خودم از فيك يلداى يك من بود شده برنز كامال سوالر كمك با
 ...ميزد را دلم

 است شده خيره صورتم به ايست دقيقه چند عمه شدم متوجه صبحانه هنگام 
 ترسيد يكهو كه گرفتم گارد حالت به رويش ب رو را چنگال

 من به زدى زل نپرى ور پرى چيه _ 

 يهو ميكنى چيه كارا اين ديوونه _ 

 بيرون بيارم درت فكر ار گفتم _ 

 كرد نوازش را موهايم اى مادرانه حالت به و كرد نزديكم كمى را اش صندلى 

 گهدي چيز پسره اون سيگار جز نكنه ؟ افتاده گود چشمات زير اينقدر چرا دخترم _ 
 ...نكرده خداى بهت داده هم

 پريدم حرفش ميان و خورد گره هم در ابروهايى شود تمام حرفش نگذاشتم 

 اعتياد پول راستش اما كردم امتحان تفريحى رو هرچيزى من نيستم معتاد نه _ 
 .راهه بهترين نكبت زندگى اين فراموشى واسه واگرنه نميرم سراغش قطعا پس ندارم

 دهه دومين ابتداى در كه اس برادرزاده براى افسوس از پر بود غم از پر نگاهش  
 را دستش كرد نوازش را موهايم هم باز بود، زندگى اين از مغموم و خسته اينقدر اش زندگى
 گزاشت ام گونه روى مهربانى با

 تزندگي كل تو دادى دست از كه ،هرچى اينقدر نباش ،شاكى عمه يلداى نگو كفر _ 
 جل زندگى و من و خودت با اينقدر بخورى غصه واسش كه بوده اين از تر ارزش بى خيلى
  نجنگ و نكن

 حرفهايش نداشتم بحث حوصله حتى كردم سكوت اما زدم حرفهايش به پوزخندى 
 مهع و بودم طلبكار زندگى يك زندگى از من نميرفت من سر در بود كه هرچه حق نا يا حق
 ، نمك حالل او ى هميشه مثل و او مثل و ببخشم را طلبم كه بود مصر راضى هميشه پروين



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 12 

 اش زندگى همه جوانش زاده برادر به را اش جوانى همه و بخشيد مادرم به را عشقش
 . بود ديگران به متعلق

  

 عشق با نبودم خبر بى اما بودمش نديدت ميگذشت اشكان با ام جدايى از ماه ٢ 
 اى ذره حتى نبود مهم برايم اصال واقعا ميداد، جوالن ها ميهمانى و سفر در مدام جديدش

 زندگى و بود مانده باقى ها امتحان شروع به روز چند نميداد، قلقلك را حسادتم حس از
 مهمانى يك برايش آرمين و بود افى تولد هفته آن آخر ، ميگذشت هميشه روال طبق
 مقدار با بخرم توانستم فيك ساعت يك برايش ماه آن حقوق همه با ، بود داده ترتيب
 چشم مقدار خانه خرج و خانه اجاره كسر بعد هم آن كه پدرم حقوق ماهيانه از سهمم
 لوازم با درگيرى ساعت دو از بعد ، خريدم جين شلوار و تاپ ٢ خودم براى نبود گيرى
 رد رفتم مراسم به دخترش دوست و ميالد با شب آن ، شدم آماده باالخره موهايم و آرايش
 از چندتا آرمين برادر كه كرد وز وز گوشم زير مدام ميالد دختر دوست صنم راه طول

 همى بديد نديد دخترك خالصه و است كرده دعوت مراسم به را دارش مايه هاى همكالسى
 تولد اين به ها آن نه من نه وقت هيچ كاش و ، بود مشعوف آنها با رويارويى از بسيار
 ...بودند نشده دعوت

 روشن سيگار مدام و بود مست كامال افى بود دود و رنگارنگ نورهاى غرق سالن 
 بچه آن از يكى ديدن با صنم ما، وارد تازه گروه جز نداشت طبيعى حال كس هيچ ميكرد
 عنتل به هيكلش كل پسرك كرد فراموش را بدبخت ميالد كامل طور به مجلس هاى پولدار
 مچشم كه اول لحظه از ميرسيد مشام به اش فرسخى چند از فخر گند بوى ارزيد نمي خدا
 كلى از بعد ، ميترساند او از مرا حسى ، متنفرم او از نشناخته كردم احساس خورد او به
 شهاي نفس كرد نزديك من به منحوسش هيكل كردنش مالى دست و صنم با بازى عشق
  ميخورد صورتم به

  !! هيكلى چه اوووووف دافى خيلى تو دخى _ 

  

 خورد هم به مردانه هاى س*و*ه تمام از حالم من باز و 
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 !يارو؟ نبود تر داف ميزدى الس باهاش داشتى االن تا كه دخى اون _ 

 دل در و گزاشت نمايش به را اش اسبى هاى دندان و زد چندشى و چرك لبخند  
 فكرى يك چرا كرده تيپش خرج پول همه اين يارو اين )بست نقش ذهنم در سوالى فقط
 او و گرفت ام خنده خودم فكر از خودم بعد و !(نميكنه؟؟ بيريختش ها دندون اين حال به
  تگزاش اش آشنايي از خوشبختى حساب به را ام خنده بود من ذهن سوال از خبر بى كه هم

 رنگيه؟ چه بندت كمر تخت رو ، مشكى كمربند يلدا دارم آمارتو _ 

 را زدنم عق صحنه كه برگرداندم را رويم كه خورد هم به حالم چنان اينبار من و  
  .نبيند

 رو وت مثل آشغاال من ميدونستى بود درست اگه ، فكلى جوجه دارى اشتباه آمارمو _ 
  نميكنم نگاهم

 .شد منجمد هوا در ناگاه به سش*و*ه هاى شعله انگار شد خشم از مملو نگاهش  

 ىكار  اضافه گاهى زندگى امورات گزروندن واسه شهرى جنوب بدبخت يك باالخره _ 
  ديگه بره

 ونا با رو تو گند بو كه بهتره بكشه طى رو زمينا شهرى جنوب بدبخت اين ، هه _ 
ر ك خر   كن نظر تجديد ٢ دندونپزشكت دكتر رو راستى ، كنه تحمل دندونات تركيب  عزيز ش 

  

 نميفهمممم 

 هك فيلمى ، ميچرخاند من سمت را مانيتورش صفحه و ميزند دارى معنا نيشخند  
 مسكوت از است لعنتى ماشين آن با من شدن خارج صحنه به صحنه ميشود داده نمايش
  ميكند استفاده

 شتربي بزار خوب ؟ كيه امنيتى هاى دوربين فيلم توى دختر اين نفهميدى هنوزم _ 
 كنم كمكت
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 دازدان مى جلويم و آورد مي در را مداركم و كيف پالستيكى كيسه يك داخل از بعد و 
  دارم؟ گفتن براى چيزى چه ،

 ستنه دوستاتم از تا چند البته بده؟ شهادت كه هست نگهبانم نيست كافى اگه _ 
 گوب و بده همكاراتو آدرس و اسم نكن تر سنگين خودتو جرم االنم ، دارن جالبى حرفها كه
 كجاست؟ ها دالر

 ميزنين حرف چى راجب نميدونم گفتم همكاراتونم به من آقا !!؟ دالر _ 

 كه الشه ٢ ازش و كردين ت*خ*ل كه ماشينو !؟ باشم احمق ميخوره من به دختر _ 
 بردى؟ كجا رو دالر همه اون نزاشتين باقى ميخوره اسقاطى درد به فقط

 اون آرمين بزنيد زنگ اصال نزدم چيزى به دست من بود شوخى ٢ فقط خدا به _ 
 شاهده اون ميدونه

 اوالدى؟ آرمين _ 

 بله بله _ 

 از شما ناگهانى شدن خارج شاهد و گذاشتن اختيارمون در ايشون رو شما آدرس _  
 بودند ميهمانى

 باور را حدش اين تا ولى نيست درستى آدم آرمين ميدانستم بودم خورده جا  
 ميشد بدتر چيز همه ثانيه هر بود وقوع حال در اتفاقى چه !بود؟ بازى چه اين نميكردم

  

 كيف نشدين متوجه هستين ناشى دزد شما خوشبختانه يا متاسفانه افسرى خانم _ 
 ميشهن اين از بيشتر ميكنه مصرف مواد كه كسى از البته ، افتاده اتومبيل داخل پولتون
 داشت انتظار

   

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 15 

 !ميگفت؟ چه مرد اين !مواد؟ 

 ضافها جرمتون به هم پولتون كيف داخل كوكايين بسته اون كه كنم اضافه بايد _ 
  كنين معرفى رو همكاراتون سريعتر هرچه بهتره پس ميشه

 نم ميزدم حرف بايد ميگرفتم لكنت زدن حرف موقع بودم مشوش و عصبى خيلى  
 نبود اين من حق !حد؟ اين تا نه اما بودم بد

 لفظى مشاجره ٢ ماشين اون صاحب با فقط من است توطئه همش اينا آقا _  
 اينا الاص بگرده ماشينش دنبال بگيرم حالشو ميخواستم فقط خودم جون به خدا به داشتم
  بود آرمين نقشه همش

 دور از مهمونى توى فقط نميشناسن اصال رو شما ميكنند ادعا ماشين صاحب _ 
 ديدنتون

   

  بردم باال كمى اختيار بى را صدايم  

 هم فروش آدم آرمين اون اشه نقشه همش اينا اى عقده مرتيكه ميگه دروغ _ 
  خريده

 همىمت واسه اونم نيست كردن بلند صدا جاى اينجا جات سر بشينى آروم بهتره _  
  شما مثل

 كند، هدايت اتاق داخل به را اتومبيل صاحب كه گفت در جلوى سرباز به رو بعد 
 ردهك گره را مشتم كنم شروين بدتركيب صورت حواله سيلى يك بودم كرده آماده را خودم
 ، مشد بلند جايم از شد باز كه در ميرفت فرو بدجور دستم كف در بلندم هاى ناخن بودم
 . شد اتاق وارد عصبى ولى آراسته جوانى

 اتومبيلتون سارق اينم طلوعى آقاى بفرماييد _ 

 ، نداشت زدن پلك توان چشمانم تعجب از  
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 هك كشيدين نقشه براشون شما و داشتن لغظى مشاجره شما با دارن ادعا خانم _ 
 كنين تالفى

   

  

 رتنف با من به خيره جوان مرد ، ميشناختم نه بودم ديده نه را پسر اين من !نه !نه 
 :گفت

 لحظه اين تا نشدم كالم هم پاپتى اين با من_ 

  

 ودخ بايد ولى ميكرد لگدمال را هويتم و شخصيت اينگونه حقى چه به !پاپتى؟؟؟ 
 ميبودم دار

 يگمم اونو من چيه فاميليش نميدونم ، شروين   ، شروين نگفتم رو آقا اين من نه _ 
 بود اون ماله ماشين

  آورد يورش سمتم عصبى مرد  

 پدر اموال از دالراش و كيف اون كردى نابود كه ماشينمو عوضى ى دختره ببين _ 
 ندى پسش ساعت ٢٢ ظرف اگه ميكنه نابودت باش مطمئن زنمه

  

 ماجرا وارد چگونه لحظات آن در لعنتى جمله آن و ام مسخره نيشخند آن نميدانم 
 !شد؟

 پتىپا دختر كلى الى آنچنانى مهمونى ميرى پوالش و ماشين با ميدونه زنت پدر _ 
 !؟ من مثل
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 هب را جفتمان بازپرس صداى كه كند خورد دهانم در را دندانهايم كه بود مانده كم  
 .داشت وا سكون و سكوت

 رفح افتخار با كارياتون كثافت از و بكشيد خجالت اينجا حداقل كنين تمومش _ 
 نزنيد

  

 (٣>=) 

 گوش نه ديگر كرد پيدا ادامه مكررشان هاى سوال و ها صحبت قدر چه نميدانم  
 طمع و شروين كثيف انتقام قربانى من ميديد را خود از دفاع يارى زبانم نه ميشنيد هايم
 برايم را كشيدن نفس بود شده خراب سرم بر كه آوارى ، بودم شده چيز همه بى آرمين
 راهرو رد عمه ميكرد بازداشتگاه راهى دست به دستبند مرا بازداشتم حكم ، بود كرده سخت
 ينا قطعا ميدانستم ، ميكرد التماس مامورها به حال عين در و ميكرد نفرينم ميزد ضجه
 همه با جان بى صدايى با كردم نگاهش و ايستادم اى لحظه داد خواهد دق را او اتفاق
 :كردم صدايش قدرتم

 !!!!! عمه _ 

 ، شد نزديكم  

 بى من قسم نخوردم قسم حاال تا و گرفتم ازش شفاتو كه رضايى امام به _ 
 ، نيستم دزد من دروغه همش هم*ا*ن*گ

 در زد زل گرفت دست دو با را هايم شانه قصه مهربان پرى همان شد نگاهش باز  
 چشمانم،

 ويلدام نميزارم ام زنده من تا بمونى اينجا نميزارم ميخورم قسم چشمات به منم _ 
 اميدم همه و كس همه باش قوى باش مطمئن كنن تباه
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 براى كارى چه پناه بى و تنها زن يك دست از ميزد فرياد مغزم ولى خورد قسم عمه 
 !!آيد؟ مى بر گرداب اين از من نجات

 جوان دختر چند از جمعى ، نمور و تاريك شدم بازداشتگاه راهى اعتراضى هيچ بى 
 كردند، استقبال من از كننده منزجر هاى ظاهر با خالفكار و معتاد زنهاى

  افتاد زمين به جسمم زانو روى شد بسته كه در 

 !! خداياااااااا خدايا خدايا واى 

 ، ميزدم صدا را خدا الدنگ آن برهنه آغوش در مادرم ديدن از بعد بود بار اولين اين 
  بود خارج يلدا توان از يكى اين تحمل نبود؟؟ بس بدبختى سال همه اين نبود اين من حق

 رس باليى چه بودم فهميده تازه انگار كرد سرباز بغضم اتاقك جمع به توجه بى  
  بودم آورده خودم

 من خدايا ؟؟؟؟؟؟ كنه باور كه هم*ا*ن*گ بى بگم كى به تو جز خدااااا خدااااا آى _ 
 چرا ؟؟؟ كجايى خدا آى نبودم دزد من خودم با و خودم به فقط اما كردم ظلم من بدم
 زندگى اين تو دارى ضرب ٢ كه شد شروع كى تو و من جنگ خدايا دورى؟؟؟؟ ازم اينقدر
 تمامش امشب كن راحتم !رائف؟؟ راحم عادل اون كجاست كجاااايى تو ؟؟؟؟؟ ميزنى بهم
  كن

   

 گاه و تمميگرف گُر گاه ميلرزيد دستانم ميسوخت گلويم بود سرد عرق غرق بدنم تمام 
 هك سرم از واى و سرم ميگرفتند ضرب هم روى دندانهايم و افتاد مى جانم به لرز سرما از
 يشدم باز زور به چشمانم ميكرد نابود را وجودم تمام و بود كرده فوران آتشفشان كوه چون
 .افتادند مى كار از مشاعيرم تمام ميكردم احساس كم كم

 ميدويدم خرامان خرامان غزال بچه يك چونان كه بودم كودكى گيالس باغ در من 
 ختدر  و ميشد تيره آسمان داشت را بلعيدنم قصد و ميشد باز زمين ناگهان بودم سبك
 تپش از مرا دستى سقوط ى لحظه در و ميكردند عوض بوته خار با را خود جاى گيالس هاى

 ...و ميگرفت
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 . بردم سر به شرايط آن در روز چند و ساعت چند نميدانم بودم ديگرى دنياى در من 
  است، برده پيش مرگ مرز تا مرا چنين كه است بزرگ آنقدر شوك اين نميدانستم

 *** 

 هم رب چشم دوباره كه ميكند مجبورم سفيدى نور ميكنم باز سختى به را چشمانم 
 يفكث بازى آن اسير كنم باز چشم كه دوباره مطمئنم نه !؟ بود س*و*كاب خدايا ، بگزارم
 را من ىحت خدا نمردم؟ چرا پس ببيند را بازداشتگاه سقف باز چشمانم نميخواهم نه ميشوم
  !نميدانست؟ هم مردن اليق

 ايرس از تر هشيار كمى گوشهايم ميكنم باز كمى را چشمم گوشه استرس و ترس با 
 اند شده بدنم اعضاى

  انگار مياد داره هوش به دكتر _ 

 ميشنوم را مردى بم صداى 

  بيرون همه كنين خلوت اتاقو _ 

 مشكى مردى هيبت ، ميبينم تار ميكنم سعى دوباره و نميبينم چيزى سفيد نور جز  
 ، شودمي تر واضح تصوير كم كم ميكند تالش و تالش به وادار مرا رويم به رو درست پوش
 و هيبت ماند ذهنم در تصويرش از كه چيزى تنها !است؟ عزرائيل جذاب زيباى غول اين
  ميشود بسته چشمانم آگاه ناخود باز ، است زيبايى

 بم صداى همان باز 

 دش باز دوباره عسلى هاى چشم ماتممو و گريه كن بس بيا عزيزم بيا خانم پرى _ 
  برات

  

 كس   تنها پروينم عمه است خودش ميشنوم را زنى كردن خدا و خدا و هياهو صداى 
 ... كسم بى دل  

 درتق ميخواست دلم ميكند نوازشم ميكند التماس پرستارها به ميرود صدقه قربان  
  سد*و*ميب را پيشانيم بكشم آغوشش در داشتم
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  شكر مرتبه هزار خدايا شكرت خدايا مردم هفته ٢ اين مردم كشتى منو كه تو _ 

   

 مانمچش و ميزنم كمرنگ لبخندى اش دلخوشى براى پرسيدن از ناتوان و سوالم از پر 
 ... ميكنم باز كمى سختى به را

  

 (٢>=) 

 خداى واى .دارم دستم در سنگينى احساس شدم هوشيار و آمدم هوش به كه كامال  
 تگاهبازداش از شده بد حالم چون حتما اند كرده وصل تخت به دستبند با را دستم حتما من
 در و نبود دستبند از خبرى چرخاندم دستم سمت به را سرم شدم منتقل بيمارستان به

 نشدم راحت عذاب و فكر از هم باز ولى ديدم دستم رو را سرم سوزن عوض

 ؟ عمه ميبرن كى منو _ 

 ميكند پاك دستمال با را ام پيشانى عرق  

 عزيزم؟ كجا _ 

  بازداشتگاه _ 

 گرفت دستانش ميان را دستم گزيد را لبش 

 شده تموم كه بود بد خواب يه كن فكر شد تموم نكن فكر بهش ديگه _ 

 و ندارم مردنم قدرت كه پذيرفتم ديگه بگو ، بگو بهم نشه بد حالم ديگه ميدم قول _ 
 بكشم درد و بمونم زنده بايد

  شد اشك از پر چشمانش 

 دكر  لطف ما به هم باز خدا وايسادم قسمم پاى كنن تباهت نزارم كه خوردم قسم _ 
  كرد معجزه و بخشيد يلدامو هكار*ا*ن*گ بنده منه به
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 از هك فهميدم ميشدم تر گيج ميگفت بيشتر هرچه آوردم نمى در سر حرفهايش از 
 شده ئهتبر قَدَر وكيل   يك توسط روزها اون طول در و بودم رفته كما به تشنج از بعد باال تب
 تانداس معجزه اين پشت اما بود معجزه يك واقعا بود، نكشيده هم دادگاه به كار حتى بودم
 ...بود شده پنهان بسيارى هاى اتفاق و ها

 هوقتش خانم تنبل پاشو :دارد لب به خنده ميشود اتاق وارد ترخيص برگه با عمه 
  زندگيمون خونه سر بريم

 ايمج از نگرانى با هستم اسارت اتاقك به بازگشتم و بد خبر يك منتظر هنوز من و 
 .شوم حاضر كرد كمكم عمه شدم بلند

 يه نكنه ؟ چيه جريان ؟ كردى پيدا كجا از رو وكيل اون بگو من ،جون عمه _ 
 كردن آزادم و سوخت دلشون كه ، مرگم دم و دارم عالج ال مريضى

 ميفهمى بزار جيگر رو دندون كن صبر يكم دختر جونت از دور واى _ 

   

 مثل هميشه كه هايم كودكى همانند درست كردم اطاعت و شدم تسليم ناچار به 
 اى چهره با عمه رسيديم كه بيمارستان درب جلوى ، افتادم مى راه دنبالش اردك جوجه
 مدهآ دفعه اين حتما شد، ظاهر دوباره من زيباى عزرائيل هيبت آنى ودر كرد توقف بشاش
 و باز ار  چشمهايم بود بررسى قابل تر دقيق حال شد كه تر نزديك كند تمام را كارم كه بود
 مدنآ هوش به لحظه در كه پوش سياه مرد همان بود خودش ببينم تر دقيق كه كردم بسته
 اقعاو داشت اى ورزيده و قوى بسيار هيكل ، بود پوشيده مشكى سرتاسر هم باز بودم ديده
 ارد حالت كمى و پر موهاى با گندمى پوستى بود بااليش و قد مناسب غول تشبيه همان
 پر و موقر لبخند داشت خاصى جديت و گيرايى اجزا بودن معمولى عين در صورتش مشكى
 گوشم در مردانه جذاب و بم صداى همان باز ، ميداد نشان تر زيبا را لبهايش هم ابهتى
 :من نه بود عمه مخاطبش ولى شد انداز طنين

  ؟ خونه بريم ديگه ، سالم و صحيح دخترت اينم ؟ شد راحت خيالت _ 
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 هىنگا همان شبيه نگاهش ته ميكند نگاه را او عشق با حد اين تا عمه چرا نميدانم 
 :دارد من به هميشه كه است

 بده چندوقتتو اين زحمت و محبت همه اين جواب خدا الهى مادر ببينى خير الهى _ 
  جبرانش از عاجزم من ميدونه خدا خوده كه

   

 ميدهد تكان سر و ميكند اخم 

  نشنوما ديگه رو حرفها اين كردين جبران شما _ 

  

 چشم من به و ميبندد رخت اش چهره از لبخندش و مهربان نگاه آنى در بعد و 
 ميدوزد

  ميگيره؟ ازت انرژى خيلى دادن سالم _ 

  

 عالمت در غرق چشمانى با و ميدهم آرامى به سالمى مانده گنگ و گيج هنوز من و 
 و ميكند رصد را جذاب غول باالى و قد فقط عشق با كه هم عمه ميدوزم چشم عمه به سوال
 است معرفى وقت كه ميفهمد و اندازد مي هم من به نگاهى نيم باالخره

 هواس كار همه و گرفت برات وكيل كه كسى هستند نامدار آقاى ايشون جون يلدا _ 
 مديونيم بهشون خيلى كرد جريان اون شدن تموم

  

  هستى؟ كى اصال ؟ كردى لطف ما به چرا : ميپرسم نامدار به رو سرد خيلى 

  

 مرا حرف انگار اصال كه هم نامدار و ميگيرد گاز را لبش و ميزند پهلويم به عمه 
 ديدن اب ميكند هدايت اتومبيلش سمت به را او و ميكند عمه به رو توجه بى است نشنيده
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 يا ماشينه اين ميگويم دل در ميخورم جا است غول خودش شبيه درست كه ماشينش
  ميرزه ميلياردى يك كم دست !!كشتى؟

  

 تعالم درگير فقط من نميشنوم و نيست مهم برايم نامدار و عمه بين هاى صحبت 
 هستم، هايم سوال

 مرد شدم متوجه شديم سوار وقتى كرد باز عمه و من براى را ماشين عقب درب 
 پياده خاطر به نامدار از و ميشود هول كه است فرمان پشت رسمى لباس با ميانسالى
 سپس و نشود پياده كه ميدهد دستور او به دست عالمت با نامدار و ميخواهد عذر نشدن
 در ام هميشگى عادت طبق ، بست آرامى به را درب و نشست راننده كنار در خودش
 ستا راننده صندلى كه ام جلويى صندلى پشت به زانو از را پاهايم و ميشوم ولو صندلى
 را رهمسخ عادت اين ام شده قيمتى گران ماشين همچين سوار كه اينبار ،حتى ميدهم تكيه

 بدى حس نداشتم آرايش وقتى انداختم صورتم روى را نازكم مشكى شال نميكنم، فراموش
 چون شال زير از بودنم، ضعيف افشاى و لعابم و رنگ بى صورت شدن ديده از داشتم
  ميديدم را چيز همه بود نازك

 گاهن يك با من به و داد تكان را اش گنده هيكل عقب صندلى به متمايل كمى نامدار 
  شد خيره تحقير و تاسف با توام متعجب

 متوجه حتما هم عمه 

  

  زد پهلويم به دوباره كه شد نگاهش 

  نم پاى رو بزار سرتو نيست خوب حالت اگه بشين درست پاشو جان يلدا ، يلدا _ 

 :ميكند ام زده بهت نامدار صداى باز و 

 وقتش شده مرخص تازه باشه راحت بزار باش نداشته كارى فعال جان پروين_ 
 نيست
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 كجا از را جان پروين هم بعد ميزد؟ حرف گنده ناشناس اين چيزى چه از !چى؟ وقت 
 زندگى وسط مرد اين نميگويد من به كسى چرا خدايا ، ميزد حرف صميمى قدر چه آورد؟؟
 !است؟ شده ظاهر جادو چراغ كدام از من

  

 قضايا اين رو حساسى شما ميدونم من آقا آخه _ 

 بشه درست بايد يعنى ميشه درست كم كم زوده االن كه گفتم _ 

  

 واگرنه بودم رمق و حال بى هنوز كه حيف !؟ بودم من شدن درست از منظورش 
 را دمخو دادم ترجيح ولى شه، درست بايد خرابه عمت !؟ يارو سنَنَه رو تو بگويم بود حقش
 ام ىهميشگ خوب بسيار شانس از ولى شود دستگيرم چيزى حداقل شايد تا بزنم خواب به
 در ينبارا ميشود متوقف ماشين بعد ساعت نيم حدود ميكنند انتخاب اينبار را سكوت دو هر
 انخودم خانه درب جلوى ميشود، پياده زودتر خودش نامدار ولى ميكند باز ما براى راننده را

 ... ام خانه اين عاشق ميكنم حس بار اولين براى من و بوديم

 دكلي ازعمه و ميكند خارج را غذايى مواد هاى كيسه ماشين صندوق از سريع راننده 
 :ميكند تشكر نامدار به رو شرمزده عمه ببرد داخل را ها آن كه ميگيرد را

  ميكنى چرا رو ها كار اين پسرم بابا اى _ 

  

  ميدهد تكان سر و ميكند اخم باز نامدار 

 درست رو كارا تا باشين اينجا هم فعال ، بدين بهش دستور طبق حتما رو داروها _ 
  راحته ازت خيالم چون جان پروين نميكنم سفارش ديگه كنم

 باشى؟؟ پيشم نمياى نهار ، چشم چشم _ 
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 يقين نميكرد خطابش پسرم قبل سرى اگر !!! بود گرفته گرم چه عمه خدا يا 
 است پسرش دوست كه نميكردم

  

 لك دلم ميام حتما فردا دارم كار خيلى امروز :گفت و زد شيرينى لبخند محترم غول 
  فسنجونات واسه زده

  

 نكند هم از دل خالصه و مذكور بك گنده زبانى شيرين براى كرد ضعف كه هم عمه 
 آن با ثانيه چند دوباره كرد رفتن عزم نامدار هم كشيدن آغوش در و سى*و*روب از بعد و
 و گرفت سمتم به هشدار عالمت به را اش اشاره انگشت شد خيره من به بار شماتت نگاه
  ، تووووووووو_ :گفت محكم و جدى خيلى

  

 !!بودم؟ تو فقط من و ميكرد خطاب شما و جانم را عمه 

 :داد ادامه جديت همان با ولى تر آرام كمى كرد نثارم كه غليظى توى آن از بعد و 

  باش آدم _ 

  

 كه اتهباب حيوون بزنم فرياد خواستم بود گرفته حرصم بست را در و شد سوار بعد و 
 !؟ آمدم كوتاه مقابلش در چرا نميدانم باز و بخشيدم اش عمه مثل باباشم ولى شه آدم

  

 ود يا كرد فرار يا شب تا كه هم عمه گزاشت جا من براى نگفته كوهى و رفت نامدار 
 ادهد شهادت افى كه بود شده دستگيرم اين فقط بودم شده كالفه حسابى زد حرف پهلو
 امدارن معين پرستار نوزادى از عمه اينكه و ، است گزاشته كيفم در آرمين را مواد كه است
 ...است بوده جذاب غول همان يا
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 (٥>=) 

   

 هب بودم شنيده عمه از كه افى بود، سست بدنم و داشتم درد سر هنوز روز آن فرداى 
 نميدادم جواب و ميزد زنگ مدام برگردد شهرستان به شده مجبور مادرش مريضى خاطر
 ... حماقتم و خودم از حتى بودم شاكى آدم و عالم از چرا ،نميدانم

 هم ساعت سر بود انداخته راه صدا و سر و بود مشغول آشپزخانه در صبح از عمه 
  ، نكنم پيچش سوال كه ميرفت سريع و آورد مى را داروهايم

 همان ببينم آينه در را احمق يلداى كردم پيدا جرأت و شدم بلند جايم از باالخره 
 ... ساده ساده بودم شده پيش سال چند دبيرستانى بچه دختر

 اما ميترسيدم واقعى يلداى اين از من و ميزد فرياد ام چهره در ضعف و بدبختى 
 ...نميرفت كردن آرايش به دلم و دست روز آن اصال

 نهشا را موهايم و پوشيدم طوسى اسپورت لگ و تنه نيم يك كردم عوض را لباسم 
 ، دميش پنهان موهايم زير چشمانم از يكى حداقل ريختم صورتم روى را بلندش نيمه و زدم

 قعاش عجيب عمه ولى پدرم نه بود مادرم چشمان رنگ نه نداشتم دوست اصال را چشمانم
 همه هك بگزارم اينستاگرامم صفحه در كه گرفتم عكس تا چند آينه ،جلوى بود چشمانم
 تماشاى از بعد ، شوم شاد دشمن نميخواستم شدم خالص و است خوب حالم بفهمند
 بودم، شده نصف انگار هفته يك اين در سوخت خودم براى دلم خودم عكسها

  رفت هوا روى هم عمه جيغ شد بلند كه خانه زنگ صداى 

 اومد اومد _ 

 هم با ذهنم در چيز همه يكدفعه واى بيايد؟ بود قرار كى !بود؟ شده ديوانه عمه  
  !!! جذاب غول !!!!!!!!فسنجان و نهارامروز ، زد جرقه

 ، نداشتم را آميزش تحقير نگاه و آدم اين حوصله اصال من واى !نبود؟ يادم چرا 

 پرسى احوال و سالم عمه با كه شنيدم را صدايش كه بودم افكار همين در غرق 
 كردم تيز را هايم گوش و كشيدم سرم روى را پتو و تختم ى رو پريدم سريع ميكرد
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 وت ما پرى ما پرى ميكردى صدام تند تند كه گيت بچه صداى همش صبح از آقا _ 
  گوشمه

  خنديد بلندى نسبتا صداى با 

  خودم مامى پرى جونم اى _ 

 ميداد دست بهم داشت نفر دو اين عشق ابراز از تهوع حالت كم كم اه اه  

  نكنم يادت و كنم درست فسنجون بود محال _ 

 كنى؟ درست فسنجون اصال ميومد دلت طورى چه من بدون تو معرفت بى _ 

  نيست بلد آشپزى كه خودشم فسنجونه عاشق هم يلدا آخه مادر اى _ 

 وقيحه و بد اينقدر دختر اين كردى رو كارا همين _  

  

  

  

 اليقه هرچى داره ديروز از نكبت اته عمه يكى اون وقيح!!! دهن و چاك بى مردتيكه 
 ميكنه من بار خاندانشه

  

 حاال؟ كجاست _ 

 !!!؟ كجام من چه تو به باباتم قبر سر كه بدم جواب عمه جاى ميخواست دلم  

 :داد جواب عمه 

  خورد زور به صبحونشم و داروها حاله بى و الجون خيلى نيومده بيرون صبح از _ 

  ميكشه طول يكم ميشه خوب _ 
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 اول از نداشته كه شانسم بدقلقه خيلى دختر اين بخواد بايد خدا نميدونم _  
 ... اتفاق اين ميترسم سرنوشتش و خودش با حتى داره جنگ همه با ، زندگيش

 باشه؟ نترس ديگه هيچى از _ 

  

  

 مشورت غول اين با سرنوشتم و من مورد در حقى چه به بگويد عمه به نبود يكى 
 قدر دمآ كال ، شوم خالص كرده كمكم كه درك به بودى پرستارش قبال كه درك به !ميكنى؟
 ودمنب بلد را بودن مهم من ، باشم دان قدر كه عمرم تمام در نداشتم قدرى چون نبودم دانى
 كه ديدم مرد يك كنار را مادرم كه روزى ، بودم مهم كشم زحمت و تنها عمه براى فقط من
 ختمبدب پدر كه روزهايى تمام ، رفت و گزاشت مرا كه روزى نيستم مهم فهميدم نبود پدرم
 هميدمف ميگرفت من از كتك و فحش و مهرى بى با را خيانتكارش زن و بدبختى همه انتقام

... 

 ودب نزديك پيش هفته يك كن تمامش !؟ گرفتى را ات بدبختى عزاى باز يلدا واى 
 دلم و كشيدم راحتى نفس بودم كرده پيدا نجات اينكه از !! بگزرانى زندان در را عمرت همه

 !نبودم؟ قهر خدا با مگر ولى كنم شكر عمه مثل را خدا خواست

  

 يهفتواي است آمده اتاق از آوردنم بيرون براى عمه بودم مطمئن شد باز كه اتاق درب 
  كردم غرق عميق خواب نقش در را خودم و بستم تر محكم را چشمانم كند صادر

  اومده نامدار آقا پاشو عمه يلداى خانم يلدا _ 

  اومده كه چه من به درك به بره : دادم را جوابش دل در  

  

  نميدهد جواب كه خواب در آدم ولى 

  بخوابيا همش ميشى كسل دخترم _ 
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 را وپت و نشست تخت روى كنارم ميشود نزديك كردم حس ، نشنيد جوابى هم باز  
 كرد نوازش را صورتم و زد كنار صورتم از آرامى به

  ؟ نميشى بيدار _ 

  

 ردك نوازش را مشامم ناگهان خاصى و تلخ عطر بوى ، بودم كالفه حسابى اصرارش از 
 كجاست از دلنواز بوى اين بفهمم كه كرد كمكم عمه و

 ؟ شده بيهوش دوباره نكنه نميشه بيدار چرا آقا _  

  

 (داره؟؟ كار چى من اتاق تو رويى پر غول عجب واى ) 

 اينستاگرامش توى عكس پيش دقيقه ٢١ كه كسى ، نيست بيهوش نباش نگران _ 
ير  باشه عميق خوابش هم خيلى نميتونه كرده ش 

  

 به چيمو همه آمار عمه عمه عمه !!ميدونست؟؟ كجا از اينو روحت توى لعنت اى ) 
  (دادى اين

 :داد ادامه هم باز  

 يفهمهم باالخره بخوابه فعال بزار كرد بيدار نميشه رو زده خواب به خودشو كه كسى _ 
 بكنه دل زندگيش كل خرگوشى خواب از بايد

  

 نفهميدم باالخره !؟ ميبنده توپ به منو آميز تحقير هاى متلك با همش چرا اين ) 
 ك چرا من مورد در فكرش طرز اين با اين

  

  (كرده؟؟؟؟ مكم 
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 رجخا اتاق از كردم حس بعد دقيقه چند شد بلند كنارم از بود شده اميد نا كه عمه  
 و يدمكش بيرون بالش زير از را ام گوشى سريع و شدم بلند جايم از شدم كه مطمئن شدند
 ايانآشن و دوستان از همه كه پيغام از بود پر عكسم زير كردم چك را اينستاگرامم صفحه
 كي به مربوط كه كرد جلب را توجهم پيام يك تنها بودند ام زندگى واقعى و مجازى فضاى
 .بود خدا نام هم اش صفحه عكس كه بود شده قفل صفحه

 گذشتنش" منتظر كه روزهاييست همين "زندگى" كه ميفهميم دير قدر چه و _ 
 هستيم"

  

 كسى هچ كه بود جالب برايم و بود حال به تا ام صفحه دار معنا و فلسفى پيام اولين 
 !است؟ گزاشته را پيام اين هدفى چه با

 از نميتواند پيام اين بودم مطمئن اما ، نكردم پيدا را جذاب غول صفحه گشتم هرچه 
 داختهان ، ام صفحه به نگاه يك فقط حتما كردم فكر نبود قفل كه من صفحه باشد او طرف
 تدرس جسميم حال هنوز بود آمده سراغم به سرگيجه با همراه ضعف احساس كم كم است
 كردم كرف خودم با ميرفتم دستشويى بايد بودم شده كالفه هم ماندن اتاق از ، نبود ميزان و
  !نباشم؟ راحت خودم خانه در بايد چرا كه

  كنم برخورد عادى و سرد كامال كردم سعى و شدم خارج اتاق از و زدم دريا به دل 

 هقهو بود تاپش لب در سرش كه زمان هم كاناپه روى نامدار و بود آشپزخانه در عمه 
 زحمت خودش به حتى است شده حضورم متوجه بودم مطمئن اينكه با مينوشيد را اش
 و ردنك نگاهم هم باز دادم سالم رسا صداى با ايستادم رويش روبه بياورد باال را سرش نداد
 (كنم رفتار خودش مثل وقتشه آدميه عجب ديگه اين ) ، كرد اكتفا سرد سالم يك به

 ازت ژىانر قدر اين گزاشته بهتون احترام كه كسى به كردن نگاه و كردن بلند سر _  
  ميگيره؟

   

 نوشيد، فنجانش از ديگر جرعه و مانيتور صفحه به زد زل اعتنا بى هم باز 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 31 

  لطفا اينجام من وقتى بپوش تر مناسب لباس _ 

  

 (بپوشم چى بدى نظر تو بودم مونده فقط سر تو خاك امل اوهوك ) 

 ، مرفت آشپزخانه سمت زنان سوت حرفش شنيدن از تفاوت بى خودش مثل دقيقا  
 :گفت و زد خودش صورت به ها گرفته برق شبيه من ديدن با عمه

 پوشيدى؟ چيه اين سرم به خاك _ 

 لباااااس خانم عمه لباسه _ 

 !لباسه؟ پارچه تيكه ٢ اين _ 

 !ميپوشيدم؟ اين جز هميشه مگه _ 

 اينجاست معين ؟ نداره فرق االن با هميشه _ 

 خنديدم بلند صداى با  

 ميكردم؟ سر گلى گل سفيد چادر جماعت مرد جلو هميشه من مگه _ 

 !دختر؟ كيه نامدار معين ميدونى _ 

 تو يهوييش حضور جريان بدونم ميخوام فقط نيست مهم واسم هست هركى _ 
 چيه؟؟ خونمون و ما زندگى

 كرد ام روانه را اش عصبانى نگاه ميچيد ظرف در را ها ميوه كه حالى در عمه  

 نىك لج من با و بجنگى بايد زارتم احوال و حال اين با ديواره گچ عينه روت و رنگ _ 
 ديوارى ٢ تو عمرت همه نزاشت كه سيدى*و*ميب دستشو ميرفتى داشتى ادب كنى تلخى و

 بكشم غذا واست بشين حرفها اين جا بپوسى

  ندارم ميل خونه اين كرده عزيز شده فعال كه گنده غول اون سر تو بخوره غذا _  

 حاال مآمد بيرون اتاق از كه شدم پشيمان اصال جنگيدم باز كردم لج باز گفتم دروغ  
 خارج آشپزخانه از حرص با ميدادم پس جواب نفر صد به بايد هم پوشيدن لباس براى
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 را چشمانم جلوى سياه اى پرده ناگهان كه شدم راهى تند هاى قدم با اتاقم سمت و شدم
 !؟ من يا بود سقوط حال در دنيا چرخيد و چرخيد گردان گوى مثل سرم و گرفت

 ...و شدم زمين بر نقش كه شد چه نفهميدم  

  

 ميميرد امشب مرد اين (=<٦) 

  

 شده گرم دلم هواى ، پدر آغوش سير دل يك محتاج پناه بى و ضعيف كودكى من 
 را بلندم موهاى و است گرفته آغوش در مرا پدرم ماهى از پر بزرگ حوض يك كنار ، است
 بودن رپد بوى اما نيست پدرم شبيه صورتش ميكنم نگاهش !!!آرامم قدر چه ميكند نوازش
 با من و است شيرين روياى يك و كوتاه خواب يك تنها كه افسوس و افسوس ، ميدهد
 تمهس تختم روى ، ميشوم بيدار است سرم سوزن پذيراى حال كه دستم رگ شديد سوزش
 ادي به اينكه از است سرم درجه تنظيم حال در كه معين س*و*عب نگاه عمه گريه صداى
 ...دلخورم و ميكشم خجالت خودم از ام كرده غش آورم مى

 ؟ باال اومد فشارش آقا _  

 االن حالت اين طبيعيه داره ضعف هنوز بدنش نباش نگران اينقدر عزيزمممم _ 
  واسش

  

 زن اين كجا و كى تا واقعا سوخت عمه گريان صورت براى دلم چرخاندم كه را َسرم 
 مخواست ام شده جمع توان همه با ميسوخت برايم شمع مثل و ميبود من كش ستم بايد
 شود راحت خيالش كمى كه بگويم چيزى

  رفت گيج سرم فقط خوبم _ 
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 داشت فرق نمره ٢ مرده فشار با فشارت ميكشى منو آخر تو خوبى خيلى واقعا آره _ 
  خراب كله غد لجباز

  ( عمه آخه كن بارم كمتر غول اين جلوى ) 

 :گرفت عمه كردن آرام به تصميم نامدار بزنم حرفى اينكه از قبل 

 رمجبو جاش به نخوره غذا كنه لج وقت هر كه فهميده فقط ما پرى نمرده كه فعال _ 
  نيار فشار خودت به اينقدر نيست خوب وضعيتت االن خودتم شما بزنه سرم ميشه

  (عنق غول ندارم رو تو دادن درس حوصله اصال اه )  

 ولمشغ و نشست تختم لبه من به توجه بدون راحت خيلى خورد زنگ كه تلفنش  
 دارنام و ميداد توضيح روز آن بورس راجب كه بود دستانش زير از يكى انگار شد صحبت
 تاقا از ميوه آب گرفتن براى هم ميپرسيدعمه سوال گاه گه و ميداد گوش صدر صحه به هم
  شدم دقيق صورتش به توجه با و چشمى زير و كردم استفاده فرصت از شد خارج

 نشانش صالبت با خيلى اش جمجمه فرم خوش تراشيده و برجسته هاى استخوان  
 و فرم شخو كامال اما نبود باال سر و كوچك اينكه با اش بينى ، شده آنكارد ريش ته با ميداد
 ودب نافذ خيلى حالى بى عين در كه رفته گود كمى درشت مشكى هاى چشم بود مردانه
 سش*و*عب چهره اصلى علت كه داشت خشنى و باال به رو كشيده مشكى و پر ابروهاى
 اندام درشت وجود با است ورزش اهل حسابى بودم مطمئن بود االخمش دائم ابروهاى فرم
 يا ٣٢ حتما غول اين كه كردم فكر خودم با بود شده كار و ورزيده عضالتش همه اما بودن
  باشد بايد ساله ٣٢

 ، بكشد موهايش الى پنجه مدام دارد عادت كه شدم متوجه صحبتش طول در 
 نا هك شد چه نميدانم اما ببندم را ها آن كمى كردم سعى و زياد دقت از شد خسته چشمانم
 بعد لحظه چند بودم كرده حس را نگاهش سنگينى شايد گشودم چشم آگاه خود

 ودب صورتم روى سنگينش نگاه كه همانطور و گزاشت كنار را تلفنش و كرد خداحافظى
 خوبى؟ :پرسيد آرام خيلى

   

 ( چرا؟ شده مهربون ) 
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 عمه كه بود نگذشته اى ثانيه چند برگرداندم رو و دادم تكان مثبت نشانه به را سرم  
 ىن خودش و دهم تكيه كرد كمكم و كرد عوض معين با را جايش و شد اتاق وارد ميوه آب با
 : گزاشت دهانم در را

  ميشناسيم كه تو !مياد؟ خوشم بازيا لوس اين از من عمه _ 

  نزن حرف قدر اين بخور _ 

 خوشحال اصال ميكرد رفتار من با بچه يك مثل ديگرى مقابل در عمه كه اين از  
 پرسيد ددي ام گوشى را افى اسم كه عمه كردم سايلنتش سريع خورد زنگ كه تلفنم ، نبودم
  نميدهم را جوابش چرا

  ندارم حوصلشو _ 

 ه*ا*ن*گ نميومد بر ما از كارى پولت كيف توى مواد اون خاطر به نبود افى اگه _ 
 بيمارستان ميومد روز هر مادرشم مريضى قبل تا زد چيو همه قيد تو خاطر به دختره داره
  ميزد سر بهت

 تدوس اون بيوفته يادم نميخوام فعال من اصال، نياد ميخواست نيست مهم برام _ 
  آورد سرم باليى چه عوضيش پسر

  

 :بود رسيده فرا اعظم غول سخنرانى وقت حاال 

 اين از هرچى بده خودشو از بيخودتر و عالف آدم يه تلفن جواب اصراريه چه _ 
  خودشه نفع به بگيره فاصله مسخره دنياى

  

 :بدهم را هايش توهين همه جواب باالخره كه بود اين وقت االن و 

  !!ميكنى؟؟ باز من كردنه بار گنده واسه هى دهنتو حقى چه به تو _ 
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 داد ار  جوابم كوتاه پوزخند يك با ميشدم عصبى خيلى اش توجهى بى و خونسردى از 

  ادب بى ميفهمى زود خيلى رو حقى چه به _ 

  

 :كرد مداخله بود شاكى من دست از حسابى كه عمه 

 ور كمك بزرگترين شما كه ميدونه واگرنه تلخه زبونش زيادى خودش جان به آقا _ 
  كردين حقش در

  يكم باشه تنها بهتره نباش نگران ميشه درست زبونشم _  

 گفتم معمول از تر بلند صداى با شود خارج اتاق از اينكه از قبل 

 كردى؟ كمك بهم چرا _ 

 :داد را جوابم بود من به پشتش كه همانطور 

  خانم پروين خاطر به _ 

 !نيستم؟ دزد من شد ثابت بهشون طور چه بگى ميشه _ 

 رفع جاى به كه داد پاسخى طوالنى مكث يك از بعد بازگشت سمتم به بار اين  
 شد متولد ذهنم در ديگر سوال هزاران ها سوال عالمت

  بودى تقصير بى تو نشده ثابت كسى به هنوز _ معين 

 شدم آزاد طور چه من پس ميزنى مفت حرف چرا !؟ چى _ من 

 كرد راضى رو ماشين صاحب كشيد زحمت آقا زدنته؟ حرف طرز چه اين يلدا _عمه 
 اشتباه بگه بياد كه

  

 كرده فراموش بوده مست چون و داده تو به ماشينو سوييچ خودش و كرده 
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 نميفهميدم چيز هيچ بودم خورده جا 

 !بگه؟ اينو شد راضى طور چه !!!اون از نه گرفتم آرمين از رو سوييچ من _ 

 بيشتر حتى گرفت هاشو دالر و ماشين خسارت _عمه 

 نبود من كار !چرا؟ دادين باج چرا _ من 

 :گفت و شد تر نزديك كمى بود كرده سكوت لحظه آن تا كه نامدار  

 ردميب زمان خيلى ميشد پيدا هيت*ا*ن*گ بى بر مبنى مدركى هم اگر حتى چون _ 
 اينقدر كه خودتم ميمرد غصه از بيچاره زن اين و زندان ميكردن منتقلت مدت اين تو و
  .حبس به برسه چه انداختت پا از بازداشت شب يك كه شجاعى و قوى

  

  

 از داشت حق بود كرده مردى خيلى نامدار بود خيلى ها دالر و ماشين قيمت خدايا 
 باز سخرهم اخالق اين لعنتى غرور اين ولى كنم تشكر او از ميتوانستم كاش كند نگاهم باال
 انهنش از اين ميشود پر اشك از چشمانم و ميكشد تير ام بينى كردم حس فقط شد مانع
 گفتم لرزان صداى با كشيدم سرم رو را پتو سريع بود بغض يك انفجار هاى

  باشم تنها ميخوام _ 

 محابا بى هايم اشك شدند خارج اتاق از كه شدم متوجه در شدن بسته صداى با  
 و دبو پوچ ادعاى وجودم تمام كه بودم رسيده باور اين به روز دو اين در ميشست را صورتم
 ... بودم عقب هميشه زندگى بازى در من هم وباز ميخوردم فريب راحت

 هب كمى ، ام بوده فكر در غرق زيادى زمان شدم متوجه اتاق درب به ضربه صداى با 
 فرو شاكى و بد هميشه يلداى جلد در باز و كردم پاك دستانم با را صورتم و آمدم خودم
 رفتم

 فتنگ به فقط و نكرد نگاهم مستقيم هم اينبار شد اتاق وارد معين بعد ثانيه چند 
 شدبك بيرون دستم از را سرم سوزن تا شد خم سپس و كرد اكتفا شده تمام سرمت جمل
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 را بويش كه سيگارى مارك اسم لب زير بود آميخته هم در عطرش با آشنايى بوى
 حالى رد گرفت بر نگاه باز مختصر خيلى اما كرد نگاهم باالخره گفتم را بودم داده تشخيص
 كرد شروع ميكرد نگاه بيرون به اتاقم ازپنجره كه

 پس دارم زياد گفته نا كنيم تحمل ديگرو هم مسائل از اى پاره براى بايد فعال _ 
  بزنيم حرف بتونيم تا بيارى دست به مغزتو و جسم سالمتى سريعتر كن سعى

  

 هستى؟ كى بگو بهم فقط _ 

  نامدار معين _ 

  !؟ همين_ 

  !كافيه؟ تهران از ساله ٣٥ _ 

 ظاهرش به سال ٣٥ اصال خوردم جا انصافا ولى !!! ميكرد ام مسخره علنا داشت  
  ببخشد خاتمه را بحث خواست ديد كه را سكوتم نميخورد

 روز ندچ اين و باشى عاقل كن سعى .ميزنيم حرف بعد كامل سالمتى اول كه گفتم _ 
 نگهدار خدا ، واست داره بدى عواقب چون نكنى اذيت رو بيچاره زن اين

  

 ..شد خارج اتاق از من به نگاهى نيم و مكث اى لحظه بدون هم باز و 

 ميميرد امشب مرد اين ٦ قسمت پايان 

  

 حق يا 

 ميميرد امشب مرد اين هفتم قسمت (=<٧) 
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 نرفته های راه تمام   رابرای   خودت ببخش" 

 رفته های راه بی تمام   برای   

  احساست ،بگذار ببخش 

 ... بخورد هوایی قدری 

 ها اتفاق بدترین گاهی 

 روزگارند و زمانه ی هدیه 

 ! باشیم خودمان کافیست تنها 

 ببخشیم رفتنمان    راه بی این    تمامی برای را خود که 

 بیائیم خودمان به و 

 کند باز رویمان به را بسته باطلمان    خیال به که درهايى    تمامی خدا تا 

  و باش خودت تنها 

 بمان زیبا 

 دیدنت با بگذار و 

 ناامیدی    رهگذر هر 

 بزند لبخندی 

  آسمان به رو 

 : بگوید لب زیر   و 

 " ! ... کرد شروع نو از شود می هم هنوز 
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 دلم ،به كردم دريافت ناشناس همان از خواب از قبل شب همان را زيبا پيام دومين 
 !!!ميبخشيدم را خودم واقعا بايد شايد نشست

   

 عمه بزنم حرف خودم با ميترسيدم هم خودم كه بودم شده منزوى و ساكت آنقدر  
 از را ترم آن هاى امتحان نزند هم به را خلوتم ميكرد سعى ضرورت وقت در جز هم بيچاره
 ناراحت خيلى بپردازم مجدد شهريه ها واحد همان براى بايد اينكه از و بودم داده دست
 كه تىصحب طى و ندهم جواب نتوانستم كه داد پيام و گرفت تماس اينقدر افى باالخره بودم
 براى بود آرمين دروغ هم اين و بود نرفته لو مهمانى اصال شب آن شدم متوجه داشتيم
 شحال مادرش نداشت خوبى روز و حال هم افى كند، عملى را اش نقشه بهتر بتواند اينكه
 سر مه باز حال اين با ولى بود شوكه هنوز بود شناخته را واقعى آرمين اينكه از و نبود خوب
 !!نكرد باور نيست پسرم دوست گفتم هرچه و پرسيد نامدار از و گزاشت سرم به

 پيدا را شروين بايد گرفتم افى از را آرمين برادر آرمان مغازه آدرس خواهش هزار با  
 . اوست پيش دالرها كيف بودم مطمئن ميگذاشتم دستش كف را حقش و ميكردم

 مبود نكرده پيدا صحت كامال و آمد مى سراغم گيجه سر گاهى هنوز اينكه وجود با  
 رسيدممي ظاهرم به بايد ، شوم خارج خانه از شروين با رويارويى براى كه گرفتم را تصميمم
 شههمي از تر غليظ است باخته خيلى را خودش يلدا دوهفته اين در ميفهميد كسى نبايد
 تسم از هم را بوى پلى بزرگ گوشواره زدم ريز فر را موهايم بلند چپ سمت و كردم آرايش
 خون هايم لب از كردم حس كه بود قرمز آنقدر رژم ، كردم آويزان گوشم به موهايم كوتاه
  ميچكد

 دست كه رژم همرنگ قرمزكوتاه شمعى كاپشن زدم پا را ام تيره تنگ جين شلوار 
 تيپم و آرايش با عجيب هم قرمزم مشكى شال كردم تن داشتم هم را ستش هاى كش

 از دمش خيره كه آينه به زدم گوشهايم پشت بيشتر جلوه براى هم را آن كه داشت همخوانى
 ان كه هايم ناخن ديدن با ولى شدم خوشحال ساختم را ام عالقه مورد يلداى دوباره اينكه
 غولمش كنم شروع را الك و كشى سوهان گرفتم تصميم شدم دلخور بود الك بى و مرتب
 شد شوكه ديدنم با شد اتاق وارد عمه شدم كه

 دختر؟؟؟ كردى كاله و شال كجا -  
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  ام ننه قبر سر _ 

 ناي با چشمت پاى هنوووز نيست خوب حالت برى نكرده الزم هم ات ننه قبر سر _ 
 رفته گود سانت ٢ معلومه هم بزك همه

 رس برم بگيرم چيزو همه بى شروين اون آدرس آرمان سراغ برم ميخوام نده گير _ 
 اونه دست دالرا كنم يكى هم با باباشو ننه وقتش

  

 خودش صورت روى زد ناگهان عمه 

 ميخواى باز آوردن سرت باليى چه نديدى مگه ميشى؟ راه به سر كى بچه آخه د   _ 
 كنى پا به شر ميخواى باز نشناس خدا جماعت اين جنگ برى

  دزدم من ميكنن فكر ها خيلى هنوز بگيرم حقمو ميرم دارم من _  

 بود شده كبود صورتش كم كم حرص از عمه 

 برى نميزارم داداشم خاك ارواح به _ 

  

 ميشد مانعم طور اين وقتى ميشد خرد بيشتر اعصابم 

 بكنم بخوام رو كارى كه ميدونى بكشى خودتم دارم كار نرو مخم رو بيرون برو _  
  نزن الكى جوش پس ميكنم

  

 كرد ريز را چشمانش و زد كمرش به را دستش 

 ميگما نامدار به ميرم خواستى خودت باشه يلدا باشه _ 

  

 گفتم و زدم بلندى پوزخند 
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 خورهب ميخواد گوهى چه ببينم بگو بهش حتما برو غوله آقا اون از ترسيدم واى واى_ 
 از پاش كه بدم پس رو يارو اين پول بتونم كه شروين سراغ ميرم اصال نه اونچه به اصال
  شه كوتاه زندگيم

 هنوز بودم درگير قرمزم الك با هم من و شد خارج اتاق از حرص و عصبانيت با عمه 
 نجوا فقط ولى است صحبت مشغول تلفن با شدم متوجه كه بود نگذشته دقيقه ٢

 كه عمه شدم خارج اتاق از شد تمام كارم اينكه از بعد نبود واضح جمالت و ميشنيدم
 بشنوم را اش مكالمه از قسمتى فقط توانستم من و نشد حضورم متوجه بود من به پشتش

 خوبيه حل راه هم من نظر به _ 

 ..._ 

 متينه هميشه شما حرف چشم چشم _ 

 _ .... 

  نكنه كمت بزرگى از خدا _ 

  

 بمش صداى اون با اونم حتما درك به ؟ باز داد جذاب غول اون به آمارمو رفت ) 
 (بگيره ياد رو ادب درس خودش تا بزار خودش حال به ما پرى :گفته

  گرفت ام خنده خودم افكار صداى از خودم 

 چهي بى و انداخت پايم تا سر به دار معنى نگاه يك اش مكالمه پايان از بعد عمه  
  شدم، خارج خانه از بال فراغ با هم من و شد اتاقش راهى حرفى

 مشد مغازه وارد كه وقتى ميكرد كار شهر شمال معروف پاساژ بوتيك يك در آرمان 
 شد وصل وجودش تمام به برق انگار من ديدن با اما بود دختر دو با بش و خوش مشغول
 بياور دست به را شروين آدرس كه بودم كرده جمع را قدرتم همه

  

  م 
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  حبسه شنيدم كوچيكه داداش از خبر چه داداش خان سالم _ 

 سياه نخود پى را ها آن سريع خيلى و حرفم شنيدن از شد قرمز دخترها جلوى  
 فرستاد

  

  پياز سر نه پيازم ته نه من !شماها؟ دارين كار چى من با _ 

 كردم نزديكش را صورتم و كوبيدم اش مغازه پيشخوان روى را كيفم 

 راه اغد پياز بساط اينجا نميخواى اگه االنم يارو پيازى وسط دقيقا تو ديگه نشد د   _ 
 مبعد كن رو نسناسو شروين اون آدرس بدى دست از هم فكستنى شغل همين و بندازم
 سالمت به منو و خير به رو شما

  است عصبى و مضطرب حسابى بود معلوم  

 !!بودم؟؟ كاره هيچ قضيه اون توى بگم زبونى چه به من _ 

 شه درست واسم پرونده شد باعث ميكرد نابود زندگيمو داشت آشغالت رفيق اون _  
 ... ميترسى آدرسش دادن از كه دارى چنته تو چى االنم

 كنده حال در دست يك فشار از بازويم كردم حس كه بود نشده تمام حرفم هنوز 
  بودم معين ميليمترى يك در برگشتم وقتى و گفتم بلندى آخ است شدن

 بايد واقعا كه نكنه لعنتت خدا عمه !شد؟ ظاهر طور چه جادو چراغ غول اين واى ) 
  ( ميشدى چى راپورت شغلت

  

  كن ولم آخ _ 

 خشم با توام تاپايم سر به بار تاسف نگاهى باز بود دويده چشمانش در خون 
  نداشت را بازويم كردن رها قصد ااصال و انداخت
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 :گفت من من با كند سكته بود نزديك ديگر كه آرمان 

  نداشتم كاريش ...من ... من مادرم جان به آقا _ 

 كردم عمل قولم و شما حرف به من بهش نگفتم هيچى من داد گير خودش 

   

 بيرون مغازه از مرا بود دستش در بازويم كه همانطور آرمان به توجه بى معين 
  كشيد

  كن ولم كندى دستمو آى _ 

  

  ردمب باال درجه آخرين تا را صدايم كرد كمتر را دستش فشار نه زد حرفى نه هم باز 

  كن ولممممم كن ولم وحشى _  

 واقعا هايش چشم شد ما معطوف پاساژ هاى آدم هاى نگاه همه لحظه يك براى  
 داد تحويلم اى جمله و داد زحمت خودش به باالخره بود شده وحشتناك

  باش مودب _ 

  

 دلىصن انداخت برنج گونى يك مثل بعد و برد ماشينش تا كشان كشان مرا باز و 
 كند حركت كه كرد اشاره اش راننده به و نشست كنارم هم وخودش عقب

  شد پيدات كجا از تو روانى _ 

 ردك شروع عميقى نسبتا نفس دادن بيرون از بعد و كشيد موهايش الى پنجه باز  

  ؟ نكن اذيت عمتو بودم گفته _ 

 بى لغو آن اينبار كه كردم حس كرد تكرار فرياد با را سوالش وقتى ولى ندام جوابى 
 بدرد را شكمم دارد امكان لحظه هر و نيست سرد و تفاوت
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  بگيرم حقمو اومدم نكردم اذيت من _ 

 زد پوزخند 

 !ميتونى؟ ميكنى فكر _ 

  رام سر نشى ظاهر بيل دسته عين تو اگه ميتونم آره _ 

  نميدم تذكر بعد دفعه باشى مودب ميدم تذكر كه دومه دفعه اين _ 

  

  ...كه بكنى ميتونى غلطى چه !بترسم؟ تهديدت از بايد االن خوب _ 

  

 غانارم به برايم را خون مزه دهانم روى دستش پشت ضربه كه بود نشده تمام حرفم 
 نداشتم چيزى گفتن توان كه بودم زده بهت آنقدر آورد

 خيلى حقت واگرنه ميكنم مريضتو حال مراعات دارم خيلى االن من بچه ببين _ 
 اينه از باالتر

  

  

 خون تا گرفت رويم به رو دستمالى 

 كاش كه برگرداندم پنجره سمت به را رويم و زدم پس را دستمال كنم پاك را دهانم 
 نبيند را چشمانم در شده جمع

  

 كىي اگه تر قبل كنم تو مثل يكى حروم كه دارم اضافه وقت نه مياد خوشم ازت نه _ 
 اين به دخترى خانوادم توى كه ميكردم شكر رو خدا حتما ميديدم رو تو ظاهر و تيپ با

 و كنن باز دهنتو كنم تحمل ماشينم توى و كنارم رو تو مجبورم حاال ولى نداره وجود وقيحى
 بعد همين واسه روزى ٢ داشت مادرمو حكم توئه عمه كه زن اون .كن گوش و نگو هيچى
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 اينو من هم خودش هم ولى بزنم زمين روشو نتونستم سراغم اومد كه سال همه اون
 تمف پول منم !! ببخشه كسى به راحت كسى كه نيست پولى ميليون ٥١١ كه ميدونيم
 بازى لش حروم زحمتمو نميده اجازه منطقم و كشيدم زحمت دارم كه هرچى واسه ندارم
 كشور از بزدل اينكه با من واسه نميكشه طول زياد شروين كردن پيدا ، كنم بچه دختر يك
 قرض ات عمه به پولو اون كردم لطف من پولم برگشت و موقع اون تا ولى ، شده خارج
 توافق طبق و داشتم نياز پول مقدار اين دادن قرض براى تضمين يك به البته و دادم
 دادند سفته من به ايشون رو مبلغ برابر دو طرفين

  

  

  

  آمد فرود سرم روى پتكى مانند معين حرفهاى واى 

 رفتم فرو ترى عميق گرداب در شد باورم آورد در جيبش از كه ها سفته ديدن با 
 گفتم؛ عاجزانه گريه ميان نداشتم شرم هايم اشك شدم سرازير از ديگر

 زندان ميرم خودم ميدم سفته خودم بده پس امو عمه هاى سفته _ 

  

 اب ميگزاشت كتش جيب در مجدد را ها سفته كه حالى در و گرداند بر رو او اينبار 
 :گفت آميزى تمسخر لحن

 ، اعتماده قابل پروين حداقل !داره؟ ارزشى چه تو مثل آدمى از ضمانت نظرت به _ 
  كنم پيدا وشروين بتونم تا نميكنى خرابكارى من كاراى توى اين از بيشتر و خونه ميرى االنم

  تو ... تو _ 

 شما نه تو _ 
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 من از رو اه سفته كن مردى و بيا خوبى همه ببين بزرگوار ببين شما ببين آقا ببين _ 
 شروينو هك ميدم تضمين منم ميتونى منو اما بندازى زندان ماتو پرى نمياد دلت كه تو بگير
 بدم پس پولتو و كنم پيدا

  

 ميكنم پيدا خودم شروينو نكنى دخالت اگه _ 

 !!!زندان؟ ميندازى منو عمه تو !چى؟ نشد پيدا اگه _ 

 ح حساب حال هر به _ 

  

 دارى ات عمه ها سفته گرفتن پس واسه ديگه حل راه يك البته ، سابه 

  

 چى؟ : پرسيدم عجله با 

   

 تا االنم مميكني توافق و ميرسيم نتيجه به و ميزنيم حرف ميام شب خونه ميرى فعال _ 
 ميكنه درد سرم چون شو ساكت خونه به رسيدن

  

  

  

 هايمدست با ميخواست دلم !نميشدم؟ رها گرفتارى و بدبختى چنگال از من چرا خدايا 
 فتهگر  ضرب پايش روى دستش با و بود بسته خيال بى را هايش چشم كنم خفه را نامدار
 آرزوى بار چندين من خانه به رسيدن تا ساعت نصف آن كه بود شاهد خدا خود فقط و بود
 ...كردم مرگ
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 هفتم قسمت پايان  

  

  تعالى بسمه 

 (ميميرد امشب مرد اين) هشتم قسمت (=<٨) 

  

 با شب همه نيامد، شب آن معين ، شدم بيدار خواب از خودم هق هق صداى از 
 و در به مشت شكستم گلدان كشيدم جيغ دادم فحش زمان و زمين به كردم دعوا عمه
  كوفتم ديوار

 فداكارى حد اين تا از ، شوم آرام كرد التماسم و ريخت اشك صدا بى فقط عمه ولى 
 وحشت بگزارد اجرا را هايش سفته معين لحظه هر بود ممكن اينكه از بودم شاكى اش
 چه ميكندن رحم برادر به برادر باشد وسط كه ميليون پانصد آنهم پول پاى ميدانستم داشتم
 !!!نامدار معين چون ترسناكى و خشك آدم به برسد

   

 شدم بيدار خودم عرق در غرق و آمد سراغم س*و*كاب باز كه بود ٣ حدودا ساعت 
 دهش خالى اتاقمم آب پارچ بود خشك خشك گلويم ميپريدم خواب از كه بود چندم بار اين
 در مهع شدم متوجه كه رفتم آشپزخانه سمت به و شدم بلند جايم از رمغ بى ناچار به بود
 رويش و آوردم پتويى است باز خانه كوچك تراس در است برده خوابش نشيمن اتاق
 !!است شده بسته درب ديدم متعجب كه ببندم را تراس درب خواستم كشيدم

 تمرف كه آشپزخانه به است بوده بسته در اول از حتما و ام كرده اشتباه كردم فكر 
  گزاشت دهانم جلوى را دستش يك معين بكشم بلندى جيغ وحشت از اينكه از قبل

  منم نترس هيس _ 

 وحشتناكش هيكل اين با بك گنده مرتيكه جادويى چراغ غول واقعا كه بميرى اى ) 
 (ميشدم ترك زهره داشتم تاريكى تو
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 گويمب بايد چه نميدانستم ولى بكشم نفس توانستم تازه برداشت كه را دستش 
 است بدهكار توضيح يك كه فهميد خودش

 داده قول چون اومد پيش واسم مشكل يه وقت دير ،تا ميام امشب بودم گفته _ 
  ميمونم منتظر صبح تا گفتم خوابى گفت پروين اومدم وقتى ولى اومدم بودم

  

  بودم كرده گرفتار را بيچاره عمه و خودم اى مخمصه چه در كه آوردم ياد به دوباره 

  بگى راهو اون ميشه داره وجود راه ٢ گفتى_ 

  

 !!!شد هم من نصيب مهربانش خنده پوزخند، جز نمردم من و خنديد 

  ميزنيم حرف صبح بخواب برو _ 

  بعدا به ميدى پاس هى كه هم تو نشم آروم تا بخوابم نميتونم من _ 

 شما نه تو _ 

  

 (معين گزاشتنت ادب كالس از امان واى ) 

 ميميرم صبح تا بگو بهم و باش داشته انصاف !!! شما ببين _ 

  

 :تگف و نوشيد ليوان يك و برداشت آب يخچال از و برگشت حرفهايم به توجه بى 

 بخورى؟ آب بودى اومده _ 

 جرعه جرعه خجالتى هيچ بى و برداشتم جلويش از را آب شيشه و رفتم سمتش  
 نوشيدم
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 !! ليوان _ 

 دارم عادت اينجورى _ 

 خودت مثل زشته هات عادت همه _  

  !!( ميكنه خطاب زشت منو راحت چه )  

  كشيدنه سيگار شب نصفه از بهتر _ 

  

 زا بودم شده كه نزديكش نياورد، خودش روى به باز ولى خورد جا جوابم از كنم فكر 
 از شدن خارج حال ،در است بوده مشغول تراس در كه فهميدم خاصش سيگار بوى

  :گفتم هول با كه بود آشپزخانه

 خونت تو راحت برى ميتونى بعدم االن همين بزنيم حرف بيا ميكنم خواهش _ 
 ما داغون كاناپه روى نه بخوابى

 موحرف ندارم عادت اوكى؟ ميزنيم حرف صبح ميزنيم حرف صبح ميگم وقتى من _ 
  كنم عوض

  

 ادد لم كوچك كاناپه روى راحت خيلى افتادم راه دنبالش شد خارج كه خانه آشپز از 
 و گزاشت پايش روى را تاپش لب ، آمد مى نظر به كوچك هيكلش مقابل در البته كه

  گرفت ناديده را من وجود هميشه مثل هم باز و شد مشغول

 ميزنيم؟ حرف چند ساعت صبح _  

  

 لد بود كرده بودن مطيع و آمدن كوتاه به مجبور را من كه بود آدمى اولين اين خدايا 
 داد ار  جوابم طوالنى تقريبا مكثى از بعد .سوخت خودم براى سوالم لحن مظلوميت از خودم
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 كارم وقت هر مهمه كارم چون باشه اينجا حواسم همه بايد االن من بچه ببين _ 
  ميزنيم حرف شدم بيدار وقتم هر ميخوابم شد تموم

  

 (بزاره منتظر منو ميبره لذت انگار واضحت و دقيق توضيح از ممنون واقعا ) 

  

 خواب در غرق راحت چه كه شد حسوديم عمه به برگشتم اتاقم به اميد نا و كالفه 
 دست ولى كردم سرگرم را خودم كمى برداشتم را ام گوشى بودم شده خواب بى حسابى ، بود
 ايمج در صبح تا نميداشت بر سرم از دست خيال و فكر فقط نميرفت كارى هيچ به دلم و

 اتاق روشنى در پريدم جايم از فنر مثل است شده روشن هوا شدم متوجه وقتى زدم غلت
 كند خطابم زشت كه دادم حق معين به اينبار زده خجالت افتاد آينه به كه نگاهم

 حوصله بى دعوا بعد ديشب كه بود تنم زرد ريخت بى و گشاد شلوار و بلوز ٢ 
 پايين ات چشمم زير!! هيوال يك به بود كرده تبديلم گريه بعد كه آرايشمم بودم پوشيده
  !!!مرتب ونا ژوليده كه هم موهايم بود سياه سياه هايم گونه

 امروز هبلك كنم تن سنگين و مناسب لباس كردم سعى و رسيدم وضعم سر به كمى 
  شود ها سفته بيخيال و بيايد خوشش و ندهم دستش بهانه

 ايشآر  يك و صورتم شستن از بعد و كردم تن نفتى آبى شلوار و شرت سويى يك 
 به انداختم سرم روى هم را شرت سويى كاله و زدم باال هدبند كمك به را موهايم سبك
 اىج شدم خارج اتاق از متين خيلى بعد ، آمدم مى نظر به خانم و نجيب خيلى خودم خيال
 لب و كت و بود خوابيده كوچك كاناپه همان روى راحت خيال با معين ولى بود خالى عمه
  بود، سرش باالى هم عينك و كتاب ويك موبايل و تاب

 !!!!!(خوابه اينكه خدا اى ) 

 ياف صبحانه كردن آماده حال در را عمه و رفتم آشپزخانه به سريع 

  

 نبينم را اش خنده تا انداخت پايين را سرش من ديدن با تم 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 51 

 ميخندى؟ ديدى دلقك باز سفته پروين چيه _ 

  

 كوه؟ ميرى دارى ؟ ميكنى سرت خونه تو شرتتو سويى كاله حاال تا كى از _  

  

  فقط بود سردم نه _ 

  يكنهم كالفت خونه تو پوشيدن لباس بميرى هم سرما از تو ميدونم من كه جايى تا _ 

 در رو بك گنده يارو اين لج فعال مجبورم زدى كه گندى واسه !چى؟ كه خوب _  
  ميارم جا اينم حال بگيرم هاتو سفته و شه تموم بزار دهنم تو زد ديروز وحشى نيارم

 چرا؟ حاال شدى خيز سحر _  

 بزنيم حرف شد بيدار قراره شه؟ بيدار كى صبحا داشت عادت ات بچه اين _ 

  

 :گفت داد دستم اى لقمه كه حالى در عمه 

 خواب ظهر تا احتماال نميره كار سر است جمعه كه امروزم خوابيده صبح اذان بعد _ 
 باشه؟ اتاقت ميارم صبحانتو بخوابه راحت نكن صدا و سر باشه

   

َ  گزاشته صبح تازه مرگشو كپه بعد ميزنيم حرف صبح گفت كه عوضى اين _   اصال ها
 شه بيدار ميكنم كار يك

 نبود خوردنش جوش و حرص از خبر و بود تفاوت بى و آرام عجيب امروز عمه  

 خود حاال بزنى حرف باهاش نميشه ساعت چند تا ميشه عمر عين كنى اينكارو اگه _ 
 دانى
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 (ندارم صبر جز اى چاره كردما گيرى عجب خدايا ) 

 سينه هب دست و نشستم رويش به رو دقيقا نفره سه كاناپه روى رفتم كه نشيمن به  
 تبمر  نا موهايش ، ميمانم منتظر همينجا شدنش بيدار تا گفتم خودم با و شدم اش خيره
 رشلوا و پيراهن با اينكه از بود كرده تر سال بچه را اش چهره و بود ريخته صورتش روى
  گرفت ام خنده بخوابد است شده مجبور رسمى

 (ميدادم بهش ميكردم پيدا عمه بقچه از كردى شلوار يه كاش) 

 كه گزاشتم دهانم جلوى را دستم و كردم تصور كردى شلوار در را اش چهره بعد 
 ما خنده آگاه خود نا افتادم عمه كار و ها سفته ياد وقتى ولى نشود بلند ام خنده صداى
 ...كرد عوض نگرانى و غم با را جايش

  

 را خودم وقتى ولى آمد نمى يادم به چيزى ثانيه چند براى كردم باز كه را چشمهايم 
 جذاب غول از خبر رو به رو كاناپه روى و خوابم غرق و كشيدم دراز كاناپه روى كه ديدم
 زدم صدا را عمه بلند صداى با و پريدم جايم از باشد زيرم ميخ اينكه مثل نيست

 آمد بيرون اتاقش از هراسان عمه 

 چته؟ مادر چيه _ 

  

 :ميلرزيد صدايم بودم كرده بغض 

 !رفت؟ _ 

  

 جوابم و شد خارج دستشويى از دست به حوله معين كه بود نداده جوابى عمه هنوز 
 داد را

  نرفتم نه _  
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 و شدم بلند جايم از بودم خوشحال حد اين تا حضورش از كه بود بار اولين اين و 
 ايستادم رويش روبه

  خير به صبخ سالم _  

  

 هم باز معين اند خورده جا كه داشتم حتم ام شده متبلور تازه شعور و ادب از دو هر 
  داد جواب سرد

  بخير ظهر و سالم عليك _ 

  

 وتاد شما به من حاال :گفت ميرفت آشپزخانه سمت به كه حالى در كنان خنده عمه 
 !صبحانه؟ يا بدم نهار تنبل

  

 بود جانش ما پرى از مجدد دلبرى حال در هم محترم غول 

 واسم ميكرد محرومم صبحونه از آقا ميموندم خواب كه جمعه ها صبح يادته _ 
 كردم رو اونا س*و*ه االن ؟ اتاق تو مياوردى خودم قد غازى يه يواشكى

  

 !!!(ميرسيده؟ آقا اين به زورش كه بوده كى آقا اون ببين ) 

  

 :كردم تكرار را سوالم درنگ اى لحظه بدون و آوردم خاطر به هم باز 

 پس؟ ميزنيم حرف كى _ 

 مسخره تيپ با انگار نبود انگيزش تاسف نگاه از خبرى كرد نگاهم مستقيم بار اين  
 بود راحت جديدم



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 54 

  ميزنيم حرف بعد بخوريم چيزى يه _ 

  ندارم ميل چيزى من _ 

 ميزنيم حرف سرمت بعد پس اوكى _ 

  

 !!خوبه حالم كه من _ 

  باشى المس و قوى بايد بدى بدهيمو بتونى اينكه واسه پايينه خيلى فشارت هنوز نه _ 

  

 حض هم عمه و بود اشتها خوش عجيب شدم همراهش صبحانه خوردن در ناچار به 
 ردك تشكر و شد سير باالخره ، خوردنش كشيدن طول از عصبى هم من و خوردنش از ميبرد
 :گفت ميشد بلند جايش از كه درحالى من به رو بعد و

 ميزنيم حرف بيا كردى جمع رو ميز _ 

  

 ميز دتن تند اعتراضى هيچ بدون ميكردم عمه كمك بايد يعنى ! فهميدم را منظورش 
 رويش روبه صندلى نزدكترين در سپس !!! شستم را ها استكان حتى و كردم جمع را

 هب شروع نهايت در و آورد باال را بود اش گوشى در كه سرش كردم آمادگى اعالم و نشستم
 :كرد نطق

 كنى؟ جور ميتونى رو ميليون ٥١١ _ 

 آره؟ شه پيدا شروين اگه _ 

 نشه؟ اگه و _ 

 :دادم جواب صداقت با ولى درمانده  

  نه _ 

 كنم اقدام قانونى مجبورم صورت اين در پس و ميدونى اينو كه خوبه _ 
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 هست هم ديگه حل راه ٢ گفتى اما _ 

 بياد بر پسش از تو مثل آدمى ميدونم بعيد اما آره _ 

 رب كرده واسم حماقتو اين كه عمه خاطر به ، ميام بر _گفتم؛ هيجان با و شدم هول  
  ميام

 !؟هركارى _ :پرسيد مرموزى حالت به و كرد ريز را چشمانش و كرد كوتاه سرفه چند  

  هركارى آره _ 

  كنى كار واسم بايد بخوام كه وقت هر تا _ 

 كارى؟ چه _ 

  كارى هر _ 

 هست؟ چى كارى هر خوب _ 

 ميشى من آدم _ 

 ردك سعى كه شد متوجه هم خودش و بودم شده گيج كامال نميفهميدم را حرفهايش  
 بگويد تر واضح را منظورش

 مطمئن و باشه تامم اختيار در ثانيه هر كه دارم احتياج نفر ٢ به شركت كاراى تو _ 
  بده انجام مو به مو اوامرمو همه مجبوره و نميكنه خيانت باشم

 نيست حاليم هيچى نكردم شركتى كار حاال تا من _ 

  ميگيرى ياد _ 

 ميخواى؟ همينو فقط _ 

  

 و آزاديت دادن دست از بين باشى نميتونى خودت واسه ديگه نيستا آسونى كار _ 
 كنى انتخاب ميتونى رو يكى ات عمه رفتن زندان
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 كى؟ تا فقط قبوله همين نه نه _  

 است زنده ات عمه وقتى تا _ 

   

 :داد ادامه توجه بى او ولى !!! خوردم جا بيانش صراحت از 

 كه بگزرونى باهاش بتونى زندگيتو كه گرفتم نظر در واست ماهانه حقوقى ٢ البته _ 
 پاداش عنوان به باشم راضى ازت اگه و ميشه حالت شامل بدى انجام خوب كارتو اگه

 همه ات عمه فوت از زودتر خيلى ممكنه كه بگيرى پس رو ها سفته از يكى بار هر ميتونى
 شى آزاد و باشى گرفته پس رو

   

 است اسارت نوعى هم اين كه ميدانست خودش 

  

 كنم؟ ولش بايد ميخونم درس من _ 

   

 خوندن درس واسه اصوال من بزاريم ميتونيم تبصره ٢ _ :گفت و كرد فكر كمى 
 ارىد اجازه باشه عالى ترم هر تحصيليت وضعيت و ها نمره اگه قائلم زيادى ارزش و احترام
  ميدم مرخصى بهت هات كالس ساعت واسه من و بدى ادامه رو بعد ترم

  

 بخونم درس طورى چه بريزى قراره سرم كه كارى همه اين با ميكشى زحمت واقعا ) 
 !(باشم؟ هم عالى كه

   

 پذيرفتم را شروطش ناچار به و كنم رها را هايم زحمت و دانشگاه آمد نمى دلم ولى 
  .كردم امضا را بود كرده آماده قبل از كه اى نامه تعهد برگه و
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 يك شروع يعنى اين و ميرفت زندان به عمه روز آن فرداى ميزدم تعهدم زير اگر 
 ...جديد و سخت زندگى

  

 هشتم قسمت پايان 

  

  تعالى بسمه 

 (ميميرد امشب مرد اين) هشتم قسمت (=<٨) 

  

 با شب همه نيامد، شب آن معين ، شدم بيدار خواب از خودم هق هق صداى از 
 و در به مشت شكستم گلدان كشيدم جيغ دادم فحش زمان و زمين به كردم دعوا عمه
  كوفتم ديوار

 فداكارى حد اين تا از ، شوم آرام كرد التماسم و ريخت اشك صدا بى فقط عمه ولى 
 وحشت بگزارد اجرا را هايش سفته معين لحظه هر بود ممكن اينكه از بودم شاكى اش
 چه ميكندن رحم برادر به برادر باشد وسط كه ميليون پانصد آنهم پول پاى ميدانستم داشتم
 !!!نامدار معين چون ترسناكى و خشك آدم به برسد

   

 شدم بيدار خودم عرق در غرق و آمد سراغم س*و*كاب باز كه بود ٣ حدودا ساعت 
 دهش خالى اتاقمم آب پارچ بود خشك خشك گلويم ميپريدم خواب از كه بود چندم بار اين
 در مهع شدم متوجه كه رفتم آشپزخانه سمت به و شدم بلند جايم از رمغ بى ناچار به بود
 رويش و آوردم پتويى است باز خانه كوچك تراس در است برده خوابش نشيمن اتاق
 !!است شده بسته درب ديدم متعجب كه ببندم را تراس درب خواستم كشيدم

 تمرف كه آشپزخانه به است بوده بسته در اول از حتما و ام كرده اشتباه كردم فكر 
  گزاشت دهانم جلوى را دستش يك معين بكشم بلندى جيغ وحشت از اينكه از قبل
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  منم نترس هيس _ 

 وحشتناكش هيكل اين با بك گنده مرتيكه جادويى چراغ غول واقعا كه بميرى اى ) 
 (ميشدم ترك زهره داشتم تاريكى تو

  

 گويمب بايد چه نميدانستم ولى بكشم نفس توانستم تازه برداشت كه را دستش 
 است بدهكار توضيح يك كه فهميد خودش

 داده قول چون اومد پيش واسم مشكل يه وقت دير ،تا ميام امشب بودم گفته _ 
  ميمونم منتظر صبح تا گفتم خوابى گفت پروين اومدم وقتى ولى اومدم بودم

  

  بودم كرده گرفتار را بيچاره عمه و خودم اى مخمصه چه در كه آوردم ياد به دوباره 

  بگى راهو اون ميشه داره وجود راه ٢ گفتى_ 

  

 !!!شد هم من نصيب مهربانش خنده پوزخند، جز نمردم من و خنديد 

  ميزنيم حرف صبح بخواب برو _ 

  بعدا به ميدى پاس هى كه هم تو نشم آروم تا بخوابم نميتونم من _ 

 شما نه تو _ 

  

 (معين گزاشتنت ادب كالس از امان واى ) 

 ميميرم صبح تا بگو بهم و باش داشته انصاف !!! شما ببين _ 

  

 :تگف و نوشيد ليوان يك و برداشت آب يخچال از و برگشت حرفهايم به توجه بى 
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 بخورى؟ آب بودى اومده _ 

 جرعه جرعه خجالتى هيچ بى و برداشتم جلويش از را آب شيشه و رفتم سمتش  
 نوشيدم

 !! ليوان _ 

 دارم عادت اينجورى _ 

 خودت مثل زشته هات عادت همه _  

  !!( ميكنه خطاب زشت منو راحت چه )  

  كشيدنه سيگار شب نصفه از بهتر _ 

  

 زا بودم شده كه نزديكش نياورد، خودش روى به باز ولى خورد جا جوابم از كنم فكر 
 از شدن خارج حال ،در است بوده مشغول تراس در كه فهميدم خاصش سيگار بوى

  :گفتم هول با كه بود آشپزخانه

 خونت تو راحت برى ميتونى بعدم االن همين بزنيم حرف بيا ميكنم خواهش _ 
 ما داغون كاناپه روى نه بخوابى

 موحرف ندارم عادت اوكى؟ ميزنيم حرف صبح ميزنيم حرف صبح ميگم وقتى من _ 
  كنم عوض

  

 ادد لم كوچك كاناپه روى راحت خيلى افتادم راه دنبالش شد خارج كه خانه آشپز از 
 و گزاشت پايش روى را تاپش لب ، آمد مى نظر به كوچك هيكلش مقابل در البته كه

  گرفت ناديده را من وجود هميشه مثل هم باز و شد مشغول

 ميزنيم؟ حرف چند ساعت صبح _  

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 60 

 لد بود كرده بودن مطيع و آمدن كوتاه به مجبور را من كه بود آدمى اولين اين خدايا 
 داد ار  جوابم طوالنى تقريبا مكثى از بعد .سوخت خودم براى سوالم لحن مظلوميت از خودم

 كارم وقت هر مهمه كارم چون باشه اينجا حواسم همه بايد االن من بچه ببين _ 
  ميزنيم حرف شدم بيدار وقتم هر ميخوابم شد تموم

  

 (بزاره منتظر منو ميبره لذت انگار واضحت و دقيق توضيح از ممنون واقعا ) 

  

 خواب در غرق راحت چه كه شد حسوديم عمه به برگشتم اتاقم به اميد نا و كالفه 
 دست ولى كردم سرگرم را خودم كمى برداشتم را ام گوشى بودم شده خواب بى حسابى ، بود
 ايمج در صبح تا نميداشت بر سرم از دست خيال و فكر فقط نميرفت كارى هيچ به دلم و

 اتاق روشنى در پريدم جايم از فنر مثل است شده روشن هوا شدم متوجه وقتى زدم غلت
 كند خطابم زشت كه دادم حق معين به اينبار زده خجالت افتاد آينه به كه نگاهم

 حوصله بى دعوا بعد ديشب كه بود تنم زرد ريخت بى و گشاد شلوار و بلوز ٢ 
 پايين ات چشمم زير!! هيوال يك به بود كرده تبديلم گريه بعد كه آرايشمم بودم پوشيده
  !!!مرتب ونا ژوليده كه هم موهايم بود سياه سياه هايم گونه

 امروز هبلك كنم تن سنگين و مناسب لباس كردم سعى و رسيدم وضعم سر به كمى 
  شود ها سفته بيخيال و بيايد خوشش و ندهم دستش بهانه

 ايشآر  يك و صورتم شستن از بعد و كردم تن نفتى آبى شلوار و شرت سويى يك 
 به انداختم سرم روى هم را شرت سويى كاله و زدم باال هدبند كمك به را موهايم سبك
 اىج شدم خارج اتاق از متين خيلى بعد ، آمدم مى نظر به خانم و نجيب خيلى خودم خيال
 لب و كت و بود خوابيده كوچك كاناپه همان روى راحت خيال با معين ولى بود خالى عمه
  بود، سرش باالى هم عينك و كتاب ويك موبايل و تاب

 !!!!!(خوابه اينكه خدا اى ) 

 ياف صبحانه كردن آماده حال در را عمه و رفتم آشپزخانه به سريع 
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 نبينم را اش خنده تا انداخت پايين را سرش من ديدن با تم 

 ميخندى؟ ديدى دلقك باز سفته پروين چيه _ 

  

 كوه؟ ميرى دارى ؟ ميكنى سرت خونه تو شرتتو سويى كاله حاال تا كى از _  

  

  فقط بود سردم نه _ 

  يكنهم كالفت خونه تو پوشيدن لباس بميرى هم سرما از تو ميدونم من كه جايى تا _ 

 در رو بك گنده يارو اين لج فعال مجبورم زدى كه گندى واسه !چى؟ كه خوب _  
  ميارم جا اينم حال بگيرم هاتو سفته و شه تموم بزار دهنم تو زد ديروز وحشى نيارم

 چرا؟ حاال شدى خيز سحر _  

 بزنيم حرف شد بيدار قراره شه؟ بيدار كى صبحا داشت عادت ات بچه اين _ 

  

 :گفت داد دستم اى لقمه كه حالى در عمه 

 خواب ظهر تا احتماال نميره كار سر است جمعه كه امروزم خوابيده صبح اذان بعد _ 
 باشه؟ اتاقت ميارم صبحانتو بخوابه راحت نكن صدا و سر باشه

   

َ  گزاشته صبح تازه مرگشو كپه بعد ميزنيم حرف صبح گفت كه عوضى اين _   اصال ها
 شه بيدار ميكنم كار يك

 نبود خوردنش جوش و حرص از خبر و بود تفاوت بى و آرام عجيب امروز عمه  
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 خود حاال بزنى حرف باهاش نميشه ساعت چند تا ميشه عمر عين كنى اينكارو اگه _ 
 دانى

  

 (ندارم صبر جز اى چاره كردما گيرى عجب خدايا ) 

 سينه هب دست و نشستم رويش به رو دقيقا نفره سه كاناپه روى رفتم كه نشيمن به  
 تبمر  نا موهايش ، ميمانم منتظر همينجا شدنش بيدار تا گفتم خودم با و شدم اش خيره
 رشلوا و پيراهن با اينكه از بود كرده تر سال بچه را اش چهره و بود ريخته صورتش روى
  گرفت ام خنده بخوابد است شده مجبور رسمى

 (ميدادم بهش ميكردم پيدا عمه بقچه از كردى شلوار يه كاش) 

 كه گزاشتم دهانم جلوى را دستم و كردم تصور كردى شلوار در را اش چهره بعد 
 ما خنده آگاه خود نا افتادم عمه كار و ها سفته ياد وقتى ولى نشود بلند ام خنده صداى
 ...كرد عوض نگرانى و غم با را جايش

  

 را خودم وقتى ولى آمد نمى يادم به چيزى ثانيه چند براى كردم باز كه را چشمهايم 
 جذاب غول از خبر رو به رو كاناپه روى و خوابم غرق و كشيدم دراز كاناپه روى كه ديدم
 زدم صدا را عمه بلند صداى با و پريدم جايم از باشد زيرم ميخ اينكه مثل نيست

 آمد بيرون اتاقش از هراسان عمه 

 چته؟ مادر چيه _ 

  

 :ميلرزيد صدايم بودم كرده بغض 

 !رفت؟ _ 
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 جوابم و شد خارج دستشويى از دست به حوله معين كه بود نداده جوابى عمه هنوز 
 داد را

  نرفتم نه _  

  

 و شدم بلند جايم از بودم خوشحال حد اين تا حضورش از كه بود بار اولين اين و 
 ايستادم رويش روبه

  خير به صبخ سالم _  

  

 هم باز معين اند خورده جا كه داشتم حتم ام شده متبلور تازه شعور و ادب از دو هر 
  داد جواب سرد

  بخير ظهر و سالم عليك _ 

  

 وتاد شما به من حاال :گفت ميرفت آشپزخانه سمت به كه حالى در كنان خنده عمه 
 !صبحانه؟ يا بدم نهار تنبل

  

 بود جانش ما پرى از مجدد دلبرى حال در هم محترم غول 

 واسم ميكرد محرومم صبحونه از آقا ميموندم خواب كه جمعه ها صبح يادته _ 
 كردم رو اونا س*و*ه االن ؟ اتاق تو مياوردى خودم قد غازى يه يواشكى

  

 !!!(ميرسيده؟ آقا اين به زورش كه بوده كى آقا اون ببين ) 

  

 :كردم تكرار را سوالم درنگ اى لحظه بدون و آوردم خاطر به هم باز 
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 پس؟ ميزنيم حرف كى _ 

 مسخره تيپ با انگار نبود انگيزش تاسف نگاه از خبرى كرد نگاهم مستقيم بار اين  
 بود راحت جديدم

  ميزنيم حرف بعد بخوريم چيزى يه _ 

  ندارم ميل چيزى من _ 

 ميزنيم حرف سرمت بعد پس اوكى _ 

  

 !!خوبه حالم كه من _ 

  باشى المس و قوى بايد بدى بدهيمو بتونى اينكه واسه پايينه خيلى فشارت هنوز نه _ 

  

 حض هم عمه و بود اشتها خوش عجيب شدم همراهش صبحانه خوردن در ناچار به 
 ردك تشكر و شد سير باالخره ، خوردنش كشيدن طول از عصبى هم من و خوردنش از ميبرد
 :گفت ميشد بلند جايش از كه درحالى من به رو بعد و

 ميزنيم حرف بيا كردى جمع رو ميز _ 

  

 ميز دتن تند اعتراضى هيچ بدون ميكردم عمه كمك بايد يعنى ! فهميدم را منظورش 
 رويش روبه صندلى نزدكترين در سپس !!! شستم را ها استكان حتى و كردم جمع را

 هب شروع نهايت در و آورد باال را بود اش گوشى در كه سرش كردم آمادگى اعالم و نشستم
 :كرد نطق

 كنى؟ جور ميتونى رو ميليون ٥١١ _ 

 آره؟ شه پيدا شروين اگه _ 

 نشه؟ اگه و _ 
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 :دادم جواب صداقت با ولى درمانده  

  نه _ 

 كنم اقدام قانونى مجبورم صورت اين در پس و ميدونى اينو كه خوبه _ 

 هست هم ديگه حل راه ٢ گفتى اما _ 

 بياد بر پسش از تو مثل آدمى ميدونم بعيد اما آره _ 

 رب كرده واسم حماقتو اين كه عمه خاطر به ، ميام بر _گفتم؛ هيجان با و شدم هول  
  ميام

 !؟هركارى _ :پرسيد مرموزى حالت به و كرد ريز را چشمانش و كرد كوتاه سرفه چند  

  هركارى آره _ 

  كنى كار واسم بايد بخوام كه وقت هر تا _ 

 كارى؟ چه _ 

  كارى هر _ 

 هست؟ چى كارى هر خوب _ 

 ميشى من آدم _ 

 ردك سعى كه شد متوجه هم خودش و بودم شده گيج كامال نميفهميدم را حرفهايش  
 بگويد تر واضح را منظورش

 مطمئن و باشه تامم اختيار در ثانيه هر كه دارم احتياج نفر ٢ به شركت كاراى تو _ 
  بده انجام مو به مو اوامرمو همه مجبوره و نميكنه خيانت باشم

 نيست حاليم هيچى نكردم شركتى كار حاال تا من _ 

  ميگيرى ياد _ 

 ميخواى؟ همينو فقط _ 
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 و آزاديت دادن دست از بين باشى نميتونى خودت واسه ديگه نيستا آسونى كار _ 
 كنى انتخاب ميتونى رو يكى ات عمه رفتن زندان

 كى؟ تا فقط قبوله همين نه نه _  

 است زنده ات عمه وقتى تا _ 

   

 :داد ادامه توجه بى او ولى !!! خوردم جا بيانش صراحت از 

 كه بگزرونى باهاش بتونى زندگيتو كه گرفتم نظر در واست ماهانه حقوقى ٢ البته _ 
 پاداش عنوان به باشم راضى ازت اگه و ميشه حالت شامل بدى انجام خوب كارتو اگه

 همه ات عمه فوت از زودتر خيلى ممكنه كه بگيرى پس رو ها سفته از يكى بار هر ميتونى
 شى آزاد و باشى گرفته پس رو

   

 است اسارت نوعى هم اين كه ميدانست خودش 

  

 كنم؟ ولش بايد ميخونم درس من _ 

   

 خوندن درس واسه اصوال من بزاريم ميتونيم تبصره ٢ _ :گفت و كرد فكر كمى 
 ارىد اجازه باشه عالى ترم هر تحصيليت وضعيت و ها نمره اگه قائلم زيادى ارزش و احترام
  ميدم مرخصى بهت هات كالس ساعت واسه من و بدى ادامه رو بعد ترم

  

 بخونم درس طورى چه بريزى قراره سرم كه كارى همه اين با ميكشى زحمت واقعا ) 
 !(باشم؟ هم عالى كه
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 پذيرفتم را شروطش ناچار به و كنم رها را هايم زحمت و دانشگاه آمد نمى دلم ولى 
  .كردم امضا را بود كرده آماده قبل از كه اى نامه تعهد برگه و

 يك شروع يعنى اين و ميرفت زندان به عمه روز آن فرداى ميزدم تعهدم زير اگر 
 ...جديد و سخت زندگى

 هشتم قسمت پايان 

  

 عشق حضرت نام به 

  

 ميميرد امشب مرد اين نهم قسمت (=<٩) 

   

 را شب باشم معين شركت صبح ٨ بود قرار بود ام زندگى شنبه ترين مهم شنبه آن 
 عمه اصرار اب مختصرى صبحانه بودم كالفه حسابى استرس از بخوابم بودم نتوانسته درست
 ار  ميكردم تن دانشگاه معموال كه اسپرتم مانتو كشيدم رويم و سر به دستى و خوردم
 ايمموه كردم سر را داشت خوانى هم آرايشم با كه را ام آبى سبز رنگ خوش شال و پوشيدم
 هك بودم شالم رنگ هم كتونى كردن پا حال در ، ريختم صورتم روى شلوغ صورت به هم را
 ىگوش با را چشمانش در اشك دارد بغض بود معلوم ايستاد كنارم و آمد قرآن و آب با عمه
 ميخواند دعا لب زير و كرد پاك اش روسرى

 !قندهار؟ سفر ميرم دارم مگه چيه اينا عمه _ 

 نكن پا به شر اونجا شو عاقل خدا رو تو شم مرگت پيش الهى _ 

 انتظارمه در چى نيست معلوم شازده خريد زر بنده شدم كه فعال شرى چه _  

 خارج خانه از و سيدمش*و*ب ريخت سرم پشت آب و كرد ردم قرآن زير از عمه 
 شدم
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 (بياد سرم باليى نزار و كنار بزار رو لج سر بار اين و بيا خدايا) 

 !!!بود خودم خداى از من هاى خواست در اولين جز اين و 

 با مشد مجبور برسم وقت سر اينكه براى داشت فاصله خيلى خانه از شركت آدرس 
 بروم، دربست تاكسى

 باور كس هيچ مطمئنم خوردم، يكه عظمت آن با شركت ديدن از رسيدم كه وقتى  
 كرده صبح ما محقر خانه كهنه كاناپه در را شبى عظمت و شوكت اين صاحب نميكرد
 !!!است

 افتاده جا زن يك بودم ديده روز آن تا كه هايى منشى همه برعكس شركت منشى  
 با هميدف وقتى و زد كوتاهى لبخند ديدنم با داشت متينى و دقيق نگاه كه بود ساده ظاهرى با

 :گفت و كرد نظاره را پايم تا سر متعجب دارم شخصى قرار نامدار

  دارند قرار شما با بودند نفرموده رئيس _ 

 هستند حضورم جريان در خودشون بگين لطفا، بگيرين تماس شما _ 

 وقت هيچ نيستند شركت ساعت اين ايشون _ 

  

 !!!بود صبح ٨ قرارمان كه بودم مطمئن خوردم جا جمله اين شنيدن از  

 ميارن؟ تشريف كى _ 

  زودتر كمى هم شايد بيان ٢٢ شايد دارن مهمى جلسه ٢٢ ساعت كه ميدونم فقط _ 

  

  اكسىت پول همه اين و نشم بيدار سحر كله صبح من كه بگى ميمردى بيشعور آدم ) 

 !!!(ندم دربست 

  

 بمونم؟ منتظر همينجا ميشه خانم _ 
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 ميكنم خواهش بله بله _ 

 جاماين من كنين آورى ياد حداقل بزنين زنگ موبايلشون به كنين لطف نميشه _ 
 !!!رفته يادشون شايد

 تماس رئيس شخصى تلفن به ضرورت وقت در جز وقت هيچ من عزيزم متاسفم _  
  نميبرن ياد از رو چيزى هيچ ايشون مطمئنم و نميگيرم

 هم مهم و نيستم ضرورى من كه اينه منظورش نكبت پيرى !!ضرورت؟ وقت )  
 !!!(نيستم

  

 مهع از را تماسش شماره گرفتم تصميم نشستم ها صندلى از يكى روى حرص با 
 صبر ردمك سعى شدم پشيمان بعد اما است گزاشته كارم سر كه كنم كشش فحش و بگيرم
 ...كنم پيشه

  

 اعثب بود كوتاه پيام يك دريافت معناى به كه ام گوشى بلند جينگ جينگ صداى 
 بود ناهنجارى بسيار صداى كه بفهماند من به دارى معنا نگاه با منشى شد

  

 :ريخت هم به ذهنم همه متنش و پيام ديدن با 

 ٥ اعتس نگرانتم من جوجوى اومده سرت باليى چه شنيدم تازه ببينمت بايد يلدا _ 
  باش سعيد كافه

  

 ار  يكى اين احوال و اوضاع اين در !ميداد؟ من به پيامى همچين جراتى باچه اشكان 
 !!!داشتم كم

 روزهاى ترين سخت در كه كسى به دادن جواب از واقعا اما ميدادم را جوابش بايد 
 تمام ردك تصادف كارش صاحب ماشين با وقتى آوردم ياد به بودم بيزار نبود كنارم ام زندگى
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 اش شكسته پاى عمل براى كه روزهايى تمام نيوفتد دردسر در كه دادم را اندازم پس
 بى اشكان وحشتناك روزهاى آن در بود كجا و كردم سپرى بيمارستان در بود بسترى
 !معرفت؟

 ماا گزاشتم كيفم در را گوشى و شدم بيخيال نداشت هم دادن جواب لياقت آدم اين 
  شوم بيخيال و بگزارم كيفم در هم را مشغولم ذهن ميشد كاش

 معين صداى متوجه كه بودم كالفه انتظار اين از حسابى من و بود ٢١ حدودا ساعت 
 همراهش هم جوان مرد دو شد اتاق وارد هم بعد ثانيه چند بود غرلند مشغول كه شدم
 با همراهش مردهاى از يكى روبه نشد حضورم متوجه حتى كه بود عصبى اينقدر بودند
 :گفت بلندى نسبتا صداى

  مزايده تو شركت آمار تو زدين گند اينجورى كه نيست اول بار اين _ 

 ميانى در پا كرد سعى هم ديگرى و بود انداخته پايين سر هم پريده رنگ جوان مرد 
 كند

 حتى باشيم شاهد رو اى سابقه بى رشد و شيم خارج ركود از دادم قول من رئيس _ 
  داشتين ايمان من به هميشه شما! مزايده اين بدون

  كشيد موهايش بين در پنجه باز و زد پوزخندى معين 

  باشه چشمم جلوى عماد نميخوام فعال _ 

  

 :آمد حرف به باالخره بود مذكور عماد همان گويا كه پايين سر جوان مرد 

 لوج كه نميام خونه هم روز چند ات اجازه با نشه خورد بيشتر اعصابت كه ميرم آقا _ 
  نباشم چشم

  

  بندازد پايين سر دوباره كرد مجبورش و كرد نگاهش بار شماتت معين 

 نميدم اجازه نه _ 
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 برايم داستان شد، اتاقش وارد اش منشى و من به نگاه بدون حرفى هيچ بى بعد  
 انگار عمه جز همه با مرد اين داشت؟؟ او با نسبتى چه نامدار خانه هم عماد اين شد جالب
 !!!داشت اى خصمانه رفتار

  

  پرسيد من به رو است نگران و دستپاچه بود معلوم كه منشى 

 د روز ٢ ميشه _ 

  

  نميپذيره رو كسى مطمئنم رئيس االن ؟ بيايد مالقات واسه يگه 

  

 :گفتم جدى لحن با شدم بلند جايم از عصبى 

  بگو اينو و بزن زنگ بهش االن همين منتظرم اينجا ساعته ٢ من_  

 الماع را حضورم معين به احترام با و رسمى خيلى و برداشت را گوشى ميلى بى با  
 چند زا بعد كردم اجبارى و سرد تشكر شوم داخل ميتوانم كه گفت تماس قطع از بعد و كرد
 شدم وارد زدم در به كه اى ضربه

 وىر داد را سالمم جواب اينكه از بعد من شدن وارد با بود ايستاده پنجره كنار معين 
 كرد نشستن به دعوت هم را من و نشست اش شاهانه صندلى

 اومدى؟ وقته خيلى _ 

 اينجام ٨ از _ 

 ندادى؟ خبر چرا _ 

 نميزنه زنگ موبايلت به ضرورت وقت جز گفت منشى _ 

 اول درس خوبه _ 

 !چى؟ _ 
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  نميزنى زنگ من به ها صبح مخصوصا ضرورت وقت در جز _ 

  دادم تكان سر موافقت عالمت به شدم كه منظورش متوجه  

  

 به زشآمو از بعد البته ميشه نشسته باز كم كم شركته منشى كه ساله ٣١ يگانه _ 
  تو

 (باز پيرزن هست هم صميمى چه اوه اوه ) 

 از ور كارى كالس و ادب البته و مسئوليتها تك تك و بشين كنارش االن همين از _ 
 سر امروز ٦ ساعت تا ميدم يادت خودم كنم وقت كم كم مسائلم ساير و بگير ياد ايشون
  بيار منو قهوه و برو االنم ببرى رو استفاده حداكثر كن سعى كارى

  

  

  !(آبدارچى؟ يا بودم منشى من !؟ چى ) 

 كرد وجودم كل روانه را تلخ نگاه همان باز كه بودم آوردن قهوه بهت در هنوز 

 و نقاشى هم قدر اين بپوش كار محيط مناسب رسمى لباس نيا مدلى اين فردا از _ 
  نيست الزم صورتت روى آميزى رنگ

  

 دلگ يك با را دستورهايت اين همه جواب نبود لنگ كارم نبودى نامدار معين اگر ) 
 (ميدادم

  باشه _  

 نه باشه _ 

 چى؟ _ 

  چشم _ 
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 تلخ اش قهوه كه كرد تاكيد آخر در توجه بى هم او و گفتم غليظى چشم حرص با  
 باشد،

  

 ىكس بنده نميدى هم س*و*كاب در حتى كه ميكنى تجربه را زندگى امروز از يلدا  
 عزم دست بر تبر چگونه نامدار معين تو و نميگنجيد هرگز منى چون قاموس   در شدن
 ...اى كرده جزم را من اين شكستن

  

 در آمد و رفت است تر سخت دنيا در كارى هر از بودن معين منشى فهميدم روز آن 
 به قريب شركت ام شده واحد س*و*اتوب سوار ميكردم احساس كه بود حدى به شركت
 قوانين ميشد اداره من زندگى جادوى چراع غول توسط امپراطورى اين و داشت كارمند٣١١
 مانند بود پيچيده خيلى غول همين توسط شده وضع

 !!!قطور كتاب چند كردن حفظ 

 كه ودب دقيقى و قانونمند زن (يگانه مريم )يگانه خانم نديدم را معين ديگر عصر تا 
 مورا به رسيدگى دقيق ساعت حتى ميداد آموزش من به را نكات تك تك خاصى وسواس با

 !!!خور پر غول اين شكم

 هچ نفهميدم گزاشتم استراحت كمى براى ميز روى را سرم كه بودم خسته قدر آن  
  است برده خوابم طور

 از و بود معين اتاق داخلى كد پريدم خواب از زده وحشت ميزم روى تلفن صداى با 
  نبود خبرى هم يگانه خانم

 بله؟ _ 

 دگىزن در كه بود آوايى ترين زيبا كنم اعتراف بايد كه هميشه جذاب بم صداى همان 
 بودم شنيده ام
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 ؟ خوابى _ 

 نه نه :گفتم دستپاچگى با 

 !چرا؟ ميزه روى سرت است دقيقه ٢٧ پس _ 

  

 نظر زير را حركاتم دوربين طريق از مدت اين تمام فهميدم و آمدم خودم به تازه 
  است داشته

 برده خوابم نشدم متوجه _ 

 ٢ ، كنم خرج ادارى ساعات توى كارمندم خوابيدن براى ندارم مفت پول من _ 
  شه جبران ميمونى اضافه ساعت

 خرجش دل در بودم بلد فحش هرچه من و كرد قطع را گوشى معطلى بى بعد و  
 ... شوم سبك كمى حداقل كه كردم

 نهم قسمت پايان 

  

 الرحيم الرحمن الله بسم 

 ميميرد امشب مرد اين دهم قسمت(=<٢١) 

  

 جمله تماسش هر با بار هر من و گرفتن تماس به كرد شروع اشكان ٥ ساعت از 
 كردم مرور خودم با را معروفش

 "شد تمام كه بود تفريح يك "  

  

 با دوباره تا كردم خاموش را ام گوشى سپس و نشود نگران كه دادم اطالع عمه به 
 !!! بودم كالفه و خسته كافى اندازه به نريزم هم به ام گوشى صفحه روى اسمش نمايش
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  است آمده صفر روى ام انرژى آمپر كردم احساس شد كه ٧ ساعت  

 براى برگه كلى با را من پيش ساعت ٢ هم يگانه خانم بود شده خالى تقريبا شركت 
 !!!بود رفته خانه به و بود گزاشته تنها تايپ

 دست كار از خودش باالخره كه شدم خوشحال كرد باز را اتاقش درب كه معين 
  ميكند مرخصم و است كشيده

 شد؟ تموم كارات _ 

  شد تموم كارم ساعت ولى نه _ 

 داد تحويلم را خودش مخصوص لبخند يك و كرد ريز را چشمانش  

  برى ميتونى ديگه ساعت ٢ ميكنم تايين من كارتو ساعت _ 

  !ديگه؟؟ ساعت يك !!!!!چى؟؟؟ _ 

  

 كمه؟ :گفت ريلكس خيلى 

 ؟ ام آهنى آدم من مگه _ 

 پس ساعت ٢ _ 

   

 انفجار حد در بودم عصبى 

 چته تو _ 

  

  شما نه تو بگم بار چند _  

 رمب بزار كن لطف ميره گيج داره سرم نيست خوب حالم من شما آقاى رئيس آقاى _ 
 حاضرم گزارى خدمت در صبح بميرم خونه
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  شد دقيق صورتم روى كمى كردم حس شد عوض اش چهره حالت 

  باش پاركينگ تو ديگه ساعت نيم _ 

 ساختمان در جلوى رسيد كه رفتن وقت ، شد خارج من نظر شنيدن بدون هم باز 
 شتپ اشكان هاى پيام بدهم خبر عمه به كه كردم روشن را تلفنم اينكه محض به شركت
  آمد هم سر

 !!!تهديد به بود كرده شروع هم آخرش پيام در 

 ينمع با پاركينگ قرار !!! .كند تهديد را روزها آن يلداى نداشت حق كسى !؟ تهديد 
 زا شكايت و حرص هرچه برداشت كه را گوشى گرفتم تماس اشكان با و كردم فراموش را
 در ام حنجره كردم حس كه بود بلند آنقدر صدايم كردم بارش داشتم دنيايم زندگى همه
 نميشنيدم اصال را اشكان حرفهاى كه ميزدم جيغ آنقدر است بدى فشار

 وشىگ بودم نشده متوجه اصال و بودم رسيده خيابان سر تقريبا آمدم خودم به وقتى 
 !!!!( معين واى )بود گذشته پاركينگ قرار از دقيقه ٣١ كردم نگاه كه را ساعتم كردم قطع را

 كرد مجبورم ماشين يك ممتد بوق صداى كه ميدويدم شركت سمت به هراسان 
  (دش پيداش كجا از مزاحم اين ) بود دودى هايش شيشه كه سمج سفيد و ام بى يك برگردم

 ...االغ   بزغاله هوووووى :زدم فرياد و برگشتم عصبى زد بوق بيشتر و آمد دنبالم 

 پشت خودش !!كرد شوكه مرا جان غول باز كه بودم سوم حيوان كردن پيدا دنبال 
  منشست كنارش و شدم سوار برخوردم از شرم با هم من شم سوار كه كرد اشاره بود فرمان

  بود؟ كى _ 

 ؟ كى _ 

 شده گرفتنت آبغوره اين باعث كه همون _ 
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 در را خودم سريع ميكردم هم گريه فرياد و جيغ حين در كه آمدم خودم به تازه  
 چه االن و سرخ و متورم ام بينى و چشمها و بود هايم گونه روى اشك رد كردم نگاه آينه
 نبود بردار دست ولى داشتم معين براى جوابى

 پرسيدم سوال شما از _ 

 بود؟ كرديم امضا كه نامه توافق جز _ 

 چى؟ _ 

  احساساتم ترين شخصى تو دخالت _ 

   

 ، كرد وتسك خانه به رسيدن تا و نجنگيد كه بود كننده قانع برايش جوابم كنم فكر 
 اركپ حال در شدم متوجه كه شدم پياده ماشين از سريع و كردم تشكر رسيديم كه وقتى
 است ماشينش كردن

 قدر اين كه ديده چى ما فكستنى خونه توى !نداره؟ زندگى خونه اين خدا اى ) 
  !(؟ اينجا بياد مشتاقه

 داشتم ارك نخير شخصيتم؟ راننده كردى فكر :گفت و زد پوزخندى ايستاد كنارم وقتى 
  برسونمت كنم لطف گفتم ميومدم اينجا تا

 دارى كار ما خونه روز هر انگار شما _ 

 بود؟ نامه توافق جز _ 

 چى؟ _ 

 بزرگترت كار تو فضولى _ 

  

 !!!( ميشد خفه حتما نميكرد تالفى اگه ) 

  باشم راحت خودم خونه تو دارم دوست آخه _ 
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 تىح شدم وارد و انداختم كليد توجه بى ميشدم نشناس نمك عجيب ها وقت بعضى 
 خانه و نيست رئيس ديگر كه اينجا كردم فكر خودم با گزاشتم باز را در فقط و نزدم تعارف
 !!! كنم رفتار خودم ميل طبق بايد و است خودم

 را ينا عمه و ميكند تحريك بدجور را گرسنه و خسته آدم يك مشام سبزى قرمه بوى 
 يرفتمم اتاقم به وقتى و كرد صورتم به نگرانى ،نگاه گويى آمد خوش از بعد ميدانست گويا
 كردى؟ اذيتش چرا؟ كرده گريه _ :ميپرسيد آرام صداى با نامدار از كه شنيدم

 نباش نگران ميشه حل باشه خودش تو يكم بزار _ :داد جواب هم نامدار 

  

 ديگرى خلوت به و نميشد سمج عمه مثل آمد مى خوشم معين شعور قسمت اين از 
 . ديدم نزديك از خيلى بعدها را اين ميگذاشت احترام

 سنجاق يك كمك وبا پوشيدم را ام خرسى ست راحتى لباس و شستم را صورتم 
 ...كردم جمع ازصورتم را موهايم بلند سمت شكل ستاره

 از دارم، فشار افت باز ميكردم احساس و لرزيد مى خيلى ظهر از بعد از دستانم  
 يمن يك و نمود لطف هم معين و شكفت گلش از گل ديدنم با عمه رفتم بيرون كه اتاق
 ( نداد تذكر كه مناسبه لباسم حتما) كرد من خرج نگاه

 اكر  موسيقى كردم عوض را كانالش و برداشتم را بود روشن كه تلوزيون كنترل  
 موز شير و كيك با هم عمه كردم همخوانى به شروع من و بود پخش حال در ام عالقه مورد
 كر بغلم و نشست كنارم و كرد پذيرايى من از

  

 (االن ميكنه شروع گنده غول اين جلوى باز )د 

 شدى خسته رفتى كار سر كه الهى برم قربونت مادر _ 
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 كرد عوض را حرفش سريع عمه و رفت اى غره چشم معين 

 نه؟ مگه ها داغونه و درب خيلى خونه اين ميگم يلدا _ 

 بود تابش لب غرق باز و بود انداخته پايين سر معين  

  

 خودته عين عمه آره _ 

 خنديدم بلندى صداى با بعد و 

 كنيم عوضش بهتره ميگم ، وروجك تو دست از _ 

  نهك زياد امسال احتماال هم كرايه ميكنيم كاريش يه واسا نشده سال سر كه هنوز _ 

 ايهكر  بهتر جا يه ميتونيم دارى خوب كار كه هم شما ديگه ميگم همينو منم خوب _ 
  كنيم

  

  بزنيم حرفشو بعدا ميشه _ 

  بكنيم هايى بحث چنين معين مقابل در نداشتم دوست  

 شد شروع هايش نگرانى باز و گرفت دستانش ميان را دستم و كرد قبول عمه 

  يخى قدر اين چرا واى _ 

  ميلرزه دستام ظهر از بعد از نميدونم _ 

   

 تنگرف حال در كه بود معين مردانه و پهن دستان بين در دستم مچ بعد ثانيه چند 
 باز و دكشي پايين سمت به را چشمم انگشت با و شد خيره چشمانم در صدا بى بود نبضم

 شد خيره چشمم در موشكافانه
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  ميكنه مصرف درست داروهاشو ما پرى _ 

 :داد پاسخ بود نگرانى و تشويش سرتاسر كه عمه  

 رمشس تو زدين اوليشم يكى اى هفته گفتين خودتون كه آمپوالشه فقط آقا بله _ 

  

 نوشيدم را موزم شير توجه بى و برگرداندم را سرم 

 نباشين نگران خوبه حالم من _ 

  

 پيچيد سرم در بياورد پايين ممكن حد در بود كرده سعى كه صدايش 

 مريض كارمند يك كه شركتم و سفتتم ميليون ٥١١ نگران نيستم تو نگران _ 
 من شركت ضرر يعنى اين و داره كمترى بازدهى

  

 ( مادى دوست پول غول ) 

  

 خاموش را تلوزيون هم حين همين در بياورد را داروهايم كه داد فرمان عمه به بعد 
 اين برابر در قدرتم و زور همه با من ، كرد هدايت اتاقم سمت به و گرفت مرا دست و كرد
 بودم ناتوان موش يك مثل گوريل

 بكشما راحت نفس نميتونم تو دست از اينجا نه شركت نه من _ 

 بزنى حرف درست بزرگترت با ميگيرى ياد كى ، شما نه تو _ 

  

 رئيس چشم _گفتم آميزى تمسخر لحن با 

 كردم خنديدن به شروع بعد و 
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 نيست خانم يك شان در اصال خنديدنت مدل _ 

 !!(آخه؟ چه تو به بگه نيست يكى ) 

  

 كاويدن مشغول و برداشت نصيحت از دست معين شد وارد كه داروها كيسه با عمه 
 بكش دراز لطفا :گفت من روبه و شد نظر مورد داروى

  

 (شده مودب چه اوه اوه !؟ لطفا ) 

 گفتم سريع ميكرد خارج پالستيكش از كه سرنگى ديدن با 

  نميزنم آمپول من _ 

 ميزنى _ : گفت ريلكس خيلى  

 تهسخ ميشم اذيت سفته و قوى خيلى ورزش خاطر به عضالتم من نميزنم نخير _ 
  واسم

  

 بود او خنديدن نوبت بار اين 

  ميترسى؟ _ 

   

 گفتم عاجزانه عمه به رو ببرد لذت و كند عصبى مرا توانست باز 

 ديگه بگو نميزنم آمپول من بگو بهش عمه _ 

  

 گفت سريع و بزند حرفى عمه نداد اجازه 
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  ميام كنار ترسو اين با خودم من لطفا باش بيرون شما جان ما پرى _ 

  بست را در معين بالفاصله و كرد امر اطاعت هميشه مثل هم عمه 

 ، درد از بيشتر واقعيت  

 مايع هك حالى در ميكشيدم خجالت و ميترسيدم بيشتر بزند را آمپول معين اينكه از 
 داد تذكر باز ميكشيد بيرون سرنگ با را آمپول داخل

 عفض خاطر به كه جديدته نقشه اينا اگه ، ميكنى نگاه منو دارى واسادى كه هنوز _ 
  توافق زير ميزنى دارى يعنى و اشتباهى در كامال نياى كار سر روز چند مريضى و

  

 ( كردما گيرى عجب بابا اى ) 

  

 ضربان كردم حس كردم فرو بالشتم در را سرم و كشيدم دراز خجالت با ناچار به 
 ارشفش و زد سرنگ به ضربه چند كه پاييدم را معين چشمى زير است انفجار حال در قلبم
 ردمفش بالشت در حدى به را سرم نداشتم كردن نگاه قدرت ديگر .شود خالى هوايش تا داد
 لباس و شلوار از اى گوشه و نشست تخت روى كنارم ، نبيند صورتم در را نگرانى و شرم كه
 ولى شد رابرب هزار استرسم كشيد پوستم روى كه را يخ الكلى پنبه كشيد پايين كمى را زيرم
 و داد رفشا بود كشيده پنبه كه نقطه همان روى قدرت با را انگشتش نبود تزريق از خبرى
 شد بلند آخم

  نميشه اينجورى كن شل _ 

 راغمس به موضوع اين آمپول قبل گى بچه از بودم كرده فشره را عضالتم ناخودآگاه  
  آمد مى

  نميزنم باشه _ :گفت و كشيد بلندى پوف است شده كالفه بود معلوم 
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 به را سرم دستش با كه شوم بلند خواستم كشيدم عميقى نفس و شد راحت خيالم 
 چنان است شده ام عضله وارد سر دو شمشير يك كردم حس آنى در و برگرداند اولش جاى
 كشيدم جيغ كه سوختم

 ميشه تموم االن بمون همينجورى نخور تكون _ 

 (يلدا سرت تو خاك زد گولم بچه يه مثل) 

   

  كشيدم درد هم باز كشيد بيرون كه را سوزن 

 (نميزنن رحمى بى با آمپولو اينجورى هم خر به معين كنه لعنتت خدا ) 

  كشيد باال را شلوارم و داد فشار سوزن جاى روى را پنبه  

 شه كمتر دردت تا بكش دراز و جات از نشو بلند ربع يك _ 

 گفتم بلند صداى با و كردم پرت اتاقم بسته در به را بالشت رفت بيرون كه اتاق از  

  بمييييييييرى بميرى اميدوارم _ 

  

 گفتم خسته شدم بيدار است شده شام وقت كه ميكرد نوازشم كه عمه صداى با 

 كردم ميل آمپول سيرم شده كور اشتهام بخوابم بزار _ 

  رمدخت شده بهتر حالت گرفتى رو و رنگ ببين _ :گفت و سيد*و*ب را ام گونه عمه 

 بخوريد هم با بريد نميخورم عمه _ 

  داشتم شرم خيلى معين با رويارويى از واقعیت 

 نميره پايين گلوم از غذا تو بدون تنها منم رفت موقع همون آقا _ 
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 درك را حسم شايد كردم فكر خودم با بعد و شدم خوشحال جمله اين شنيدن با 
 ...است رفته كه كرده

 بود باال ام كارى استرس و فشار ميگذشت شركت در كارم شروع از هفته يك 
 داخلى امور براى فشرده هاى آموزش تحت و بود منشى يك فراى وظايفم ميكردم احساس
 اىه دادن گير مانع اين ولى بود شلوغ خيلى سرش هم معين بودم شركت كاربردى و مهم
  نميشد من به اش پياپى

 كه دز  فرياد سرم چنان هم يكبار و بود كرده توبيخم كارمندها همه مقابل در بار چند 
 گراندي با رفتارش البته نداشتم را سايرين با شدن رو روبه و شركت به آمدن روى شرم از
 شركت در خاندانش اعضاى از نفر چندين كه شدم متوجه كم كم نبود ازمن بهتر هم

 و زير سربه و آرام ساله ٢٧ حدودا پسرى بود عمويش پسر كه عماد جمله از مشغولند
 هم او با نميخواست دلت كه بود حرف كم قدر آن داشت اى غمزده نگاه افسرده كمى البته
  ... شوى كالم

  

 به هفته آخر بود قرار هم افى و نبود اشكان از خبرى ديگر روز آن تماس از بعد 
 برگردد تهران

  

  داشت خارجى و داخلى مهم جلسه چند معين هم روز آن 

 و كردم آماده را اش زعفرانى نبات با زبان گاو گل نوش دم نهار از بعد برنامه طبق 
 ورتص كه همينطور ميكشيد موهايش الى پنجه مدام بود شلوغ خيلى سرش بردم اطاق به

 در ودش حل تا بزنم هم را نباتش خواست من از ميخواند بودم نوشته من كه را صبح جلسه
 گفتم دل

 (شدم آقا كنيز رسما )  

 !!! دختر _ 

  ميكرد صدايم همينطور هميشه !!! بود متنفر آدمها اسم از انگار آدم اين واى 
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 رئيس بله _ 

 ميكردم خطابش رئيس شركت كل قانون و روال طبق هم من 

  

 منخواست اعضا جلوى اما شدم متوجه امضا قبل داره زياد كاستى ات جلسه صورت _ 
 بياى وضعت و سر اين با نيست الزم هم وزارت ٢ ساعت جلسه باال ببر دقتتو بدم تدكر
 بدى انجام خونه كاراتو و خونه برى ميتونى

  

 (ميگيره ايراد من شكل و سر از هميشه آدم اين !!! كردم تن رسمى لباس كه من ) 

   

 توجيحى طرح بايد فردا تا ميدم انجام همينجا كارامو شركت ميمونم ولى نميام _ 
 كنم تايپ شمسو مهندش

 كجاست؟ خودش منشى _ 

  مرخصيه شكسته پاش _ 

 واريز حقوقشم دوبرابر مبلغ ماهش اين حقوق بر عالوه بزن مالى امور واسه نامه _ 
  كنن

 (هك دختره نداره ام قيافه آخه مياد خوشش دختره ازين حتما مهربون معين به به ) 

 گفت كه بودم ام مسخره افكار درگير 

 نشنيدم _ 

  آمدم خودم به 

  رئيس چشم بله _ 

 سير هم باز چشم ميگن بهش بار ٦١روزى نفر ٣١١ داره شنيدن چشم عقده ) 
 ( نميشه
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 كرد شروع باز كه كردم را اتاق از خروج قصد 

 برى؟ دادم اجازه _ 

 برگشتم و ايستادم سرجايم حوصله بى 

 هست اى ديگه كار _ 

 ميكنم خودم كارى يك فرداتم كارا واسه ، ديگه ساعت ٢ خونه برو _ 

 !(كرده؟ گل مهربونيش رگ ) 

  

  رئيس چشممممم _ 

 انگار !!كشيد؟ باال را داغ دمنوش ليوان طور چه اى لحظه در نفهميدم هنوز من و  
 !!!نميتركيد خوردن آنهمه وجود با كه بود زده كانال يك كرج سد به شكمش براى

   

 نمك خريد يكم راه سر كردم س*و*ه برميگشتم خانه به زود كه بود كارى روز اولين 
 جيگرى الك بود خريد قسمت ترين بخش لذت آرايش لوازم و الك خريد برايم هميشه
 زندگى به كه بود رسيده وقتش ، خريدم رنگ همان لب رژ همراه داشتم دوست كه ماتى
 قتىو بود شده تنگ برايش دلم كردم تماس افى با بدهم بها خودم به يكم و برگردم عادى
 از جدايى نقاهت دوره شايد ندارد غم ديگر هم او صداى كردم حس برداشت را گوشى
  داشتم لرزش و شديد سرگيجه گاهى هم هنوز من ولى بود كرده طى را آرمين

  عوضى معرفت بى يلداى سالاام _ 

  بابا تهران بياى ميكنى جمع نعشتو كى خودم كپل سالم _  

 اگه البته بزرگ تهران خورى دود يكم بريم ميام هفته آخر گفتم كه دادم اس _ 
 بده مرخصى جونيم جون نامدار

 جونى جون شد كى اوهوك _  
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 لو آرمينو اومدم يارو اين عشق به من اصال بودى موت به رو تو كه ها موقع همون _ 
  دادم

 !نبود؟ من خاطر به يعنى نكبت _ 

 ولش رو اينا دادم آب رو اشو پته اومدم سريع فهميدم وقتى من بابا چرا خخخخ _ 
 ميشه؟ شروع ديگه هفته دانشگاه خبر چه ها بچه از كن

 طول اى دوهفته هم دانشگاه بود شلوغ خيلى سرم ندارم خبر كس هيچ از _ 
  ديگه لقه و طق اولش ميكشه

 مياى دعوتم تپل مهمونى يك هفتم و بيست _ 

 ميخوره هم به مهمونى از حالم نحست تولد بعد از _ 

 قول قول مياد جا حالت بابا بيا تو ايش _ 

  

 ارهدوب و كنم سرخوشى احساس بيخودى ميشد باعث هميشه افى با كردن صحبت 
 ...نبود خوب برايم اين و بودم شده خوبى دختر زيادى شود تنگ عياش يلداى براى دلم

  

 برايم تاب لب يك معين كه داد خبر شاداب و خوشحال عمه رسيدم خانه به وقتى 
 ينباالتر  و مارك بهترين بود خودش مال مدل دقيقا شدم شوكه ديدنش با است فرستاده
  ، داشت فرق هم با رنگش فقط مدل

 شدم اش جعبه روى داشت ياد يك متوجه 

  

 "شركت بيشتر بازدهى براى كاريه ابزار نكن حسابش هديه " 

  

 (هآخ ميمردم تو از گرفتن كادو عقده از داشتم من انگار حاال چندشت سر تو خاك ) 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 88 

   

 هعالق مورد فيلم ديدن از بعد دهم انجام نحو بهترين به را فردا كارهاى كردم سعى 
 عاشق بيشتر هربار و ميديمش يكبار اى هفته حداقل تقريبا كه (اصلى ه*ا*ن*گ ) ام

  بخوابم گرفتم تصميم ميشدم باندراس آنتونيو

 ان با صبح 

  

 شال و كردم تن را ام زرشكى كت گرفتم دوش و شدم بيدار قبل روزهاى از تر رژى 
 دهش دار حالت باال سمت به كه ام آراسته موهاى مدل به كه كردم سر را پهنم مشكى نخى
 مشكى ورنى هاى كفش ، بود كرده جيگرم واقعا هم جيگرى رژ و الك آمد مى عجيب بود
 رشه جنوب از شد آغاز ها مزاحمت خيابان در رفتن محض به و كردم پا هم را بلندم پاشنه
  جوان و پير !!! ماشين باالترين مدل تا موتورى از بودن نوع همه شهر شمال تا

 تمام از ميخورد به حالم آذر چون مادرى داشتن لطف به آوردم خاطر به باز من و 
 !!!مرد يك هاى س*و*ه

 دلم در نرسيد زودتر ٢٢ ساعت روز هر روال طبق هم معين نبود شلوغ زياد شركت 
 ميكند مجبور را ما و ميخوابد ساعت اين تا راحت كه ميكردم نثارش بيراه و بد قدر چه

 !!! باشيم اينجا خوان خروس

 كارمندان جلوى كرد سعى كشيد هم در ابرو و كرد مكث لحظه يك من ديدن با 
 باشد دار خود بار اين ديگر

  بيار امو قهوه _ 

  

 شدم اتاقش وارد وقتى است نيامده خوش مزاقش به امروزم تيپ كه كردم حس 
  شد تبديل يقين به حدسم

  نك جمع من شركت از كردنتو جمع مشترى بساط دختر گرفتى اشتباه رو اينجا _ 
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 ...فقط من _ 

 كرد كامل خودش ميل طبق را ام جمله خودش و بزنم حرف نداد اجازه 

 نه؟ مگه كردى اضافه غلط فقط تو _ 

 رقد چه و كرد خودش نزديك و گرفت را بازويم چپش بادست و شد نزديكم كم كم 
 !!!مرد اين چنگال در ميشد تبديل ضعف به قدرتم

 تدس شصت با ميكشيدم نفس سختى به بازويم درد از و بود زياد دستش قدرت 
 هدفع اين و بودم شده تحقير كرد پاك را رژم زياد حرص و فشار با حركت يك در ديگرش
 !! نبود اولش

  

 مبغض نيوفتم زمين كه كردم حفظ را تعادلم سختى به كرد رهايم و داد هولم بعد 
 اين زا بودم متنفر قدر چه و ميلرزيد هم پاهايم دستانم بر عالوه اينبار بود شده تر عميق
 !!! خور سرى تو و ضعيف يلداى

 ..(ميكنم آوار سرت را هايت تحقير همه روز يك نامدار معين ميكنم تالفى ) 

 ضرب اتاق سنگفرش روى كفشش با و بود ايستاده من به پشت و پنجره روبه  
 گرفته

 !!!بود مشخص كامال اين بودو عصبى بود  

 ردك نگاهم خيره ، شود مسلط اعصابش بر كرد سعى كه سكوت دقيقه چند از بعد  
 بود بدتر فحش هزار از نگاهش كه

 فردا ات هم ماه آخر جلسه پوينت پاور كل ببينم نميخوام ريختنو امروز خونه ميرى _ 
 ميكنى آماده

  

 (بود هفته يك كار حداقل ساختن اساليد صفحه ٢١١ ممكنه غير اين ) 
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 بشه محاله فردا تا رئيس : گفتم ترس با  

 شد آور ياد را ام بدبختى باز و زد پوزخندى  

 باش مطمئن اينو ميكنم فسخ باهات دادمو قرار همه فردا نشه اگه _ 

  

 ، كرد خواهد را كار اين بودم مطمئن كه گفت محكم و جدى قدر آن 

 افتاد يادم تازه شدم پياده آسانسور از وقتى شدم خارج شركت از شرمساررى با 
  ميماندم منتظر بايد و بود رفته باال آسانسور اما ام گزاشته جا را جلسه ت ز اصل

  گرفت من از را ام توجه تمام مردى و زن صداى حين اين در 

 يزدم فرياد عصبى گاه و ميكرد التماس گاه هم ميكردمرد نفرين و ميكرد گريه زن 

 كه اومدى حاال عوضى شه تموم خواستى خودت شد تموم كن ولم مهرداد كن ولم _ 
 چى

 دادن شستشو مختو و دوختن و بريدن قرمساقت داداش و بابا اون نخواستم من _ 

 و البا مدل ماشين نيمخواستى زن پاپتى بدبخت توى آشغال بفهم دهنتو حرف _ 
 پى پا كه مونده چى ديگه حاال رسيدى بهش اسمم سر صدقه از كه ميخواستى آنچنانى خونه
 ميشى من

 ميخوام زنمو من _ 

  نميزارن دوشت روى منم نعش شد تموم نكن زنم زنم _ 

  نياى من با اگه مهشيد ميزارم دلشون به داغتو _ 

 ميبودى االنت فكر خوابيدى ه*ز*ر*ه يك با من تخت روى كه موقع اون كثافت _ 
  ميخوره بهم ازت حالم
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 برخاست هوا به جوان زن ناله صداى و پيچاند و گرفت را دستش عصبى مرد 

 وجود بى نامرد كن ولم _ 

  كنه داريتو عزا داداشت كه ميكشمت _ 

 دويد دو آن سمت به نگهبان 

 والله به كن ولش كن ولش مهرداد آقا _ 

 ميكشتتا بياد فرشيد آقا ميزنم زنگ  

  ببرن رو جانى اين بيان ٢٢١ بزن زنگ حشمت :زد فرياد نگهبان به رو جوان زن  

  

 انشج به لگد با كرد قصد و كوبيد زمين روى را بدبخت زن بود شده جانى واقعا مرد 
 ما رزمى آموزش سال چند همه چگونه بلند پاشنه هاى كفش آن با نفهميدم كه بيوفتد
  ...كردم پياده رويش يكجا

 يازدهم قسمت پايان 

  

 ها مهربانى خداوند نام به 

 ميميرد امشب مرد اين دوازدهم قسمت (=<٢٢) 

  

 ودب كننده غافلگير اولم حركت چون ولى نبود كم هم مرد زور كه كنم اعتراف بايد 
 كمكم به هم ديگر مرد دو و نگهبان كه آوردم شانس خيلى و داد دست از را تسلطش
 از و شد ماشينش سوار كنان تهديد و گويان ناسزا طوالنى كشمكش از بعد و آمدند
 شد خارج پاركينگ
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 جدى آسيب دستش كنم آرامش كردم سعى ميكرد گريه بلند صداى با مهشيد 
 بودم داده انجام كه زيبايى عمل خاطر آمد،به مى زيادى خون من بينى از ولى بود نديده
 دكتر؟ بريم :پرسيد نگران و گرفت ام بينى جلوى دستمالى نبود خوبى عالمت اين

  هميش خوب خودش بعد دقيقه چند تا ميشه همينجورى بخوره ضربه اين بابا نه _ 

  نجات؟ فرشته رسيدى كجا از تو _ 

  پايين افتادم قلپى آسمون از : گفتم و خنديدم 

 و بانمك بود ساله ٢٧ الى ٢٥ حدودا آمد مى آلودش اشك ظريف صورت به خنده 
 تهى وجودش ميفهمى اول برخورد در كه هايى آدم تيپ آن از بود پوش خوش و ظريف
 !!! بودن زرنگ حتى و نيرنگ از است

 بالفاصله و آمد ما سمت به مشوش و نگران اندامى خوش جوان مرد بين همين در 
 كشيد آغوش در را مهشيد

 تو وىر دست باز والله به ميكشمش رسيدم دير كه كنه لعنتم خدا كوچولو آبجى _ 
 كرد بلند

 گونه روى مانده جا اشك قطره و كشيد بيرون برادر گرم آغوش از را خودش مهشيد 
  گفت؛ بريده بريده ميكشيد باال ريز ريز را اش بينى كه حالى در و كرد پاك را اش

 ميكشتم لگد زير نميرسيد راه از خانم اگه فرشيد _ 

 اى انهشناس قدر نگاه بود خواهر شبيه نسبتا اى چهره ته با سبزه جوانى كه فرشيد  
 انداخت من به

 كردى ما به بزرگى لطف واقعا تو شجاعى و قوى خيلى كه گفت نگهبان _ 

 بود ام وظيفه _ :آمد خوشم اش صميمى لحن از 

 آسيب بينيت كنم فكر نميكنه لطفى همچين غريبه يه براى كسى روزها اين نه نه _ 
  بيمارستان بريم بهتره ديده

  اومد بند خونش ديگه ممنون نه _ 
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 باشه مشكلى آخه نگرانم _  

  باشيد مطمئن _ 

  كنم جبران طور چه لطفتو نميدونم صورت هر در _  

 شه وارد آسيب همجنسم يه به واسم نميتونم بود ام وظيفه كه گفتم _ 

 ورزشكاريا حسابى معلومه _ 

  دادم تكان سر و خنديدم 

 ميرسونمت نه اگه دارى؟ ماشين _ :گرفت را دستم مهربانى با مهشيد 

  برگردم بايد دارم كار باال من عزيزم ممنون _ 

  

 پرسيد كنجكاوانه فرشيد 

 ميكنى؟ كار اينجا _  

 بله _ 

 نديدمت؟ حاال تا كه قسمتى كدوم _  

 ميكنى؟ كار اينجا هم شما مگه _ 

 ولى پدر پيش اينجا ميايم زياد خاطر همين به سهامداراست از پدرم ولى نه من _ 
 نديدم رو تو

 هستم نامدار آقاى منشى اومدم تازه من _ 

 پرسيد تعجب با  

 نبود منشيش يگانه مگه بزرگ؟ نامدار _ 

 ، گگبزرگ هموووون بله _ :گفتم و دادم نشان را بزرگ عالمت دستانم با شيطنت با  
  ميشن دارن نشست باز يگانه خانم
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 اين ميگم :داد نشان را بودن بزرگ دستانش با خودم مثل و زد اى بامزه چشمك 
 متفاوته ابعادشون فقط ورزشكاره خودش مثل منشيشم بزرگ

  

 دمهشي البته رفتند و شدند راهى دو آن صحبت كمى از بعد و خنده زير زديم هرسه 
 زا اسدى آقاى پدرشان شدم متوجه فاميلش نام فهميدن با و گرفت را ام شخصى شماره
  است، شركت صنعتى بخش شركاى

 طرهق بودم شده خم كه همينطور بودم تز پوشه دنبال و برگشتم خودمان طبقه به 
 لوىج بود باال سرم كه حالى در و برداشتم كاغذى دستمال چكيد زمين ام بينى از خون اى
 اشك ) بردارم ديگرى دستمال شدم مجبور و شد خون غرق زود خيلى ولى گرفتم ام بينى
 دماغ ديگه دماغ اين اه !!! .بود چش خودم دماغ مگه نميكردم عمل دماغمو مرگم خبر
 وضع و خودم با كل كل حال در (ميندازه راه خون جوى ميخوره توقى به تقى تا نيست بشو
 داخ يا ) آمد سمتم به سريع خودش و شد باز معين اتاق در كه بودم بعدى دستمال كردن
 شده؟؟؟ چى :گفت و برداشت ام بينى جلوى از را دستمال (كنه؟؟؟ حمله ميخواد باز

  افتادم سرم باال دوربين ياد تازه  

  هيچى _ 

 كرد ارتكر  را سوالش بست را در اينكه از وبعد كشيد اتاق سمت به و گرفت را دستم 

  شده؟ چى پرسيدم _ 

  شخصيه پس رئيس افتاد اتفاق شركت بيرون _ 

 :ميداد فشار هم روى حرص از را هايش دندان 

 بد ندى جواب سوالمو ميرى راه مغزم رو دارى ديدمت وقتى از امروز بچه ببين _ 
 ميبينى

 همين شد دعوام _ 
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  همييييين؟ _ 

 شم؟ توبيخ بايد شدمم دماغ خون اينكه بابت چيه آره _  

  بشين ميكنى نطق دارى زيادى ديگه بسه !!!!!هيس _  

 شستمن اتاقش چرم كاناپه روى سريع كند نابودم بزند تا بود كافى تعلل اى لحظه 
  داد هل باال سمت به را سرم و گرفت را ام چونه ايستاد رويم روبه

 عشرو بردارم ام داشته نگه ام بينى روى را دستمال كه دستم كه داد فرمان جدى و  
 كه كرده ازىب دكتر خيلى باشه دكتر داشته عقده بوده بچه كنم فكر ) ام بينى معاينه به كرد
  (وارده قدر اين

 نم به كه همينطور ميشد جدا كارش اتاق از كوچك در يك توسط استراحتش اتاق  
 مشكى رمچ بزرم كيف يك با بعد و رفت استراحتش اتاق سمت به بگير باال را سرت ميگفت
 بازيش دكتر واسه هم قدر چه اوه ) كردم نگاه چشمى زير گشود را كيف وقتى برگشت
 (داره تخصصى ها وسيله

 ثاني هر من و شد مشغول دقيق خيلى قوه چراق با و نشست ميز روى 

  

 !!بشكند نشسته رويش كه كوچكى ميز بودم منتطر ه 

 مه زمان هم !!!! من شخصيت تخريب به كرد شروع عصبى باز كه شد چه نميدانم 
 ىوحشتناك سوزش كه ميداد شستشو را ام بينى داخل پنس و الكل و مخصوص پنبه با

  ميدادم فشار هم روى محكم را چشمهايم درد از داشت

 زندگى آدم مثل نميتونى بودنو حيوون دارى دوست نيست خودت دست وحشى _ 
 خوب رو پلنگ و ببر و شير كردن رام ، رفتارها اين به گرفته خو شخصيتت و هويت كنى
 و گىگشن البته بيارم دست به كافى اطالعات ام وحشى گاو تربيت راجب بايد ولى بلدم
 ميكنه تربيت حيونيو هر شالق
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 بى ميگه من به بعد نفهم هيكلت اون با خودتى گاو ميگه چى داره اين واى ) 
 (تربيت

  

 نميديدم و بود بسته چشمانم نداشتم زدن حرف ناى ام بينى سوزش شدت از 
 ياورمب پايين را سرم داد اجازه و شد بيخيال باالخره دقيقه چند از بعد كاريست چه مشغول
 بعد و بماند بايد ساعت چند تا گفت كه بود ام بينى هاى سوراخ از يكى داخل هم اى فتيله
 بگزارم ام بينى روى كه آورد يخ كيسه استراحتش اتاق همان يخچال از

  

 بينى اب بايد فردا از تابلوئه شركت توى كم زشتت و وحشتناك موهاى اون با قيافت _ 
  كنى عام و خاص مسخره منو كبود

  

 ينبهتر  را سكوت هم من ميكشيد موهايش الى پنجه و ميرفت را مدام و بود عصبى 
 بودم يافته نجات براى حل راه

  

 كمه نشس گفتم بزارم وقت بيشتر تربيتت واسه بايد من دختر نميشه اينجورى _ 
 اليتح احترام زبون نيست حاليت احترام تو انگار نه ولى نگير سخت نكن اذيتش معين
 نميشه

  

 و رىبگي پاچه بلدى فقط تو بداخالق عنق گزاشتى احترام من به كى تو !احترام؟ ) 
 (كنى ضايع آدمو

 خودم براى دلم ميدادم را جوابش دل در شوم سبك اينكه براى ميگفت هرچه 
 او ولى بودم كرده كمك انسان يك به فقط بودم نكرده بدى كار كه من ميسوخت
 ميكرد اذيتم هايم شقيقه قسمت در هم عجيبى درد سر بگويم نميخواست دلم و نميدانست
  برساند مرا كه گرفت تماس سامى اش راننده به شد تمام كه حرفهايش
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 آماده بايد فردا و است نگذشته پوينت پاور ساخت تنبيه از كه كرد تكرار هم آخر در 
 هنوز شدم خارج اتاقش از و كردم كوتاهى تشكر نداشتم هم اعتراض قدرت ديگر باشد
 ميترساند مرا هايش چشم با و بود ايستاده

 اين راننده سال ٢١ خودش گفته طبق كه بود قلبى خوش و ميانسال مرد سامى 
 از و شجاعت تعريف نگهبان از گفت و زد لبخند صورتم ديدن با است بوده خاندان

  (دكر  تعريف زدن زبان زخم جاى اين شكر رو خدا ) كوچولو خانم شنيدم خودگذشتگيتو

 نم داغون بينى متوجه كه است نگران اينقدر عمه شدم متوجه رسيدم كه خانه به 
 هديدت و بود گرفته عمه از را سراغم و بود آمده خانه دم تا اشكان من رفتن بعد صبح نشد
 كانىاش و نشود نگران كه كردم آرام را عمه ميكند پا به شر ندهد را آدرسم اگر كه بود كرده
 ام ينىب جريان هم بعد ميكند تهديد فقط و حرفهاست اين از تر بخار بى ميشناسم من كه
 ادي ديدم آينه در را موهايم وقتى و خوردم را داروهايم و رفتم اتاقم به خسته دادم توضيح را

 و مشكى موهايش هم شمس منشى داشت دوست بلند مو دختر حتما) افتادم معين حرف
 (بيريخته خيلى .موهاش جز دختره خود ولى ...شايد بود بلند

 همم باشد مهم برايم معين حرف بايد چرا اصال چى؟ براى !ميكردم؟ حسودى داشتم 
 !!! موهامم مدل عاشق كه خودمم

 عاواق چون نگويد زور و بخوابم بگزارد كردم التماس آمد اتاق به سينى با كه عمه  
  نداشتم ميل چيزى

 ها شب با فقط بد افكار انگار است بخش لذت هميشه روز خواب خوابيدم عميق 
  !!!دارند قرار

   

 كه بودم خواب گيج هنوز شدم بيدار شيرين خواب از در به ضربه چند صداى با 
 شد ادغام در روى ديگر ضربه چند با ام عالقه مورد صداى

 ؟ بيدارى دختر _  
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 اينجا داشت جلسه ٢ هم ٢٢ ساعت هم كه اين بود ٢٢ تازه ساعت پريدم جايم از 
  !!!ميكرد؟ كار چى

 رئيس بله _گفتم آلود خواب صداى با و كردم مرتب را موهايم دست با 

 ينغمگ صورتش عكس بر نبود خبرى پيشش ساعت چند خشم از شد كه اتاق وارد 
  بود گرفته و

  :گفت و شد نزديكم 

 سالم عليك _ 

  گفتم؛ زير به سر 

  سالم رئيس ببخشيد _ 

 ؟ نشدى تنبيه شما مگه !خوابه؟ وقته چه _ : گفت و كرد ريز را چشمهايش  
 بدى؟ انجام كارتو كه خونه فرستادمت

 رئيييس چشم _ 

 ودب غد بس از ولى ميكرد اش كالفه شركت خارج ها گفتن رئيس اين ميدانستم  
 نميكرد اعتراض

  

 بهترى؟ _ 

 (آخه چه تو به ) 

 نميكنه درد جاييم بازوم جز _ 

 (كرد له بازومو جورى چه صبح بيوفته يادش بزار )  

 كار سر نرى مدلى اون بد دفعه بمونه يادت تا كنه درد بايد كه اون _ 

  رئيس شماست با حق بله _  
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 نشست و گزاشت رويم روبه و برداشت را تحريرم ميز صندلى  

 دختر؟ بوده چى دعوا قضيه بفهمم بايد دوربينا از من _  

 ؟ بزنه حرف وحشى گاو اين دادى اجازه شما _ 

  

 شد شرمنده كمى كنم فكر 

  بوده اونجا تو مثل جونورى كه آوردن شانس خيلى اسدى خاندان _ 

  (شدم جونورم ممنون ) 

 بود موقع به و پخته داشتم دوست اكشنتو رى _ 

 (ميكنه تعريف من از داره اين عجب چه ) 

 نيست خانم يك خوى و شخصيت مناسب كال حركات اين هرچند _ 

  

 شد شروع دادنش دستور سكوت لحظه چند از بعد 

 بع بيار در بينيت از رو فتيله آروم و بشور صورتتو _ 

  

 بخوريم نهار بيرون بيا دم 

 كارتابل؟ توى بودم گزاشته هاتونو جلسه برنامه _ 

 فرستادم نايبمو_ 

 داد قرار امضا واسه باشين بايد خودتون كه لو حمزه با جلسه ولى _ 

  نيست شركت نفع به كردم كنسل دادو قرار _ 
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 .،. اصرار شما ولى _ 

 شود تمام حرفم نگذاشت 

  نزن حرف كار راجب فعال _ 

 برابر ٣ اشتهايم نهار ميز ديدن با دادم انجام را دستوراتش مو به مو و كردم اطاعت  
 !!!! مخلفات با بودم جگر و دل عاشق من شد

 كرد تاكيد هم عمه ولى است شكمو معين كار همه اين كه بود معلوم  

  كشيدن زحمت آقا بيا يلدا _ 

  رئيس ممنون _ :گفتم لبخند با معين روبه 

 اممد و نميخورد غذا اشتها با هميشه عكس بر شديم مشغول و داد تكانى را سرش 
 ميبلعيدم هم سر پشت را هايم لقمه شده بيخود خود از كه هم من بود من به نگاهش

  اشتهايى كم امروز چرا رئيس _ 

  نزن حرف پر دهن با _ 

  دادم قورت كامل را ام لقمه 

  بزنم كش عمله مرغ تخم واست ندارى دوست شد كور اشتهام منم خوب _ 

  رفت هم در هايش اخم 

 بخور غذاتو و باش مودب _ 

 (بده بلده ادب درس همش نيست پذير شوخى اصال آدم اين ) 

 دباي سريع كه ميدانستم غذا اتمام از بعد ، ميرفت مان صدقه قربان مدام هم عمه 
 !!ليوانى ولى رنگ كم بخورد دم تازه چاى

 !دمه؟ تازه چاييت عمه _  

 طور؟ چه دلم عزيز آره _ 
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 هيچى _ 

 غول جلوى و كردم آماده را مخصوص سوز دهن چاى و آشپزخانه رفتم معطلى بى  
  (بودم خوشحال بود آمده اينجا تا حرفهايش جبران خاطر به امروز اينكه از )گرفتم جذاب

 بود مانده من رفتار مبهوت و مات هم عمه كرد تشكر و برداشت را چاى 

 الكام شما مال با نامدار آقاى يابى عرض نمودار توى شركت راندمان رئيس ميگم _ 
  بدم گزارش رفت يادم كنم كنترل گفتين بودا جور يه

 :كرد تاييد را حرفم مينوشيد چاى كه حالى در 

  كن كنترل ماه هر تو ولى ميزدم حدس _ 

  چشم _ 

 رئيس ميگم _ 

 !بله؟ _ 

 مهه بايد گفتين بهم شما شده ارائه كلي خيلى كاسپين مجتمع طرح نظرم به _ 
  باشه دقيق طرحها

  حتما ميكنم كنترل اوكى _ 

  رئيس راستى آهان _ 

 كرد نگاهم كالفه 

 شركت نه ايم خونه االن ما يلدااااا _ 

  

 و كرد هجى عصبى و بلند هرچند را نامم جذاب صداى آن كه بود بارى اولين اين و 
 ... اين
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 دوازدهم قسمت پايان  

  

 ها زيبايى خداوند نام به 

 ميميرد امشب مرد اين سيزدهم قسمت (=<٢٣) 

  

 معين گذشت خوب پوينت پاور ساخت كارى فشار و تلخش شروع تمام با روز آن  
 آن ، كردم تمامش باالخره ولى بودم تنبيهم انجام مشغول شب نيمه تا من و رفت غروب
  ، كردم دريافت مهشيد از هم تشكر دوستانه پيام يك شب

 شمارى لحظه و بودم حاضر كار سر ماليم خيلى آرايش و رسمى لباس با زود صبح 
 شمبك رخ به را ام سربلندى و دهم تحويلش را پوينت پاور و برسد غولم رئيس ميكردم
 رفتم عماد اتاق به داشتيم افتاده عقب كار كلى نبود معين از خبرى اما بود ظهر هاى نزديك
 بگيرم كمك او از كه

 ژادن از اى چهره ته بود شيك و بلند قد ميشدم دقيق اش چهره در كه بود بار اولين 
 ودنب خشن و باال روبه ابروهايش و بود روشن اى قهوه تقريبا چشمانش ولى داشت معين
 زد كوتاهى لبخند و كرد بلند را سرش ديدنم با بود نشسته كارش ميز پشت

 دارى؟ كارى _ 

 كار؟ سر نيومده من رئيس مثل هم شما منشى _ 

 ادارى امور رفته كارى واسه اومده چرا _ 

  نيومده هنوز رئيس _ 

  گفت عادى خيلى  

  مياد كنه استراحت يكم اومدن دير صبح ديگه، برسه بايد كم كم _ 

 (صبح تا حال و عشق بوده رفته حتما عياش !بوده؟ كجا يعنى ديشب ) 
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  مهمه خيلى چيه نظرشون نميدونم ولى بدم رو ها ايميل جواب بايد من آخه _ 

 گفت حوصله با  

 كنم؟ كمك ميتونم من _ 

 نم ولى اومده ايميل حساسه روش خيلى رئيس كه رم شركت اون از آره كنم فكر _ 
 درسته منوشت خودم واسه ترجمشو من ببين شما نيستم مسلط خيلى يعنى نميشم متوجه
  نه يا

  ببينم بده _ 

 اينجا جز درسته تقريبا : گفت و كرد نگاه دقيق را كاغذها 

 كرد اضافه هم آخر در و داد توضيح و كرد تصحيح برايم بعد 

 تنظيم جلسه تو كه كه بندى چند همون قيد با كن ارسال رو جواب افسرى خانم _ 
  شد

  واقعا ممنون خيلى _  

 با راهرو در عماد توسط شده تصحيح ترجمه خواندن حال در من و داد تكان سرى  
  كردم برخورد فرشيد

 شركت جان جكى سالم به به _ 

 ميبينمت خوشحالم خيلى سالم _ 

 دلم عزيز همينطور منم _ 

  (بود خالص بود مهربان ، ميداد برادرى بوى گفتنش دلم عزيز ) 

  كجاست؟ :گفت خنده با و داد نشان را بزرگ واژه دستانش با  

 بود گرفته ام خنده  

 نيومده نميدونم واال _ 
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  بچرخى شركت توى كردى وقت همينه واسه پس _ 

 ندارم خواروندن سر وقت كه ميريزه سرم روى كار اينقدر نيست كه هم خودش _ 

 دارم دوسشون قشنگه خيلى موهات راستى يلدا _ 

 !!!( معين برعكس ) 

  شركت واسه بزارم وقتمو بيشتر كه كال كنم كچل بايد من آره _ 

 ميشد عميق هم من خنده فرشيد دل ته هاى خنده از ، خنده دير زديم دو هر بعد 
 لبم روى را خنده معين هيبت كه نكشيد طول خيلى اما داشتم دوست را خنديدن اين انگار،
 بهرو و داد پاسخ سرد خيلى را فرشيد سالم بود اخم غرق اش كرده پف چشمان كرد خشك
 ٢ ام قهوه با امروز كارتابل نميدما پول كسى به اينجا كر كر هر هر واسه من :گفت من
  ميزمه رو ديگه دقيقه

  

 و ونچ بى بنده شد آور ياد اينكه از كشيدم خجالت فرشيد جلوى كرد تحقيرم باز 
  زد اى بامزه چشمك كرد خداحافظى مهربانى با فرشيد بودم شرمنده هستم چرايش

 شهاي چشم بردم اتاقش به كارتابل همراه را پوينت پاور فايل و كردم آماده را قهوه  
 را اين و نبود كبود ام بينى نكرد هم نگاهم ، است خوابيده كم يا بد بود معلوم بود كرده پف
  نشد متوجه

 پوينت پاور اينم رئيس _ 

  باشه _ 

  (تلخ گوشت عوضى !باشه؟ ميگه فقط باز كشيدم زحمت همه اين )  

  بدم انجام كارامو برم ميتونم ندارين كارى من با _ 

 ؟ پسرت دوست آدرس _ 

 پسر؟ دوست كدام ريختن، سرم روى يخ آب سطل يك انگار خوردم جا  
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  كى؟ _ 

  ميكنه تهديد پروينو كه پسره اين _ 

  (آخه ميزارى اين دست كف چيزو همه چرا عمه عمه عمه ) 

  ندارم پسر دوست من _ 

 !ندارى؟ _ :گفت و زد كنى خورد اعصاب پوزخند 

 اونم مباش داشته بخواد دلم بعدا شايد ندارم فعال _ :گفتم حرص با بود آمده در لجم  
 كنم حلش بلدم خودم كه گذشتمه مال

  

 ميخوام پروين خاطر به ضمن در بپره اى نخاله هر با منشيم نيست شانم در _ 
 تو نه كنم ادبش

  

  ميكنم ادبش خودم _ 

 آدرس؟ _ 

  (بس و خودته حرف حرف كه كنه لعنتت خدا ) 

 نوشتم ميزش روى داشت ياد كاغذ روى را آدرس حرص با 

 نيست اى ديگه امر _ 

 دارم قرار نده سفارش واسم نهار _ 

 (بره ميخواد هم نيومده !ندارم؟ خبر من كه قرارى چه اوهوك ) 

  رئيس چشم _ 

 !!بياد؟ اشكان سر باليى چه قراره كه بودم گيج لحظه چند شدم خارج كه اتاق از  
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 هك رفتم اتاقش به و كشيدم راحتى نفس رفت بيرون نهارش قرار براى كه معين 
 كه است بوده پخش حال در آهنگى مانيتورش روى كه شدم متوجه بياورم را ها پرونده
 كردم پلى را آن و شدم كنجكاو است كرده ا ستپش

  ...نبودم بدى آدم كه من نبودم بدى آدم كه من " 

 جنون و درد سر تو بى 

 خرون و بارون تو بى 

 بمون ديگه بار يه من سمت برگرد بيا 

 سرده سرده دستام تو بى  

 كرده گريه چشمام تو بى 

 درده پره قلبم تو بى 

  زرده زرده رنگم تو بى 

 ..."جنون و درد سر تو بى 

 نمعي نميشد باورم ولى داشتم دوستش خيلى چون بودم حفظ كامال را آهنگ اين  
 شكست هم شايد و بود عاشق شايد !!!شركت در هم آن كند گوش هايى آهنگ همچين

  

 !بود؟ خورده عشقى 

  

 زد زنگ ام داخلى به وقتى ٦ ساعت حدود شد شروع كار دوباره و برگشت عصر 
 نداشتم را جديدش دستور يك شروع حوصله واقعا

 بفرماييد _ 

 باشه اينجا ديگه ساعت ٢ سوييما بزن زنگ _ 
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 رئيس؟ كى _ 

  نجاهمي بياد نره خونه منتظرته نامدار بگو بزن زنگ هست ليست توى اش شماره _ 

 چشم _ 

  برى ميتونى خودتم _ 

  

 (خريه؟ كدوم اصال گفت؟ چى چى سويى) كرد، قطع را گوشى و نماند منتظ هم باز 

 خارجى جوان دختر يك با شدم متوجه گرفتم تماس و كردم پيدا را شماره وقتى  
  ميزد حرف فارسى زور به كه ميزنم حرف

 نجنو و درد سر جانش سوييما بى حتما !برم؟؟ ميكنه دَك منو داره اين واسه پس ) 
 بى چه ولى !! كه نيست خواجه مرده هم بيچاره اين خوب !!! حالش بوده خزون و بارون و

  !!(ميكنه كارى كثافت شركت توى كه شخصيت

 يقهدق چند بمانم منتظر ما سويى اين آمدن تا كردم سعى و كردم كار درگير را خودم 
 اذيتش گردن درد انگار شد اتاق وارد ميداد ماساژ دست با را گردنش كه حالى در عماد بعد
 ميكرد

 ؟ خونه نرفتى هم شما _ 

 كرف كنيم تكميل وزارت آخر جلسه واسه رو طرح بايد امشب نه :گفت كالفگى با 
 ؟ بدى بهم قهوه ٢ ميشه نيست شركت توى كسى خونه بريم نتونيم كنم

  

  (نميده دستور ميكنه تقاضا عموشه پسر از تر شعور با اين ) 

  حتما بله _ 

  شد گردنش ماساژ به شروع باز و نششت كاناپه روى  

 ميكنه؟ درد گردنتون _ 
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  بوده پايين سرم زياد امروز آره _ 

 رو عضالت سريع ميكنه معجزه كه دارم پماد ٢ _ : گفتم و گزاشتم جلويش را قهوه  
  ميده تسكين

 واقعا؟ _ 

 بله _ 

 سكوت در لحظه چند و كرد تشكر دادم او به و آوردم در را پماد كيفم از سريع بعد  
 :كرد نگاهم

 سالته چند تو _ 

 _ ٢٢ 

  پس كمه خيلى سنت _ 

 هم معين ايستاديم دو هر معين اتاق در شدن باز با بدهم را جوابش نشد فرصت  
 هنوز؟ نرفتى چرا :گفت و انداخت من به نگاهى بود كار كالفه

 خيلى دارم كار _ 

 هماهنگ باهاش خودت رفت يادم من اگه برگرد سامى با پس ميخورى شب به _ 
 كن

  فردا طرح واسه ميكنم كمك ؟ بمونم منم ميشه _ 

  نه :گفت قاطعانه خيلى  

 ؟ ميكنه درد خيلى _ :گزاشت عماد گردن روى را دستش بعد 

 بود زير به سر هميشه معين مقابل در عماد  

  خوبم آقا نه _ 

 گردنته؟ به دستت چرا پس ساعته ٢ _ 
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  ميكند كنترل دوربين با را همه من جز فهميدم  

  ميشه خوب _ 

  ميكنم اوكى باهاش خونه برو اى خسته اگه ولى اينجا بياد سوييما گفتم _ 

 آقا ممنون ميمونم نه نه _ 

  

 !(ميزاره؟ احترام و ميگه آقا عمويش پسر به اينقدر چرا اين ) 

 !عماد؟ _  

  جانم _ 

  بيوفته واست اتفاقى باز اگه نميبخشمت اينبار نكن اذيت خودتو اينقدر _ 

 آقا چشم _ 

 فتنر  موقع ميشد بيشتر ام كنجكاوى حس لحظه هر من و بود دلسوزانه معين لحن  
  :گذاشت ميزم روى و آورد در جيبش از كاغذى اتاقش به

  نره يادت فردا هاى سفارش اين _ 

 خوردم جا خواندم را كاغذ نوشته وقتى رفت اتاقش به هم بعد 

 نيست الزم هم كارى مسائل واسه حتى شى نزديك عماد به ندارى حق اصال " 
 " شى همكالم باهاش

  

 مگزاشت جيبم در و كردم مچاله را كاغذ !بود؟ نوشته چيزى همچين چرا !!بود عجيب 
 مه سامى با حتى شدم خارج شركت از و كردم جمع را وسايلم نداشتم ديگر ماندن حوصله
 ناي تا عماد به من شدن نزديك از چرا بودم، معين داشت ياد فكر در مدام نگرفتم تماس
 !ميترسيد؟ حد
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 ... بودم تفكراتم درگير هم شب تمام 

  

 براى هم با كارى ساعت از بعد آورد هيجان و شور خودش با آمد تهران به كه افى  
 شبراي را چيز همه هم من و ميپرسيد معين از مدام رفتيم مان هميشگى رستوران به شام
  ميكردم تعريف

 سالشه؟ چند جذابه اينقدر چرا پسره اين يلدا _ 

  داره رو ٣٥ بابا پسره پير _  

 هيجان از مخلوطى معين اين ميدونى دارم سن مردهاى عاشق من باحال چه اوه _ 
  افتادگيه جا اخالق با جوونيه ظاهر و جوونى

  نميكردى تعريف ازش اينقدر واگرنه افى نديدى شدنشو سگ _ 

 عمتو هواى ام جوره همه ميده كه حقوقم بهت داده كارم داده بدهيتو بده مگه بابا _ 
 خدا بنده داره

  

 رانمنگ قدر چه ميدانستم خودم فقط نبود توضيح قابل عمه آينده از ترسم و حسم 
!!!  

 زد زنگ موبايلم به مهشيد موقع همان 

 ظىخداحاف افى با شام صرف از بعد ببينتم ميخواهد گفت بيرونم فهميد وقتى و  
 شدم هك سوار بود آلبالويى بك هاچ هيوندا يك ماشينش رفتم مهشيد با قرارم سر و كردم
 فشرد و گرفت دستانش در را دستم سى*و*روب از بعد

  مديونم بهت خيلى من يلدا _ 

  ديگه نگو اينجورى ميكنم خواهش _ 

 بودم قوى تو مثل منم كاش مياد خوشم خيلى ازت _ 
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 باشم قوى كه كرد مجبورم زمانه !شدنم؟ قوى چگونه حكايت از ميدانى چه تو و 
 ... كنم چال را هايم دخترانه كرد مجبورم زمانه

  

 كرد راصرا و داشت را فرشيد خصوصى باشگاه در كار پيشنهاد برايم مهشيد شب آن 
 هب نميدهد را دوم كار اجازه ام كارى ساعات ميدانستم كه هرچند بروم فرشيد ديدن به فردا
 پذيرفتم بودم قائل فرشيد براى كه احترامى خاطر

  

 شدن جواب و سوال كلى از بعد گرفتم مرخصى ساعت ٢ زور به روز آن فرداى 
 : كه كرد تاكيد آخر در دارم آرايشگاه وقت كه گفتم دروغ به معين توسط

  نكن درست تابلو ضعتو و سر و قيافه _ 

  

 باشگاه به وقتى 

  

 دربست مترى ٢١١١ تقريبا خانه يك فهميدم را باشگاه معنى تازه رسيدم فرشيد 
 با سالن بزرگ العاده فوق استخر ٢ جكوزى ماساژ و سونا سالن چند بود باشگاه مخصوص
 !!!نميديدم هم خواب در را ها دستگاه اين شبيه من !!! اى حرفه دستگاه كلى

 يشنهادىپ مبلغ بود انگيز وسوسه پيشنهادش واقعا كرد من از گرمى استقبال فرشيد 
 !!!بود عالى بعد به شب ٧ ساعت هم آن هفته در كارى روز ٣ براى اش

 امتحانى صورت به اول ماه ٢ شدم راضى باالخره نكرد قبول نميرسم گفتم هرچه 
  ارزيد مى امتحانش به اما ميشد دوبرابر ام كارى فشار ، بروم
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 ست بهترين و رسيدم خودم به حسابى بود باشگاه در ام كارى روز اولين جمعه 
 جيغ صورتى و مشكى جذب شلوار و تاپ يك پوشيدم را بود افى كادوى كه ام ورزشى
 . ردمك درستش شلوغ صورت به بردم باال ژل با را موهايم .ستش دقيقا كتونى با آديداس
 همه يدفرش گفته طبق بود شده بودم رفته هفته وسط كه روز آن از تر شلوغ خيلى باشگاه
 ديدم ها آن بين هم بازيگر چند بودند شهر معروف و مهم آدمهاى از باشگاه هاى مشترى
 روى دمش ها پسر شيطنت متوجه كرد ام معرفى فيتنس جديد مربى عنوان به فرشيد وقتى
 :آمدند كنارم ها پسر از دوتا كه بودم خودم كردن گرم مشغول تردميل

 كردى؟ كار سال چند دختر دارى هيكلى عجب _ 

 بيشتره سال ٢١ _ 

 درسته؟ ميكنى كار هم رزمى شنيدم گرم دمت _ 

  بوكسينگه كيك اصليم رشته آره _ 

  :گفت و كشيد بلندى سوت ديگر پسر  

  آورد اى حرفه خانم يه باالخره اينجا ها مربى همه اين بين گرم فرشيد دم _ 

  

 شروع را برنامه پسر و دختر چند با شدن گرم از بعد ، شدم مشغول و خنديدم 
 باشگاه محيط در كال هم من و بودند راضى من از كرديم تمرين ساعت ٢ به نزديك و كرديم
  بودم انرژى پر و شاد

 سيدم*و*ب و آمد كنارم شاگردانم از يكى سوزان 

  بزنيم آب به تنو بريم وانى نامبر عاشقتم جون يلدا _ 

  ميان شاگردام دوتا ديگه ساعت نيم ولى ميخواد دلم خيلى _ 

   

 هماهنگ شاگردها با ام كارى ساعت طبق را ام برنامه ، دادم او به را يكشنبه قول 
 ، كردم
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 تونس پشت كه خوابيده راحتى   صندلى روى استراحت براى بعدى كالس شروع تا 
 بم اىصد همان باز كه بود نگذشته اى دقيقه چند كشيدم دراز و رفتم بود سالن اصلى هاى
 ربود را حواسم همه ام داشتنى دوست

  

 بگو همه به برگشتم ميخوريم هم با رو نهار باشگاه اومدم من _ 

  

 اوتمتف خيلى ورزشى لباس با واى ، بود تلفنش با صحبت مشغول كردم نگاهش 
 در بودم ستون پشت چون من بود جذبش شرت تى كردن پاره حال در عضالتش بود

 نبودم ديدش

  !(ميكرد؟ كار چى اينجا اين خدا واى ) 

  

 و است اى حرفه ورزشكار كه فهميدم حركاتش از رفت تردميل روى كه وقتى 
 ...شدم اندامش هاى مردانه محو دقيقه چند دقيقا نميدانم

  

 سيزدهم قسمت پايان  

  

 ها قلب دهنده آرامش نام به 

 ميميرد امشب مرد اين چهاردهم قسمت (=<٢٢) 

  

 و ها بدى از را ذهنم تمام كه بود شده مبتال دردى چه به روز آن چشمهايم نميدانم 
 لحظه براى ام زندگى جادوى چراغ غول محو من ، كرد فراموشى به وادار معين هاى تلخى
 از ميتوانم روز هر را سالن اين جذاب مرد تك اين كه خوشبختم قدر چه كه كردم حس اى
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 بار سرتح نگاه كه كردم باور وقتى را اين باشم ميزبانش محقرم نهخا در گاه و ببينم نزديك
 !!!بود آدم و عالم به توجه بى معين   معطوف سالن دختركان

   

 هم معين و ميكرد احترام عرض او به مرد و زن ميشد رد كنارش از كه كس هر 
 در و ردك خاموش را تردميل معين رسيد كه فرشيد نوبت ، ميداد پاسخ كوتاه ولى محترمانه
 ردك احوالپرسى و سالم و داد دست فرشيد با مينوشيد آب شيكش آب بطرى از كه حالى
 !!شركت در روزش آن برخورد از تر گرم خيلى

 كوره و سوت اينجا باشگاه نياى ها جمعه كبير نامدار _ 

 :گفت و خنديد معين  

  است خونه توى و است افتاده كار از كبير نامدار بگم بار چند فرشيد بابا اى _ 

  پس زين شمايى كبير نامدار پس نشسته سلطنت تخت به خ وليعهدش _ 

  

 :گفت و زد فرشيد پشت خنده با 

  ها شده سكه بارت و كار _ 

 ماده ناي حضورت بركت به بلكه باشيم خدمتت در هفته در نميدى افتخار كه شما _ 
 بگيره رونق ما كار و بيان روز هر ها جمعه جز ها پلنگ

 كنم ورزش ميكنم وقت زور به ديگه ساعت ٢ روزى ام خونه تو كن باور فرشيد _  
 باشگاه بيام كه برسه چه

  دنيا مال اين به كن پشت بابا كردى شلوغ خودتو سر زيادى _ 

 تسخ و كاركشته خيلى و رفت بعدى دستگاه سراغ معين خنديدند، دو هر بعد و  
 شلوار و كت و رسمى لباس در فقط را معين !!! پوالدى عضالت اين از واى و شد مشغول
 ) زدم نهيب خودم به بار چند و بود شده خواستنى واقعا اسپورت لباس در بودم ديده
  !!(؟؟ مرگته چه !!!! يلداااااا
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 نشدم فرشيد متوجه كه بودم خودم درهم افكار درگير اينقدر  

  ان آماده شاگردات يلدا _  

 اومدم بزنم صورتم و سر به آب يه باشه _ 

  

 !(اينجاست؟ هم معين ها جمعه نگفتى چرا لعنتى ) 

   

 يايندب سالن سمت اين به شاگردم دو تا زدم سوت و رفتم سالن وسط سمت به ناچار 
  كشيدم راحتى نفس من و معين جز برگشتند همه سوت صداى با كه بود اينجا جالب

  

 كرد صدايم بلند صداى با دور از سوزان كه بود گذشته تمرين از كمى 

 رفته يادم حركتو اين مياى لحظه ٢ جووووونى يلدا يلدا _ 

  (اونجا بكشونى ميخواى منو و معين كنار وايسادى دقيقا كه دختر شى الل اى ) 

   

 من خيره و برگشت سوزان سمت به كه داشت آلرژى هم يلدا اسم به انگار معين 
 سعى !!! نبود ديدن قابل خشمش كه بود متعجب و زده بهت اينقدر اش چهره !!! ماند
 در نوزه دادم، سالم معين به او به رسيدن قبل و رفتم سوزان سمت كنم برخورد عادى كردم
 سكوت اين و است وقوع حال در طوفانى كردم حس نداد هم را سالمم جواب بود بهت
 اين دادن رخ مانع فعال و آمد معين سمت اى افتاده جا مرد است طوفان قبل آرامش
 شد طوفان

  شما ديدن سعادتيه نامدار جناب _ 

 داد دست مرد به و زد لبخند وقار با معين 

 !!!(بلده رفتارشو به تسلط قشنگ چه ) 
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  عزيز فتوحى دارى لطف _ 

 شدند؟ بهتر بزرگ پدر هستم احوال جوياى _ 

  شه حاصل بهبود كه اميدواريم _ 

  ميكنين محيا براشون رو ها بهترين حتما و هستى استاد خودت شما ديگه _ 

 حين در هم من و ميداد را فتوحى هاى تمجيد تعريف جواب لبخند با تنها معين 
 مكالمه يافتن پايان از قبل سريع خيلى كردم سعى و بودم كرده تيز گوش سوزان به آموزش
 كه وزانس افتاد گير دستش در بازويم باز فرار از قبل ولى كنم ترك را جا آن فتوحى و معين
 ديد را صحنه اين كامال فتوحى ولى نشد متوجه بود سرگرم

  دارم سوال تا چند من مربى؟ خانم كجا _ 

  

 ، خفته آتشفشان كوه يك و ماندم من و كرد ترك را ما و كرد خداحافظى فتوحى 
  نشوند ما متوجه ديگران كه كرد رها را بازويم

 ميكنى؟ غلطى چه اينجا _ 

 كار _ 

 كردى؟ بود غلطى چه اين من هماهنگى بى _ 

 ؟داده قرار تو اينم ، اينجا بيام دارم دوست خودمه جمعه ، تعطيله جمعه فيتيله _ 

 آره؟ ببرى منو آبرو كردى قصد تو _ 

  داره آبرو به ربط چه مياى اينجا شما نميدونستم حتى من _ 

 فاجعه اين ميزاره نمايش به خودشو مرد همه اين الى اينجا من خصوصى منشى _ 
 است

  رئيس ميدم بدهيتو تر راحت اينجورى ميده بهم خوبى حقوق نيست آر كه كار _ 
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 حال در فكش ميكردم حس و بود شده فشره هم روى حرص از هايش دندان 
 يبعج معين و بود گوشم ام بزرگه تكه مسلما نبود چشم در آنقدر اگر ، است شكستن
 كنم رارف سنگينش نگاه از و نكنم نگاهش كردم سعى تمرين مدت تمام ، ميكرد آبرو حفظ
 رد ميكنم فكر كه بكس كيسه به قدرت آخرين با رينگ در بودمش ديده كه بار آخرين
  ميكوبيد مشت فجيح قدرت با بودم من تصوراتش

 و ودميش نزديكم پشت از كسى كردم حس گيرى نفس حال در شد تمام كه تمرين  
 بخورد مگردن به بود قرار كه ضربه گرفتم گارد اختيار بى ام آموزشى اصول و غريزه طبق باز
 پسرهاى همان از يكى كه آمدم خودم به تازه كوبيدم شكمش به پايم با و كردم مهار را

 بود گرفته شكمش به را دستش است باشگاه در حضورم اول ساعات جوان

 آفر نه _ 

  

 نيست قالبى مشكيت كمربند معلومه نيستى بلوف اومد خوشم ين 

 !ميكنى؟ حمله يهو پشت از اى ديوانه تو پسر _ 

 لعملتا عكس سرعت باختم متاسفانه بودم بسته رفيقام با كه بود بندى شرط ٢ _ 
  باالست خيلى

 خوبه؟ حالت االن _ 

  خانم نميندازه پا از پژمانو ها ضربه اين _ 

  

  (اوسگول روانى پسره ) 

 نامدارى؟ منشى _ 

  دادم جواب حوصله بى !(آخه؟ چه تو به) 
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  ام مربى اينجا _ 

 هب كه اى لحظه براى شدم مشغول و رفتم ثابت دوچرخه سمت سريع خيلى بعد و 
 بود شده ام كنارى دوچرخه سوار هم معين آمدم خودم

  

  ميدى استعفا ميكنى تموم بازيو مسخره اين امروز همين _ 

 ارمد دوست رو اينجا ورزشم عاشق من رئيس چشم بگم نميتونم اينجا متاسفم _ 
  بشى دوچرخه سوار باشى داشته احتياح نكنم فكر هم شما ميارم در ازش ام خوبى پول

  

 ىميش پشيمون و ميخواى معذرت مياى خودت البته كنى لج من با ميبينى بد _ 

  

 تخراس در و بود پوشيده مايو بعد دقيقه چند كه ديدم شيشه پشت از ، رفت بعد و 
 سرد آب در داشت احتياج كه بود زياد آنقدر بدنش حرارت كنم فكر ، زد شيرجه سرپوشيده

  !!! بپرد

 رجيحت قرار به را فرار و كردم جمع را وسايلم بيايد بيرون استخر از اينكه قبل هم من 
  ... دادم

  

 انهخ اسباب همه كردن جمع متوجه كه داشتم استرس قدر آن رسيدم خانه به وقتى 
 ، نشدم

  نميدانستم را علتش من و بود كردن جمع حال در عمه 

 !!؟؟ خبره چه _ 

 كرد جوابمون خونه صاحب _ 

 وقتشه؟ مگه !چى؟؟؟ _ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 119 

 داد ادامه كردنش جمع به تفاوت بى عمه  

 ميكنم پيدا خوب جا ٢ خودم نخوريا غصه تو كرد جواب كه بهتر _ 

 ميكنى جمع دارى نكرده پيدا جا _ 

 كردم شروع كم كم تنهام دست من ميرى كار سر كه تو ديگه آره _ 

  كه كارتون تو كردى چيو همه من جز ميكنى؟ مسخره _ 

  يْاسى آيه فقط ديگه بگير دهن به زبون يلدا ا   _ 

  

 هم انهخ كردن پيدا مصيبت حاال داشتم بدبختى كم نداشتم را عمه با بحث حوصله 
  بود شده اضافه

   

 ودب كرده بيدار را بود عميقى خواب غرق سالها كه هايم دخترانه دستى انگار شب آن 
 ناله صداى كه روز آن من نداشتم دوست اصال را ها نشانه اين من و نبود سرد قلبم
 اي و بسوزانم را حسم تمام بودم كرده عهد بودم شنيده مرد يك با را مادرم انگيز س*و*ه

 ... كند ذوب را يخ كوه اين تا ميرفت گرمايى روزها اين انگار و كنم منجمد

 عينم براى داشتى ياد و دادم انجام سريع را كارهايم همه رسيدم شركت به كه صبح 
 كالس عصر تا اش اجازه طبق و است شده شروع جديدم ترم كالس روز اولين كه گذاشتم
 از نداشتم را او با رويارويى جرات ديروزم رفتار بعد از بود فرار راه بهترين واقع در دارم
  داشتم، وحشت عجيب هم دلم لرزيدن خيال

 و شب آن از مدام بودند گرفته را دورم كه گروه هاى بچه بود هميشه مثل دانشگاه 
 ، ميپرسيدند شدنم آزاد معجزه

 و ندگرفت آمدن قول من از باالجبار و بود داغ بود گفته قبال هم افى كه مهمانى بحث 
 ...ام شده ترسو كنند فكر نميخواست دلم هم من
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 چهاردهم قسمت پايان  

  

 هستى خالق تك نام به 

 ميميرد امشب مرد اين پانزدهم قسمت (=<٢٥) 

  

 ساعت نزد زنگ تلفنم به معين ماندم منتظر قدر هرچه برگشتم كه شركت به 
 بردب را عصرانه (شركت آبدارچى)فريدون ميخواست دلم داشتم استرس و بود اش عصرانه
 نفس اتاقش در پشت و كردم آماده را اش عصرانه بود من وظايف از دستور طبق ولى
  بود ورود اذن معنى به اين و نيامد صدايش زدم در و كشيدم عميقى

  گفت فقط و نكرد نگاهم هم باز بود شده دقيق كاسپين پروژه ماكت روى 

  ندارم ميل _ 

  كند گذشت اى وعده از بود بعيد كردم تعجب  

 خوردين؟ نهار _ 

  نداد جواب هم باز 

 ... كالسامم برنامه دانشگاه رفتم من _ 

 شود تمام حرفم نگذاشت 

  باش بيرون ميدم خبر خواستم چيزى _ 

 ( !بووووود؟ قهر ) 

 ، ههميش بود آشتى مگر اصال شدم آور ياد خودم به ولى !چرا؟ نميدانم شكست دلم 
  !كند؟ ناراحتت قهرش حاال كه
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 و سح بى گذشت سختى به برايم بود كرده اختيار سكوت معين كه روزى دو تمام  
 كه بود راحت خيالم شدم آماده باشگاه به رفتن براى شركت در كارم اتمام از بعد حال
  رفتم سالن به شدم آماده سريع رسيدم وقتى آيد نمى باشگاه به هفته وسط بودم شنيده

 !!بود زدن هالتر حال در معين 

  (اومده من از زودتر اينكه ) 

 مى بدم دعواهايش و اخم از بيشتر رفتارش اين از نكرد نگاهمم حتى كردم هركار 
 هباشگا در روز آن ميپرسيد سوال و ميچرخيد دورم مدام و نميكرد رهايم كه هم پژمان ، آمد
 !!! پژمان برادر پيمان دارد حضور باشگاه در طرفدار پر هم نفر يك معين جز شدم متوجه

 رفمص و ورزش سالها حاصل بود معلوم كه هيكلى شده عمل بينى با سبزه پسرى 
 دلم شبيه دقيقا كه بود جالب موهايش مدل بود شده خالكوبى بدنش تمام است كراتين
 دل به اصال كال بود انداخته ترك هم موهايش طرف يك و ابرو روى بود من موهاى

 ...بود كينه پر و وحشى نگاهش نمينشست

 وجهمت ميكرد تعريف من از وقتى برد معرفى براى برادرش سمت را من زور با پژمان  
  است شده تر وحشى خاصى طور نگاهش شدم

 جوجه؟ دارى دوست رو مبارزه _ 

 !(ميكرد؟ تحقيرم ) 

 :گفتم و خنديدم 

 ساز كراتين عضالت بدون ولى آره_ 

  بود انفجار حال در بدنش و صورت هاى رگ  

 پژى ياقيه كه منشيشم _ 

  بود فرصت دنبال هم پژمان  

 داره قهرمانى مقام ميگن آره _ 
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 به و شد خارج استخر سالن از ميكرد خشك را سرش حوله با كه حالى در معين 
 كرد ايست لحظه چند افتاد ما به نگاهش كه ميرفت رختكن سمت

 يلدااا _ 

 مك آورد مى زبان به را اسمم اش داشتنى دوست باصداى كه بود بار دومين اين واى 
 مبارزه به مرا كه پيمان جمله شوم مرگ ذوق خوشحالى از قهر روز دو از بعد بود مانده
 رفتم معين سمت سريع بود اهميت بى برايم ميطلبيد

  رئيس بله _ 

 بود پليورش كردن تن مشغول 

  خونه ميريم كن جمع _ 

  چشم _ 

 ...دارم دوست را بودن مطيع روزها اين من و 

 به داشتم دوست خيلى را اش رانندگى نزد حرف اى كلمه حتى راه طول تمام در  
 داشتم نظرش در چشمى زير مسير كل من ولى نميكرد نگاهم او آمد مى استايلش

 بىعص ديدنش با بود ايستاده خانه حياط درب جلوى خانه صاحب . رسيديم باالخره 
 ودب گفته دروغ عمه ، ميشناسد خوبى به را معين شدم متوجه اما رفتم سمتش و شدم
 !!!! بود نكرده جوابمان خانه صاحب

 مشغول زمان آن تا كه معين بعد دقيقه چند شد بحثم عمه با و رفتم خانه به  
 كشيد هم در را اخمهايش شد وارد بود خانه صاحب با صحبت

  پايين بيار صداتو مرگته چه _ 

 راىب فردا كه داد دستور معين كشيدم نشان و خط عمه براى چشم با و شدم ساكت 
 كرد زمزمه گوشم زير هم آخر در باشيم آماده مكان نقل

 ىبزن حرف اى كلمه حتى ديگه بار يه اگه ميزدى گپ امروز كه حيوون دوتا اون با _ 
 ميارم در حلقومت از زبونتو
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 !!!بود جدى تهديد يك اين و 

 :دوباره زنى خود و ناله و گريه به كرد شروع كردم بحث عمه با باز رفت كه معين  

 ميكنى لج چرا ميديدم خونشو اجاره خوب مرده ذليل _ 

 هم كرايه جورى چه !!! يارووييم دين زير ميليون ٥١١ ؟ نفهمى به زدى خودتو _ 
 كرده؟ پيدا خونه اون كه چالغيم مگه خودمون اصال !!؟ بديم بهش ميتونيم

 رفح ميتونم اوم حرف روى من بيشعورى و نفهم زبون ات ننه مثل يلدا يلدا يلدا _ 
 ميكردى قد قد خودش جلو داشتى جرات!!!؟ بزنم

 بميرى كنى جز جز قدر اين ميرم ميزارمت ننمم عين بگى ديگه يكبار _ 

 نميگذرم ازت بده جوابتو خدا زبون تلخ _ 

 كاناپه روى حرص با نداشت اى فايده بحث ، داد فحش خودش به دوباره وبعد 
 ...خوابيدم شام خوردن بدون و افتادم

 و فرشيد با و نرفتم خانه به كشى اسباب براى شركت بعد عمد از روز آن فرداى  
 مهع هرچه داشت عجيبى آرامش بودن فرشيد با خورديم كباب و تهران بام رفتيم مهشيد
 حال در بود شب نيمه نزديك ساعت ندادم جواب زد زنگ

 

 

 كرد نمايى خود ام گوشى صفحه روى رند شماره يك كه بودم فرشيد با خنده و شوخى

 !!!!بود معين شماره ميشناختم را شماره اين واى 

 دادم جواب ترس با  

 بله _ 

 شب؟ وقت اين تا هستى قبرستونى كدوم _ 

 بود من دادن حرص نوبت حاال قهر روز ٣ بعد  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 124 

  بيرونم دوستام با _ 

 آدرس؟ _ 

 !بگم؟ بايد _ 

 باييييد _ :گفت غليظ خيلى 

 تهرانم بام _ 

 ...ميشود پيدا اش كله و سر سريع خيلى ميدانستم كرد قطع را گوشى  

  

 _ :گفت و داد نشان دست با را بزرگ عالمت باز شد ام نگرانى متوجه كه فرشيد 
 بود؟ خودش

 اوهوم _ 

 بينتونه؟ چيزى _ 

  

 :گفت شده گشاد هاى چشم با مهشيد 

  شدن ساخته هم واسه انگار !!! يلدا و معين اووووف _ 

 همين داره لطف خيلى من عمه به نسبت امه عمه دور فاميل معين بابا نه _  

 (بوده پرستارش ام عمه بگم كشيدم خجالت ) 

  

 :گفت و زد چشمكى فرشيد 

 كلى و زد زنگ بهم اول بار واسه امروز حرفاست اين از فراتر قضيه ميكنم حس _ 
 نيستن كردن خواهش آدم اصوال نامدارها !!كرد خواهش البته و زد حرف

 !خواهشى؟ چه _ 
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 :گفت و خنديد شيطنت با فرشيد  

  بمونه خودمون بين دادم قول_ 

 مه نميخواد دلم نميدونم شخصيش كارا و خاندانش و معين از هيچى من فرشيد _ 
 جالبه واسم خيلى ولى بپرسم ازش

  نميپرسى چرا خانم عمه از خوب _ 

 الله بسم ام عمه و جنه معين خاندان راجب صحبت _ 

  

 بين در مهشيد و خنديدند داشت تازگى برايشان انگار كه جمله اين شنيدن با دو هر 
 گفت؛ خنده

 دستت كف ميدونم هرچى ميدم قول ولى نميدونيم زياد سال اينهمه بعد هم ما _ 
 بزارم

  

 ها خانم شما دست از امان _فرشيد 

 غيبت از ولى غيبت مخصوصا ندارم عادت ها خانم عاليق به اصال من اتفاقا _من 
  گذشت نميشه بزرگ نامدار معين

 اون خوردن عشقى شكست شهر دخترهاى نصف كرد ازدواج ژاله با وقتى _مهشيد  
 نبود خشك و سرد و آداب مبادى قدر اين معين ها موقع

  جذاب شيطون پسر ٢ 

  

 اي هست چيزى ما بين پرسيد فرشيد چرا پس بود؟؟ كرده ازدواج معين !!ژاله؟ ) 
 (مرده؟ بوده؟ عاشقش گرفته؟ طالق !؟ نبود خبرى زنش از وقت هيچ چرا !نه؟
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  كرد خود دگير را مغزم زمان هم سوال هزار كوتاه ثانيه چند آن در 

  

 كرده ازدواج آدم اين نميدونستم من مهشيد _من 

  

 :دوخت چشم فرشيد دهان به بود پشيمان حرفش گفتن از انگار كه مهشيد 

 خصىش راجب بشينيم زشتيه كار خيلى ميگفت حتما خودش بود الزم اگه _فرشيد 
 بزاريم كنفرانس اينجورى نفر يه مسائل ترين

  

 !كجاست؟ زنش االن _ 

   

 ياناتجر  از پرتى هم ها اينقدر نميدونستم شو بيخيال ديگه خدا رو تو يلدا _مهشيد 
 نميزدم حرفى واگرنه

   

 كجاست بگو فقط ميكنم خواهش _من 

 كرد تمام جمله يك با را بحث جديت با فرشيد  

   

 كجاست نميدونه كس هيچ _ 

  

 خودم دل در گرفت بغضم آورد ارمغان به سوال عالمت هزاران برايم جوابش اين و 
  كردم لعنت را احساسم و

 ...من سمت برگرد بيا خزون بارون تو بى جنون و درد سر تو بى ) 
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 ميده گوش ژاله ياد به شعرو اين 

  

 نميكنه نگاه حتى زنى هيچ به و زيره به سر كه است ژاله واسه 

 نهنك خيانت اش ژاله به چشمهاش كه بپوش مناسب لباس ميگه من به ژاله واسه 

  

 يادش يا خودشه با يا ها شب چون مياد دير ژاله واسه ها صبح 

  كنم سوال فرشيد از نميده اجازه غرورم ديگه كه حيف !بلنده؟ ژاله موهاى  

  

 كرده قايمش هم شايد عاشقشه هنوز ولى ؟ كرده تركش ژاله 

 ( عالم مردهاى همه مثل شو بيخيال اينم توچه به اصال سرت تو خاك يلدا اه اه 

  

 رديگ ولى ! معين . بود كرده نواختن به شروع كم كم هم باران خورد زنگ گوشيم 
 دادم پاسخ سردى با نلرزيد دلم

 بله _ 

  يامب تا شو سوار برو پاركه اونجا ماشين برقه چراغ تيره ٢ جلوت پايين ها پله از بيا _ 

  

 مكن پنهان مهشيد و فرشيد از را هوايم و حال كردم سعى كرد قطع را گوشى هم باز 
 نماشي ضبظ شدم سوار و رفتم بود داده كه آدرسى سمت به و كردم خداحافظى دوستانه
 مثل دقيق عطر اين بود مانده جا هم تلخش عطر و هميشگى سيگاو بوى بود روشن
 "خواستنى ولى !! تلخ " بود خودش
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 اين در ميداد گوش اش ژاله عشق و ياد با كه من عالقه مورد هاى آهنگ از امان و 
 باران نم نم

  

 محضه آرامشه صدات من عشقه" 

 ارزه می دنیا همه به من عشقه 

 حرفات میشینه دلم به من عشقه 

 چشمات تو العادست فوق من عشقه 

 بیرون زدیم عاشق شدیم بارون اومد آروم آروم 

 شبنم نشست نم نم اومد 

 موهامون رو موهامون رو 

 بارون اومد آروم آروم 

 بیرون زدیم عاشق شدیم 

 ..."موهامون رو موهامون رو شبنم نشست نم نم اومد 

  

  كردم همخوانى به شروع ناخواسته چرا نميدانم 

  

 ...بيرون زديم عاشق شديم بارون اومد 

  

 ندادم سالم شد سوار كردم سكوت آمد غذا از پر پالستيك با پر دست كه معين 
 برگرداندم پنجره سمت را رويم نكرد هم اعتراض
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 ...شبنم نشست نم نم اومد ) 

  بشى؟ عاشق بلدى اصال تو شدى؟ عاشق بارون تو معين 

 باشه؟ مهم واسم زندان بندازه امو عمه ممكنه لحظه هر كه كسى چرا چمه؟ من 
 (كرده اش برده و بنده منو كه كسى !!ميكنه تحقيرم مدام كه كسى !دهنم توى زد كه كسى

 اموشخ را ماشين پخش سيستم بستم را چشمهايم و دادم تكيه شيشه به را سرم  
 ...نشد قطع من بغض نشد قطع باران ولى كرد قطع را آهنگ كرد

 مچشمهاي نميخواست دلم ايم رسيده كردم حس ايستاد حركت از ماشين كه وقتى  
 يستن من سهم ميدانستم ديگر حال كه صدايى و خورد ام شانه به ارام اى ضربه كنم باز را

  رسيديم شو بيدار دختر _ 

  

 اساحس كه كردى صدايم دختر قدر آن لعنتى بخوابد هميشه براى دختر اين بگزار 
  دخترم هم من كردم

 داشت زيادى هاى درخت كه بزرگ نسبتا كوچه يك در كردم باز كه را هايم چشم  
  بوديم

 رسيديم شو پياده _ 

 كجاست؟ اينجا _ 

  خونه _ 

 به رو برج به بعد 

  

 كرد اشاره رويم 

  ٦٩واحد آخر طبقه _ 

  گرفت جلويم را كليدى بعد 
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 اينجاست هم دوستت ببر هم رو غذاها اين باال برو _ 

  

 ذاهاغ و كليد آمد نمى چشمم به برج شكوه حتى بود شده اهميت بى برايم حرفهاش 
 ...كنم فراموش كه رفتم خداحافظى بى رفتم ، رفتم و گرفتم را

  

  

 پانزدهم قسمت پايان  

  

 حق يا 

 ميميرد امشب مرد اين شانزدهم قسمت (=<٢٦) 

  

 تمداش دوست را ارتفاع این چقدر رفتم، پنجره سمت اختیار بی آخر طبقه البی در 
 ...داشتم نیاز ارتفاع این به واقعا حال و بودم کرده سقوط پیش ساعاتی ،من

 دهش حالل معین یاد با چقدر امشب بودم کرده حرام اشکان برای که اشکهایی قطره  
 !! بود

 داشتم عادت که بود سال خیلی شدنها تمام به من و شد تمام نشده شروع 

 :شد بلند شادی با توأم افی جیغ صدای چرخاندم قفل در که را کلید 

 اومد یلدا اومد جون پروین - 

 از مدام افی بود، راضی و خوشحال عمه .زد را تاریکم چشمان زیاد نور شدم كه وارد  
 را قدیمی خانه کهنه وسایل از اثری مان شخصی وسایل جز .میکرد تعریف چیز همه

 با همراه خواب اتاق چهار با لوکس متری ۰۷۱-۰۵۱ حدودا   ای خانه .ببینم نمیتوانستم
 شب آن حال و حس جز بود عالی چیز همه ساده، حال عین در و مدرن و شیک وسایل
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 خراب هوای و حال در تاثیری ببخشد من به را قصرش هم انگلیس ملکه اگر امشب من،
 ...ندارد دلم

 نمیتوانست رنگی هیچ امشب ولی ام عالقه مورد رنگ بود جیغ بنفش اتاقم رنگ 
 ایج جای آنها پای به پا کردم ذوق عمه با خندیدم افی با .کند عوض را ام زندگی خاکستری
 نای فهمیدن کرد خوشحالم که چیزی تنها !!خودم جز بودم همه برای امشب کاویدم، را خانه
 پا انهخ در وسایلش تمام با اتاقش هنوز است بوده معین های تنهایی خانه قبال خانه که بود
 بودم راضی همین به من و کنم احساس را او میتوانستم خانه این جای هر بود مانده برجا
 ...دارد را معینی چون که حالش به خوش و ژاله جان نوش مابقی

 به میکشید طول ربع یه فقط تاکسی با و بود نزدیک خیلی شرکت به جدید خانه 
 تمیخواس قهوه نه بود کرده اختیار سکوت هنوز معین دادم راانجام کارهایم رسیدم شرکت
 عصرانه نه

 کاناپه روی را خودش و شد اتاقم وارد عماد که بودم مصاحبه فرم اصالح غرق  
 انداخت

 شد؟ فیکس باالخره امروز جلسه ام، خسته خیلی - 

 زدم لبخندی 

 نکردند اعالم هنوز رییس نه - 

 هات قهوه ازون دونه یه داشتم، کار هفته کل ی اندازه امروز بشه کنسل کاش - 
 !میکنی؟ لطف

 !(مرده؟ خودش منشی) 

 حتما بله - 

 بعد و شنیدم را معین اتاق در شدن باز صدای رفتم که قهوه کردن درست برای 
 خودش صدای

 من برای هم فنجون یه دختر - 
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 .کردم بسنده چشم یک به فقط و نکردم نگاهش 

 ورود از بعد کرد دعوت اتاقش به را او معین و کرد احترام ادای همیشه مثل عماد 
 آمد من سمت به و بست را در خودش عماد

  شد؟ آماده - 

 بله - 

 میبرم خودم بده- 

 (رییس آقای نمیاد اصال کاریت کالس به) 

 برگشتم؛ میزم پشت خودم و کردم تقدیمش را فنجانها حاوی سینی اعتراض بی 
 ...نبود خوب اصال روزها این ما بین سکوت این و رفت اتاقش به هم مسکوت جناب

 لرزش آن و است آمده سراغم به دوباره سرگیجه کردم احساس روز آن جلسه از بعد 
 رمکا مانع ضعف این نداشتم دوست و داشتم باشگاه در مهم کالس سه شب آن .آور عذاب
 .شود فرشید الطاف مقابل در شرمندگی و

 عموق رسیدم که وقتی کردم آماده باشگاه به رفتن برای را خودم بود سختی هر با 
 دعما هفته در مشخص آنروز شدم متوجه و کردم کنترل را روز آن اسامی لیست زدن کارت
 النس در نواخت، دیگری طور قلبم باز رسیدم که معین اسم به آید می باشگاه به هم نامدار
 آمدنم متوجه تردمیل روبروی آینه از که فهمیدم دوید، می سرعت آخرین با تردمیل روی
 تردمیل چند میکردم گرم را خودم باید .داشتم عادت هایش تفاوتی بی این به من و شد

 سعی امروز از هم من نباشم، نزدیک او به هم زیاد که کردم انتخاب را معین از تر آنطرف
 !!نميتوانم كه بودم مطمئن ولى بگیرم نادیده را او میکنم

 می تردمیل روی معین سرعت اندازه نه ولی زیاد سرعت با هم من که بود دقیقه ده 
 .زد کوتاهی گپ معین با و گفت آمد خوش ما هردوی به و شد سالن وارد فرشید دویدم
 نارمک در که را پژمان بشنوم، را صدایشان نمیتوانستم که بود باال حدی به موزیک صدای
 رفتم پیشواز به خود اینبار و نبود مهم برایم دیگر که افتادم معین تهدید یاد ناگهان دیدم

 !خان پژمان سالم - 
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 چطوری؟ مشکی کمربند سالم - 

 شه تخلیه باید شده زیاد انرژیم میکنم احساس ولی خوبم - 

 کنم؟ صدا رو پیمان میطلبی داری اگه کش نفس - 

 نمیکنم مبارزه ها کراتینى با که گفتم بابا نه - 

 رینگ تو نمیام جماعت دختر با منم - 

 بود شده سفره شکمت دختر همین ضربه یه با که تو اوهوک - 

 کنیم؟ تمرین جمعه تا نبودم، آماده روز اون - 

 ندارم تمرین به احتیاج من - 

 (میدم شکستت راحت و ای عرضه بی خیلی که مطمئنم) 

 زا بعد نبود، کردم بررسی را سالن ی همه نبود معین از خبری چرخاندم که را سرم 
 و بود هکشید دراز آنجا معین رفتم جکوزی و سونا سالن به باشگاه کالسهای پایان و تمرین
 و محرکات کنترل انگار لحظات آن در بود گذاشته اش پیشانی روی را راستش دست پشت
 نبود اختیارم در زبانم

 نکشیدم خجالت نترسیدم بفهمد اینکه از کردم نگاهش نشستم کنارش 

 رییس؟ - 

 هوم؟ - :داد پاسخ سرد خیلی و کرد نگاهم 

 ممنون قشنگه خیلی اتاقم و خونه - 

 اروم پری ها همسایه آمیز تحقیر نگاه زدی تو که گندهایی خاطر به نداشتم دوست - 
 نکردم کاری تو واسه نیست الزم تشکر کنه اذیت

 ک کنه لعنتت خدا) 
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 (منی کردن ضایع استاد همیشه ه 

 نداشتم گفتن برای حرفی که بودم شده ضایع انقدر کردم سکوت 

 بود او نوبت اینبار سکوت دقیقه چند از بعد 

 !دختر؟ - 

 ...افسوس ولی دلم جان بگم خواستم 

 رییس؟ بله - 

 نفهمیدم را اش جمله و 

 دیگران به بعد میزنه آسیب آدم خود به اول بودن بد - 

  

 (۰۱ قسمت پایان) 

  

 او نام به 

 (٢٧>=) 

  زد ضربه ام شقيقه به انگشت با بعد كرد نگاهم خيره ثانيه چند و نشست 

  بفهمى اينو بتونى كاش _ 

  

 چهي بودم كرده فهميدن بر سعى هروقت بودم بيزار فهميدن از من نميفهميدم من 
 ...بود نشده دستگيرم خوبى چيز  

 حواس ميكردم سعى ميكشيدم طرح زمين روى پاهايم انگشت با بود پايين سرم 
 !بود؟ شكسته چرا را سكوتش روزه كنم پرت را دلم
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 تلف با نادونى توى   اميدش همه كه بيچاره زن اون ميخواى نيست خوب حالت _ 
 ؟ بيوفته پا از شدنت

  خوبم _ 

 نهخو ؟برو موندى چى واسه اينجا شده تموم هم كالست پايينه فشارت نيستى _ 
  خودتى آخرش اول بازنده كردى شروع كه جنگى اين

  

  !بودم؟ مهم برايش !؟ نيست خوش حالم بود فهميده طور چه 

  

  خداحافظ خونه ميرم چشم _ 

 ميام خودم من برسونتت بگو دره جلوى سامى _ 

 ؟ آوردين ماشين شما _ 

 درد به مريض كارمند ٢ يعنى نباشه خوب حالت فردا ، بكن گفتمو كه كارى _ 
 سالمت به شى، اخراج بايد كه نخورى

  

 ...بود نامدار معين نوع از مودبانه شو خفه يك اين و 

  

 مانع ژاله اسم مدام ،اما اش جمله چند همان شنيدن به بود خوش دلم شب آن 
 ميشد ام خوشحالى

 كالمى هم جمله چند همين به من بود شده بهتر دلم ولى نبود خوش جسمم حال 
 ...بودم دلخور حسابى خودم ناگهانى دلباختگى اين دست از كه هرچند بودم قانع هم

 ما شخصى صفحه در هميشگى ناشناس از پيغام يك متوجه شدم بيدار كه صبح 
 بود پيام سومين اين و شدم
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  "بازگرداند را رفته اميد كه دارد را آن توان هايت گونه آمدگى بر بزن لبخند " 

  

  مشد خارج دستشويى سمت به اتاق از زدم لبخند عزيز ناشناس توصيه به من و 

  

 ولهح كه غول يك سينه در من و شد باز در كه بودم نكرده باز را دستشويى در هنوز 
  زدم جيغ و شدم غرق ميكشيد صورتش روى

  ميشناسمش عجيب من و است خودى غول فهميدم برداشت كه را حوله  

 !چته؟ دختر هيس _ 

  

 اينجايى؟ شما _ 

  داره سرويس كه خودت اتاق _ 

 ميترسه فرنگى دستشويى از جيشم من ندارم دوسش _ 

 :داد تكان سر و كرد اخم  

 ميشى؟ مودب كى _ 

  

 ميترسه يكم شماره ببخشيد _ 

  

 بودم طلب فرصت و جنبه بى قدر چه من و بلعد مى را اش خنده بود معلوم 

  رئيسا شما نه كارمنداست ما بيدارى وقته االن شديا خيز سحر رئيس _ 
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 زدم كوتاهى جيغ نداشت درد كه اين با گرفت كه را گوشم 

  ببخشيد خوب آخ _ 

 برو برسونه رو تازه نون و برگرده گاهى صبح روى پياده از ات عمه تا دراز زبون _ 
  كن آماده رو صبحانه

 !باشم؟ آبدارچى بايد ام خونه تو من _ 

  برم بايد ٨ بكن گفتمو كه كارى نزن حرف اينقدر _ 

  

 (بدم سرويس بهش بايد هم اينجا بعد به اين از زورگو ) 

  

 به من بودم راضى هم همين به من بود شده بخش لذت برايم هم گفتنش زور 
 مصحبت هم كالم چند كه همين ببينمش ميتوانم كه همين بودم دلخوش هم سهم همين
 ...بود

 به من ميدانستم را خودم اندازه و حد من باشم داشته را معين نداشتم توقع من 
  ميگذاشتم احترام ولى ميكردم حسادت بود ديگرى عاشق اينكه

  

 اين باشم نزديكش ميدهد اجازه من به بدهى اين و هستم بدهكارش اينكه از من 
  نبودم شاكى اصال روزها

   

  پنير كره و آلبالو مرباى ، زيتون و ژامبون ، عسلى مرغ تخم ، تازه پرتقال آب 

  كردم محيا خوب صبحانه يك براى را چيز همه 

  آوردم نمى در سر هايش بحث از من و ميزد حرف تلفن با مدام معين 
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 ورتىص پليور و رفتم اتاقم به سريع بود اتاق در معين كشيدم سرك كه آشپزخانه از 
 تسم به كوچك كش با را موهايم بلند سمت پوشيدم جذبم همرنگ مخمل شلوار با را ام
 از و تگرف ام خنده خودم بود شده دوساله يكى هاى بچه دختر شبيه موهايم مدل بستم باال
 شدم خارج اتاق

  

 :گفتم اتاقش در پشت از بلند صداى با 

 بخوريم پرتقال آب برسه نون تا بيا رئيس _ 

  

 شانه و سر بين را اش گوشى و بود كرده خم اش شانه سمت را سرش كه حالى در 
 شخص كه جورى و داد نشان را يك عدد دستش با و كرد باز را در بود داشته نگاه اش
  ميام ديگه دقيقه ٢ :گفت لب زير نشود متوجه خط پشت

  

 در زدم در و بردم را پرتقال آب ليوان نيامد اما ماندم منتظرش و رفتم آشپزخانه به 
  كردم اطاعت من و داخل بروم كه كرد اشاره دست با بود تلفن مشغول باز كرد باز را

 كاناپه روى منم شدم مشغول زدن حرف حين در و گرفت دستم از را ميوه آب ليوان 
 ياهس عكس و منظره چندين از تركيبى بود جالب اتاقش طرح نشستم اتاقش ست طوسى
  بود زيبا سفيد ببر يك طرح عكس هم تختش باالى !!! سفيد

 سادگى عين در نميشد ديده اتاقش در ديگرى رنگ طوسى و سفيد و سياه جز 
 ...خواستنى تاريكى عين در جذاب

 و ياسىس بحث از كال بود رفته سر ام حوصله كه بود كننده كالفه اينقدر معين بحث 
 ، آمد نمى خوشم وزرات هاى جلسه

 يوانل و نوشيد را پرتقالش آب جرعه آخرين و نشست كنارم شد تمام كه تلفنش  
 :گرفت جلويم را خالى
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 ديوونه؟ موييه مدل چه اين _ 

  باشم راحت بستم شدم كالفه ميكنه اذيتم شده بلند خيلى _ 

 ؟ زشت آخه دارى مو تو _ 

 (بپرسم ميتوانستم كاش !خوشگله؟ !است؟ بلند موهايش ژاله )  

  

 دارم عادت اينجورى من خوب _ 

  ميدم پس بهت رو ها سفته از يكى _ 

 !چرا؟ _ 

 شرط يك به _ 

  شرطى چه _ 

 نباشه شكلى اين باشه شده بلند موهات موقع اين ديگه سال _ 

 چر _ 

  

 !ا؟ 

 من كارمند شان در ، مو مدل اين فراماسونيه هاى گروه از يكى اعضاى شبيه _ 
  نيست

  !!(كارمندشم فقط من كه شد آور ياد هم باز ) 

 ...هايش سردى و ها تلخى همه با ميخواستم را بودنش فقط من نبود مهم من براى 

  

  رئيس قبول _ 
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 هعم خورد زنگ خانه تلفن اينكه تا بودم خوشحال خورديم صبحانه هم با آمد عمه 
  :گرفت معين سمت را گوشى و داد جواب

 دارن كار باهاتون خانمى يك آقا _ 

 (است ژاله حتما )  

 برايم و داشتم دوست من كه همانطور ميزد حرف صميمى خيلى گرفت را گوشى 
 بود آرزو

 رسيدى؟ كى دلم عزيز _ 

 .... 

 دنبالت ميام خودم نه _ 

 ... 

  نه ديگه كه اينجا _ 

 ... 

  ديگه بيمارستان ميرم _ 

 ... 

 !كردى؟ شروع نيومده شيطون اى _ 

 ... 

 ميام بمون قبول باشه باشه _ 

 ... 

 بدروووود بگو فارسى چيه باى _ 
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  است عميق ميدانستى كه بود هايى خنده آن جنس از لبش روى خنده 

 من قدر چه و شد خوشحال قدر چه داشت دوستش قدر چه !برگشت؟ ژاله ) 
  ...(تنهام

  

 بود پايين سرم خوردم فرو ام لقمه آخرين با را بغضم 

 بيام نميرسم احتماال عصر تا دارم كار كلى من شركت برو پاشو دختر _ 

 چشم _ 

 و كچل يلداى بود آمده عزيزش ، بود مهم ، داشت كار ، برسونتم نخواست حتى ) 
 !(بود؟ مهم مگه زشت

 ...ميرفت لو نبايد چشمم در زده حلقه اشك اين و بغض اين دويدم اتاقم به سريع  

  ...برد خود با بداند آنكه بى را ام خوشى دل تمام رفت معين 

 كاويد وسواس و ذوق با را خودش آينه در ميديدم را زدنش سوت بود بار اولين براى 
 رو خرمن از موهايش چپ سمت از تكه يك كه ديدم رفتنش موقع بود زده باال را موهايش

  است كرده تر كمرنگ را شكوهش و است شده جدا باال به

 فداكار؟ يا است احمق عشق  

 يدمكش باال را خودم و شدم بلند پاهايم پنجه روى زحمت به برگشت كردم صدايش  
  برسد موهايش به دستم تا

 فداكار؟ يا است احمق عشق و 

 موهايش كنم درست را موهايش بايد باشد عالى چيز همه امروز دارد دوست معين  
 قلقلك را صورتم پوست هايش نفس كه آنقدر بودم نزديكش كردم مرتب وسواس با را

  ميداد
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 فداكار؟ يا است احمق عشق و 

 براى ظاهرت بودن مرتب براى چگونه هستم هايت نفس تاب بى چنين كه من 
 !نگرانم؟ عشقت

  

  

 بود ريخته هم به موهاتون _ 

   

  ندارم را كردنش نگاه قدرت ميگيرم فاصله او از سريع 

  

 ...گويد مى چه رفتن موقع نميشنوم حتى 

 *** 

  

 دست ميكند سنجاق موهايم روى اى سه*و*ب گزاشتم معين شانه روى را سرم 
 فشرد اش مردانه و بزرگ دستان بين در را كوچكم

  معين _ 

  نگو هيچى يلدا هيس _ 

  

 تمام ميفشرم آغوشش در بيشتر را خودم ميخورد هايمان صورت روى بارون نم نم 
 ؟ ام آشتى خدا با ميشود قرص دلم ميشود پوچ ميشود گم ام كسى بى و غربت

 روى رمس ميكنم بلند را سرم ميشود عوض احساسم نميكشد طول بيشتر ثانيه چند 
 ميگردم دنبالش به هراسان نيست خبرى معين هاى شانه از ايست ريخته فرو ديوار
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 ار  اسمش افتاده راه خون جوى است افتاده دره در معين ميشود ظاهر پايم جلوى پرتگاهى
  است بلند موهايش !! زيباست گردم مى بر آيد مى زنى قهه قه صداى ميزنم فرياد

 را دره ته !؟ بود كه است دره ته كه آن زن اين دست در دست اينجاست كه معين 
 ... است خودم شده متالشى و زخمى جنازه ميكنم نگاه

  

 اينكه فكر با را امروز هاى ثانيه تك تك من ، پريدم خواب از خودم جيغ صداى از 
 ٢ و قرص ضرب به بودم توانسته كه حال و بودم ديده س*و*كاب است عشقش با معين
 باز دباي باشد برده خوابم بوده كرده فراموش كه بود زيادى مدت كه سيگارى كامل بسته
  !؟ ميديدم س*و*كاب

   

 برايم عمه !است؟ گرمم چرا است سردى پاييز هنوز است گرم خيلى هوا دارم؟ تب 
 ؟ هدد تسكين را قلبم كسى كاش !؟ قلبم داد ماساژ هايم كودكى مثل را دستانم آورد آب
 ! چيست درد اين دواى

  

 ...زندگيمه اسمش ميگذره حالت بدترين به كه روزها اين 

  

 در من خودباخته يلداى ضعيف يلداى كردم وحشت آينه در خودم ديدن از صبح 
 رام نتواند مردى هيچ كه بودم كرده گوشزد خودم به عمر همه من بودم باخته دلم با جنگ
 مه آخ كرد رهايم رحمى بى با اشكان وقتى كه بودم يلدايى همان من بياندازد روز اين به

  !نگفتم؟

  كدام هيچ !بود؟ لرزانده را دلم كدام داشتم زياد پسر دوست من 

 و حد در نيستم چشمش در اى ذره اندازه كه كسى براى آوردم خودم سر بر چه 
 نيستم رسمش و اسم و اندازه
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 را آينه گلدان با طور چه نفهميدم متنفرم آينه در ذليل و بدبخت يلداى اين از 
 ... شكستم

 دهش زنده سابق يلداى همان مينگريستم كه آينه از تكه هر در اما شد تكه هزار يلدا 
 ...داشتم دوست را بودن بد من باز و بود

  

 بازم جلو دوخت خوش سفيد پانچوى و كردم تن را ام طوسى جذب شلوار كت 
 با را موهايم و نهادم سر روى كج را ام طوسى سفيد جير كاله كرد چندان دو را نمايش
 هم كاله همين ست هاى كش دست ريختم ام پيشانى روى زيرش از خاصى وسواس
 كرد العاده فوق را تيپم كه داشتم

 ٢١ پاشنه هاى كفش باشم كوتاه نبايد باشم كم نبايد مهم جلسه اين در امروز 
 د،نكن نگاهم باال از قدر اين و برسم يخى غول هاى شانه تا ميكند كمك حتما ام سانتى

  (نميوفتم ارشاد گشت گير وضعم سر اين با و دنبالم مياد سامى شكر رو خدا ) 

  

 ب رخ به را ام زيبايى آرايش بى كردم سعى 

  

 شكىم كافى قدر به هايم مژه بود كافى ماتش گونه رژ و كمرنگ بژ رژ يك پس كشم 
 در دمش كه آسانسور وارد ، بود رويت قابل بهتر و بيشتر هايم چشم رنگ ريمل بدون و بود
 عادت و معمول طبق ديدم كه را سامى اتومبيل زدم كف و كشيدم سوتى خودم براى آينه
 صندلى روى كه عماد ديدن از شدم سوار و كردم باز را در خودم شدنش پياده قبل هميشه
 عماد . بود مانده مات من تيپ ديدن از انگار هم سامى كردم تعجب بود نشسته جلو

 :داشت گفتن براى حرف روشن اى قهوه چشمان اين قدر چه كرد نگاهم خيره و برگشت

  ايم برنده امروز ما صد در صد باشه خوشتيپ قدر اين كه جلسه دبير _ 

 پسر آن با جنسش قدر چه كردم حس داشتم دوست را اش خنده و خنديد خنديدم 
 راواتك كه بود كرده تن شيكى و زيبا شلوار كت هم خودش دارد فرق بينش برتر خود عموى
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 زج مسير طول در كه معين عكس بر كامال داشت تناسب زيبايى آن با اش اى نسكافه
 اب داشتنى دوست مرد اين با صحبت حال در مدام نميزد حرف سامى با دادن دستور مواقع
 بود وقار

 دمميش توبيخ روز كل و ميرسيدم دير باز بودى نرسيده دادم به اگه امروز سامى _ 

  ميدادين خبر بهم زودتر كاش آقا _ 

 ى؟ديد رو پرتو جديد ماشين .كه گفتم آقامى با امروز ميكردم فكر نميدونستم _ 

  

  است گلوله ضد كه گفت اش راننده ولى نه _ 

 بخوره هك گلوله حيف كنه فرار كارياش كثافت از ميتونه اينجورى ميكنه فكر مردك _ 
  تو به

 نكن فكر بهش اينقدر نيست خوب واستون آقا _ 

  ميكشمش بمونه باقى عمرم از روز ٢ فقط روز ٢ ولى ميزنى آقامو حرفها كه هم تو _ 

  

  ماند سكوت در رو روبه به خيره عماد و داد تكان سر سامى 

  !(دارد؟ را كشتنش قصد آرام پسر اين كه كيه پرتو اين ) 

 هر اىبر  را در سامى رسيديم ميشد داير آن در جلسه كه شركتى ساختمان به وقتى  
 :گفت من روبه و زد طوالنى پلك عماد كرد باز دويمان

  يمكن شركت هم ما پذيرفته رئيس كه ساله اولين و ساله جلسه ترين مهم اين _ 

 دادن توضيح بله _ 

 زيبا خانم باش مواظب هرزن زيادى بعضا مهم هاى آدم _ 

 !(بودم؟ مهم عماد براى ) 
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 ...بود معين از تر لطيف پسر اين قدر چه و 

  

 در را هايش اخم معين شديم همايش اتاق وارد شانه به شانه و زمان هم كه وقتى 
 رواتك جز بود پوشيده مشكى پا سرتا كرد سكوت كارى كالس حفظ براى ولى كشيد هم

  منشو جذابيتش غرق ديگر ميكردم سعى ولى ، خوشپوش هميشه ،مثل براقش طوسى

 ردمك اطاعت بنشينم كنارش و شوم بلند عماد كنار از كه كرد اشاره هايش چشم با 
 :كرد نجوا لب زير داشت لب بر تصنعى لبخند كن حالى در

 اومدى؟ بابات عروسى _ 

 كاله زير هم زشتم موهاى مدل ضمن در ندارم آرايشم رسميه و پوشيده لباسم _ 
 رئيس؟ االن چيه مشكل كردم قايم

 اسهو باشى خوشگل اينكه واسه نه البته شدن تو محو سالن كل چشمى تو زيادى _ 
 كنه جلوه مهم تا رسيده خودش به قدر چه نامدار دست زير و ساده منشى ٢ اينكه

  

 مروي به رو مانيتور گرم را سرم كردم سكوت زدم لبخند بشكند دلم ندادم اجازه  
  كنم بلند سر كرد مجبور مرا خواستنى چندان نه و آشنا و كلفت صدايى كردم

ر ك شبيه واقعا شلوار و كت در پيمان   !!!!بوده شده اش عروسى شب در ش 

  عماد و معين جز داد سالم همه به شدم متوجه باورى نا كمال در 

 را خودش عماد تا كرد اشاره معين شدم متوجه و بود خون غرق عماد هاى چشم 
  كند كنترل

 كالس به بعدى ضربه كردم حس داد دست من با وقتى آمد پيمان بعد هم پژمان 
 است خورده نامدار معين كارى
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  شدى خوشگلتر دارى فرق خيلى باشگاه يلداى با ها لباس اين تو يلدا _ 

  

 حس دهد فشار محكم پايم روى را پايش معين كه شد باعث پژمان جمله اين و 
 ...شد خورد پايم پنجه روى استخوان كردم

 ٢٧ قسمت پايان  

  

  ميميرد امشب مرد اين هجدهم قسمت (=<٢٨) 

  

 نامدار معين تنها جمع اين مطلق قدرت و سلطان كردم حس جلسه طول تمام در 
 نمعي هم باز بود پدرش نايب كه پيمان هاى شكنى كار و ها ادبى بى تمام با بس و است
  شد تمام ما شركت نفع به كامال نتيجه ميزد را آخر و اول حرف

 زمال برود خانه به گفت و سپرد عماد به را ماشينش سوييچ معين كار اتمام از بعد 
 بيايد شركت به امروز كارى فشار اين از بعد نيست

 ولى بودم گذشته جلسه اين براى هم دانشگاه كالس از حتى بودم خسته هم من 
 !؟ دارد اهميتى چه دست زير منشى يك خوب

 براى اصلى خيابان سمت به و انداختم پايين را سرم و كردم كوتاهى خداحافظى  
 كرد ميخكوبم جا در معين صداى كه رفتم تاكسى گرفتن

 داريم كار شركت شو سوار ميگردى بر هم همينجورى اومدى كه همينجورى دختر _ 
 برسم ام منشى از زودتر نميخوام

  

  ماندم رسيدن منتظر ماشين سكوت در و كردم اطاعت 

 انداختم پايين را سرم ميكند نگاهم بغل آينه در كه شدم متوجه 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 148 

 (بده گير پژمان قضيه به ميخواد حتما ) 

  

 امورى ميكردم حس گاهى كشيد كار من از آهنى آدم يك مثل شركت ساعات كل 
 ساده منشى يك نه است شركت مهم اعضاى مسئوليت ميكند واگذار من به كه

 يرمبگ اجازه رفتن براى و بروم اتاقش به كه كردم بهانه را قهوه كالفه ٧ ساعت حدود 
 يتال موزيك يك به و بود داده لم خودش كه بود جالب .برسم باشگاه كالس به بتوانم كه
 بود سپرده دل گوش

 برم ميتونم هفته ساعت رئيس _ 

 ام قهوه با ندادى سفارش كيك چيز واسم چرا _ 

 (نمياد دلم نخوره نه نه ()شكمت تو بخوره كارد ) 

  

 كنم فكر اى خامه شيرينى تا ٢ هم پيش ساعت ٢ خوردين شكالتى كيك صبح_ 
 بكنى سالتونو و سن رعايت بيشتر بايد

 (شدم شجاع قدر چه ) 

  

 :گفت و كرد ريز را چشمهايش 

 شركته؟ تو هنوز كدوم ها آبدارچى از _ 

 من جز رفتن همه _ 

  

 :گرفت نشنيده را ام كنايه 

 نيمرو تا ٢ خودتم باال بفرسته بگيره تازه بربرى نون بگو بزن زنگ نگهبانى به _ 
 گرسنمه ميكنم حس بيار كن درست
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 !بود؟ كرده هضم طور چه را سلطانى و برگ پرس دو نهار 

  

 برم؟ ميتونم بعدش _ 

 ميكنى؟ برم برم اينقدر چى واسه _ 

  ام خسته هم خودم دادم انجام رو كارا همه آخه _ 

 باشگاه؟ برى بعد خونه برى ميخواى _ 

 بله _ 

 نميشى؟ بازى بچه اين بيخيال _ 

 ميكنين فكر اشتباه _ 

 كنى تالفى طورى اين گيريهامون سخت ميخواى _ 

  

 كردم جمع را خودم سريع كه بلرزد باز دلم كه بود نزديك 

 بدم پس بدهيمو زود ميخوام نه _  

 ميزنه آسيب خودت به فقط ميرى كه راهى _ 

 به و شركت به اگه هستين؟ دستتون زير ٢ به آسيب نگران چرا شما پس باشه _ 
 نداره بحث واسه دليلى پس نميزنه آسيب شما ماى پرى

  

 گاهى ميسوزه واست دلم _ 

 (ميكنى خرجم شده كه هم ترحم واسه رو دلت خوبه هه ) 
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 برم؟ ميتونم ندارم دلسوزى به احتياج _ 

  ميكنه كارى يك ام گرسنه شكم واسه ما پرى اونجا ، منم خونه ميام _ 

  

  كرد، تن را كتش و برخاست بعد 

  بفرستن ماشين ٢ بزن زنگ بگردونه برده زادمو خواهر سامى _ 

  برين تاكسى با ميشه _ 

  

 :گفت و كرد ريز را هايش چشم باز 

 اونايى هبيچار  ببرم لذت هوا اين از و برم پياده ميتونم ميبينم ميكنم فكر كه حاال _ 
 لذت واه اين از بيانو راه نميتونن بيشتر قدم دو فلج مرغ شتر عين سانتى ٢١ پاشنه با كه
 ببر

  

  (كه نيستى بلد كارى من تحقير و كردن مسخره جز ) 

  

  رئيس پس اجازتون با _ 

 گفتم در بستن موقع و شدم خارج اتاق از 

 ميبينمتون خونه بردارين هم چتر _ 

 : آواز زير زدم بعد 

 ... بارون اومد آروم آروم 
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 كاله با را جايش و آوردم در كيفم از را شالم بودم كرده روى پياده س*و*ه واقعا 
 و خيابان به زدم را دل معين هاى حرف خيال بى و برداشتم را چترم كردم عوض ام مخملى
 ... رفتم

   

 اب را خورده خيس زمين بوى !؟ كار چه ميخواستم چتر داشتم دوست را باران نم نم 
 بلعيدم وجود تمام

 مهاي دخترانه و دخترم يك هم من كنم قبول بايد باالخره كنم انكار قدر هرچه من و 
 ميشود متبلور گاهى

 خداست؟ شده باز بغض خداست؟ اشك باران واقعا 

 چنديم؟ چند بازى اين تو خدا 

 چى؟ تو اما گرفتم تو از را نخور درد به يلداى من 

 ربهض روزها اين حتى لبخندهايم همه گيم بچه همه ، پيزورى اشكان حتى بابا و ننه 
  گرم دمت خوردم هميشه من و زدى هميشه تو خدايا گرفتى من از را دلم زدى را آخر

 اش گريه و سوخت برايم دلش كمى خدا انگار ميكرد همخوانى باران با هايم اشك 
 ريهگ ميان لبخند اين زدم لبخند گريه ميان بود گرفته شدت باران شد تبديل هق هق به
 شد جدا رچت سر گشودمش وقتى ببرم پناه چترم به شدم مجبور است فرياد از تر تلخ خيلى
 شد تبديل قهه قه به ام خنده كشاند دورتر را آن خودش با باد و افتاد زمين و

 نبوده پناهى و چتر باالسرم عمرم همه گرم، دمت ؟ ميزنى من به دارى هنوز خدا ) 
 (دارم عادت من جونت نوش گرفتى؟ اينم

  

 : ويمبگ خواستم ميخورم سرما زود ميدانست گرفت سرم باالى چترى آمد پايين خدا 
 لرزاند را ذليلم قلب باز صدايى كه !! ممنون كردى خرج معرفت بازم
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 !بدم؟ نجاتت من بايد هميشه _ 

 ... بود قلبم متروك سرزمين فاتح تنها صداى اين و  

  

 هست قلب ميان جايي 

 نميشود پر هرگز که 

 خالي فضاي يک 

 لحظهها بهترين در حتي و 

  

 زمانها عاليترين و 

 هست که ميدانيم 

 هميشه از بيشتر 

 هست که ميدانيم 

 هست قلب ميان جايي 

 نميشود پر هرگز که 

 ما و 

 فضا همان در 

 ميکشيم انتظار 

 ميکشيم انتظار 

  

 "بوکوفسکي چارلز" 
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 درپ خدا ميزنم قدم او چتر زير نامدار معين شانه به شانه حقير و كوچك يلداى من 
 با لخشت عطر برسم اش شانه به حداقل ميكند كمكم كه كند رحمت را كفش پاشنه مخترع
 دردت كدام انتقام براى را سيگار ميشود كننده ديوانه ميشود ادغام كه خاصش سيگار بوى

 ميسوزانى؟

 ؟ ميفهمى هم را درد تو  

 رهباالخ ميكند زبانى بلبل قدر چه دلم سكوت اين در و ايم شده قدم هم سكوت در 
 ميشكند را سكوتمان طلسم

  دختر بجنب ؟ برى راه جورى اين كه بپوشى كفشارو اين مجبورى _ 

 هشكلي چه دنيا باال اون از بفهمم ببينم باال اون از رو دنيا منم ميخواست دلم _ 

 ميدهد تحويلم را خودش مخصوص خنده يك  

  نداره پايين و باال بيخوده تو دنياى طرفى هر از نكنى درست ديدتو تا _  

  (فلسفى قدر چه اوه ) 

 باشين رفته جايى پياده وقت هيچ نميكردم فكر _ 

 ميكردى فكر اشتباه _ 

 نيست بد واستون _ 

 خونه؟ ميرم پياده ببينه كسى اينكه _ 

 اوهوم _ 

 مببينت كسى دست به چتر و ام منشى با كه اين مخصوصا واسم ميشه بد آره _ 

 (هستم اش منشى تنها كه شد آور ياد باز ) 
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 بپرسم سوال يك _ 

 باشه سوالى چه تا _ 

 هستيم ما كه اى خونه مياين كه روزهايى نميشن ناراحت خانوادتون _ 

 و بودم تنها اونجا هفته ايام بيشتر من خونه اون تو بيايد هم شما اينكه قبل _ 
 پرسيدى؟ چرا حاال ميزارن، احترام من حريم به من خانواده

 مزاحم و اونجا بيان ما حضور خاطر به نتونن ديگه خانوادتون شايد كردم فكر _ 
 باشيم

  نكن فكر ديگه _ 

  

  تگرگ نه و بود نم نم نه داشتم دوست كه همانطور بود شده تر آرام باران 

  

 رئيس _ 

 :داد پاسخ كالفه 

 چيه _ 

 ببندي؟ چترو ميشه _ 

 زيرش از برو ناراحتى نه _ 

 شدين خيس بارو زير حاال تا _  

  بچه ميزنى حرف خيلى _ 
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 مه من را معين با باران زير شدن خيس اين طعم بود شده كه هم بار يك براى بايد 
 جاى قدرى داشت اشكال چه نميخواستم خودم براى را معين كه من ميچشيدم ژاله مثل
 !بودن؟ ژاله

 زير او اب بار چند ميباريد باران بار چند مگر ولى بود جايش سر آينه با پيمانم و عهد 
 آخرين با و پريدم هوا به داشت را ارزشش !!! وقت هيچ شايد ميشدم؟ قدم هم باران
 اهنگ را معين افتاد تر طرف آن متر چند وارونه چتر زدم ضربه چتر زير به دست با قدرت
 ادهايست مبهوت معين كرد سبك را دلم شدنش خرد صداى پريدم چتر روى و دويدم نكردم
 زد فرياد بود

 كاريه چه اين روانى _ 

 حاال تا نمرده كس هيچ بارون زير رئيس _ 

 ميكنم اخراجت بخوريم سرما _ 

  نميدونم رو شما بده سرمام بارون اين كه نيستم لوس اونقدر _ 

  

 يدندو حين در را هايم كفش دويدم اختيار بى برداشت خيز طرفم به ديدم كه وقتى 
  بدوم تر راحت كه كردم پرتاب پايم از

 افتم مى تله در و است تر زياد زورش باالخره ميدانستم ميدويد دنبالم 

 وايسا ميگم يلدا وايسا _  

 ميكرد چاك چاك را دلم كه گفتنت يلدا اين از امان و  

   

 زدم فرياد دويدن حال در 

  ميكشيم وايسم _ 
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 خل بيشعور دختره ميكنم گورت به زنده نه _ 

  

 !دارد؟ اهميتى چه جسمم كردم گور به زنده تو خاطر به را دلم كه است وقت خيلى  

  

  

 در شيروانى زير پيچيدم كوچه يك در وقتى آمد نمى در نفسم كه دويدم آنقدر  
 در كه معين سرعت از امان اما كردم پيدا شدن پنهان براى پناهى سر برج يك ورودى
 كرد شكار مرا پناه سر همان

 داد تكان و گرفت محكم را هايم شانه  

 شديم خيس مغز بى عقل بى _ 

  

 صورتش روى خيس موهاى طرح و ميچكيد آب معين موهاى از بوديم شده خيس 
  زدن سنف نفس بين در بود چسبيده ام پيشانى به و بود خيس شالم بود كرده ترش جذاب

 صورتم نزديك درست را خشمش از آكنده صورت كه كنم خواهى معذرت خواستم 
 ردك باز دهان بود دستانش اسير هنوز هايم شانه چشم در چشم نفس به نفس كردم حس
  ، كرد دور و كشيد را او پشت از نامرئى دستى انگار ولى بزند حرفى كه

  دور شد دور برگرفت نگاه گرفت فاصله 

 ...ميدويدم دنبالش من و ميرفت بلند هاى قدم با او بار اين  

  نكن قهر واسا واسا رئيس ببخشيد رئيس _  

 گفت بلند صداى با بود من به پشتش كه همانطور  

  ميشى تنبيه كارت اين خاطر به فردا _ 
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 دخترانه او با بار آخرين و اولين براى داشت را ارزشش داشت را ارزشش نترسيدم 
 ...كنم تجربه را هايم

   

 ٢٨ قسمت پايان  

  

 حق نام به 

 ۰۱ قسمت 

 نامردی هم معین بود، شده شوکه ما وضع و سر دیدن با عمه رسیدیم که خانه به 
 .کرد دخواه شماتت مرا عمه صبح فردا تا که میدانستم وگرنه نکرد تعریف را جریان و نکرد

 و کردم عوض را هایم لباس سریع خیلی رفت حمام به گرفتن دوش برای که معین 
 الفبرخ باشگاه در .شدم خارج خانه از بفهمد عمه اینکه قبل و برداشتم را ام ورزشی ساک
 شدم معین آمدن متوجه که بود دوم کالس بین نبود، پژمان از خبری همیشه

 (اینجاست روز هر من شانس از حاال !!! میومد باشگاه ها جمعه فقط که این) 

 انرژی و شور که بودند کودن انقدر ساعتم آن شاگردهای کردم کارم مشغول را سرم 
 ریادف صدای که بوديم جمعی دست کششی حرکات انجام مشغول بودند، برده بین از را ام
 کرد جلب رو همه توجه مربیان از یکی

 اورژانس بزنید زنگ ميميره داره سهیل کمک کمک - 

 :زد فریاد و شد سالن وارد هراسان فرشید 

 کن عجله داره، قلبی ناراحتی !معین !معین - 

  

 دویده ودب زمین بر نقش که سهیل سمت به معین بزند فریاد فرشید اینکه از قبل و 
 ویاگ شده کبود جوان .بود پیچیده سالن در بدی همهمه رفتیم، سو آن به نگران همه .بود
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 به ار  دستهایش و کرد پاره را سهیل پیراهن آنی در معین بودم کرده وحشت واقعا بود مرده
 ویر میشمرد بلند بلند که حالی در و گذاشت سهیل سینه قفسه روی ضربدری صورت
 :زد فریاد بین همین در میکرد وارد ضربه اش سینه

 بده من به چاقو یکی چاقو، - 

 اوردبی چاقو سالن بیرون از که دوید فرشید میکردند نگاه را همدیگر مستأصل همه 
 (بود کارم رزمی استاد هدیه) افتادم بود ساز جا ساعتم بند در که تیزی یاد ناگهان

 همه تیز سر دو سانتی سه فلز آمدن بیرون با و زدم را ساعتم مخصوص دكمه 
 قیقاد سهیل گردن پايين کرد جدا ساعت از را فلز معطلی بی معین بودند مانده من مبهوت
 کم و شد خارج سوراخ از سیاهی شده ته*خ*ل خون داد کوچکی شکاف را اش سینه وسط
 باال را نفسش سختی به و آمد باال حرکت این با سهیل نفس انگار شد تر شفاف و رقیق کم
 بلند را سرش کرد قصد بود آمده خود به که حال آمد، می خون هم دهانش از حال و داد
 :فتگ و خواباند را سرش و شد مانعش معین که است گذشته سرش بر چه ببیند تا کند

 !پسر نخور تکون - 

 شد؟ چی آمبوالنس این پس - :زد فریاد بعد و 

 :داد جواب سالن بیرون از هم فرشید 

 کم کم دیگه میرسن راهن تو - 

 ار  معین کمی آمبوالنس آژیر صدای بودیم، مانده هم به خیره فقط زده وحشت همه 
 عینم کرد احترام ادای معین به قد تمام رسید سهیل باالسر اورژانس دکتر وقتی کرد، آرام
 گر  به آمپولی و شد مشغول خودش و کرد باز و گرفت او از را دکتر کیف سریع خیلی هم
 کلی هم آخر در بگذارنش بالنکارد روی درست که کرد کمک و کرد تزریق سهیل دست
 .داد دستور اورژانس پرستارهای و دکتر به و کرد سفارش

 عرق غرق صورتش تمام که هم معین کشیدند راحتی نفس همه فاجعه آن از بعد 
 :گفت سهیل مربی به رو بود

 بده؟ انجام ورزشو این نباید داره قلبی ناراحتی جوون این که نداری شعور تو - 
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 ،ام شرمنده - :میگفت هم سر پشت و تند تند فقط بود پایین سرش که مربی 
 ...ام شرمنده

 سفید گچ مثل رنگش بیچاره رساندم فرشید به سریع را خودم شد آرامتر کمی که جو 
 بود شده

 خوبی؟ جان فرشید - 

 میشد؟ چی نبود اینجا معین امشب اگه یلدا وای - 

 دیگه هست همیشه من سوپر این باالخره - 

 اینجا امروز رو معین خدا کردم جوابش روزه چند نبود حسابی آدم باشگاه دکتر - 
 آورد

  

 بودم؟ نگرفته رو سوالم عالمت جواب هنوز من 

  

 بلده؟ اولیه کمکهای معین میگم فرشید - 

 شد من به خیره متعجب چشمهای با فرشید 

 تردخ نمیدونی؟ پس رییست از هیچی واقعا تو بود؟ اولیه کمکهای این نظرت به - 
 و خصصت فوق نامدار معین دکتر :میاد میبینی باشی کرده سرچ اسمشو هم یکبار گوگل تو

 عروق و قلب جراحی فلوشیپ

 کارهای و تجارت غرق همش چرا پس نفهمیدم؟ حاال تا چرا پزشکه؟ معین چی؟) 
 !(!احمقم چقدر من وای !بود سرم باال اومدم هوش به بیمارستان تو نبود بیخود شرکته؟

 این شد اضافه ما جمع به که معین بودم زده خجالت فرشید جلوی حماقتم از 
 شد بیشتر شرمندگیم

 :گفت و گرفت جلویم را تیز فلز 
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 دختر؟ داری توضیحی چه این راجب - 

 دفاع برای همینطور و میخوره دردم به مبارزه تو گفت بود داده هدیه بهم استادم - 
  كردم پیدا نیاز بهش که باریه اولین امروز ولی باشه همراهم همیشه شخصی

  

 انداخت زباله سطل در را فلز راحت خیلی که بودم این شاهد ناباوری کمال در 

 نمیشه الزمت هم دیگه - 

  :گفتم لب زیر و خوردم حرص من و خندید فرشید 

 زورگو فضول - 

  

 تر زده شگفت معین زندگی در جدیدی چیز فهمیدن با من میگذشت که روز هر 
 حرف هب تازه میگشتم، نامدار معین هويت و اسم دنبال اینترنت دنیای در که وقتی میشدم،
 های جایزه و مختلف های مقاله اش، المللی بین های مدرک و افتخارات رسیدم، فرشید
 توقف چرا سال پنج-چهار این پس .بود میالدی 0202 سال پایان تا همه و همه اش، ارزنده
 !بود؟ کرده

 آن در من که است بیمارستانی همان صاحب و رییس هنوز که شدم متوجه البته 
 را احیجر  عمل هیچ ولی ایران بیمارستانهای مجهزترین و بزرگترین از یکی بودم، بستری
 سوال عالمت یک واین !!!نمیپذیرد دیگر

  

 سپ است، شسته ازپزشکی دست شرکت های مشغله خاطر به شاید بود، تر تازه 
 یم شرکت به ظهر و میرود آنجا بیمارستان مدیریت و کنترل و نظارت برای صبح روز هر
 جواب بی سوال چقدر و شد حل سوال چقدر .آنجاست آید می دیر که هم شبها بعضی .آید

 !! شد اضافه جدیدتر

 .بدهد را هایم سوال همه جواب میکنم مجبورش اینبار شود بیدار عمه که فردا 
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 (۰۱ قسمت پایان ) 

  

 واستون رو ميميرد امشب مرد اين رمان راجب نقد و بحث گروه لينك دوستان 
  �ً��👋👋�ميزارم

  

 كنين دقت نكته چند به فقط 

 اين غير در چون شن گروه اين عضو ميخونن كامل رو داستان كه كسايى فقط ( ٢ 
 ��😡😡��ميكنه ريمووتون متاسفانه است بنده عزيز دوستان از كه گروه مدير صورت

 فالط پس شه گروه عضو ادبيات مهم اساتيد از يكى ميهمان عضى قراره شب هر (٢ 
 براى گروه جو ساعات اون غير در مهمونن ايشون كه زمانى در كنين رعايت رو ادب كمال
 �😣😣😣�است دوستانه و آزاد كامال گپ

  

 �😊😊😊�ميشه گزاشته داستان كانال از جلوتر قسمت ٢ شب هر گروه تو (٣ 

  

 �😅😅�معذوريم آقايون پذيرش از فعال هاست خانم مخصوص گروه (٢ 

  

 https://tel egram.me/joi nchat/BPq_bAafooCRPfsrPrDBbw 

  

 نكرد رهايم هرگز كه او نام به 

  

 ميميرد امشب مرد اين بيستم قسمت (=<٢١) 
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  است شده فلج ام زندگى تمام ميكردم حس كم كم 

 كور گره يك به آخرش ميكردم دنبال كه را هرچيز ته ،...و جسمم ، ،احساسم وقتم 
 ...بگويد بايد را هايش ناگفته همه عمه امروز ، ميخوردم بر نامدار معين نام زير

 دنبالش تر سمج هم من و شد خارج آشپزخانه از گويان الله الى اله ال كالفه 

 گندى چه بگى مجبورى باالخره ؟ ات گذشته اين از كنى فرار ميخواى كى تا ببين _  
 ميشى هراسون مياد خاندان اون اسم اينجور كه زدى

 چيه به چى بدونم اينه حقم حداقل شير دهن توى انداختى خبرو بى جا همه از من   

  

 ارك داد؟ نجاتت زندون از مرده؟ ذليل شير دهن كدوم :گفت و كرد غضبناكى نگاه 
 !كرد؟ آدمت شد؟ نصيبت خوب سقف و خونه بهت؟ داد

 هاگ من المصب آخه د   بريم هم با شو پياده انگار ام كى من رفته يادت تو هووووى _ 
 يلىخ خودم رفتن زندون واگرنه بود تو نرفتن زندون واسه كه رفتم يارو اين زور و دين زير
 خودمه االن روز و حال از بهتر

  

 شده؟ مرگت چه جديدا هان چيه دردت يلدا _ 

  

 عمر يك عمه نيست خوب دلم حال عمه بگويم و بزنم هق هق بغلش در خواستم 
 هن بكشم نفس ميزاره نه گلوم اينجاى واستاده چيزى يك حاال عشق اسم از كردم فرار
  بدم قورتش ميتونم

 " نميكنه يارى غرورمو بغضم " 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 163 

  

 :گفتم لرزان صداى با 

 ماست؟ داستان كجاى ژاله بگو بهم فقط عمه _ 

   

  :گفت متعجب عمه 

  ميكنه؟ اذيتت ميكنه؟ كار شركت تو اونم مگه دردته؟ ژاله وا _ 

  

 كيه؟ بگو نه _ 

 ژاله رو كردى كليد كه گفته چى بهت كى كيه؟ چى يعنى _ 

 معينه؟ زن _ 

 ديگه ژاله يه يا خودمون ژاله ؟؟؟؟ چى _ 

  

 : گفتم كالفه 

  كيه خودتون ژاله اين نميدونم هيچى من عمه _ 

 ... دوم پسر   دختر _  

 :كرد بيان ديگرى طور و خورد را حرفش 

 ناي خبرم بى من كردن؟ ازدواج مگه زنشه؟ گفته كى ، ديگه آقاست عموى دختر _ 
  كردن شايدم سال همه

 عماد؟ خواهر ژاله داره؟ عمو تا چند _ 

 ميشناسى؟ عمادو _ 
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 شركته تو آره _ 

 من مرگ ؟ ميپرسى رو چيزها اين چرا ، عماد بزرگ خواهر بگرده دورت عمه آره _ 
 اينا به چه رو ما كيه به كى كه چه ما به اصال بيا آسه برو آسه نكن خاندان اين درگير خودتو

 كجاست؟ االن ژاله _ 

 بگذر دختر بگذر ازشون؟ ميدونم چى سال ٢٢ بعد تو مثل منم ، منه جيب تو وا _ 
  باش نداشته كار اينا كار به بكن كارتو ...

 حداقل شكليه چه ژاله بگو بهم فقط _ 

 شكليه چه االن ميدونم چه ديدمش پيش سال ٢٢ ميگم خدااااا اى _ 

  

 عموى دختر ژاله ميدانستم فقط حال نداد اى كننده قانع و درست جواب هم باز عمه 
 ...بود عماد پيش هايم سوال جواب شايد است عماد خواهر و معين

  

 دلم واقعا و بودند شب آن ميهمانى تدارك در ها بچه رفتم دانشگاه به زود صبح 
 شد تمام هايم كالس كه ظهر حوالى بود شده تنگ تفريحاتمان با رها و خيال بى جمع براى
 ...است شده پا به محشر شدم متوجه كه رفتم شركت به

 دمش نگران !؟ بود شده چه باز بود برگرفته در را سالن كل معين گونه فرياد صداى 
 از پر هنوز ولى برداشت فرياد از دست من ديدن با رساندم مهلكه به را خودم سريع و

 :بود خشم

  كردى؟ همكارى براى آمادگى اعالم گستر افق به تو _ 

 :زد فرياد كه بود شده فلج ذهنم انگار ماندم مبهوت و مات لحظه چند 

  توام با _ 

 رئيس بله بله _ 
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 بود شده برابر صد خشمش بود كرده مشت را دستانش 

 ؟ كردى غلطو اين حقى چه به احمق توى _ 

 !!!!( ميكنه داره ايم قهوه طور چه ببين نفر ٢١١ حداقل جلوى ) 

  

 :ميزد فرياد فقط معين و بودم كرده سكوت 

 اين شده رد نفرتون ٩ دست زير از نامه اين كردم جمع خودم دور يابو مشت يك _ 
  ميشين اخراااااج نفر ٩ هر خبطيه چه نفهميدين كدوم هيچ بيشعورين كه قدر

  

 :گفت بود متشخصى مرد كه كارمندها از يكى 

 دادين ارجاع شما رو نامه كنند فكر همه شده باعث منشيتون اشتباه رئيس _ 

 اين با من نميدونين مدت همه اين بعد يعنى سااااكت حشمتى باش ساكت_ 
 ؟؟؟؟ نميكنم شراكت گشنه جماعت

 ميديم انصراف _ 

 ٢ بعد هااان؟ !حرفش؟ زير زده نامدار معين حاال تا كى ، نگو هيچى ساكت گفتم _ 
 كنه لعنت همتونو خدا رفته؟؟؟ بيرون خودم شركت از كه اى نامه زير بزنم هفته

  

 بود نشده تمام من با كارش هنوز ولى است هزار روى معين فشار ميكردم حس 

  

 ؟؟؟ زدى رو نامه اين كى اجازه و منظق چه با تو _ 

 ...فقط من _ 
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 عينم نبود، فروشى آدم مرامم در نتوانستم ولى بود عماد دستور كه بگويم خواستم 
 نداختها پايين سر فقط ارزشم بى برايش قدر چه ميفهميدم تازه ميكرد تحقيرم ميزد فرياد
 ندچ ميسوزد برايم همه دل كردم حس كم كم ميشد تر عصبى مدام ولى بگويد بگزار بودم
 شد نسال وارد اصلى در از هراسان عماد اينكه تا ميشد بدتر باز ولى كردند ميانى پادر نفر
 :گفت زنان نفس نفس است رسيده تازه بود معلوم

  بودم هگرفت اشتباه گستر بها نامه با دادين رو نامه دستور شما گفتم بهش من آقا _ 

  

 اتاقش به و كرد ترك را جمع عصبانيت با و دوخت چشم عماد به خشم با معين 
 :آمد سمتم نگرانى با عماد كوبيد سرش پشت را در و رفت

 رد؟ك اذيتت خيلى رسوندم خودمو سريع زد زنگ كه منشيم !منه؟ كار نگفتى چرا _ 

  بود انفجار حال در بغضم  

  

 بيرون؟ برم ميشه _ 

  

 ميگردم بر زود 

 لتد از بعد ولى جوشيه آقام ببين نيست؟ خوب حالت _ : گفت و شد نزديك عماد  
 هى*ا*ن*گ بى فهميد وقتى مخصوصا مياره در

  

 (ترينه اهميت بى واسش من دل دنيا همه تو آقات ) 

  

  عماد و ماندم من شدن متفرق عماد دستور به همه كم كم 
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 دقيقه چند ابي نيستى ببينه شه تر عصبى ميترسم برى بزارم ولى ناراحتى ميدونم _ 
  من اتاق تو

  

 درق چه دست اين گرماى بود حسى چه اين خدايا واى گرفت مهربانى با را دستم بعد 
 وجودت در بودن عماد با اى واهمه هيچ معين برعكس درست بود امن قدر چه بود عزيز
 زدم نهيب دلم به نميكرد خانه

  (ميبازى دل سريع نديدى محبت بس از بدبخت ) 

  

 نهات بماند دستش در دستم ها ساعت ميخواست دلم ولى نفهميدم را حسم اسم من 
 تراس را است برتر عشق از داشتن دوست شايد و نداشت اهميت برايم معين حالت اين در
 !اند؟ گفته

  

 :گرفت جلويم آب ليوانى رسيديم كه اتاقش به 

  اينو بخور _ 

  

 كشيدم باال نفس يك را آب 

  اى پايه كشيد سيگار ميشه و نداره دوربين كه ميشناسم رو جا ٢ _ 

 (بود عزيز و صميمى قدر چه اين خدايا ) 

 سيگار؟ چرا _ 

 ناخواسته البته دارى كيفت توى كه ديدم آوردى در كيفت از رو پماد كه روز اون _ 
 بود

 :داد ادامه عماد و زدم كوتاهى لبخند  
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 بوم؟ پشت بريم _  

  

 :ميكرد جهنم تشنه مرا كنارم در بودنش اين ميداد هم را جهنم پيشنهاد اگر و 

  بريم _ 

  

 كىي دوتا را ها پله هم با و برداشت هم آب بطرى نرويم آسانسور با كه داد پيشنهاد 
  رسيديم باالخره و كرديم طى

   

 زد تكيه ديوار به و نشست زمين روى راحت خيلى 

 شده تعبيه وجودت در امنيت قدر چه) كردم نگاهش كرد نگاهم نشستم كنارش 
 مهم معين و ژاله برايم ديگر !است؟ خواستنى قدر اين هم خواهرت يعنى پسر است
 (نيستنددددددد مهم نيستند

  

 اين هب واقعا و گرفت جلويم و كرد روشن اش طاليى زيپوى فندك با برايم سيگارى 
 داشتم نياز لحظات اين در قدر چه سيگار

 :گفت و خنديد ايست حرفه فهميدم شدم دقيق كه كشيدنش سيگار به 

 تنديس فردا امروز داشتم مداوت بس از ولى كردم شروع كه نيست سال خيلى _ 
  ميدن بهم رو برتر كننده مصرف

 ميدونه؟ رئيس _ 

  كنم فكر كرديم شروع باهم _ 

 كردم حس بوشو فقط بكشه نديدم وقت هيچ ولى آره _ 

 چى؟ تو ، آخه كرده كمش _ 
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 النا مثل هايى وقت جز نميكشم عذاب هم نباشه ميكشم باشه نيستم وابسته _ 

  

 ،مجبوره نميكنه گريه مرد ميگن همه چون داره اشك حكم مرد واسه سيگار _ 
 كننه دود سيگار

 كنى؟ گريه بايد چرا _ 

 بميره حتى يا شه تنگ ، بگيره بشكنه، ممكنه دلم داره دل آدمه هم مرد چون _ 

  

 كدومشه؟ اونوقت تو مال _ 

  شم راحت كه نمرده هنوز موته به رو ولى همش _ 

  

 شدم تر نزديك كمى سوخت برايش دلم 

  

 صداته؟ و نگاه تو غمى ٢ هميشه چرا _ 

  

 همينطورى هم تو كه دليلى همون به _ 

 كردم فضولى ببخش _ 

  

 كرد شروع مقدمه بى بعد و ماند رو روبه به خيره لحظه چند 

 يادم كه بودم خوشحال اينقدر دنيام مرد ترين خوشبخت كردم حس روزى يه _ 
 تپش !!! بودم مطمئن داره دوستم بودم مطمئن داشتم دوستش كوتاهه خوشى عمر رفت
 واسادم همه روى تو داره بچه يك و كرده ازدواج قبال كه نبود مهم برام چى همه به كردم
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 بدبختى ها زخم اون با داشتم ميشد درست داشت چى همه ديگه اومد در پشتم آقام فقط
 ٥١ فقط براش عشقم و من قيمت رفت و زد تر عميق زخم ٢ اما ميكردم درمون زندگيمو ها

 دارايي هزارم يك مبلغ اين كه نميدونست بود جواهر تيكه تا چند و ماشين ٢ و ميليون
 بعدا شد غيب فرداش دادم داره الزم مادرم ميليون ٥١ گفت شب ٢ نيست خاندانمم
 من واسه اون ولى بودم هاش نداشته به رسيدن وسيله فقط براش من بوده نقشه فهميدم
  نفهميد و رفت بود چى همه

  تهگرف ازم امو بچه واقعا ميكردم حس ميشه تنگ دخترش گفتناى بابا براى دلم 

   

 مدآ نمى بند هايم اشك !!! بغض هم شايد كرد سكوت رسيد كه حرفش اينجاى به 
 كرد نگاهم تعجب با

  شدا باز بغضت خوندم روضه خوب معلومه _ 

  

 و شد خم ديدم ناباورى كمال در شد تمام كه سيگارمان غمگين، و تلخ اما خنديد 
  !!!!خواستنى و بود خاكى قدر چه پسر اين و تكاند را بود شده خاكى كه من پشت

   

 لمد واقعا است زده زنگ اش داخلى از دوبار معين شدم متوجه برگشتم كه اتاقم به 
 نه خوردم چيزى خودم نه ، نهار وقت حتى نزد زنگ ديگر شوم همكالم او با نميخواست
  دادم سفارش او براى چيزى

 (كنم؟ سبك خودمو چى واسه بگه نزده زنگ وقتى ) 

   

 انىميهم آورى ياد كنم استراحت كمى كه گزاشتم ميز روى را سرم شد تمام كه كارم 
 ...رها و ميشدم سبك قدرى بايد ميرفتم بايد بود ذهنم در اى جرقه مثل شب آن

 تمگرف تماس اتاقش داخلى با ببينمش نميخواستم رسيد رفتن ساعت باالخره 
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 بله؟ _ 

 !!!!زده فرياد بس از !بود؟ گرفته صدايش  

  

 ؟ برم ميتونم _ 

 نميفهميدم را موجود اين سكوت معنى من و كرد سكوت  

 برم؟ ميتونم رئيس _ 

  آره _ 

  

 !!هميشه؟ مثل كرد قطع را گوشى بعد و 

  

  

  ... احساسم از بودم كالفه خودم از 

 ... آشتى روز يك و بوديم قهر معين با خودم خيال به روز يك اينكه از 

 ودب طور يك هميشه آشتى نه و ميكرد قهر نه نميديد آشتى و قهر حد در مرا معين 

  

 !!!باشد نداشته آشتى اميدوارم كه قهر اين و من به لعنت 

  

 نميخ دلم 
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 نآ ميهمانى براى كوتاه دكلته تيره سبز پيراهن يك راهم سر بروم خانه به واست 
  رفتم افى خانه به و خريدم شب

 گير هعم مثل ولى شد حالم متوجه ديدنم با بودم راحت آنجا و ميكرد زندگى تنها افى 
 هم را عمه حوصله كردم خاموش هم را موبايلم كرديم آرايش و شديم حاضر هم با نميداد
  نداشتم

 زيكمو صداى و دود بوى و تاريكى در رنگى نورهاى رسيديم ميهمانى سالن به وقتى 
 موشفرا را چيز همه نوشيدنى چند با ولى افتادم كزايى شب آن ياد كه چرا كرد اذيتم كمى
  آورد باال بعد و خورد خرخره تا هميشه مثل هم افى كردم

 دمگزران كثافت در عمرى كه من بود شده تنگ خودم كثيف هرچند دنياى براى دلم 
  نبود سازگار مزاجم با زندگى سبك آن و شركت و خانه آن ابهت و كالس

 دمخو مستانه قهه قه صداى در كوبيدم پاى و صيدم*ق*ر فكرى هيچ بى شب تمام 
 ... بودم غرق

 او زا بهتر وضعيتم هم من نداشت رانندگى قدرت و تعادل بود نوشيده زياد كه افى 
 ... نبود

 نمك صبح افى خانه در را شب آن دادم ترجيح من و برساند مارا كه كرد اصرار ميالد 
 مشد پياده ماشين از كه افى آپارتمان در جلوى نياورد بيرون دماغم از را ام خوشى عمه تا
 ... خورد چشمانم در رويم به رو مستقيم ماشين يك هاى چراغ نور

  

 ٢١ قسمت پايان  

  

 رب يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٢٢ قسمت (=<٢٢) 
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 را ايستادن و رفتن راه تعادل اما بود هوشيار ذهنم ، بستم را چشمانم ناچار به 
 :زد فرياد بود شده پياده ما به كمك براى كه ميالد ميشدم منحرف و نداشتم

  شبى نصف كردى كورمون كن خاموش چراغتو ياروو هوى _ 

  

 و ميدود كه زن اين است؟ معين شد پياده ماشين از كه اين هوشيار؟ يا مستم من 
 است؟ عمه ميكند گريه

  چسباندش ديوار به و بود دستانش در ميالد يقه آنى در 

 ... نبود س*و*كاب نبود توهم نه 

 آورد مى باال باز و بود افتاده افى 

 ميزد صورتش به و ميكرد گريه عمه 

 نوم تن نبينى خير الهى شم راحت جونم بالى تو دست از كه داره ور خدا منو الهى _ 
 اين چرا پس بخوره اين ندادم حروم نون من ميدونى تو خدااا اى لرزوندى شب سر از

 ؟؟ شده چموش جورى

  

 افتاد زمين روى كرد رهايش كه معين ميكرد التماس ميالد 

 بد حالش سوخت دلم پرم تك خودم من ؟ زيدت با ندارم صنمى من خدا به آقا _ 
 بيوفته پيله بد آدم گير مستى تو نزاشتم كردم بد رسوندمش بود

  

 شد جلودارش عمه كه برد هجوم سمتش به دوباره معين 

  صه*ق*مير نزده خودش مرده ذليل اين نيست اى كاره بدبخت اين بره بزار _ 
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 مينز  كه گزاشتم ديوار به را دستم گرفت را گازش و ماشين داخل پريد ميالد آنى در 
 ودشخ كند زمينم نقش كه بود قوى آنقدر اول سيلى همان بود من نوبت اينبار و نيوفتم
 بلند ىصدا با بين همين در كشيد ماشين سمت به و كرد بلندم و گرفت را كتفم و شد خم
 داد قرار مخاطب را افى

  ادمي هم تو سر اومد اشكان سر كه باليى ببينمت خونوادم نزديك ديگه يكبار _ 

 زد قهه قه مستى بين در هم افى 

 در و داخلش انداخت را من و كرد باز را عقب صندلى در دويد ما دنبال هراسان عمه 
  شدند سوار جلو هم عمه و خودش ، بست را

 گرانن هم عمه ميكشيد موهايش بين پنجه مدام باز و ميكرد رانندگى عصبى معين 
 فتارر  ياد يكباره ولى بودم شده الل لحظه آن تا انگار ، من به نگاهى و ميكرد او به نگاهى
 گسيختم افسار باز و افتادم شركت در امروزش

 ازتون نميدارين بر من سر از دست چرا دوتا شما ميبرين؟؟؟ كجا منو آهاى _ 
 چه شماها به كنم حال ميخوام خودمه زندگى متنفرم

  

 مى وجل شيشه از گمانم به بود نبسته كمربند اگر عمه كه كرد ترمز جورى ناگهان 
 شگردن متورم هاى رگ ديدن از برگشت عقب به وقتى !!! تر طرف آن كيلومتر چند افتاد
 :كردم نشينى عقب كمى

  بدم نشونت كردنو حال و چه من به تا نزن زر فعال _  

  

 زد صورتش به باز هم عمه 

  يلدا شى الل اى _ 
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 دمميكر  دعا پاركينگ در رسيديم كه خانه به بمانم ساكت بود بهتر بود پس هوا 
 شود تمام دنيا همينجا

 ارهشم به خيره بود گرفته ضرب زمين روى پاهايش با نميكرد نگاهم آسانسور در 
 آمد جلو عشوه با جوانى چاق زن و شد باز آسانسور در رسيديم كه ٢٩ طبقه به بود طبقات

  منتظرم وقته خيلى امرت جانم عزيز معين سالم _ 

  

 چند خانمم ى عمه :گفت زن به ولى گفت عمه روبه و داد كوتاهى سالم معين 
 اوكى؟ باشه مهمونت ساعت

  

  !!!!(ميزنه؟؟ جا زنش منو اش همسايه جلو آبرو حفظ واسه داره !؟ چى ) 

  

 روى قدمشون چشم :گفت نبود خوشحال زياد انگار خانمم كلمه شنيدن از كه زن 
  چشم

  

 :دوخت چشم معين به هراسان عمه 

 ... عصبانى شما ميام منم مادر نه نه 

 من اعصاب رو امشب چشم بگو ما پرى برو :گفت و بست را چشمهايش معين 
  كنم صحبت باهاش ميخوام نباش

 زن جوونن اينام تنهام منم بيا خانوم حاج آره :گفت و گرفت را عمه بازوى هم زن  
 روسع طرف ميخواى باشى شما حاال نكنن دخالت بزرگترا بهتره ديگه ميكنن بحث وشوهر
 مياد پيش دلخورى بگيرى خانومو

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 176 

  رفت و گذاشت شير دهن در باز را من !!!!رفت عمه بودم مانده منگ و گيج 

 مبردار  قدمى ميترسيدم كه بود عجيب آنقدر نگاهش رسيديم كه خودمان واحد به 
 داد هول داخل سمت به را من و كرد باز را در كشيد و گرفت را كتفم باز

  (برسه دادم به نيست كسم هيچ شدم بدبخت واى ) 

  

 بودم رو پر خيلى من خوب ولى 

 اون برو اصال فضول ؟ منى زندگى كى تو ميپرى من به هار سگ عين همش چيه _ 
 ميخوره هم به حالم تو از و اينجا از ميرم نداره ربط من به ديگه زندان بنداز آشمالمو عمه

  

 نميرى جا هيچ تو _ 

  

 شد حبس سينه در نفسم برداشت قدم كه سمتم به 

  

 از بهتر كى خوب حالى و عشق اهل اينقدر كه تو من كوچولوى منشى خوب _ 
 توشه پول هم ميكنى حال هم تازه رئيست

  

  

  پريد سرم از مستى تمام يكباره به انگار !بود؟ معين اين من خداى 

 شد رت نزديك آمد مى باال سختى به نفسم بود پيراهنش هاى دكمه كردن باز حال در 
 زد ارديو به كه دستهايش حصار بين ما خوردم كه ديوار به آمد جلو رفتم عقب كرد بلندم
 عشرت وسيله بودم حقير قدر چه من و داشت فاصله متر سانتى ٢ لبم با لبش شدم اسير
 ميپردازد هم را ام كرايه كه اش شبانه
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 عاشق اينكه از لحظات اين در شد لبريز باز مردانه هاى س*و*ه از نفرتم جام 
  ميخورد هم به حالم خودم از بودم شده موجودى چنين

  

 عقب برو كن ولم كن ولم _ 

  

 زد بلندى نيشخند 

 پارتى هاى مافنگى اون از بهتر من گفتى خودت كنى؟ حال نداشتى دوست مگه _ 
 ؟ نيستم

  

  

 انعري كه اش تنه باال لرزيد تنم همه رفت كمربندش سگك سمت به كه دستش 
 ...حتما بود

  

 نكن _ 

  

  نكن ميپرستى اگه خدا رو تو نكن قرآن رو تو 

 :كردم التماس باز و گذاشتم دستش روى را دستم 

 و سيگاره نخ ٢ خالفم ته من نيستم اهلش من ميكنى اشتباه ولى خوردم گوه _ 
  مارى زهر اين خوردن

  

 زد خند زهر باز 
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 نميگذره؟ خوش يعنى مرد همه اون الى _ 

 شاهل ميدونن همه ميكنن رفتار همه پسرا عين من با بپرس تكشون تك از برو _ 
  بزنه بهم دست نداره جرات كسى خدا به نيستم

  ميزنى مفت زر _ 

  

 كشيدم جيغ و بردم فرو ها كوسن بين را سرم كاناپه روى كرد پرتم بعد و 

  

  متنفرممممم ازت نامدار معين متنفرم ازت ه*ز*ر*ه آشغال كثافت _ 

 باز زنمب فرياد حتى نتوانستم ناتوانى و وحشت از برد كمربندش به دست كه دوباره 
 معج شكمم در را زانوانم آيد مى سرم باليى چه نبينم تا بردم فرو ها كوسن ميان را سرم
  است شده جمع خود به سرما از كه ناتوانى كودك چون كردم

 دست حريمم به اگر ميكشتم را خودم فردا ميلرزيد آشكار تنم تمام لرزيدم مى 
 نىمعي هم آن مرد يك س*و*ه از پر برهنه اندام مرگم از قبل نميخواستم پس ميكرد درازى
 مشب صداى افتادم هق هق به و بردم فرو بيشتر را سرم ببينم را بودم عاشقش روزى كه
 :بود لرزان اينبار

 نخورى خودته نفعه به هم تكون ، خوبه همنجورى آره _  

  

  (ميشنوى؟ را دلم ناله ؟صداى كجايىىىىىى تو خدايا ) 

  

 پريدم جا از خورد پايم ران به كه اى ضربه سوز با 
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 و اتم!!! دستش در كمربندش و بود باز پيراهنش هاى دكمه فقط نبود برهنه معين 
 بود وقوع حال در اتفاقى چه بودم مانده مبهوت

  

 بچه ٢ عين بفهمه كسى كه بخوره جايى نميخوام !؟ نميخورى تكون نگفتم مگه _ 
 د رددبرگ نميشه سرت زبون و حيوونى بفهمنن همه نميخوام شى آدم تا بخورى كتك بايد

 ببينم ريختنو نميخوام

  

 ...تو ولى _ 

  

 شود تمام حرفم نگذاشت 

 اون وت و هستى كاريام كثافت اينجور اهل اگه ببينم ميخواستم كرد رحم بهت خدا _ 
 نم كردى فكر بميرى خودت حال به كنم خورد استخوناتو كردى حال هم مدلى اين مهمونى
 لندب صداى با نه بزن حرف نه االنم داره حرمت تنم مردم اينكه با من !ميخوابم؟ هركسى با

  كن گريه

  

 شدست كمربند از زده وحشت يا و بود كرده امتحانم فقط كه ميبودم خوشحال بايد 
 دقيقه چند ترس از بودم شده فلج بود رفته كجا قدرتم پس !دهد؟ نوازش را تنم بود قرار كه
 چرا مرد اين مقابل در من كه ميدانست خدا فقط و نداشتم هم ايستادن قدرت پيش
 ميشدم؟؟ ضعيف

  

 به اى پنجه آمد مى فرود تنم روى كه اى ضربه هر كردم ها كوسن غرق باز را سرم 
  ميكشيد فرياد سرم ميخوردم تكان اى ضربه با اگر و ميكشيدم كوسن يك
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 ناما در اش چرمى كمربند هاى ضربه از زانوانم تا گردن از بدنم پشت تمام از جايى 
 االخرهب نكشيدم جيغ و نگفتم هم آخ آخر ضربه چند حتى بودم شده حس بى كم كم نماند
 اين ارزش ميهمانى اين كنم نگاهش نميخواستم هم باز كرد پرت را بند كمر و كشيد دست
  نداشت را درد اينهمه بعد و ترس همه

  

 زمين روى بودم دادن جان حال در رويش من كه اى كاناپه پايين كردم حس 
 به اصال كه را وارش التماس نجواى و ميشنيدم را تندش هاى نفس صداى نشست

 آمد نمى شخصيتش

  

 شو آدم ميپرستى هركى رو تو شو آدم دختر شو آدم _ 

  

 ... سوخت اى لحظه گرم شكنجه براى دلم 

 ...نبودم آدم اصال روزها آن من داشت حق 

 مهع رسيدى دير ) بود آمده و بود نياورده طاقت دلش ميكوفت در به التماس با عمه 
 انج داشت آقايت كمربند زير كنى بلند رويش دست وقت هيچ نيامد دلت كه يلدايى !!

 (ميداد

  

 ودب ديده حالت آن در مرا و كمربند حتما كه عمه كرد باز را در معين كه شدم متوجه 
 جاى درد زا نشستم كه وقتى بنشينم كرد كمك و كرد بلند را سرم كرد بغلم و دويد سمتم
  زدم فرياد كمربند

  خوابهب اتاقش بره كن كمكش بشينه نميتونه _ :بود آمده رحم به دلش انگار معين 

  

 نكنه درد دستت ؟ كشتى بچمو آقا _ 
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 گفت عمه جمله به تفاوت بى 

  بيار در لباساشم بخوابه بايد شكم روى باش مواظب _  

 ميميره داره بچه اين آقا _ 

  

 :گفت بود شده كالفه كه معين 

 قدراين االن ميشد تنبيه بار چند .دخترمون اگه بميره كه نزدم قدر اون نترس نه _ 
  اتاقش تو ببرش نبود وقيح

  

 به لنگان لنگ ميزند حرف ساله ٢١ بچه يك مورد در انگار كه ميزد حرف طورى 
 آورد در را هايم لباس عمه كردم ناله تخت روى افتادم شكم روى رفتم اتاق به عمه كمك
 ميكرد گريه ،مدام انداخت رويم.نخى نازك مالفه

  دنتوكشي درد نبينه كه بميره پروينت الهى دختر؟ كردى كار چى خودت با ببين _ 

  

 رس را بال اين كه كردى خبرش خودت ميگفتم واگرنه بدهم را جوابش نداشتم نا 
 ميدادم فحش معين به فقط دلم در بياورد

 اولش تنبيه واى !!! وحشى !!ميكنه؟ پار و لت آدمو يه ميزنه و دكتره سرش خير ) 
  (بود كمربند از بدتر

  

 دويد در سمت به عمه خورد در به كه ضربه چند 

 نمونه كه كمربند رد روى بزن پمادم اين بخوره بده اينو ما پرى _ 

 (كنه جرم اثر رفع ميخواد حاال زده !!! سرت تو خاك ) 
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 از واى و بلعيدم بود آورده كه اى ميوه آب همراه را قرص زور به كرد اطاعت عمه 
 ٢١ ماليدن حال در عمه خود و كشيدم جيغ هزاربار شدنش تمام تا كه پماد وسوزش درد
 ريخت اشك ليتر

  

 ٢٢ قسمت پايان  

  

 دوست حضرت نام به 

 "۲۲ قسمت" میمیرد امشب مرد این 

 دمر  یک زمخت و کریه دست میکشید، سیگار و بود داده لم تخت روی برهنه مادرم 
 خرمن آن با ، کوچک یلدای من میکرد، نوازش آوری چندش صورت به را اش زنانه اندام
 ام ادیدهن میکنند سعی ولی میبینند مرا دو هر ام ایستاده اتاق گوشه ام خرمایی موهای بلند
 زا صدایی میکنم باز را دهانم هرچه ولی بزنم صدا را ام عمه و بزنم جیغ میخواهم بگیرند
 می دو نآ به اتاق پنجره پشت از آلود خون که میبینم را پدرم آید نمی بیرون خشکم حنجره
 ام دهش ،بزرگ كنونى یلدای همين میشوم آنی در میگیرد، نادیده ولی میبیند مرا هم او نگرد
 به اینبار مرد کریه دست کشیدم دراز مادرم جای تخت روی من !کوتاه موهای همان با

 اب میخورد صورتم به که هایش لب ندارم، زدن جیغ برای صدایی هم باز آید می من سمت
 ناولی .میشود بیدار هم رفته خواب به سرم باال که عمه میپرم، خواب از خودم جیغ صدای
 چند ...میچکاند دهانم در آب قطره چند زور به میکند نفرین را معینش میبینم که است بار
 پنهان عمه آغوش در را خودم ترساند، می را عمه و من در به ضربه چند صدای بعد لحظه
 میکنم

 شده؟ چی ما پری - 

 ار  شخصیتم و هویت تمام شده؟ چه میپرسی تازه !شده؟ چه نامدار معین شده؟ چه 
 ....کردی نابود خشمت زير

 نیست خوب حالش یلدا میکنم خواهش برو هیچی هیچی -عمه 
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 داخل؟ بیام میشه - 

 :گفت محکم صدای با عمه 

 میشه بدتر ببینه هم شمارو نیست تنش لباس نه - 

  

 بحص اذان صدای با و خوابیدم دوباره .است رفته که کردم گمان و نگفت هیچ دیگر 
 از ختیس به بود خشک گلویم بودم تشنه ، بود رفته اتاقش به نماز برای عمه شدم بیدار
 از واردی به دست و لنگان لنگ کردم تن را ام نخی کوتاه و گشاد پیراهن و شدم بلند جایم
 به سر و بود نشسته زمین روی بر معین نبود کردنی باور میدیدم که چیزی شدم خارج اتاق
 ردهک ورم چشمهایش شد بلند جایش از سریع بیدار؟ یا بود خواب نمیدانم بود نهاده دیوار
 ...نبودم عاشقش دیگر نداشتم، را اش چهره به کردن نگاه طاقت بود سرخ و بود

 رو !!! بود اشتباه مسخره گذرای حس یه و نبودم عاشقش هم اول از شاید اصال 
 اهر  میان در بود کرده سکوت ولی آمد می دنبالم .رفتم آشپزخانه سمت به و برگرداندم
 .بستم را چشمهایم گرفت، را بغلم زیر که بیوفتم زمین به بود نزدیک

 یلدا؟ - 

 ...نیست مهم برایم سابق مثل دیگر اما ؟ میکردی خطابم که بود چندم بار این و 

 نمیدهم جواب 

 کردی شروع خودت تو - 

 سکوت هم باز 

  بشه اینطوری نمیخواستم کردی بد خیلی تو اینکه با من یلدا - 

 ...نامدار معین ندارم تو با گفتن برای حرفی 

 نای معین   کردم سعی ساله خیلی یعنی ...نیستم دیدی دیشب که آدمی اون من - 
 ببرم بین از وجودم توی رو حالی و وضع
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 !نمیخواهمت؟ دیگر که حاال میزنی حرف راحت من با انقدر چه برای 

 روی اون خودت خواستی، خودت بودم داده هشدار بهت توام، با بزن حرف لعنتی - 
 و هبجنگ باهام ضعیفتره ازم خیلی میدونم که کسی ندارم طاقت من آوردی، باال منو سگ
 بده شکستم

  

 جان خرمن به آتش رحمانه بی چنین و میدانستی پس ضعیفم؟ که میدانستی 
 !کشیدی؟ یتیم دخترک

  

 نبود این نبود، این حقت کردی که بدی و اشتباه همه با - 

  

 کند توجیه را اشتباهش میکرد سعی مستأصل کودک چنان 

 من به لعنت من، به لعنت کنه، لعنتم خدا - 

  

 ولغ آن از تر واقعی چقدر کرد صحبت و ایستاد کنارم دقیقه چند این در که معینی 
 بودم گذرانده زندگی کنارش در مدت این در که بود وحشی

 از نازک پیراهن یک با تنها سرما در که دیدم بست، راهم در و شد خارج خانه از 
 میشدم؟ نگرانش باید باز بود؟ مهم برایم دیگر آیا اما !دیدم .شد خارج خانه

 عمه سوپ داشتم، درد هنوز شدم بیدار که وقتی بودم خواب ظهر های نزدیکی تا 
 رشیدف به بکشم، دراز مدام بودم مجبور و میشدم اذیت نشستن موقع آورد، جا را حالم کمی
 سرما مگفت دروغ به شد حالم جویای وقتی بیایم باشگاه به نمیتوانم امشب که دادم پیام
 ام خورده
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 دیده من که وحشی و روانی معین بدهم را جوابش نکردم جرأت زد زنگ که افی 
 یامپ او به بغض با .کند نابود تهدیدش طبق هم را بیچاره این که داشت را این قدرت بودم
 :دادم

 !نزن زنگ من به فعال جفتمون صالح خاطر به 

 چرا نمیکرد، فداکاری برایم چرا عمه .بودم تنها چقدر و !!دادم دست از هم را افی 
 ستد زیر ام برادرزاده تنها نمیدادم اجازه ولی میرفتم زندان بودم او جای من نمیداد؟ نجاتم
 ...دهد جان آدم این

 !داشت هم را من کشتن قابلیت قطعا معین 

 دو کردن دل و درد همان هوای داشت را عماد هوای چقدر دلم و زدم آتش سیگاری 
 که یهرکس میدانست معین قطعا و آالیش بی واهمه، بی و ترس بی کشیدن سیگار و نفره
 ورد او از مرا که میبرد، پی معین چون موجودی بودن وحشتناک به بشناسد را واقعی عماد
 ردهک فدا را اش زندگی است نداشته را ارزشش که کسی برای یکبار او میدانست .میکرد
 و بود شده تنگ عماد برای دلم من باشد، محکم گاهی تکیه هم من برای میتواند و است
 رفتمگ را شرکت شماره ناچار به نداشتم را عماد موبایل شماره بودم کشته دلم در را معین
 من و ایم نیامده شرکت به رییس و من چرا که پرسید سریع شناخت را من که عماد منشی
 باز

  

 م،دار  عماد با فوری کار و خبرم بی رییس از گفتم و کردم بهانه را سرماخوردگی هم 
 شد وصل اتاقش به تماس که ماندم منتظر

 جان یلدا بله - 

 ...(چقدر خالص چقدر صمیمی چقدر) 

 شدم؟ مزاحم - 

 دیروزی؟ ناراحت هنوز خوبی؟ دلم، جان نه - 

 ...(است آورده سرم بالیی چه دیشب پسرعمویت بدانی اگر دیروز؟) 
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 کردم فراموش کامل رو دیروز نه - 

 غمگینه خیلی صدات دروغگو - 

 خیلی آره - 

 نیومدی؟ چرا چته؟ - 

 کردیم کاری کتک شد دعوام داداشم با دیشب - 

 (دروغ گفتم دروغ) 

 خوبی؟ االن !چی؟ - 

 میکنه درد تنم همه نه - 

 نیست؟ مدلی این خونتون شرایط یا ببینمت؟ بیام میشه - 

 میشه؟ تموم کی کارت ببینمت میخوام ولی نمیشه نه - 

 شد تموم اومده سرت چی شنیدم که االن همین- 

 بده گیر بهت بیاد بعدا   نمیخوام عماد نه - 

 تآدرس نکن، فکر اینا به تو داره، کار شهر بیرون گفته زده زنگ شرکت، نیومده - 
 سمته؟ کدوم

 فرشته - 

 واسم دقیقم آدرس باش آماده کوچتونم سر دیگه دقیقه ۰۱ نزدیکه، پس خوب - 
 بفرست

 و عالم از که من برای عمادی چون برای بودن مهم چقدر بودند متفاوت آدمها چقدر 
 را هنمپ شال و پوشیدم گشادی مانتوی سختی به .بود بخش لذت ندیده محبت و خورده آدم
 نمرفت مانع نتوانست عمه بود شده سرگردان روح شبیه دقیق ام چهره انداختم سرم روی
 م،دید را زده تکیه اش مشکی مازراتی به عماد   کوچه سر برگردم، زود که خوردم قسم شود
 :آمد سمتم به سریع
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 !خودتی؟ تو دختر وای - 

 ...(نکنید خطاب دختر را من نکن خطاب دختر) 

 شا مردانه سینه را سرم گریه، زیر زدم اختیار بی چرا نمیدانم و زدم تلخی لبخند 
 :زد سرم به ای سه*و*ب و فشرد

 نکن گریه شد تموم عزیزم !!هیش - 

 را ماشین در بود کرده خیس را پیراهنش هایم اشک برداشتم اش سینه از که را سرم 
 .شد سوار خودش هم بعد و شدم سوار و کرد باز برایم

 !(بودیم؟ شده نزدیک بهم اینقدر کجا و کی ما) 

 ....نداشتم برایش جوابی که بود سوالی این 

 و میشد جمع چشمانش در اشک و میکرد بغض سریع عماد میگفتم که تنم درد از 
 این لیو کرد شماتت مرا هم او رفتن پارتی برای که هرچند میگفت ناسزا من خیالی برادر به

 موهایم تگذاش سرم به سر خوردیم، بستنی هم با شیرین، خیلی بود شیرین برایم شماتت
 درد مهه با ...ریختم بهم را موهایش داد فشار را دماغم .گرفتم نیشگون را بازویش کشید، را

 تل   یك قرمز چراغ پشت از هم آخر در میکرد؟ خوشحال مرا بودن او با حد این تا چرا جسم
 تیمانداخ سلفی عکس باهم و خرید برایم بود موس میکی گوشهای شبیه که دار چراغ سر

 ریخت دریا به و برداشت یکجا را دردهایم همه عماد 

 دنیای از توقعی چه احترام و عشق جز زن یک و بودند متفاوت هم با آدمها چقدر و 
 !داشت؟ مردها شما

 :کرد ام زده شگفت بیشتر شدن پیاده هنگام 

 و یادن خوشحالی از هم من بود رفته يادم بود وقت خیلی ممنون امروز بابت یلدایی - 
 دارم سهم شهر این خیابونای

 ام هگون روی ای سه*و*ب کرد شرمنده مرا هم باز پسر این کنم تشکر اینکه از قبل 
 :گفت و نهاد
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 خوشگل کوچولوی فنچ میشی زشت نکنیا گریه دیگه - 

 ...یعنی این و نبودم زشت عماد چشم در من 

 (۲۲ قسمت پایان) 

  

 او نام به 

 میمیرد امشب مرد این 02 قسمت 

 وزهن شد، شاد وجود اعماق از بکرم لبخند دیدن با نگران ی عمه رسیدم که خانه به 
 زا امان اما و میسوخت بود گذاشته یادگار به برایم معین که هایی زخم همه حرکتم هر با
 جایک واقعا کرد دود اسپند برایم عمه ندارد، درمانی و عالج هیچ بودم مطمئن که قلبم زخم
 دیدن اب حتی فرستاد را نفریمان دو عکس برایم که عماد بود؟ خوردن چشم قابل من زندگی
 قهوه تن با چشمانی بود هم رنگ جفتمان خنده بودم مشعوف ها ساعت تا هم عکس آن
 زیر و گذاشتم اینستاگرامم صفحه در سریع را لب،عکس به لبخند ولی غم از پر روشن ای

 نفر یناول و بستم آذین (بهترین با ام زندگی روزهای بدترین روز بهترین) جمله با را عکس
 ...بود خودش کرد الیکش که

 اینبار ولی داشتم همیشگی ناشناس از پیامی هم قبل ساعت چند شدم متوجه 
 :همیشه از تر متفاوت

 من اام اند آفریده ترساندن برای مرا که باش داشته یاد به :گفت گندم به مترسک 
 ...بود گرسنگی تنها من از او سهم همیشه که بودم ای پرنده آن عاشق

 عمه احواالت از .کنم درک را ثقیلش معنی کمی تا خواندم بار چند بود عجیب 
 یک کند کنترل را خودش من مقابل در میکند سعی و است معینش نگران که بود مشخص
 (جانش ژاله پیش حتما بود کجا واقعا )رفتم فرو فکر در لحظه

 شگوش کنار را گوشی و گرفتم را معین همراه شماره خانه تلفن با کردم صدا را عمه 
 گذاشتم

 نمیزنی دم و میمیری داری نگرانی از بیا_ 
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 تمنمیگف اومد که شب اون بودم شده الل نگیرکاش خاموشه صبح از یلدا خاموشه _ 
 مه به شدی گم گفتم وقتی خوشگل گل دسته یه با بود خریده جیگر ام بچه شدی گم

 ورد پرکنده مرغ مثل داشت حساسیت شدن گم کلمه به انگار شد جنی انگار یهو ریخت
 بود شده دیگه آدم یه انگار اصال میکردم فکر میرفت راه اتاق

 دل یه دیگه حاال کنم فراموش میخوام میکنه داغونم فکرشم گذشت دیگه عمه- 
 نخوردم غصه بودنم یتیم واسه که بود روزی اولین دارم بزرگ گرمی دل و خوشی

 مادر باشه سالمت تنت نخوری غصه دیگه وقت هیچ ایشاال- 

 شکستگی همه با زن این میکردم حس گاهی و کرد فوت صورتم روی و و خواند دعا 
 ...گیراست و زیبا هنوز اش

   

 منتظر هرچه شدم بیدار عمه گوی اذان شده کوک ساعت صدای با اذان های دم دم 
 و است ماه اول باز شدم متوجه و شدم اتاقش وارد کالفه نکرد قطع را صدایش عمه ماندم
 رنو که بروم اتاقم به خواستم و کردم خاموش را ساعت است رفته مسجد به صبح نماز
 عمه حتما) کرد جلب را توجهم بازش نیمه در بین از معین اتاق خواب چراغ سبز کمرنگ
 هسجد به قامت کردم باز که را اتاق در (کنه خاموش چراغو کرده فراموش و است بوده اینجا
 ذکری و نهاده مهر بر سر قبله به رو و من به ؛پشت کرد تماشا به وادار را من مردی امده در
 باورم بیفتی خاک به خالقت مقابل در هیبتت تمام با است شکوه با قدر چه و میکرد نجوا را

 والاح پریشاان معین است، کرده سجده حق مقابل در شکسته خود چنین که این نمیشد
 از برداشت که سجده از سر کردم حسادت او به هم خدا داشتن به من و باشد قبل شب
 و شد بلند آسمان به رو دستانش میسراید را هقش هق فهمیدم هایش شانه لرزش
 !خواست؟ چه خدایش از نفهمیدم

 از و اندمنم اما ببخشمش بتوانم که میشدم شیفته انقدر میماندم بیشتر قدری اگر 
 ...بردم پناه اتاقم به دلم ترس

 !میشد؟ مگر اما بخوابم کردم سعی 
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 هک بود داده خبر هم عماد و نمیرفتم شرکت به ندیدم را معین دیگر شب آن از بعد 
 مانده تنها دست عماد برای کاری حجم همه و میزند سر شرکت به میان در خط یک معین
 شب اخر های چت ام خوشی دل تنها هفته یک این در شد خوب هایم زخم کم کم است،
 کم کم وجودم درخت میکردم حس دلم جان:میکرد صدایم وقتی بود عماد با ام دوستانه
 میپرستیدم را خاص و عجیب داشتن دوست جنس این من و میشود نمایان هایش شکوفه

 که یهغذای تنها میگفت همیشه کنم درست الزانیا عمه برای گرفتم تصمیم شب آن 
 ...داشتم نیاز کوتاه هرچند های سرگرمی این به من و میکنی درست خوب خیلی بلدی

 خانه در باید یا که شد مصر ام آشپزی مشغول شد متوجه وقتی زد زنگ که عماد 
 اضرح پذیرفتم دل جان با و ببرم کوچه سر برایش دیگر ساعتی تا را سهمش یا بپذیرمش
 و آرام همیشه مثل .بردم کوچه سر خودم همراه را شده تزیین وسواس با الزانیای شدم

 :گفت و کشید را ام بینی معمولم طبق شدم که سوار بود خواستنی

 ها داره خوردن دستپختت کوچولو فنچ- 

 بلدم که غذاییه تنها این بابا نه - 

 زد شیرینی لبخند 

 بخورم کن باز بدو نیکوست رسد دوست از هرچه- 

 اینجا؟ عماد- 

 داداشت؟ و بابا پیش خانوادت؟ جوار در خونتون بریم میخوای- 

 بداند را چیز همه بود حقش که بود عزیز آنقدر عماد بودم شرمنده دروغم از 
 شد مانع هایش زبانی شیرین با باز که یتیمم که بگویم خواستم

 تمیزه؟ دستات گشنگی از مردم کن باز نمیااام نترس بابا- 

 اوهوم- 

 نکردی که دماغت تو- 

 یکبار فقط ولی چرا- 
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 خندید بلند صدای با 

 ت؟خود دهنم میزاری نمیشه پیدا دیگه تو عین باحال و افاده بی دختر که جونم ای- 

 شدی؟ چالغ مگه عماد وا - 

 لطفا بشورم نکردم وقت دستامم گشنمه- 

 ر یا میگرفت گاز را چنگال یا گذاشتم دهانش در لقمه لقمه پذیرفتم دل جان با 

  

 . را دستم وی 

 همان از حسی یا فرزند به مادر دادن غذا حس مثل میگرفتم جان من و میخورد او 
 ...جنس

   

 خود هب ماشین شیشه به ضربه چند صدای با که بودیم بینمان رفاقت های پاکی غرق 
 ...آمدیم

 سريلك خيلى عماد شد مرور ذهنم در لعنتى اتفاق آن باز مامور فرم لباس ديدن با 
 بله؟ _ :كشيد پايين را ماشين شيشه

 :گفت تندى لحن با داشت آذرى غليظ لهجه كه مامور  

 خجالت !؟؟ عام مال توى آوردين كارياتونو كثافت نداريد زندگى خونه شما _ 
 نميكشين؟

   

 شد پياده ماشين از عماد آنى در 

 قانونى نماينده تو مثال ؟ آقا زدنه حرف طرز چه اين _ 

 :گفت و زد عماد سينه به اى ضربه مامور 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 192 

 خانم هديگ كاريا كثافت همين واسه پات زير انداخته ماشينو اين بابات پولدار بچه _ 
 داره؟ باهات نسبتى چه

 بدم جوابتو تا بزن حرف درست اول _ 

 ام؟ كى من ميدونى تو _ 

  فرهنگ بى خيلى آدم يه آره _ 

 واه در را دستش مچ عماد كه بزند عماد صورت به سيلى كه بلند را دستش مامور  
 دخترايى شب؟ وقت اين ندارى صاحاب تو دختر هوى :گفت و كرد من به رو عصبى گرفت
 ...و كرد آويزون گيس از بايد رو تو مثل

 ... كوبيد صورتش توى كله با عماد كه بود نشده تمام اش جمله هنوز 

  

 فضا اين از بودم شده بازداشت هم من و بود كالنترى در زده دستبند بعد ساعت يك 
 وكيل بود حاد وضعيت آمد سراغم سرگيجه و لرزش باز بودم متنفر هايش خاطره تمام و

 به لمد بند است داده خبر معين به گفت وقتى ولى شد قرص كمى دلم انگار رسيد كه عماد
 ...ريخت فرو ناگاه

   

 مامور يك كنار راهرو در گذشت چه من بر معين آمدن تا دقيقه چند آن ميداند خدا 
  !؟ ميگذرد چه داخل نميدانستم و بودند برده اتاق داخل را عماد و بودم نشسته زن

 قدم اين صاحب صداى من و شد نوا هم قلبم گروپ گروپ با پايى هاى قدم صداى 
 ستا نواخته چنين كس هيچ براى كه ميشناسم عقلم بى قلب نواختن عجيب همين از را ها
 ؟بود شده زده گود و فروغ بى هايش چشم چنين كه مردى !بود؟ معين آوردم باال را سرم ،

 از خبرى و شده مزين هايش ريش مخمل با حاال اش شده اصالح هميشه صورت كه مردى
  !؟ نيست موهايش هميشگى آراستگى

 ... داشتم را او از تنفر ادعاى كه من براى حتى جذاب هم باز ميكنم اعتراف 
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 ىجلو نبود ادب رسم كرد ايست رسيد كه من به بود دستانش زير از نفر دو همراه 
  ندهم سالم هايش آدم

 سالم _ 

  

 خوب ولى كند دلجويى من از هش*ا*ن*گ از شرمنده شب همان مثل داشتم توقع 
 گفت هميشه خشم غلطت آن با نه با ولى سالم جواب بدون ديگر، است معين

 يستن ميشناسى كه ديگه مردهاى جنس از اين ، بگير فاصله عماد از بودم گفته _  
  بزرگيه لقمه زيادى تو دهن واسه

 آورد رد موهايش بين كشيدن پنجه قصد به كه جيبش از را دستش بود پايين سرم  
 !كرد جلب را توجهم بود گرفته را انگشتاتش و دست روى تمام كه سفيدى باند

 و دآمدن استقبالش به هم با كالنترى رئيس و نگهبان افسر معين ورود اعالم با  
 كرد برخورد آنها با تمام وجاهت با معين

 ادعم تازه ما اومدن كه وكيلتون نبود نيازى آوردين تشريف خودتون چرا شما آقا _ 
  شده عصبى زود و نداده آشنايى اول كنيد باور شناختيم جانو

 نشده؟ كه پرونده تشكيل ، نيست مهم مياد پيش باالخره _  

  راحت خيالتون نه نه _  

  

 عدب باالخره و انداخت پايين سر معين ديدن با آمد بيرون اتاق از كه پريشان عماد 
 تمانسم به سريع سامى شديم خارج كالنترى از معين با نجم سرهنگ بش و خوش كلى از
 :دويد

  خوبه؟ حالتون عماد آقا _ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 194 

 مآد از يكى به معين ، زد سامى شانه به و داد تكان مثبت عالمت به سرى هم عماد 
 مىسا توسط در كردن باز از بعد سپس بياورد را عماد ماشين و برود كه داد دستور هايش
  بنشينيم عقب نفر دو ما كا يعنى اين و نشست ماشين در راننده كنار خودش

 سامى به معين خود فقط بزند حرف اى كلمه نكرد جرات كسى مسير طول تمام در 
 اختصاصيشان خانوادگى رستوران منظورش شدم متوجه برود رستوران به كه داد دستور
 وستپ تمام استرس از ، است شهر خارج كه بودم شنيده خيلى را تعريفش قبال كه است
 متوجه كسى كه طورى را دستش بود شده متوجه كه عماد و ميكندم را هايم ناخن كنار
 ام گوشى لرزش صداى با كه شد اش گوشى مشغول سپس و گزاشت دستم روى نشود
 است داده پيام من به فهميدم

  نداره كارى تو با نباش نگران من كوچولوى _ 

  

  (كرده چه من با مرد اين ميدونى چه تو ساده عماد ) 

 سامى زج همه به معين بزرگش نسبتا باغ از گذشتن از بعد رسيديم كه رستوران به 
 ههم دقيق نميتوانستم لحظات آن در ولى بود خاصى و لوكس جاى واقعا داد خروج دستور
  ، كنم نظاره را جا

 و كرد انتخاب را ميزها از يكى كرد هدايت داخل سمت به را ما دست اشاره با معين 
 بنشينيد گفت

 ازب ديگه اونجا پام نبايد ميدونم من آقا :گفت اطاعت از قبل عزيزم زير به سر عماد 
 ...ولى ميشد

 ؟ عماد چى ولى چى؟ ولى :كرد سكوتش به وادار و كرد نگاهش خشمگين معين 
  چيه؟؟ ات احمقانه كار اين واسه دليلت

 ...يلدا به داشت اون آخه : كرد باز دهن عماد 
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 در عجيب و انداخت پايين سر ولى شد قطع معين سيلى نواى با دهانش در حرف  
 صورت در سر با كه است عمادى همان اين نميشد باورم بود آرام و مطيع مرد اين مقابل
 !!!كوبيد مامور

  

 _ 

  

 عكس كى از عياشى؟ ميريد باهم كى از !؟ يلدا شده من منشى كى از !!!!يلدا؟؟؟ 
 حاال آره؟ عماد رو زدى كه گندهايى رفته يادت !ميزارين؟ نمايش به اونور و اينور هم با

 وقت چهي نامدار خانوادگى نام كالس و شان بكشى؟ گند به آبرومو ميخواى مدلى اين اينبار
  نميشه نشناس قدر و لياقت بى هاى آدم برازنده

  

 !!(را؟ عزيزم عماد بودن نامدار كالس و شان آوردم مى پايين من ) 

  

 طور آن كه عمادى براى خودم براى نه داشتم بغض من آمد نمى در صدايش عماد 
  ميكرد صبورى

 آورد باال را عماد سر معين 

  نه؟ كنى، نگام نميتونى _ 

  كرديم اذيتت هميشه ما بودم همتون عذاب باعث هميشه من آقا نه _ 

 مجبورم خودت خاطر به عماد مجبورم _ 

  قبول بدونى صالح شما هرچى آقا قبول _ 

 كافى اندازه به ميكنم حس كى نميدونم ميبخشمت كى نميدونم ؟ كى تا نميدونم _ 
  ميارى؟ دووم بكشه طول خيلى شايد شدى متنبه
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 ؟ نياوردم پيش دفعه _ 

  نميزارى بيرون پاتو حتى اينجا در از تهران نمياى دفعه اين _ 

  آقا چشم _ 

 نخور درد به و عالف نميخوام ولى نيست شانت در مرخصى فرستادم مديرشو _ 
  اينجا باشى

 چشم _ 

  

 :بود من نوبت حاال 

 اومد سرش چيزى چه تو خوشگذرونى خاطر به ببينى آوردمت _ 

 :كند سكوت نتوانست باز عماد 

 ...اون قسم سرت به آقا _ 

   

  تقصيرم بى بگويى ميخواستى عزيزم عماد كه ميدانم 

  

 نميداد كالم اتمام اجازه معين ولى 

 عماد ميمونى ساكت _ 

  

 :شدم ميخكوب من كه آورد زبان به جمالتى و كرد من به رو دوباره 

  بيارى در نامزديمونو حلقه كه باشه مهم اينقدر ساده مگوى بگو ٢ نميكردم فكر _ 

 بوديم دوخته دهانش به چشم فقط زده حيرت دو هر عماد و من 
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  !(حلقه؟ كدام !نامزدى؟ كدام ) 

 من تا نميزنه حرفى خونه اهل به فعال قرصه دهنشم خوديه عماد نباش نگران _ 
  عزيزم نخوام

  !(عزيزم؟ ) 

  نميشه باورم آقا مباركه مب :گفت كنان من من عماد 

 !(نيستى؟ خواهرت نگران عماد !چى؟ ژاله پس ) 

  

 لمد به كسى فقط بود نيومده زن قحطيه دنيا توى ژاله بعد ؟ نميشه باورت چرا _ 
 يلدا ديدن قبل تا البته نميشست

  

 ونوجفتم و شه عصبى شايد بگم اگه نه دروغه؟ همش بگم ميگه؟ چى اين !!يلدا؟ ) 
  (كنه گور به زنده همينجا

  كردم، سكوت بود كه دليلى هر به ولى چرا نميدانم 

 را آقايش هاى شانه عماد كشيد آغوش در را عماد معين شد كه رفتن وقت 
 !!! عشق پر و مردانه ميكرد نوازش را او چگونه معين ديدم چشم با و سيد*و*ميب

 كه طورى عماد بروم كه كرد صدايم و رفت معين ميكشيدم خجالت عماد از 
 تتدوس خيلى مطمئنم باش قوى من كوچولوى فنچ :گفت نشنود كسى من جز را صدايش
  نزارى پا حساسيتاش رو باش مواظب فقط داره

  

 ...نميفهمد چيز هيچ داشتن دوست از مرد اين كه عزيزم عماد ميدانى چه تو و 
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 نارك ، كند توقف داد دستور سامى به بعد و بوود ساكت مسير طول در دقيقه چند 
  شو پياده :گفت و كرد باز را در بوديم سرسبزى دره

 هب وحشت باز شبش آن خشم ياد با شديم چشم در چشم كه لحظه يك شدم پياده 
 آمد سراغم

   

  باز؟ نكردى كتك س*و*ه كه تو _ 

  

 شد نفرت از پر وجودم 

 واسش تالطمى هيچ اون نكن نابود اونو من بدى تالفى خاطر به مريضه عماد _ 
 باشه الزم اگه البته توئه خودخواهيه خاطر به شه اسير اونجا بايد اگه نيست خوب

 كشته روپس اين پيش سال چند تو شبيه يكى بكشيش دوباره تو نميزارم ولى ميكشمش
 هميكن باور رو محبتا زود ميكنه دل دير و ميشه وابسته زود كرده خودكشى بار دو عماد
  گوشم جيگر نه بزن ضربه خودم به داده دست از عزيز و خورده ضربه بار چندين

  

  ودمب خوشحال باهاش دوستيم خيلى باهم فقط ما نبود گفتى كه اينا قصدم من _ 

  است همه نفع به اين بگير فاصله ازش _  

  

 هسفت به تعجب كمال با گزاشت دستم كف را كاغذى و كرد جيبش در دست بعد 
 شدم خيره

  

 ودنب كتك اونقدر حقت من شب اون جريمه اينم شى جريمه نبايد تو كه هميشه _ 
  گرفتى پس كه اى سفته اولين اين
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 ندارم احتياج اين به من _ 

 ازم يك به يك بتونى هم رو بقيه اميدوارم كن اش پاره آره ات عمه ولى نه تو _ 
  كارت سر برگردى بايد فقط كنى پاره و بگيرى

  

 به ام وابستگى رشته كردم پاره را سفته خودم خاطر به عماد خاطر به عمه خاطر به 
  !گرفت؟ من از افى مثل هم را عماد كردم پاره هم عماد

  

 كردم صدايش كه بود شدن سوار حال در 

  

  بزرگ نامدار معين _ 

  

 :كرد توقف 

  ميبخشم نه ميكنم فراموش نه اما كردم قبول _  

  

  شو سوار باشه _ 

  

 ...كردم فكر فقط و بستم را چشمانم برگشت راه در 
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 عاشق تنهاى نام به 

  

 ميميرد امشب مرد اين ٢٢ قسمت 

   

 تنگ برايش دلم ، اسير اينجا من و شد تبعيد رستوران در ،عماد برگشتم شركت به 
 مادر ميكردم حس ميكرد نگرانش مدام مرا اما نبود عشق كه عجيبم حس براى بود شده
 باز و اند گرفته من از را پدرم ميكرد حس هم گاهى اند كرده جدا من از را فرزندم و ام شده
 ... بودم باخته را شفيقم رفيق بود هايم كسى بى همه درمان عماد ام شده يتيم

 ام درسى جزوه خواندن مشغول و دادم انجام يك به يك را ام افتاده عقب كارهاى  
 خورد زنگ تلفنم به معين داخلى از كه شدم

 ؟ بله _ 

  قهوه _ 

 كرد قطع را گوشى بعد 

  

 ( ميده دستور باباش خر نوكر به انگار بيشعور ) 

  

 جاى به عمد از حتى عشق و وسواس با هميشه مثل نه اما كردم آماده را اش قهوه 
 ستگاهد بگويم پرسيد اگر كشيدم نقشه و كردم درست ترك قهوه اش عالقه مورد اسپرسو
  است بوده خراب

 نم به پشت و پنجره سمت به رو بود چرخانده را اش صندلى رفتم كه اتاقش به 
 دهخوانن صداى كه بود زيبايى واقعا غمگين قطعه به سپردن گوش حال در و آمد مى باران
 داشتم دوست را اش
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 بُردی شکسته دلی خود با رفته که ای 

 سپُردی مرا تن طوفان به چنین این 

 من دفتر به زدی باطل مهر که ای 

 من سر بر که ها چه نیامد تو بعد 

 من سر بر که ها چه نیامد تو بعد 

 شد باورم چگونه عالم خدای ای 

 شد یاورم و پناه روزگاری که آن 

 من سر بر همیشه نماند اش سایه 

 من پرپر و مرگ به بخندد لب زیر 

 من پرپر و مرگ به بخندد لب زیر 

  

 ام خسته و بال شکسته تو بی که ندیدی و رفتی 

 ام شکسته پر چگونه تو بی که ندیدی و رفتی 

 پا زیر به مرا دل آسان چه نهادی و رفتی 

 رها مرا کند نمی زمانی خیالت و رفتی 

 بیا هستم که تا ، آشنا دل به ای 

 ....نیایی اگر من وای ، نیایی اگر من وای 

  

 :گذاشتم ميزش روى را اش قهوه  

 ندارى اى ديگه امر _ 
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  بده سامون و سر ميزو اون روى ها پوشه اين يكم بشين _ 

 دارم سيستمم تو رو همه فايل _ 

  كن مرتب هم رو اينا _ 

  

 تك تك دهم فرا گوش قطعه آن به داشتم دوست هم خودم واقعا كردم اطاعت 
 پنجره به خيره طور همين چرا معين و مينشست دل جان به واقعا خواننده صداى و ابيات
 كه معلومه ؟ است ژاله منتظر هنوز !!!نيايى؟ اگر واى !ميدهد؟ گوش آهنگى چنين به
 هب ) ميدهد گوش وجود تمام با چنين شكسته دل عاشق يك تنها را آهنگ اين هست هنوز
 داشته حق اما !!! ژاله ارزونى سنگى وحشى اين درك به !!!هنوز عاشقشه كه اصال چه من
 به اونم جون حتما جانى اين عاطفيه و مهربون خودش مثل حتما عماد خواهر كرده ولش
 (بوده رسونده لبش

  

 شديم همراه سپردن گوش در هم با كه دقيقه چند آن و آهنگ آن از امان ولى 
 معين كه بود من با خدا و است شده خيس هايم گونه كردم حس شد تمام كه آهنگ
  كنم ترك را اتاق گرفتم تصميم سريع بود من به پشتش

  

 كنم عوض ميرم شد سرد قهوه _ 

  ندارم ميل ديگه نميخواد _ 

  

 !(بيار؟ ميگى پس دارى مرض ) 

  

  شد تموم كارم _ 
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 برى؟ ميخواى _ 

 !!!!پرسيد مظلومانه قدر چه  

  

  

 !برم؟ كجا _ 

  

 شد تلخ لحنش دوباره بود شده پشيمان حرفش از انگار 

  ميشم ممنون برسى كارات به بيرونو برى _ 

 !!(برو؟ ميگى حاال كشيدى حمالى و داشتى نگه منو خودت رو پر ) 

 شدم خارج اتاق از و گفتم اى اجازه با  

  

  شد آهنگ و ژاله و معين مشغول ذهنم باز اى دقيقه چند 

 " !!من سر بر كه ها چه نيامد تو بعد " 

  

 !رئيس؟ رفتنش بعد بود اومده سرت چى 

 خالى ديگران سر رو تو از نفرت و كينه مرد اين كه ژاله آوردى سرش به چى 
 !ميكنه؟

  

 " !!من پر پر و مرگ به بخندد لب زير" 
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 و محبت براى روحى و دل ديگر كه كنى پر پر را روحش چنين توانستى طور چه ژاله 
 است؟؟ نمانده باقى برايش داشتن دوست

   

  !!!"بيا هستم كه تا آشنا دل به اى " 

  

  آمدنش؟ به اميدوارى هنوز رئيس 

  

 ...برگرد ، برگرد ، برگرد ژاله !!برگرد ياورش و پناه اى 

  

 نآ معين ولى شدند خوشحال همه رفتم باشگاه به طوالنى مدت از بعد كه شب آن 
 ... نيامد شب

 رتبم سامى ميپرسيد من از را حالش مدام و بود معين دلتنگ هم عمه برگشتم تنها 
 حال در ديگر ها قفسه و يخچال آمد، مى خريد بارى كوله با دفعه هر و ميزد سر ما به

  بود، انفجار

  

 هب عجيبى گرماى احساس خواب از قبل ، ميگذشت تر تكرارى شبها و تكرارى روزها 
 هاى تمرين سنگينى كردم احساس بود كرده مشكل كمى را كشيدنم نفس كه آمد سراغم
 آمده نبيرو سرد هواى در باشگاه در گرفتن دوش از بعد اينكه يا و است كرده اذيتم باشگاه
 و گردنم پشت در درد مدام اما بخوابم كردم سعى و خوردم مسكنى ام خورده سرما ام

 دنياى به خود با مرا خواب ولى دارم تب كه كردم حس كم كم ميشد بيشتر تنم گرماى
  برد ديگرى

  

  تخت روى مادرم 
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  پدرم هاى كتك 

  عمه هاى پولى بى 

  پارتى 

 قرمز پورشه 

  بازداشتگاه  

 بيمارستان 

 معين 

  زندان در عمه 

  معين كمربند 

  آويخته دار به خود عماد آخر در و  

  

  ميشدند شبم آن خواب س*و*كاب هم سر پشت هم دست به دست اينها همه 

   

 ما پيشانى جز بدنم همه خوابم هنوز هم شايد نميشود باز چشمهايم اما شدم بيدار 
 و بخورم تكان ميخواهم ميكنم حس ام پيشانى روى خيس دستمال يك انگار است داغ

  

 ندارم را توانش لى 

 بدم تكونش كن كمكم هم يكم شكمش سمت بزار بالشتو اين ما پرى _ 

  

 !؟ آورم نمى ياد به كه كيست او ! دارم دوست را صدا اين قدر چه 
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  اندازد مي بالش روى را بدنم سنگينى آنى در مندى قدرت دستان 

  

 ميكنم ضعيفى ناله سختى به 

  

  ميشى خوب هيييش _ 

  

  اوست شبيه لحنش و صدا قدر چه !است؟ عماد 

  

 فقط دارمن واكنش قدرت ولى ميترسم ميشود كشيده پايين كمى شلوارم ميكنم حس 
 ...تر بلند صداى با ولى اينبار ميكنم ناله

 ميزنم زور اينبار ميكنم حس را ميشود كشيده پوستم روى كه پنبه سردى و خيسى 
 دارم را لرزش حد در تكان يك قدرت فقط اما بخورم تكان كمى تا

  

  عزيزم نترس نيست هيچى خوب دختر آروم هيييش _ 

  

 تو اما آمدى كردى خوب ...روزها اين بودم نفر يك مهربانى محتاج قدر چه!!! عماد 
 متنفرم آمپول از من نميدانى كه

  

 ميميريا بده حالت كن شل خودتو يكم نترس عمه يلدا يلدا _ 
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 تبعيدش است؟ آمده اينجا عماد !است؟ عماد كنار در كه است عمه صداى اين 
 شد؟ تمام

  

 كردى منقبض هاتو عضله خيلى ها ميشكنه سوزن خانم يلدا _ 

 ميگويم كوتاهى آخ ميرود فرو كه سوزن ميشوم شل مهربانش لحن با خودآگاه نا 

 ميشه تموم نداشت درد ديدى آفرين ...آهان... آهان نخور تكون بابايى آفرين _ 
  ميشه بهتر خوبمونم دختر حال االن

  

  نشدم سوزن آوردن در متوجه كه ميزد حرف محبت با آنقدر 

 ...ميخواهد را صدايت دلم بزن حرف بيشتر بزن حرف 

  

  ميشه خوب ديگه نگير آبغوره ما پرى _ 

 داره حسابى خواب نه ميخوره درست غذا نه روزى اون از ام بچه _ 

 يگهد كنه خدا فقط بكنه نبايد ميدونى كه هم تب خورده سرما يكم شده ضعيف _ 
  گذشت خير به فهميديم زود كه االنم نخوره مارى زهر

  

 هك كردم حس كنم بغلش تا داشتم جان كاش !؟ ميكرد صدا ما پرى را عمه هم عماد 
 دراينق چرا را ها دست اين من گرفتم ناتوانم دستان با را دستش ميشود بلند كنارم از

 نرو ..نر ..ن :كردم زمزمه !داشتم؟ دوست

  

  :فشرد دستانش در را دستم نشست 

  بخوابى تا ميمونم _ 
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 روياى با را جايش يكباره هايم س*و*كاب خوابيدم آرام خوابيدم شد قرص دلم 
  ...كرد عوض شيرين

  

 رمس بودم گرفته جان است شده صبح كه داد خبر آفتاب نور گشودم كه را چشمانم 
 خوردم كه تكان بود سرم باالى رفته خواب به عمه تنها اما بيابم را عماد كه چرخاندم را

 شد بيدار سريع

 مادر؟ خوبى عسليت چشمهاى فداى به عمه _ 

   

  رفت؟ ؟ كجاست _ 

  

 بودم نشده سيراب هنوز بودى ديشب محبت تشنه من 

 بود همينجا بخوابه اتاقش رفته ساعته ٢ تازه نه _ 

  

 ... ؟؟ داشت اتاق اينجا عماد !؟ اتاقش 

  

 عمه؟ شده چم من _ 

 نىميك تب زود تو بخورى سرما كه اونور اينور ميرى كم لباس با سرما اين تو چرا _ 
 ميشى بيهوش موقع اون مثل الل زبونم باال بره بدنت حرارت درجه

 ستا شده بزرگ كوه يك اندازه سرم ميكردم حس نداشتم شنيدن نصيحت حوصله  
 معجزه صورت به و است شده متالشى جمجمه در مغزم تمام دقيقا ميكردم حس گاهى و
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 شدم بلند جايم از ام حالى بى همان با بياورد صبحانه برايم رفت كه عمه ، ميكند كار هنوز
  ديشبم مهربان فرشته براى بود زده لك دلم

 تاقا حتما خوابيده معين اتاق در حتما) بود خالى هم كتابخانه اتاق نبود عمه اتاق در 
 باز را اتاق درب آرامى به (يتيمم ميداند و فهميده را چيز همه االن حتما ، است مشتركشان
 شبيه كه است تخت روى كه مرد اين اندام اندازد مى شك به مرا ميبينم آنچه و ميكنم
 !! عماد نه است معين

  ميشوم نزديك پاورچين پاورچين دارم شك هنوز 

 ىباال دقيقا ، است خودش يعنى نشانه واين ... مينوازد ناكوك سازش دوباره قلبم 
 !نميگويد؟ دروغ كه قلبم بگويد دروغ چشمهايم ، ام ايستاده سرش

 الاص باشد؟ معين ميتوانست بود مهربان من با شب تمام كه كسى ؟ بود معين  
 ارد تب ذهن ساخته همه شايد منى؟ چون براى مخصوصا بود بلد هم مهربانى نامدار معين
 !!است بوده پردازم توهم

 :گفتم اراده بى و كشيدم عقب را خودم بخورد غلت جايش در خواست كه همين 
  هييييم

  ندك باز چشم درست بتواند تا زد پلك بار چند و كرد باز نيمه زور به را چشمانش 

 (كردى بيدارش يلدا سرت تو خاك واى ) 

 خوبى؟ :گفت گرفته و آلود خواب صداى با 

 كي در و گرفت را دستم مچ ، دادم تكان مثبت عالمت به تند تند بار چند را سرم 
 دارمن حال ببينم بيا :گفت آلوده خواب صداى همان با بنشينم تخت روى كرد وادارم حركت
 شم پا

   

 :گفت مكث لحظه چند از بعد و گذاشت ام پيشانى روى را دستش سپس 
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 ركتش امروز ام خسته ببند درم بخور كامل صبحانتو برو سريع ديگه ندارى تب _ 
  اتاق تو نيا اينجورى نزده در بعدم دفعه نميرم

  

 هميشگى غضب مير همام شد باز 

 نرم؟ شركت منم _ 

 كن استراحت نه _ 

  آخه دارم كار _ 

  

 ىا سورمه ركابى با اش برهنه بزرگ بازوهاى و كرد بالش زير را سرش كالفگى با 
 :گفت ترى بلند صداى با !! ميكرد خودنمايى عجيب

 مياد خوابم_ 

 امروز همين كنيم امضا بايد خودمون رو چينى شركت ها سفارش رسيد _ 

  

  روب شد تموم اگه حاال !! ظهر تا خودم ميرم شم بيدار :گفت و كشيد عميقى پوف 

  

 هنوز نم ولى نگرفت گاز نميشد را كالفه تپل آلوى خواب معين كن كنم اعتراف بايد 
 ...بودم نبخشيده هايش بدى همه براى را او

 تمام 

  

 سفارش نگران بود رفته فرو زمستانى خواب به خرس يك مثل معين كه ساعاتى 
 كنم بيدارش نميكردم جرات خواب غرق هنوز و بود ٢ ساعت بودم چينى بدعهد شركت هاى
 باالخره!! بخوابد راحت جان غول كه بود كرده اعالم نظامى حكومت خانه در كه هم عمه
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 زاشتمگ ام گوشى داخل را ام قديمى كارت سيم و رفتم اتاقم به !!! زد سرم به پليدى نقشه
 داد تماس رد كه خورد بوق ٥ گرفتم را همراهش شماره بعد و باشد ناشناس ام شماره تا

 شد ازب اتاقش در بعد ثانيه چند آشپزخانه در پريدم اتاقم از و آوردم در را كارت سيم سريع

 شده ريخته صورتش روى ژوليده موهايش بود تنش اى سورمه شلوارك و ركابى 
 سختى به ميديدم كه بود اولى بار را معين ورژن اين بود باز نيمه هنوز هايش چشم بود
 ، كردم كنترل را ام خنده

 رفت اش صدقه قربان باز عمه زد صدا را عمه آلودش خواب و گرفته صداى آن با 

  ؟ داريم نهار _ 

  (داره مندى نظام ادعا فقط رفته يادش شركتو بخورى كوفت ) 

  

 :ميكرد ذوق هم غولش گرسنگى از عمه 

 مادر داريم هم قيمه داريم بادمجون كشك _ 

  جووووون اى _ 

  

  (محبتكنه ابراز شيكمش واسه بلده فقط ) 

 از نم كشيدم عقب را خودم كمى و ترسيدم اختيار بى چرا نميدانم شد كه نزديكم  
  داشتم فوبيا آدم اين به هنوز شب آن

 : گزاشت ام پيشانى روى را دستش دوباره 

  ميكنم كنترل تبمو تند تند خودم بده درجه _ 

  نيست الزم _ 

 بست را هايش چشم باز و شد ولو كاناپه روى بعد 
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 كنترل بدون كه زدين دستورشو خودتون كنيد امضا و بريد بايد ٢ ساعت تا _ 
  نگيرن تحويل شخصيتون

  نداريم كوفتى شركت اين تو نداريم هم اعتماد قابل نفر يك _ 

  داشتيم _ 

 كشيد هم در اخم فهميد را منظورم  

 ميلى بى با خورد كه را نهار بود شده تنگ عمادش براى هم او دل كه دانستم مى و 
 با لىو بودم عصبانى حسابى بودم شده نشين خانه كه هم من برود شركت به كه شد حاضر
 شديم هم به دادن پيام مشغول و گرفتم دوباره جان عماد پيام ديدن

  

 طوره؟ چه كوچولو فنچ * 

 نگرانتم مدام ولى خوبم* 

 ميبرم لذت اينجا پاك هواى از دارم گنده مر و سر !چى؟ نگران* 

 كرده تبعيدت هوا و آب خوش جاى ٢ خوبه باز * 

 شده تنگ براتون دلم * 

 لنگيم تو بدون سرمون ريخته شركت كارها همه راستى !!! منم دل * 

 ميپرونم مگس اينجا من عوضش * 

 !عماد؟ * 

  جانم * 

 برگردى؟ ميزاره كى * 

 ، رسمب عروسى به و شه حالم شامل عفو روزها همين كنم فكر نبود عصبانى خيلى * 
  بودى نكرده رو تو ولى سريده دلش ميدونستم رو آقا ، شيطون
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 چيز هيچ بود گفته ازدواجمان مورد در معين كه كزايى دروغ آن از بعد بود جالب 
 بود خورده سند ها آسمان در ما داشتن دوست حكم بود نشده عوض حسمان نوع و ما بين

 ...نميدانستيم كدام هيچ را علتش و بود پاك بود خاص جنسش

  

 ٢٢ قسمت پايان 

  

 ها قلب خالق نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٢٥ قسمت 

  

 هم من با قصه غول ، بود برگشته عماد بود شده تر نرم كمى همه با معين روزها آن  
 ، تداش دوست را بودن متنفر و بودن بد كه يلدايى بودم يلدا من ولى ميكرد رفتار بهتر
 امانتق داشت دوست عالم همه از عمرش همه كه يلدايى نبود بلد را بخشيدن كه يلدايى
 ...نبودم خودم شبيه من بودم مهربان دلم در فقط من نبودم خودم شبيه من !! بگيرد

 اين از بعد كه بود عميق آنقدر بود كرده جلب را توجهم معين دست روى هاى زخم  
 شب آن ياد با روز به روز من ولى شوم نگرانش ميخواستم بود نرفته بين از هنوز مدت همه
 شتمدا دوست ميشد تكرار خوردنم كتك و حقارت صحنه چشمم جلوى مدام ميشدم تر تلخ
 قتو حتى آمد مى خانه به كه بار هر كنم دور و بترسانم معين از را خودم تكرارش با هربار
 دورى نباشم نزديكش زياد ميكردم سعى هم شركت در آمدم نمى بيرون اتاقم از هم غذا

 همه ودب تر راحت نيستم چشمش جلوى اينكه از هم معين ميكردم فكر و بود عالج بهترين
 ...لعنتى جمعه آن تا بود آرام چيز

 بجل كردم سعى ديدم هم را عماد و معين اسم ليست در رفتم باشگاه به كه جمعه 
 تردخ كه شاگردانم از يكى وقتى رزمى تمرين هنگام بپردازم خودم كار به و نكنم توجه
 كرد جلب را توجهم كسى زدن سوت و زدن كف صداى زدم زمين را بود نوجوانى
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  بودند استخر يا و ماساژ سالن در حتما نبود معين و عماد از خبرى 

 گرم اما كردم پرت كارم به را حواسم و زدم مصنوعى لبخند بيريخت پژمان ديدن با 
 بود كن ول

  زيرش زدى ها گذشته مبارزه جمعه از جمعه تا چند مربى خانم _ 

 !زيرش؟ بزنم بايد چرا واگرنه وقته چند اين بودم گرفتار من _ 

 چون گرخيدى _ 

 !!تو؟ از :گفتم و خنديدم بلند صداى با  

 گرين تو ديگه ساعت نيم :گفت خشم با بود آمده در حرصش حسابى بود معلوم  
  نگرخيدى بدونم كه باش

  

 و بود شده تحريك پژمان توسط غرورم نبود آوردن كم مرامم در ، رفت بعد و 
 ...كاش

 باغ در نمايى خود حال در ميمون شبيه آورد مى در اطفار ادا رينگ وسط كه وقتى  
  ميشد، وحش

 روى از خيس صورت و موها با و گرفتم يخ آب زير را سرم معمولم عادت طبق 
 دميش بيشتر ميشدند جمع دورمان كه هايى آدم تعداد كم كم ، رينگ داخل پريدم طناب
 شگردن به پايم دوم   حركت در و كنم شروع من را اول حركت بود منتظر و بود گرفته گارد
 پژمان دميكردن تشويقم ذوق با شاگردانم ميكشيدند سوت و جيغ برايم همه شد زمين نقش
 اهايشپ اما نبود بد دستش ضربه كرد حمله سمتم به بود شده له شخصيتش حسابى كه

 شادى ام پيروزى از هنوز زدم شكمش به كه بعدى بار و داشت ضعف شكمش مخصوصا
 زا هنوز !!!! درنده و وحشى پيمان شدم زمين بر نقش مهلك اى ضربه با كه بودم نكرده
 دنش بلند قدرت زد شكمم به لگد با كه بودم نيامده بيرون اولش ناگهانى ضربه شوك
 روعش را مبارزه نوع ترين عادالنه نا انداخت تنم روى را وزنش همه و نشست رويم نداشتم
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 !بود؟ دشمن جهت بى من با قدر اين چرا ميباريد انتقام آتش هايش چشم از بود كرده
  بميرم همينجا كه ميزند طورى و جايى را بعدى ضربه ميدانستم

 ميكشيد جيغ سوزان ، بودند ترسيده همه 

 كشتش بيا كشتش فرشيد فرشيد _ 

 !!!بود معنا بى سالن آن در مردى گمانم به ولى  

 سال؟؟ چند يا ثانيه چند كشيد طول قدر چه نميدانم 

  

 كرد پرتابش زمين سمت به من روى از دست دو با 

  نشو نزديك وقت هيچ قلمروم به بودم گفته حرومزاده آشغال _ 

  

 ار  صدايش هايم گوش اما ميديد تار چشمانم ام هميشگى نجات فرشته بود معينم 
 است بهتر نگويم كه دلم از ... را عطرش مشامم و بلعيد مى

 شده يرگ در !!ميكند تالفى بد ميدانستم شد كه بلند بود قوى انصافا كخ هم پيمان 
 لىخي داشت زخم معين و ميشود تر درنده ، زخمى شير انگار بود برتر قدرت معين بودند
 به كشان كشان را خودم من بود شده خونى پيمان صورت تمام داشت زخم كه بود سال
 سر بر مه سر پشت معين بود معينم نگران بود آمده بيرون تازه نفسم رساندم رينگ گوشه
 را ربراد جان تا گرفت نشانه را ضعفش نقطه آشغال پژمان كه ميكوبيد پيمان صورت و

 رهايم بعد كردم لمس دوباره را مرگ من و كشيد رينگ وسط به گردن از را من دهد نجات
 و ردك اسير را جان بى من   بود كرده حلقه كمرم دور كه دستش با زور به و كرد بلندم و كرد
 هب و برگشت من سمت كرد منحرف را معين فريادم كه پيچاند جورى پشت از را دستم
  دويد سويم

  ميكشمت كن ولش آشغال _ 
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 ينبارا و كرد بلند مرا افتادم زمين به كه باز ولى كرد را پژمان كشت قصد هم واقعا و 
 رصتف پيمان   و ميكرد پرتاب سمتش به صندلى پژمان ايستاد جلويم سپر مثل خودش
  بود دهايستا استوار هنوز اما بود شده كاسته زدنش ضربه توان من شير ، ميكرد حمله طلب

 :كرد كريهى خنده اش خونى دهان با پژمان 

  رسيد وقتش باالخره شدى خواه خاطر باالخره... ميخواى خاطرشو ميخواى خاطرشو _ 

 ميكرد رقاصى ها ديوانه چنان پيمان ميترسيدم بيشتر من و ميشد تر عصبى معين  
 ميخواند شعر و

  بله قشنگ عروس بله تنگه كوچه _ 

  

 ...دشو نزديك گسيخته افسار مرد دو اين به نميكرد جرات فرشيد حتى كس هيچ 

 پيمان باشى نداشته كارم وقتى تا ندارم كاريت گفتم رزل حيوون ببين _  

  

 تمنيس ناموس شرمنده دفعه اين ميكنم خراب بابات و تو سر رو دنيا ميكنم لهت 
 ميجوئم تو خرخره ايندفعه

  

 و داف و در منشى اين از ارزشتر با خيلى گرفتى من از تو كه اونى ناااااامدار معين _ 
  شدته دستمالى

  

 سمتش و شد شارژ دوباره معين آمد بيرون دهانش از حرف اين كه وقتى از واى و 
 كه مميرفت حال از كم كم ميكرد خطاب مرا بد القاب با لگد و مشت زير در پيمان برد يورش
 هك عماد ميداد را آشنا يك نويد ميدويد ما سمت وجودش تمام با كه مردى هاى نعره صداى
 رب مشت حال و ميكشيد نعره است آمده بيرون از بود معلوم و بود تنش رسمى پيراهن
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 عماد ورتص به ضربه يك بود توانسته تنها كه ميكوبيد شده زمين بر نقش پيمان صورت
  كرد نابود را پژمان ديگر دست با و بود گرفته مرا دست يك با هم معين كند وارد

 و ميزدند فرياد هراسان همه بود دادن جان حال در پيمان و بود رفته حال از پژمان 
 ميزد فرياد همچنان كرد پرتش عماد اما گرفت را عماد پشت از فرشيد

 مادمع من كن نگام خوب ازرائيلتم من ؟؟؟؟ كثيف سگ گفتى چى من آقاى به تو _ 
  غيرت بى عماد اون نه ولى عماااااد

  

 زد فرياد را نامش معين اينكه تا نبود دارش جلو كس هيچ  

  عمااااااد _ 

  

 ، كرد مكث اى لحظه 

  بزاررررر مهرسامت جان آقا بكنم نكردمو پيش سال ٥ كه كارى بزار آقا _ 

  نداره مردن لياقت كثافت اين ميگم بسه :زد فرياد تر جدى معين 

  

 پار و لت هم معين بود شده جارى روان آب مثل خون اش بينى از كرد اطاعت عماد 
  بود؟ گذشته نفر سه ما بر چه ميكرد درد مرگ حد در دستم بود

 كه ديگر تن چند و فرشيد كرد بلند جايش از و گرفت را عماد بازوى و شد خم معين 
 آمدند كمك براى

  : زد فرياد و شد مانع معين 

  نداريم احتياج بزدل مشت ٢ كمك به _ 
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 هايش خنده اين فداى ميخواست دلم و خنديد عماد ، گفت محكم خيلى را واين 
 شوم

   

 روى عكس بر و كرد بلندم و گرفت زانوهايم از و شد خم معين بود من نوبت حاال 
 من و نيوفتم كه كرد قفل بود چپش شانه روى كه كمرم روى را دستش و انداختم اش شانه
  ...است كرده بلندم برنج كيسه مثل كه نكردم اعتراضى است امن جايم كردم حس كه

 ! ديگرش شانه روى هم را عماد سنگينى و انداخت عماد كتف زير را ديگرش دست 
 انچن را نفر دو ما معين ميرفت راه لنگان لنگ بود خورده رينگ ميله به پايش كه عماد
 برد بيرون هميشه براى جهنم آن از و بود داشته نگه استوارش هاى شانه با قوى پدرى
  ميدانستند ناظرين همه مطمئنم

 " ...دارد پوالدينى اراده چه قوى جسم بر عالوه مرد اين " 

  

 خودش بيمارستان تا آمد نمى در صدايش اما بود ديده آسيب بيشتر ما از خودش 
  من دست يا بود عماد بينى خون نگران يا كرد رانندگى

  دار نگه باال سرتو عماد_ 

  نترسيا نيست هيچى ميرسيم ديگه يكم باش قوى يلدا _ 

  

 !بترسم؟ بايد چرا تويى چون داشتن با من و 

  

 آتل قطف را من دست معين دستورات و معاينه كلى از بعد رسيديم كه بيمارستان به 
 زج ميدانست زد خودش هم را مسكنم ، شد خوب بعد دقيقه چند هم عماد بينى و بستند
 ... نميتواند كس هيچ خودش

 :نداشت معنى غرور بودم نگرانش  
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  شده پاره پلكت رئيس _ 

 خراشه فقط نه _ 

  بگير عكس ٢ سرت توى خورد صندلى _ 

  شد جانانه مهربانم غول زخمى صورت خنده اين از دلم جان و خنديد 

  بهترى؟ خودت شما دكتر خانم _ 

  

 پدر :گرفت شوخى به را عماد گوش معين خنده ميان و خنديديم هرسه اينبار 
 شدى؟ قاتل كى سوخته

  كنه خانمش و آقام به چپ نگاه كسى وقتى از _ 

  

 هدفمندم تربيت سال همه اين نتيجه بود اين :گفت و كرد اى بامزه اخم معين  
  بچه؟

 ؟ رستوران دوماه بمونم برم _ 

  

 زدم جيغ خنده ميان من و 

  ميكنم حبس خودمو شركت انبار ميرم من بود من تقصير نه نه _ 

   

 هك بود بار اولين داد قلقلكم و ريختم هم به را موهايش و كشيد را دماغم كه عماد 
 ...ميكند نظاره را حركاتمان و ما ، خاصى عشق با معين ديدم
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 معين نرود خانه به سامى با و بيايد ما با كه كرد اصرار عماد هرچه آمد كه سامى 
 :گفت خنده ميان و نپذيرفت

 باشيم تنها ميخوايم ما شايد بچه _ 

 شتپ نگرانم نيست خوش حالت ميام ماشينت با من برو سامى با شما حداقل آقا _ 
  بشينى فرمون

  

 اخم و شد ساكت معين وقتى ولى كرد اصرار و بود شده نگران هم مهربان    سامى 
  كردند، امر اطاعت و آمد دستشان كار حساب دو هر كرد

  بست را در خودش شدم سوار وقتى و كرد باز برايم را ماشين جلو در خودش معين 

 نم باشد هم جهنم مقصدمان اگر كه ميدانستم نشست فرمان پشت كنارم وقتى 
  !! عالمم ترين خوشبخت ميكنم حس

 كوفتگى ديگر بار و زد كنار صورتم از را موهايم بست را كمربندم و رويم شد خم 
  كرد معاينه را سرم

 دختر؟ بريم _ 

  رئيس بريم _ 

  

  !؟ بخوابم آمد مى دلم مگر اما آمد مى خوابم كرد روشن را ماشين و خنديد 

 .ميزدم حرف بايد را امشب ميزدم حرف بايد  

 ؟ رئيس _ 

 كن باور دارما اسم من _ 

 ديگه بله االن بگو _ 

 بله خوب _ 
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 ميبخشى؟ منو _ 

  نه _ 

 ميگم؟؟؟ چيو ميدونى اصال ا ا   _ 

 قبول و نيست تو جاى و مرده پره باشگاه اين گفتم وقت همه اين كه همين آره _ 
 تو فتمگ اينكه كردى لج ولى بگير فاصله ازشون هارن پژمان و پيمان گفتم كه همين نكردى
 به اول بودن بد كن فرو سرت

  

  باش آدم گفتم ميزنه آسيب ديگران به بعد خودت 

 !!! ديگه ببخشيد نگو ديگه روخدا تو _ 

 منه تقصير همشم شد بد خيلى امروز 

 ميزنيم حرف راجبش بعدا _ 

 !بعدا؟؟؟ چرا _ 

 ندارم حال االن چون :گفت و كرد ريز خودش هميشگى سبك به را هايش چشم  
 كنم دعوات

   

  !نميبخشى؟ يعنى :گفتم مظلوميت با 

  نه تنبيه بدون _ 

  

 رفت در دستم از اونبار :گفت و شد متوجه ميترسيدم هم اسمش از پريد رنگم 
 نبيههت يه منظورم االنم نكنم بلند ميكنم سعى جماعت زن رو دست واگرنه زدمت اونجورى
 بود ديگه
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  كردم غلط بنويسم بار هزار :گفتم شيطنت با 

 بود پيشم سال ٢١ متد اينا نه _ 

  دار سابقه ساواكى اوه _ 

  باشه؟ ، باش خوبى دختر _ 

 چشم : گفتم و انداختم پايين را سرم بود مهربان ولى جدى لحنش گفت جدى 

  بال بى خوشگلت چشماى _ 

  

  

 وصيفت قابل شنيدم خودم راجب معين زبان از كه تعريفى اولين شنيدن بعد حسم 
 هم و ميكرد شنا هم بال سبك ابرها در كه شدم ماهى نه نه ؟ شدم پرنده من نيست
 ...پرواز

 مياد خوابم خيلى _ 

 را سرم و كشيد حركت يك با خودش سمت را من و انداخت گردنم دور را دستش  
 ... است جنس همين از شانه يك داشتن محتاج زن يك قدر چه و داد قرار اش شانه روى

 آنقدر و شوم غرق آغوشش در داشتم دوست نميگنجيدم خودم پوست در ديگر من 
 جاى روى اى سه*و*ب و كرد كوتاهى نوازش را سرم بروم حال از كه بكشم بو را عطرش
 نهاد سرم كرده ورم

  ميكنم بيدارت برسيم بخواب _ 

  

 ...دارم را تو من كه ايست لحظه همين تنها شايد خوشبختى 

 ٢٥ قسمت پايان  
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 رب يا 

 #٢٦ 

 ميميرد امشب مرد اين ٢٦قسمت 

   

 تا !! مبادا براى كنم انبار هميشه براى جايى را طاليى لحظات آن ميتوانستم كاش 
 در را ساعت هاى عقربه ميتوانستم كاش بنوشم، آن از اى جرعه شدم اش تشنه وقت هر

 ىزندگ از قسمت اين در كاش نگذرد زمان و بايستند حركت از تا كنم ميخكوب جايشان
 ... بمانيم باقى طور همين سالها ما و بزند را استپ دكمه كسى

 * * * 

 ينكها با ، مينواخت تر آرام قلبم بود يافته بهبود كامال دستم بود گذشته ماه يك 
 لمحا شامل نيز خودش مختض محبت گاهى بود هميشه تلخ و مستبد رئيس همان معين
 آن و داريم مشترك وجه يك معين و من كه بودم رسيده نتيجه اين به روزها آن ميشد

 .بود بودنمان بد نوع در تفاوتمان فقط است "بودن خودمان از ترس"

   

 از عينم براى و بود كشور البته و شركت صنعتى هاى پروژه بزرگترين از ويونا پروژه 
 دايى قضا از كه اش عمه شوهر دو هاى شكنى كار با مخصوصا بود برخوردار خاصى اهميت
 نميزدند حرف اشان خانوادگى مسائل از زياد معين و عماد كه هرچند ميشدند، هم معين
 نامدار خاندان در عمو پسر عمو دختر ازدواج كه بود شده دستگيرم عماد هاى حرف از ولى
 از عينم ، نبودند مستثنى قائده اين از هم معين پدر و مادر ، است اجبارى تقريبا رسم يك
 دو هر (هايش عمه هاى شوهر ) هايش دايى كه چرا بود خاندان پسر نوه تنها مادرى سمت
 درپ ارثيه تمام و آمد مى حساب به پسرى ارشد نوه پدرى سمت از و نداشتند پسر فرزند
 يىدا اختيار تحت كه مختصرى بخش جز بود يافته اختصاص او به مرگش از بعد مادرش
 ىداي دو مزاج به اين و بود پدربزرگش االختيار تام نايب تنها پدرى سمت از و بود هايش
  .آمد نمى خوش چندان
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 و عماد و معين شب هاى نيمه تا گاها بود ويونا پروژه روى همه تمركز و تالش تمام 
 كه يىجا تنها و بخوانم درس نحو بهترين به ميكردم سعى ميكرد درگير را كارمندان ديگر

 صحبت مشغول باهم بوفه در ها ساعت گاهى و بود دانشگاه ببينم را افى ميتوانستم
 . ميشديم

 هم من نروم شركت و بروم خانه به كه بود داده اجازه معين دانشگاه از بعد روز آن 
 خودم به ها مدت بعد رفتم سوالر سالن به سپس و آرايشگاه به و كردم استفاده فرصت از

 ديزاين هايم ناخن آراستم ترى ساده مدل را ابروهايم و كردم تيره را موهايم رنگ رسيدم
  داشت اى العاده فوق

  

 مهع رفتم خانه به و خريدم بودم بويش عاشق كه نرگس گل دسته چند هم راه سر 
 ، كردم تن مشكى زخيم شلوارى جوراب با را سفيدم كج يقه تونيك ، كرد دود اسپند برايم
  باشم نداشته كسرى و كم تا ميكردم نگاه را خودم آينه جلوى روز تمام

 ... آمد مى خانه به معين هفته يك بعد شب آن 

  ميشدم اميد نا كم كم من و بود گذشته ٩ از ساعت  

 گرفتم تماس همراهش شماره با زدم دريا به دل باالخره 

 داد جواب باالخره بوق چندين از بعد 

  يلدا؟ بله _ 

  سالم _ 

 جان؟ سالم _ 

  مياى بودى گفته شديم نگران منتظريم ما _ 

 صدرم ترافيك تو االنم داشتم كار بيمارستان _ 

 سامى؟ با _ 
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  تنهام نه _ 

 ترافيكه؟ خيلى _ 

  ديگه شهآخرا _ 

  كنى رانندگى ميشه خورد ترافيك تو اعصابت بودى سامى با كاش _ 

 يكبارش سالى هاى خنده براى ميرفت ضعف دلم و خنديد  

 ميخندى؟ چرا _ 

 ؟نميخواد چيزى ما پرى ببين ، ام خونه ديگه ساعت نيم تا كن قطع همينجورى، _ 

 هست چى همه نه _ 

  ميبينمت پس خوب _ 

  

 ... بودم متنفر كردنش قطع گوشى ناگهانى اين از 

 خاصى عاشقانه ديگر و بود رفته پيش عادى ما بين چيز همه بعد به شب آن از 
 بودم گزاشته معين خاص اخالق حساب به را اين و بودم نديده

   

 و دمپري اتاقم به زد در وقتى ميزد در خانه به ورود قبل اكثرا داشت كليد كه اين با 
  تگف دلخورى با عمه اشان هميشگى بازى ماچ ماچ و سالم بعد و كرد باز برايش را در عمه

  كردى دير خيلى پسرم _ 

  بودم گرفتار خيلى امروز شرمنده_ 

 بكشم شامو تا بزن آب يه روتو و دست برو باشه گرفتار دشمنت _ 

 كجاست؟ دخترمون ، چشم _ 
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 (اه اه اه دوسالمه من و بزرگمه بابا انگار ) 

  

  بود همينجا كه االن تا وا _ 

  دادم سالم و آمدم بيرون اتاق از كند صدايم عمه اينكه از قبل 

  : كرد اندازم بر و داد را سالمم جواب 

 فقط نميرفتى سوالر اگه بود شده خوب چى همه _ 

  

 (گرفت ايراد هم باز فهميد؟ كجا از !!!تيز چه واى ) 

  :كرد تاييدش هم عمه  

  مياد بدم ميكنى جزغاله خودتو چيه ميگم منم آره _ 

  

  :گفت ميرفت اتاقش سمت به كه حالى در معين 

  نميكنه ديگه _ 

  

 !!بود هشدار و دستور يك اين و 

  

  خورد زنگ تلفنش كه بود نكشيده را شام عمه هنوز 

   

 مونا جانم _ 

 ------ 
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  خودمم خونه نه _ 

 ----- 

 باباش؟ با _ 

 ----- 

  ميام خودم گفت دايى بگو كرده بيخود نه _ 

 ---- 

  ببره پيش حرفشو بگيره ياد نبايد كردن قهر با_ 

 ---- 

  نيست كه بچه نزار الالش به لى لى قدر اين من خواهر ميخوره بشه اش گشنه _ 

 ----- 

 زد فرياد ناگهان  

 خودم ميام فردا نباشه توش بحثى ديگه بار ٢ يعنى بار ٢ اى هفته ميگم !!!!نه _ 
 بخير شب فعال چيه دردش ببينم

  

 است عصبى حسابى بود معلوم كرد قطع كه را گوشى 

 بود؟ مونا :گفت نگرانى با عمه 

  آره _ 

 اومده؟ كى ، ببينمش آرزومه شم فداش الهى _ 

 اومده دخترش كارا واسه ميشه ماهى چند _ 

 سالش چند دلم عزيز _ 
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 ه؟ 

  شده سالش ٢٥ تازه _ 

 آره؟ دادن شوهرش بود دخترش همسن خودش بچم _ 

 تقريبا آره _ 

 انصافا بى _ 

 هم خودش و نبود خون درس كه هم مونا بود طور اين موقع اون شرايط ديگه _ 
  نميومد بدش

 خوشبخته؟ حاال _ 

  كرده ازدواج فرانسوى مرد ٢ با و شده جدا ساله ٢ _ 

 شد؟ جدا چرا اوا _ 

 و عمارت و ايران از كه هم مونا ايران برگرده ميخواست يارو نداشتن تفاهم _ 
  فرارى آقابزرگ

  باشه خوش هرجاست ايشاال حاال _ 

 اميدوارم _ 

  

  نميدادم سوال اجازه خودم به ولى آوردم مى در سر معين مرموز زندگى از كم كم 

   

 ىرو تلوزيون جلوى ، نخورد هميشه سابق اشتهاى با هم شام كه بود خسته آنقدر 
 مرا و انداخت گردنم دور را دستش نشستم كنارش و بردم چاى برايش كه بود داده لم كاناپه
  بودم حركتش اين عاشق من و كشيد خودش سمت كمى

  دختر؟ بود طورى چه دانشگاه _ 
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 دارما اسم من _ 

  (گفت خودم لحن با ) دارما اسم منم _  

 !؟ پسررررر بگم بهت ديگران جلوى منم خوبه _ 

 ديگه مردم پير نيستم پسر من چون نه _ 

  باشه؟ دختر من به نگو ديگه جووونى هم خيلى نخير نخير _ 

 خودمى دختر هميشه تو _ 

  فشرد آغوشش در بيشتر بعد و  

  رئيس :گفتم و كردم نگاهش شيطنت با 

  هوم؟ _ 

 خوب جانم بگو منم به _ 

 حاال؟ تا نگفتم _ 

  كم ولى گفتى _ 

 باشى بلد بازيام لوس ازين نميكردم باور اصال !!! جديدا شدى لوس قدر چه _ 

  كنى بغلم باشيمو آشتى باهم روز ٢ نميكردم باور منم خوب _ 

 ميكنم واست كار همه باشى خوبى دختر _ 

 ديگه خوبم _ 

 و كرد ريز را هايش چشم شد خيره هايم ناخن به و آورد باال و گرفت را دستم بعد  
 :گفت

 بودى ترى خوب دختر ميكردى آبى يا صورتى مشكى رنگ جاى مثال رو اينا اگه _ 

  ميدى گير هميشه _ 
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  باشى تابلو ندارم دوست _ 

 ميكنن جوورى همين همه _ 

  نيستى همه شما _ 

  

 ...داشتم دوست را بودن مهم من 

  

 به ات كنيم بيدارش نتوانستيم كرديم هركار و برد خوابش مبل روى همانجا شب آن 
  شدم اش خيره ثانيه چند براى انداختم رويش كه پتو برود اتاقش

 .بود خانه و ما زندگى ستون تمام مرد اين 

 بود من چيز همه حاال مرد اين 

  

 قدر آن داشت شديدى لفظى مشاجره هايش دايى با هم باز معين روز آن فرداى 
 هعم شوهر مشاجره در وقتى برويم اتاقش به نميكرديم جرات عماد و من كه بود عصبى
 رپس دست زير ميخواى كى تا :بود گفته جمع جلوى عماد به رو (معين دايى )بزرگشان
 همس معين اندازه هم تو خانى اتابك پسرى نوه هم تو نامدارى هم تو بدبخت باشى عموت
  دارى

 بود گزار تاثير خيلى برايم عماد جواب 

 از ربيشت خيلى ارزشش باالسرمه كه اش سايه ميكنم نوكريشو دارم عمر تا من _ 
  ميزنين پا و دست خاطرش به دارين شماها كه امواليه اون

  

 ...است قيمتى قدر چه معين چو كسى سايه ميدانستم من شايد عماد جز فقط و 
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 كردم بغلش پشت از كه بود كارش غرق ميشد ها پرفسور شبيه ميزد عينك كه عماد 
 تو صداى با داد گير و داد فشار را دماغم معمول طبق گرفتم كوچكى گاز را اش گونه و

 به ور و كشيد دستش كمك به را خودش دماغ و خنديد بلند بلند بعد و بزنم حرف دماغى
 شكليه اين چرا دماغت يلدا _ :برد باال

 من نه خوكه دماغ شكل ميارى در اداشو تو كه اين كردى غلط _ 

 دارم دوستت چرا ميگم !! كودك برنامه كوچولوهاى صورتى خوك اون از ها آره _ 
  واسم دارى نوستالژى نگو

  

 هم من برداشت خيز در سمت به كنم حمله سمتش به كه است االن كه فهميد 
 گرفتم نشانه و برداشتم را خودكار

 نخور تكون واسا واسا عماد _ 

 ميكنم مصنوعياتو مژه ميام بزنى _ 

 خدا خنگ خودمه ها مژه _ 

  پس بوده حجيم هات مژه مثل عمل قبل دماغتم _ 

  

 شد باز در ناگهان بدم شانس از كردم پرت را خودكار تا بودم شده كفرى ديگه 
 !! خورد معين سينه قفسه به دقيق خودكار

  رئيس ببخشيد واى _ 

 بود هم در بد هايش اخم 

 خورهب نميكنى فكر ميكنى پرت خودكار هم؟ جون به افتادين گربه و سگ مثل باز _ 
 ؟ چشمش تو

  اآق بود خودم تقصير :كرد مداخله شوم شماتت تنهايى من آمد نمى دلش كه عماد 
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  :گفتم و كردم استفاده فرصت از هم من 

  خوب مياره در ادامو همش_ 

  

 كرديم فراموش را معين حضور دوباره و 

 !هان؟ گرفت گاز پريد اول كى _ 

 گفتم؟ چيزى من گرفتى گاز دستمو كه صبح _ 

 دارم دوست دماغتو گفتم فقط نكردم كارى منم _ 

  خوكم شبيه گفتى نخير _ 

 كردى اشاره خوك ژه وا به خودت نه نه _ 

 خيلى خرى خيلى _  

 آمديم خودمان به تازه زد داد كه معين 

 ميدى ياد بهش كه زدنه حرف مدل چه اين بزرگترى تو عماد ، ام دو هر با ساكت _ 
  !!؟ چيه خوك و شتر و گاو و خر كنين صدا همو زشت الفظ با

  

 را ايماد و كشيد باال دست با باز را دماغش نبيند معين كه طورى بوديم ساكت دو هر 
 ديد معين بدم اقبال از باز كردم كه كجى دهن و بدهم را جوابش خواستم هم من آورد در

  ميبينى بد شه تكرار بازيا بچه اين ايندفعه يلدا _ 

 ببخشيد چشم _ 

  باشين تر جدى نيست كارمند اينهمه جلو اينجا هم شوخى جاى _ 
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 من با و ميشود تلخ شب تا كوچك مسئله همين سر باز ميدانستم بودم كرده بغض 
 بغض ها بچه دختر مثل معينش كوچك اخم ٢ با روزها اين قديم قوى يلداى نميزند حرف
 ميكرد

 رد كارش اتمام از بعد بود آمده عماد اتاق به پروژه نكته چند تذكر براى كه معين 
 :گفت رفتن حال

  

 ديگه ميزتون پشت بيارين تشريف خانم سركار _ 

  

 يلىخ خوب؟ ببخشيد :گردنم انداخت دست عماد كه افتادم راه دنبالش مظلوميت با 
 ميكنم شوخى باهات دارم دوستت

  

 اينجا بياد نميزارم كنى اذيتش ديگه :گفت و كرد تبسمى معين 

  آقا چشم _ 

  ميكنه دق دوريم از عماد نيام اينجا من :گفتم و خنديدم هم من 

   

 !مميكردي دق قطعا ببينيم را همديگر نميتوانستيم روز يك اگر ما دوى هر واقع در 

  

 به كه شدم ساله ٣١ حدودا جوان زن يك ورود متوجه كه ميگشتم بر ميزم سمت به 
 هم كوچكى بچه پسر ميرفت راه وار آهو و بود پوش خوش و جذاب اى كننده خيره صورت
 ودب خواستنى و آشنا برايم كودك اين صورت قدر چه و شد وارد شيطنت با سرش پشت

  شدم صورتش غم متوجه آمد كه جلوتر 

 دارن؟ تشريف نامدار جناب _ 
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  بله _  

  شدم مانع شود اتاق وارد كه انداخت پايين را سرش 

 شريفتون؟ اسم بدم؟ خبر ميدين اجازه _ 

  

 كرد زبا را اتاقش در ناگهان بود شده حضورشان متوجه دوربين از كنم فكر كه معين 
 ؟ شده چى ميكنى؟ كار چى اينجا :گفت هراسان و

 را نمعي پاى كوچكش دستهاى با و دويد سمتش به سريع معين ديدن با بچه پسر 
 دستمال با كه حالى در جوان زن ، آورد باال و كرد بغل را او و شد خم هم معين كرد بغل
 به معين :گفت عجز با توام صداى با كند پاك را اش نكرده سقوط هنوز اشك ميكرد سعى
 !!رسيده اينجام

 !!!من معين !!!كرد غرق من معين سينه در را خودش و كرد سيالب اشكش بعد و 

 ميكنى؟ گريه شد زخم دستت باز مامان مامان :گفت ترس با بچه پسر  

 :زدود صورتش از را اشكهايش دست با و كرد جدا اش سينه از را زن سر معين 

  ميترسه مهرسام عزيزم باش آروم هييييش _ 

  

 كه داد دستور من به و شدند اتاق وارد و فشرد آغوشش در را كوچك مهرسام بعد و 
 نشود اتاق وارد كسى

 اررفت خانمانه و وقار با قدر چه بود؟ زيبا قدر چه !ژاله؟ آمدى باالخره بودم كرده يخ 
 ... است بلند كه بود معلوم بود بلند موهايش ميكرد؟

 مهرسامى بود؟ داده قسم را نامش عماد كه مهرسامى بود؟ سام مهر عشقشان ميوه 
 !؟ بود گزاشته بيمارستانش روى را نامش كه
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 ...است كوتاه خوشى عمر قدر چه و 

  

 ٢٦ قسمت پايان  

  

 آفريد من براى را تو كه او نام به 

 #٢٧ 

 ميميرد امشب مرد اين ٢٧ قسمت 

  

 عينم كاشتى؟ من بسته زنگار قلب در اى ژاله چنين داشتن با را اميد بذر چرا معين 
 ... بود خودت شبيه قدر چه مهرسامت نگاه بود؟ چه تو داستان

   

 هاى بغض همه مثل ببلعمت بايد نيست ات خودنمايى جاى اينجا لعنتى بغض 
 بردارم ار  گوشى توانستم سختى به دستهايم لرزش شدت از خورد زنگ كه تلفن ام، زندگى

 رئيس بله_ 

  بخوره كه بده سفارش هم چيزى ٢ ميكنى؟ سرگرم دقيقه چند رو بچه اين _ 

 ..(فقط بودم كارمندش فقط من ! بود همين من حد ) 

  چشم _ 

 يلدا _ 

  نكوب زمين به و نبر اوج به اينطور را يلدا ديگر نزن صدا را اسمم  

  بله _ 

  ؟ خوبى _ 
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  بله _ 

 شيطونه خيلى باش مواظبش _ 

  

 ديدم ساله ٥ ،٢ هيكل وجب يك آن در يكجا را معين مردانگى تمام شد باز كه در 
 عشق   حاصل از من نبودم متنفر كودك اين از من بود معين خاص نوع از هم اخمش حتى
 معصوم؟ طفل دارى هى*ا*ن*گ چه تو هستم عاشقشم هيچ نيستم كه متنفر عشقم

  رفتم سمتش به 

 ؟ خاله پيش مياى خان مهرسام جناب _ 

 صداى طفق نبينم را ژاله و معين تنهايى كه نرفتم جلو بود باز نيمه هنوز در كرد اخم  
 شنيدم را معين

  آفرين پسرر ببند درم _  

  ميكرد صدايش من مثل !!پسر  

 يستادا سينه به دست و زد تكيه ديوار به كرده بغ و بست را در ميلى بى با مهرسام  
 برگرداند رو كردم نوازش را بود معين شبيه كه اش مشكى خرمن موهاى رفتم جلو ،

 !!!شيرين كوچك اخمالوى

  بزنى؟ حرف ندارى دوست من با _  

 داد تكان منفى عالمت به را سرش 

 وت شايد گفتم بخورم گنده شكالتى بستنى ٢ ميرم دارم من ولى نزن حرف باشه _  
  بياى هم

  

 شد عشقش غرق وجودم همه كه بود شيرين آنقدر صدايش 

  نخورى خورى سرما دُفته معين _  
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  دادم فشار آغوشم در را تپلش كوچك هيكل 

  خوردى سرما !! نه خورى سرما _ 

   

 :گفت و كرد نگاه را طرف آن طرف اين اى بامزه استرس با 

 دارى هم سيفيد _ 

 عزيزم؟ چى سفيده _ 

  ديگه بََسنى _ 

  بگرديم هم با بريم بيا آهان !!!كنم فكر بزار اييييم _ 

  

 هب را كوچكش تپل دست بعد اما كرد مكث اى لحظه گرفتم جلويش كه را دستم 
 ... بخشم مرحم را دردم ميتوانستم كودك اين عشق با من و سپرد دستم

  ميرفت ضعف برايش دلم ميخورد كه بستنى 

 ؟ نيمياد اينژا معين _ 

  نميكنه دعوات ، دلم جون بخور نمياد نه _ 

 خودم به عماد ورود با كه بودم مانده اش خيره و بود زده حلقه چشمانم در اشك  
  آمدم

  

  كه اينجاست من توله ببين واى اى واى اى _ 

  

  انداخت عماد بغل سريع را خودش مهرسام 
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  بده حلف   توله عمو _ 

  منى شرف بى عوضى سوخته پدر توله تو _ 

  شد حسادتم كه ميبوييد و سيد*و*ميب در را مهرسام چنان 

  :گفت بود آغوشش در مهرسام كه حالى در عماد 

 چيه؟ باز مامانش درد ببينم برم كرده صدام آقا دارى؟ نگهش نيست سختت _ 

 برو من بدش نه نه _ 

 .سپرد من آغوش به باز و سيد*و*ب را مهرسام محكم 

  

 ار  اتاق بود مانده كم شد باز يخش كه مهرسام بودند اتاق در كه ميشد ساعت يك 
 اىه چشم شدند خارج سه هر و شد باز در باالخره .ميدويدم دنبالش مدت تمام كند منفجر
 كمر پشت كه بود معين دست صحنه آورترين عذاب و بود سرخ سرخ گريه فرط از زن
  ببخشيد كرد؟ اذيتت :گفت من به رو جوان زن بود گذاشته خانوم

 شيرينه خيلى ماشاال نه نه _ 

 من كه كرد صحبت او با خودش لحن با و كرد بلندش و رفت مهرسام سمت معين  
 :كردم حسادت باز

  ؟ خوره سيفيد بََسنى پسرمون _ 

  نميكنى دفا دُفت خاله _ 

  

 ودمب بينشان عشق غرق چسباند مهرسام پيشانى به را اش پيشانى و خنديد معين 
 انگار تمومه چيز همه خوشگله زن اين واقعا ) آمدم خودم به مهرسام مادر صداى با كه

  (ساختن گرفتن الهام اين از رو باربى عروسك

 اومدى؟ يگانه خانوم جاى _ 
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 (دختره؟ ٢ پسرت باباى منشى كردى حسودى چيه ) 

  بله _ 

  آشناست برام ات چهره قدر چه _ 

 بياد؟ سامى بگم يا آوردى؟ ماشيين : گفت و آمد حرفمان بين معين 

 ؟ برسونيمون خودت ميشه _ 

 فعال نتماما خونه برو شما ، بزنم حرف بمونم بايد خونه بيام گرفتارم خيلى كه االن _ 
  دنبالت ميام شب

 ميشه شر برم _ 

 جلوى هم اينقدر خبرو ؟ بزنه حرف ميخواد كى ديگه برى، ميدم اجازه دارم من _ 
  ميخوره لطمه هم طفلى اين نگير ماتم بچه

  

 رمس كنم نگاه معين هاى چشم در نميخواست دلم .كردند شان بدرقه معين و عماد 
 كردم كارهايم مشغول را

 دختر _ 

 بله :دادم جواب بود پايين سرم كه طور همين  

  ميخوام بستنى منم _ 

  چشم _ 

 ميخواد كنم فكر عمادم _ 

  :گفت خنده ميان و خنديد هم عماد  

  جسارتا فقط نميخوام سيفيد من _ 
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 به عدب و كنم آماده را بستنى كه رفتم يخچال رفتندسراغ اتاق به كه عماد و معين 
 :گفت سريع بستنى ظرف ٢ ديدن با گزاشتم ميزش روى و رفتم اتاقش

 نميخورى؟ خودت 

  خوردم مهرسام با نه _ 

 نكرد؟ كچلت _  

 خودتونه شبيه خيلى گذشت خوش نه _ 

 ميگذره؟ خوش بهت كلى اينجا روز هر يعنى گذشت خوش خودمه شبيه چون _  

  

 شدم معذب عماد جلوى اش شوخى اين از نبود شوخى اهل اصال كه آنجايى از 
 ميكرد بازى فيلم يكم بايد نامزديم ما ميكرد فكر عماد مثال باالخره

 اونم شايد !يعنى؟ معينم نامزد من نميگه خواهرش به عماد اين نفهميدم من)  
 خ فهميده

  

 (نميارم در سر معين اين كار هيچ از واى واى بسته الى 

 :كرد صدايم دوباره معين كه بروم بيرون خواستم  

 برى؟ گفتم _ 

  دارم كار ولى رئيس نه _ 

  ميدى انجام بعدا بشين نميخواد _ 

 كنارم دقيق و برداشت را اش بستنى ظرف هم خودش و نشستم عماد روى روبه 
 :گرفت دهانم جلوى را قاشق دومين خورد كه را اول قاشق نشست

  بخور بيا _ 
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 دهنى؟ _ 

 بخوره بايد آدم رئيسشو دهنى آره _ 

 ميخوره؟ دهنى قاشق روز هر عماد منشى نسرين يعنى _ 

 :گفت ومعين خنديد عماد 

  منظورمه من جذابى به هاى رئيس فقط نه _ 

  

 زهر تو دست از بگويم خواستم و بلعيدم را قاشق داخل بستنى حركت يك در 
 ... است شيرين برايم نوشيدنم

 نه داشتم تحمل توان نه ميجوشيد سركه و سير مثل عمه قول به و بود آشوب دلم  
 :كرد باز را بحث نجات فرشته مثل عماد اينكه تا پرسش روى

 بزنم حرف نتونستم آوا جلوى بكنم جسارت ٢ من آقا _ 

  (؟!!!!بود؟ شده پيدايش كجا از آوا !!نبود؟ ژاله زن اين پس ) 

 ميشنوم بگو _ 

 يرهبگ تصميم نيست عمو كه حاال خودش زندگى واسه داره حق آوا ميكنم فكر من _ 
 نيست عادالنه شرطش بزرگ آقا

 هنميتون تنهايى به مهرسام واسه ولى بگيره تصميم كه ميدم حق خودش واسه _ 
 آوا با هخون اهل و ايشون برخورد طرز با موافقم بزرگ آقا نظر كليت با من كنه گيرى تصميم
 به حداقل باشه تر سازگار بايد باشه ما با پذيرفته اگه آوا نامداره، ٢ بچه اون باالخره ناراحتم
  اش بچه خاطر

 اش بچه واسه كه حاال جوونه هنوز زن اون برم قربونت ولى كوچيكتم من آقا _ 
 كنه استفاده جوونيش اين از يكم داره ايرادى چه خوب بمونه كرده قبول كرده خانومى
 شه عوض اش روحيه يكم بره روز چند ببره رو مهرسام نميكنه كه اصرارم
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 مدناو اينجا و گريه با بعد به ازين كنه فكر نميخوام ولى ميكنم كاريش ٢ عماد _ 
  كنه راضى منو ميخواد هرچى به ميتونه

  

 هايش خوبى همين ديوانه من و بود ديگران حقوق مدافع هميشه من مهربان عماد 
 . بودم

  

 روز چند داره نگه يلدا بزاريم مهرسامو مجبوريم پس _ 

 نم ميل كمال با :گفتم جوابش در من و گفت را جمله اين وارى شوخى لحن با عماد 
  شدم كوچولو اين جذبه عاشق كه

  

 هك جان عماد بگير تحويل رو ما وجبى نيم داداش اين :_گفت و زد پهلويم به معين 
 .... بيسته زدنش مخ االن از

   

 ...بودند كرده دعا دلم شادى براى دنيا همه كردم احساس و 

 ٢٧ قسمت پايان 

  

  زمين و آسمان خالق تك نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٢٨ قسمت ٢٨#  

  

 ادند جواب حق معين دستور به بنا و ميگرفت تماس همراهم با فرشيد كه بود مدتى 
  بودم شده مطيع عجيب نافرمان و ياقى يلداى من نداشتم

 "نيستى كه آنچه شدن: است اين عشق رسالت شايد " 
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 بودم شاد جنون حد تا دوشب آن من و آمد مى خانه به بار ٢ اي هفته حداقل معين 
 كنزدي هم به خيلى مدت اين در ميشد، خوب چيز همه بعد ولى ميكرديم دعوا ميخنديديم
 هنگام خطرناك باردارى خاطر به و است نديده هرگز را مادرش ميدانستم حاال بوديم شده
 كشور ساكن است بزرگتر او از سالى چند كه مونا خواهرش تنها است كرده فوت زايمان
 هم ار  پدرش هم عماد ميدانستم ، است بازگشته ايران به موقت است مدتى و است فرانسه
 آن يادآورى به با دو هر و است داده دست از تصادف در پيش سال ٥ معين پدر با زمان
  ، است بيمار سخت عماد مادر ميريزند،و هم به فاجعه

 روى را او شديد سكته پسرش دو هر فوت از بعد كه دارند ديكتاتورى پدربزرگ 
 است شده نشين خانه و است نشانده ويلچر

 و است بوده قديم تهران هاى عمارت بزرگترين از خان اتابك عمارت ميدانستم 
 كند واگزار فرهنگى ميراث سازمان به وجهى هيچ به را اجدادش ميراث است نشده راضى
 درپ از نكردن تبعيت علت به كوچك عمه و هستند همخانه عمارت در خان اتابك دختر سه
 نديده كم كم من دارد آرامى و خوب زندگى ولى است شده طرد پدرش كارمند با ازدواج و
  !ژاله؟ نام به ابهامى نقطه جز ميدانستم و بودم فهميده را چيز همه

 ...نميدادم را مورد اين در تجسس اجازه خودم به هرگز 

 تله رزرو حتى است بزرگى جشن تدارك در معين ميدانستم بود نزديك عماد تولد 
 آخر تا همه عمارت، در جشن بعد قراربود بودم داده انجام خودم ها مهمان براى هم كيش
 ندانكارم از خيلى حتى كرد دعوت را عماد صميمى دوستان همه معين بروند كيش به هفته
 شدبا خوبى سورپرايز تا بوديم داشته نگه مخفى عماد از را چيز همه بودند دعوت نزديك
 كرف و بود كرده شخصيتى ترور فجيحى طرز به را عماد همه جلوى باز پيش هفته معين
 وتيكب بهترين به ذوق با تولد قبل روز بياورد در دلش از داشت قصد جشن اين با ميكردم
 جلسه اولين براى ميخواست دلم خريدم نفتى آبى مجلسى شلوار و كت ٢ و رفتم فرشته
  باشم رسمى و سنگين نامدار خانواده مالقات
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 آرايشم مدل رفتم آرايشگاه به و شدم آماده سريع آمدم خانه به وقتى تولد روز 
 جورى مصنوعى موهاى كمك با كه بود زياد قدر آن آرايشگر دست هنر و بود عالى و اليت
 ... نيست خودم موهاى شود متوجه كسى بود محال كه ريخت دورم و كرد ديزاين را موهايم

 بود كرده دير خودش آوردند خانه به را بود داده سفارش كه عماد جديد شلوار و كت 
 ار  هايش كفش كردم پيدا خودم لباس رنگ دقيقا كراواتى هايش كراوات كشوى از ذوق با

 حتى گزاشتم ميز روى هم را ساعتش و هايش آستين سر دكمه .باشد تميز كه كردم كنترل
 سيدر  كه وقتى بودم تنها و بود رفته روضه به عمه كردم آماده هم اش پيراهنى زير و جوراب
  شدم پنهان در پشت در كردن باز بعد و دويدم در سمت ذوق با

  شدم خانووووووم : كشيدم جيغ و رويش به رو پريدم شد وارد كه معين 

  

  شدى ماه_ كرد نظاره را پايم تا سر چشمانش در خاصى ذوق و لبخند با 

  

 ميشه؟ قدر همين واقعى ديگه سال موهام :وگفتم زدم چرخى 

 نميداشت بر كردن نگاه از دست معين 

  عسل مياد بهت خيلى _ 

 يلداست اسمم _ 

  بود عسل كاش _ 

 بيا رئيس _ 

  

  ردمب اتاقش به و كشيدم را دستش ذوق با داشت غم نگاهش بود شده عجيب معين 

  بريم باال بده رو همه موهاتم شو حاضر زود كردم آماده رو اينا ببين _ 
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 :گرفت دستانش ميان را سرم شد نزديكم كرد نگاهم خيره 

  ببخش منو _ 

 ديگه ننداز يادم كمربندو؟ چيو؟ _ 

 بياى امشب تو نيست درست يلدا _ 

  

 

 

 ... شدم خرد شكستم 

  ميريم هم كيش هم با بعدا اصال بگيريم باهم نفره ٣ تولد يه ميدم قول _ 

 ...ميلرزيد بغض شدت از ام چانه نگفتم هيچ 

 قفل پشت از را در و دويدم اتاقم سمت و كشيدم بيرون دستانش ميان از را سرم 
 :كند آرامم كرد سعى و زد ضربه چند در به كردم

  نكن طورى اين بزنيم حرف باهم بيرون بيا يلدا ميگفتم بهت زودتر بايد _ 

 بودم كرده سكوت 

 بيرون بيا خوشگلم دختر شمام با يلدا _ 

 زدم جيغ  

  نيستم بچه من نگووووو دخترم نگو من به _ 

 ميكردم گريه 

 بگى تو چى هر اصال بيرون بيا جان يلدا _ 
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 :كشيدم جيغ هق هق ميان باز 

  مياد بدم ازت بروو _ 

 ونهخ ميمونيم هم با نميرم منم باشم نگرانت بريزه بهم اعصابم طورى اين باشه _  
 ميره پيش تولد هم من بدون

  

 شاخه ٢ كه ام هديه كردم پاك را هايم اشك ميكند عملى حتما بزند حرفى ميدانستم 
 :كردم باز را اتاق در و برداشتم را بودم كرده كادو وسواس با كه بود نقره گل

 بگو نداشتن اومدن لياقت منشيا نگو ولى سش*و*بب و بده بهش اينم برو _ 
 بودم مريض

 :گفت و گزاشت دهانم جلوى را دستش  

 ام؟بي تا باشى خوبى دختر بده قول عالمه همه از تر ارزش با من يلداى هييييش _ 

 چشم گفتم اجبار سر از 

 موقع برگشتم اتاق به باز و كردم بهانه را خواب سيد،*و*ب را هايم چشم و 
 برايم سخت شب آن ميدانستم نكردم، اش بدرقه و زدم خواب به را خودم هم خداحافظى
 ميش سحر

  

 ...ود 

  

  

 ٢٨ قسمت پايان  

  

 تعالى بسمه 
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 ميميرد امشب مرد اين ٢٩ قسمت ٢٩# 

  

 کن، رها را هایت نگرانی و ها شکست 

 را، خاطراتت 

 بریز، دور نمیگویم 

 ...دلت دیوار به نکن قاب اما 

 باشد، عقب به که نگاهت زندگی، ی جاده در 

 میخوری زمین 

 میداری بر زخم 

 میکشی درد و 

 شو دلگیر کسی مهری بی از نه 

 ...دلگرم حد از بیش کسی محبت به نه 

 مباش، دلسرد شده، گرفته تو از که آنچه خاطر به 

 میدانی؟ چه تو 

 شاید 

 روزی 

 ساعتی 

 ...میکردی را نداشتنش آرزوی 

 ... بسپار او به را خود و کن اعتماد تنها 

 ... بکشد نفس عکس بر ها ساعت که نیست قوی آنقدر کس هیچ 
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 بزن لبخند آینده در 

 !باشی باید که است جایی همان این 

 شد نخواهد ،تو کس هیج 

 ..." توست سهم آرامش " 

  

 !!! قديمى ناشناس از جديد پيامى هم باز 

 ...عزيز ناشناس شد نخواهد من سهم هيچگاه آرامش 

 تكه قيچى با را ام داشتنى دوست شلوار و كت ، شستم را صورتم كردم باز را موهايم 
  كردم تكه

 و است حد همين هميشه زندگى از حقم كه ميكردم فراموش نبايد بودم يلدا من 
 ...ماند خواهد

 تنها زن اين دنيا همه در شد دريا دوباره آغوشش در بغضم ديدنش با آمد كه عمه 
 ... داشت دوستم و بود قائل ارزش برايم كه بود كسى

  نيست چشمهات حيف نكن گريه گلم برگ _ 

  بده حالم عمه _ 

  چته ميدونم ميدونم _ 

 نميدونه كس هيچ نميدونى _ 

 نكن طور اين خودت با نكن چى، يعنى اشكها اين ميدونم من ندونه كسم هيچ _ 

 نه تهميف گرومى ميشى رد سرعت با بزرگ انداز دست يه از انگار ميريزه يهو قلبم _ 
  ميشه طورى اين ميكشم نفس كه بار هر بارا يه

 راه به رو تو كه باشه قلبت اون نزار كرد خواهش قدر هرچه كن مومش و مهر _ 
  شو دور پريشونه اينجورى نامدار ٢ واسه كه قلبى از عمه دل عزيز شو دور بكشونه خودش
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  اومد؟ كجا از زندگيم؟ تو آورديش چرا _ 

  ميخونى اتو قصه هم تو روز يه كتابه يه خودش واسه آدمى هر قصه _ 

 نخواند مادرم وقت هيچ كه همان خواند الاليى برايم گزاشتم پايش روى را سرم  
 نداشتم را عمه اگر !نميزد؟ هم تلفن ديگر حتى كه بود سال ٢ بود كجا االن مادرم راستى
 ...ميكشت قطعا را كار و كس بى من   روزهايم اين هواى   و حال

  

 ودمخ بعد ساعاتى خوابيد اتاقش در و رفت است برده خوابم من اينكه خيال به عمه 
 مدل تمام با دور از بروم داخل نميخواستم ديدم امامزاده يك گنبد روى به رو خيابان در را

 :كردم التماس

 داره قرب و ارج خدا پيش كه كسى به بزنى گره دلو بايد گرفت كه دلت ميگه عمه _ 
 ولى ... روضه مجلسا اين تو كه پيرزن مشت يه خرافه حاصل يا راسته حرفش نميدونم من

 قهره من با آخه كنه وساطت خدا پيش بخوام يكى از شده يبارم ميخوام امشب ميدونم
 بده خيلى بدبخت اين دل حال بگو و كن مردونگى خدات به قهريم هم با وقته خيلى يعنى
 ... چى همه به بزنه گند باز و شه احمق نزار

 ... خيابان هاى آدم از شرم بى بود اشك غرق صورتم  

 س*و*اتوب ايستگاه در ميكردم دود را هايم درد بايد امشب خريدم سيگار اى بسته 
 لمد در اما كردم هق هق كردم حسادت كردم تصور را مهمانى و بستم را هايم چشم نشستم
 ...باشد شاد عزيزم عماد كردم آرزو فقط

 و نشست س*و*اتوب ايستگاه طرف آن معتادى مرد كه بودم خودم حال در  
  :كرد صدايم

 ها منه ستاره پنج هتل تخت نشستى كه اينجا آبجى _ 

  رممي االن :گفتم و زدم ريشخندى خودم حال به بود انگيز رقت قدر چه صدايش تن 

 دارياستا مايع گرون اين از معلومه سيگارت نيست اى عجله حاال نه نه _ 
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  ميخواى؟ _ 

 پرسش؟ و نيكى _ 

 دادم او به را سيگارم بسته مانده باقى  

  لوطى گرم دمت _ 

 :گفت عميقى پك از بعد و زدو آتش سيگارى 

 ىزد كردى قهر ابروئه چشمت باال گفته بهت بابات ، آبجى چيه دردت ديگه تو _ 
 بيرون؟

 بابا نه دارم ننه نه ندارم، بابا من نه _ 

 ؟ سيگار و گريه با تنها شب وقته اين چيه دردت شد؟ چى داشتيم كه ما بهتر _ 
 عاشقى نكنه

 ردد دردم امشب ولى نبودنش از مياد بند نفسم ميدونم فقط چيه عشق نميدونم _ 
 بودنه خار بودنه كم

  

 ىميش تهش آبجى نيست راهش اينم نيست جاش اينجا گفت؛ و كشيد عميقى آه 
 برش دور ولى هم اندازه و سطح هم بشيم كه كردم كوچيك واسش قدر اين خودمو ، من
 زدن هى كه بابايى ننه و موندم من آخرشم چى همه به زد تر باالتره من از واقعا كه داشت
 ولى دش شروع سيگار با اولش بودم بزدل ولى بودم حسابى آدم نبين اينجورى منو سرم تو

  ميبينى كه همينم آخرش

  

 كشيده درد را من درد بودم مطمئن ميزد موج آور عجز صداقت يك حرفهايش در 
 است

 :گزاشتم صندلى روى داشتم پول هرچه و شدم بلند جايم از 
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  گرم دمت ات ستاره ٥ هتل اين اجاره اينم _ 

  بود بس سيگارت همين بابا اى _ 

 خداحافظ سيگار و ميشه دود هم اينا _ 

  

 بود طوفانى دلم هنوز ولى بودم شده تر سبك كمى رفتم 

 به ورود براى را كوچه به مشرف درب خواستم اينكه محض به رسيدم كه خانه به 
 ) ودب ايستاده دست به تلفن هراسان نگهبانى اتاقك جلوى كه ديدم را معين كنم باز برج
 تن همه " ميخواست دلم بود نديده مرا هنوز (بود تر خواستنى ها لباس اين در قدر چه
 "او به خيره شوم چشم

 رنگ ددوي سمتم به بود ديده مرا حال كه معين ؛ نكشيد طول بيشتر ثانيه چند ولى 
  بود پريده صورتش

 هااان؟ ساعت اين بودى كجا _ 

 چرا _ 

  

 باشى؟ مهمونى تو نبايد مگه برگشتى 

   

 احتر  نيستم كه راحت خيال به امشب بود خدات از چيه :گفت و زد عصبى نيشخند 
  ؟!كنى كارى كثافت

 سمت به مرا كمى و كرد مچاله دستش در را سرم روى شال گوشه و شد نزديكم 
 ميساييد هم روى را هايش دندان ميشد سرخ اش پريده رنگ صورت كم كم كشاند خودش

  ميدى؟ گند بو كه بودى گورى كدوم _ 
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 ندوگ بوى همين دقيقا هم تو _ :گفتم حرص با و كوبيدم اش سينه به دست دو با  
  حقارت و بدبختى از من گرفتى كام و كردى دود خوشى از تو ولى ميدى

 سمت به و گرفت راستش دست با را دستم مچ نگفت هيچ كرد نگاهم فقط  
  بوديم بام پشت سرسبز البى در بعد دقيقه چند كشاند آسانسور

 گرفت دستانش ميان را سرش و نشست صندلى يك روى 

 اينجا؟ آورديم چرا _ 

  شه نگران باز االغ توى خاطر به نميخواستم خوابه بدبخت ماى پرى _ 

   

 عصبى را پاهايش ميداد فشارش چنان كه داشت را خودش سر كردن له قصد انگار 
  بود شده خيره هايش كفش به و ميلرزاند

 خوبه؟ حالت _ 

 نگو هيچى شو خفه هييييس _ 

  

 وعشر خودش دوباره تا ماندم ساكت نيست متعادل عجيبى طرز به حالش فهميدم  
 :كند

 بودى؟ كجا _ 

  امامزاده _ 

 كشيدى؟ سيگار اونجا !!! امامزاده هه _ 

 س*و*اتوب ايستگاه تو نه _ 

  

  دارى صاحب تو !احمق؟؟؟ صحابى بى تو مگه :خروشيد و شد بلند جا از ناگهان 
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  نيستم سگ منم داره صاحب سگ _ 

   

 بود شده تر عصبى 

 نك فرو گوشت تو عمر آخر تا اينو شى الل ام عصبى من وقتى نفعته به يلدا _ 

  

  هان؟ ميشه چى نكنم اگه _ 

  

 دوخت بهم را دهانم ام گونه روى آمده فرود سيلى 

  

 بونز شو الل نيستم حسابى آدم من ميگم بهت ديدى؟ حاال اش نتيجه ميشه اين _ 
  همينه واسه نكن درازى

  

  

 كاش كرد بلند رويم هم دست مهمانى براى كرد تحقيرم اينكه بر عالوه امشب 
 هك بودم شده عنصر سست قدر اين طور چه و كى ، باشم متنفر مرد اين از ميتوانستم
  !ميريختم؟ اشك مقابلش در درمانده چنين

 نكن گريه نكن گريه بسه يلدا بسه _ 

  

 (بگيرى؟ ميخواهى من از هم را گريه حق) 
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 :ميزد حرف و ميرفت راه عصبى 

 نباشه هاتن كه برگشتم و بودم برزخ شب كل خانم فكر از بگو الدنگو بيشعور منه _ 
 به هك آدمى وقتى تا چون يلدا ندارى لياقت كنم جمعش بگردم خيابونا تو برم بايد بعد
 شه آدم محبت با شايد گفتم شدم نرم باهات كه نفهمم من همونه هنوز ذاتت باشه نفعت
 زنهاى عين كه بدم نشونت جهنمى فردا از ميشن هار محبت با تو امثال جونم نه ، نه ،

 خودم فردا از س*و*كاب يه بشه واست ابد تا كشيدن سيگار و شهر تو افتادن راه خيابونى
 پس هم رو تو كردن آدم اينجا تا اومدم بر كارى هر پس از باالخره تووووووو و من خودتيم و

  ميتونم

  

 بزند حرف من با طور اين نداشتم دوست گرفت اوج ام گريه دوباره 

  

  نكن گريه ميگم بسه _ 

  

 آن ردك بغلم عصبى و آمد سمتم به بگيرم را اشكهايم جلوى داشتم قدرت مگر ولى 
  است شدن خرد حال در استخوانهايم كردم حس كه فشار با قدر

  خودت يلدا كردى مجبورم خودت _  

  ميترسم من _ 

  بخواى خودت كه شرطى به ميشه تموم زود هيس _ 

  

 ...ميگذشت چه فكرش در معين ميدانست خدا فقط و 

 ٢٩ قسمت پايان  
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 دوست حضرت نام به 

 #٣١ 

 ميميرد امشب مرد اين ٣١ قسمت 

  

 و من بودند خوشگذرانى مشغول كيش در همه و بود تعطيل شركت كه روزى سه 
 خما گره اى لحظه و بود گرفته سكوت روزه باز ميكرديم سپرى را لحظات بدترين معين
 عدهو كه است جهنمى همان تعبيه فكر در ميدانستم بود فكر در مدام و نميشد باز هايش
 !!! بود داده

 :زد صدا را نامم بلند صداى با كه بود اتاقش در 

  يلدا _ 

 اتاقش به را خودم سريع ، زد صدايم دوباره كه شد هم در خيره عمه و من نگاه  
 با باز و كرد نگاهم بود كرده ستون پشتش را دستهايش بود نشسته تختش روى رساندم
 !افتاد بدى انداز دست در قلبم نگاهش اين

 نميتونم _ 

  

 رو؟ چى :پرسيدم تعجب با 

  بود صادق و معصوم چشمهات مثل چيت همه كاش _ 

  

 داشتم دوستش ولى هايش تهديد از سيلى از مهمانى شب از بودم دلخور او از 
 !!!بود تر سنگين خيلى عشق ديگر كفه در را عشقم و گذاشتم ترازو كفه در را غرورم

 !كنم؟ فدا را غرورم ميتوانستم
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 معين _ 

  

 ردك نگاهم ، داد را زيبايش اسم هجى جسارت زبانم به قلبم كه بود بار اولين اين و 
 !كنم؟ صدايش دوباره كه بود كرده سكوت داشتم دوست را نگاهش نوع اين

  

  باهات بزنم حرف ميخوام معين _ 

  :انداخت پايين را سرش  

 كن گوش من حرفهاى به قبلش _ 

 ديگه بيارى زبون به تصميمتو اگه ميدونم چون بگم من اول ميكنم خواهش _ 
  اشتباهه باشى مطمئن اكه حتى نميكنى عوضش

   

 حرف ولى كرد كتفش ماساژ به شروع و گذاشت مخالفش كتف روى را دستش 
 بود من به صحبت اذن معنى به اين و نميزد

  

 تونمب كه كشتم وجودم تو خودمو كردم زياد بدى ديدم زياد بدى بودم بد خيلى من _ 
 قطف اميد نه داشتم هدف نه زندگيم همه تو باشم بدتر خودش از ميشم آشنا كه بدى هر با
 تو يهو اكج از نميدونم هنوز نميدونم ميخواستم حالشو و كيف و خيالى بى قسمت زندگى از

 ونا خاطر به نه مديونم بهت ولى كردى هم اذيتم كردى كمكم گرفتى قرار زندگيم مسير
 ستون ٢ باالسرمه كه سقفى ميكنم حس كه باره اولين حضورت خاطر به ميليون ٥١١
 كه شدم نزديك بهت اينقدر نترسم سرم روى شدنش خراب از لحظه هر كه داره محكم
 و حد رفت يادم كارمندتم رفت يادم بهش كردى لطف تو كه ام كسى فقط من رفت يادم
 من باشم كنارتون باشم كنارش تولدش شب بود آرزوم همه دارم دوست عمادو اندازمو
 هرچى اي قهرت با بخواى كه اين به برسه چه باشم سيلى اون مستحق كه نكردم اشتباهى
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 ندگيموز  بايد ميكنم حس دارم كنارم بودنت با من بگذر پس كنى تالفيشو ذهنته تو كه
  نكن اذيتم خدا رو تو برسونم انجام سر به درست

  

 تمميدانس ميداد فشار محكم را كتفش كه طور آن نبود دلم توى دل نميكرد نگاهم 
 :شكست را سكوتش دارد درد

 چون نميخواستم اينو من و ميزد آسيب تو به همه از اول مهمونى اون توى اومدن _ 
 نميزارمش زنده مطمئنم بگه بهت تو كسى اگه اما بزنم هم گوشت تو خودم ممكنه

 بزنه؟ حرفى من به آخه قراره كى _ 

 تو بيوفتى راه نچرخيد ميلت طبق روزگار چرخ تا قراره . اول بده منو جواب تو _ 
 بكشى؟ سيگار و خيابون

  رئيس نه ديگه نه _ 

  رئيس نگو من به اينقدر_ 

  

 ...بود آمده خوش مزاجش به شنيدن معين طعم 

  

  ميبخشى؟ حاال ميدم قول _ 

  بدم تخفيف بهت ميتونم فقط زودى اين به نه _ 

 بگم چيزى ٢ فقط قبول باشه _ 

 ميشنوم؟ _ 

  چيه؟ چپ كتف درد دواى دكتر آقاى _ 

  :گفت و كرد ريز را هايش چشم 
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 راحت اعصاب ٢ _ 

 ماكن فكر البته كنم فكر تازه ميگيره سخت زيادى آخه؟ ميشه راحت طورى چه _ 
  قلب متخصصاى مخصوصا مخالفن سيگار با همه دكترا

  :گفت و كرد كوتاهى خنده  

 چشم متخصص كچلن مو و پوس ها متخصص .ان سيگارى درصدشون هشتاد _ 
  ان روانى هم ها روانپزشك داره شكم تغذيه متخصص عينكيه

  ميكردن رعايت خودشونم بده ميگن ديگران واسه كاش بد قدر چه _ 

  

  نبخشيدمت هنوز نريز زبون زياد ديگه _ 

 چى؟ شه خوب كتفت كه بدم ماساژت اگه _ 

 كن فكر كارات به بشين اتاقت برو نميشم خر چيزها اين با من بچه برو _ 

 !؟ نيست بس كردم فكر روزه ٣ _ 

  بهتره بيشتر _ 

 اخالقى بد خيلى _ 

  شدى لوس خيلى هم تو _ 

 لوسه كجام نخير _ 

 نبود مشكت دم اشكت قبلنا _ 

 دادى قول كه كيشى ميريم كى حاال نبود نازك اينقدر دلم قبلنا خوب _ 

 نچو بخونى درس مجبورى شما فعال بشى بدى دختر كه بود اين قبل واسه اون _ 
  دانشگاه نميرى ديگه باشى داشته ٢٥ زير درسى

  ميريم؟ پس راحت خيالت نميشم ٢٥ زير نخونده من _  
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 ٢٨ ميزاريم حدشو پس اينطوريه _ 

 ايم مدرسه بچه من مگه ا   _ 

  كنى تمرين بيشتر رو داشتن هدف و كردن سعى بايد فقط نه _ 

  

  ( نكردم فكر هدف داشتن به حتى وقت هيچ من هدف؟) 

  

 ميكنم تمرين _ 

 ...نيست بدقولى مرامم در ميدانستم و دادم قول من گفتم جدى و محكم 

  ديگه مسئله يه و _ 

  چى _ 

  كردم قبول كنجكاوى با بنشينم كنارش كرد اشاره 

  ديگه بگو _ 

 ات باش محكم يكم نگيرى تصميم زود و نريزى هم به سريع اى مسئله هر سر _ 
 كنم اعتماد بهت بتونم

 بيام نبايد من نميكردم فكرشم آخه نداشتم توقع من_ 

 ؟ دممي انجام باشه ضررت به كه كارى من ميكنى فكر تو ديدم صالح اينجورى من _ 

 ...ولى نه _ 

 با نك باور نميكنى ضرر كن اعتماد من به كنار بزار رو اينا اما و ولى يلدا ببين _ 
 عذا عذابت
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 ىبد نجات خودتو كه ميكنم كارم همه ميام تهش تا باهات درد دردت با و ميكشم ب 
 ٢ فقط قدم ٢ ببينم اگه ولى ساختى خودت واسه سال همه اين كه منفى بار همه اين از
 ميان ارمك به ها سفته اون كه اونوقته كنارت نه ديگه روتم به رو زيرش بزنى و برى كج قدم

   

 مبغل روز چند اين هاى تلخى همه تالفى به ميخواست دلم شد تمام كه حرفهايش 
  بود پايين سرم و بودم كرده سكوت مظلوم كند

  ميگيريم بستر زخم كم كم بزنيم دور يه بريم شو حاضر پاشو _ 

  

 مه من و خوابيد كه پريدم شتاب با بغلش گونه چه نفهميدم كه آنقدر كردم ذوق 
 ايشه نفس عطر بودم نزديكش قدر چه بود افتاده شماره به نفسم افتادم اش سينه روى
 داشتن دوست را

 ببينم پاشو ميشه؟ خل اينقدر دختر آخه شدى ديوونه باز _ 

 خودش حال از بود معلوم كند فرار نميخواست دلم شوم بلند نميخواست دلم  
 ميترسد

 شه خوب بمالمش بزار ؟ نميكرد درد كتفت مگه نميشم پا _ 

 پاشو بچه ميشكونيش فعال دارى _ 

  ميرسه؟ كيلويى ٢١١ تو به زورم من بعد نيستم بچه من _ 

 فيلم؟ من مگه سوخته پدر_  

 من جادوى چراغ بداخالق غوله ، غول نه فيل _ 

 نميشى؟ پا_ 

 ؟ نچ _ 

  خواستيا خودت _ 
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  گفتم و كشيدم كوتاهى جيغ شد عوض جايمان بعدى ثانيه در  

  ميشم پرس زدنش پالستيكى دمپايى با كه سوسك يه مثل االن _ 

  

 دو ره مينواختند هم با و هم روى قلبم و قلبم ، خنديد بلند هميشه برعكس اينبار 
 خاص، و ريتميك

 دوست هم خودم و نداشت اى فايده اما شود بلند كه دهم قلقلكش كردم سعى 
 تاقا به ميوه آب آوردن براى خبر بى جا همه از بيچاره عمه و بود باز نيمه در برود، نداشتم
 !!! بود آمده معين

 از من و شود باز زمين ميخواست دلم قدر چه ميداند خدا و بود مانده ما مبهوت عمه 
 ...معين بيچاره و روم فرو آن در شرم

   

 ٣١ قسمت پايان  

  

 دوست حضرت نام به 

 میمیرد امشب مرد این 

 20قسمت# 

 معین . شويم ذوب شرم از دو هر بود مانده ،کم بیچاره عمه فرار واقع در و رفتن با 
 موهایش در پنجه و میکشید پوف و میرفت اتاق سر آن به اتاق سر این از مستأصل
 میکشید

 تو دست از یلدا، یلدا، یلدا، - 
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 برداشت خیز ام خنده صدای با گرفت ام خنده چرا نمیدانم اما مقصرم میدانستم 
 کنم کرف نیامد دنبالم دیگر و کردم فرار سریع هم من است عصبی بود معلوم کامال سمتم،
 کشیدم جیغ کشید را مویم که عمه .بماند اتاق در میداد ترجیح شرم از

 ببینم اینجا بیا ، مرده ذلیل هیس - 

 کشاند آشپزخانه سمت به و گرفت را دستم 

 چته؟ عمه آی - 

 میکردین؟ غلطی چه چته؟ تو - 

 فقط بود شوخی هیچی خدا به - 

 هان؟ بود تو روی که شوخیه چه این - 

 تو دست از اوه عمه اوه - 

 !کارا این به نه بازیتون عنق روز سه اون به نه من، دست از نه !!! تو دست از - 
 ...راحت خودتو نمیکنم حاللت یلدا نمیکنم حاللت

 :گفتم و گذاشتم دهانش جلوی را دستم 

 نوای نیستم آذر شبیه اصال ولی هستم آذر دختر من نگو هیچوقت نگو نگو عمه - 
 کن فرو گوشت توی حتما

 :گفت و سید*و*ب را ام پیشانی بود شده راحت خیالش که عمه 

 هم بچه این ساعت چند مون قدیمی همسایه خونه میرم من بگردم دورت الهی - 
 بیرون بیاد اتاق از بتونه بلکه میکشه خجالت

 بیرون میریم داریم ما بری نمیخواد - 

 سالمتی؟ به کجا - 

 بیرون خودش با ببره منو میخواد باالخره عمه نمیدونم - 

 میادا راه داره باهات خیلی پسره این یلدا - 
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 گرفتم یاد دیگه منم نداره کاریت نذاری پا دمش روی اومده دستم خوابش رگ آخه - 

 مخود پوست در معین با نفره دو گردش خوشحالی از رفت، ام صدقه قربان باز عمه 
 ولی بزنم کمرنگ رژ و کنم عوض را لباسهایم بار سه کرد مجبورم که چند هر گنجیدم، نمی
 خیلی اسپرت کاپشن و جین شلوار با معین بود، دنیا همه اندازه من برای ارزشش بازم

 از برویم است قرار کجا پرسیدم وقتی .بود شده اش همیشه رسمی تیپ از تر خواستنی
 شوم مرگ ذوق بود مانده کم گذاشت من عهده بر را تصمیم اینکه

 نمیگی؟ نه بگم هرجا - 

 ببینیم تا بگو حاال - 

 شهربازی - 

 !بچه؟ شم تاب سوار بیام هیکل و سن این با من - 

 داره اشکالی چه آره- 

 کنیم خرید بزینم دور یه تجاری مرکز یه مثال بریم نمیشه - 

 یول شهربازی برم داشتم دوست همیشه من نبر باشه ندارم، دوست خرید من نه - 
 یلدا چارهبی بشم، سوار چیزی نمیذاشت ترس از میبرد که هم عمه نمیبرد منو هیچوقت بابام
 بمونه دلش به هم شهربازی حسرت باید حتی

 :گفت و کشید رو لپم 

 دهب قول ولی میریم برسیا، هدفت به تا بگی چی بلدی خوب سوخته پدر ای ای ای - 
 نگی کسی به

 توپیجم میذارم میگیرم عکس فقط نمیگم کسی به نه - 

 :گفت و کرد اخم 

 نبردم هم رو مهرسام حاال تا من خاص و عام مضحکه میشم فردا از بیخود - 
 شهربازی
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 ببریم اونم دنبالش بریم - 

 کیشه رفته یادت - 

 رفتن عزیزم غول و من جز همه میگی راست إ - 

 شو راه به سر و بده گوش عزیزت غول این حرف به پس یکم - 

 نکن نصیحت رو امشب ات عمه ارواح دیگه راهم به سر إ - 

 خانومی یه تو نره یادت و باش مؤدب یلدا - 

 دیگه بریم چشم چشم خوب - 

 رد دوباره ام کودکی نشسته گ ل به آرزوهای تمام کردم حس رسیدم اینکه محض به 
 و باال دویدم می سمت آن به سمت این از پروا بی کودک یک مثل است زده جوانه دلم
 و اشمب آرام که میرفت غره چشم معین هرچقدر میخندیدم بلند صدای با و میپریدم پایین
 مثل و میکشیدم را معین دست زور به بگیرم را خودم جلوی نمیتوانستم نکنم توجه جلب
 را دخترها بار حسرت نگاه شدن سوار موقع شدیم تاب سوار هم با تا میکوبیدم پا ها بچه
 میخواستم خودم برای فقط را غول این من و بود شده دوخته من جذاب غول به که دیدم می
 معین ومش پارک وسیله وحشتناکترین سوار میخواستم وقتی میچسبیدم، او به محکمتر و

 شدم تر سمج من و كرد شدیدی مخالفت

 هیجانم عاشق من میخواد آدرنالین ترشح دلم اصال شم سوار ميخوام_ 

 التح بشه؟ چی که دارن نگهمون وارونه ارتفاع اون تو بریم ایم دیوونه میگه یلدا - 
 میریزه بهم

 میخوام تنها اصال میترسی خودت پس نشده بد حالم هم جامپینگ تو من نه نه - 
 شم سوار

 خانوم؟ میشينه كى کنارتون است نفره دو صندلی اونوقت - 

 :گفتم و چرخاندم سرم روی را انگشتم تفکر حالت به لحظه چند 

 باله پیت شبیه وای جذابه کچل آقا اون - 
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 :گفت و رفت هم در هایش اخم 

 کچکولیه صفدر شبیه بیشتر_ 

 هکافی واسم شدنه سوار صف تو و شجاعه که همین جذابه ولی زشته اصال حسود - 
 میده بهم همراهی افتخار ببینم میرم االن

 کرد ریز اش همیشه مخصوص حالت به را چشمهایش کشید را بازویم 

 باشه؟ بود آخر دفعه این نکن شوخی مرد یه غیرت با هیچوقت - 

 چشم - :گفتم خجالت با 

 نگاه حال در همه رفت یادم ذوق از رفت بلیط خرید برای دیدم که بود پایین سرم 
 :گفت و شد سرخ کردم بغلش و پریدم باز هستند ما کردن

 نیستیما خونه تو یلدا - 

 !مربوطه؟ چه کسی به کنم بغل جونمو رییس دارم دوست آقا - 

 معین سینه در را سرم ترس از کردم غلطی چه فهمیدم تازه شدیم سوار که وقتی 
 روی یمشد که پیاده کرد دعوایم کلی معین و بود افتاده فشارم بستم را چشمانم و فشردم
 معین نشستم صندلی

  

 تاس نشسته کنارم کسی کردم حس که بودم خودم درحال رفت میوه آب خرید برای 

 چرا؟ تنهاست خوشگله خانوم - 

 قورت حال در کردم می حس که کرد می نگاهم چشمانش با چنان ریخت بد جوانک 
 است دادنم

 بچه کارت رد برو - 

 ها باشی اخالق بد بهت نمیاد نازی این به خانوم اخالق بد چه - 

 کرد حبس سینه در را نفسم معین صدای 
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 باشم؟ اخالق خوش میاد چی من به - 

 پر مثل و گرفت پشت از را اش یقه معین شد میخکوب معین هیبت دیدن با جوانک 
 زمین بود نزدیک که کرد رهایش طوری تر طرف آن قدم چند و کرد بلندش جایش از کاه
 بیوفتد

 حالم که کن شکر خدارو برو باشه تو جای نمیشه دلیل بود خالی جای که هرجا - 
 بشه خراب امشبم خوب حال نمیخوام و خوبه

 رفت باد و برق سرعت با و کرد خواهی معذرت جوانک 

 دختر؟ خوبی - 

 شدم می بهترم خریدی می بستنی واسم اگه - 

 ریبخو خوب جای یه برمت می رو بستنی ، جاش سر بیاد فشارت فعال بخور اینو - 

 کجا؟ - 

 فعال بخور - 

 :کردم پاک دستم با را دهانم دور و کشیدم سر را لیوانم سریع 

 لوطی؟ بریم - 

 نزن حرف مدلی این بگم بار چند یلدا - 

 نده؟ گیر امشب بگم بار چند منم - 

 بگیری یاد زدنو حرف درست باید - 

 بخورم بستنی بذار اول میگیرم یاد خوب - 

 هاینک قول با فقط کردم اصرار چه هر خوردیم بستنی ماست و رفتیم توچال هم با 
 .بیاندازیم هم با عکس یه داد اجازه نبیند را عکس کسی

 یبعج شب آن و باشد خوب برابر صد میتوانست بود بد گاهی که اندازه همان معین 
 آرزوی دانستم می ولی بماند کنارم در معین همین همیشه میکردم آرزو من و بود خوب
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 ،ببینم او از خوشی روی توانم می باشم خواهد می او که یلدایی که زمانی تا است، محالی
 ...کاش ماندم می مطیع و عاقل همیشه کاش

 :گفتم و گذاشتم اش شانه روی را سرم شرمی هیچ بی بار این بازگشت راه در 

 دیگه کن سم*و*ب - 

 :فشرد دستش میان را دستم سید*و*ب را سرم 

 نزنی جا و نترسی بده قول یلدا خودت حتی کنه اذیتت کسی نمیذارم - 

 :گفتم و بستم را چشمهایم نفهمیدم را حرفش معنی 

 .چی هیچ از ترسم نمی باشی تو - 

 .....خداست اعجاز زن،گرانبهاترین یک" 

 گرفت؛ باران وضوی باید داشتنش برای 

 گسترد؛ یاس گلبرگ از ای سجاده رویش محراب بر و 

 کرد؛ سجده او عطر بر وار شبنم عشق نام به و 

 نمود؛ هایش لحظه تسبیح را سرخ گل هزار هزاران و 

 مهتاب؛ از زیباتر و خورشید از باالتر عشقی میکند اجابت او 

 را قعش این میکند هدیه زیبا آنقدر و ... را داشتن دوست آیین میداند زن یک تنها و 
 .....شوی سیراب که

 .....است عشق سردار او که 

 ....."او سرزمین کمترین بهشت و 
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 رانهدخت بود دلنشين قدر چه بودن زن !!موافقم عزيز ناشناس پيام با عجيب امشب 
 اين از ها سال من و بود زيبا قدر چه ميپرستى جان حد سر كه اويى براى كردن خرج
 كنم اندوخته معين براى جايى بايد را همه ميدانستم شايد بودم گريزان زيبايى

 هآشپزخان به ذوق با معين اتاق روشن چراغ ديدن با بودم شده خواب بى شوق سر از 
 وارد وت بيا جمله شنيدن با زدم كه در كردم را اتاقش به ورود قصد شير ليوانى با و رفتم
 بهرو هم خودش بود پيچيده فضا در خاصش سيگار بوى و بود باز اتاقش تراس درب شدم
 بود سرگرم مانيتورش روى

 نخوابيدى؟ چرا كار سر بريم بايد صبح شده تموم تعطيالت دختر_ 

  آوردم شير واست _ 

 ميخورم شه تموم كارم بزار ممنون _ 

 بدى؟ انجامش شركت تو فردا نميشه _ 

  نميبره خوابم باشه مشغول فكرم امشب نه _ 

 كشيدى؟ سيگار همين واسه _ 

  

 ارك تو ندادن ياد شما به _ :كرد نگاهم اخم با و برداشت مانيتورش صفحه از چشم 
 نكنى؟ دخالت بزرگتر

  نخورى سرما ببند رو در حداقل _ 

 تراس به زد سرم به و كرد ام هوايى هوا، ببندم را در كه رفتم در سمت به خودم 
 :گفت بلندى نسبتا صداى با شد كه ام متوجه ، بروم

  دختر ببينم تو بيا لباسات اون با يلدا _ 

  كه نيست كسى شب وقت اين و ارتفاع اين تو ا   _ 

 ميزنن بار يه حرفو يه تو بيا ميگم_ 
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  ميگى زور هميشه _ 

 نشستم تختش روى و بستم را در حرص با 

 كنه آشتى بگو بهش نميده جوابمو قهره باهام عماد _ 

 بگم؟ من _ 

 نميزنه حرف شما حرف روى آره _ 

 دلخوره قطعا منم از _ 

 ميترسن ازت همه من جز يعنى كه كنه قهر نداره جرات ولى _ 

 نه؟ نميترسى تو _ 

 نچ _ 

  آمد سمتم و شد بلند جايش از  

 نميترسى؟ كه _ 

  

  نترسيد؟ هيبت ازآن ميشد مگر 

  بترسم بايد چرا اصال نميترسم نه _ 

  

 بودم معلق هوا و زمين ميان حركتش يك در و شد تر نزديك 

  ميزنما كن ولم كن ولم _ 

  ببينم بزن _ 

 دكمربن يلداى من نميشد باورم و ميخنديد فقط كوبيدم شكمش به مشت هرچه 
 ...هيچم مرد اين زور مقابل در مشكى
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  نميرسه زورت ديدى_ 

 ميفهمى بياد كه عمه ميزنم جيغ االن ببين حاال ميرسه _ 

 :گفت و كرد رهايم تخت روى 

  است ناجوانمردانه مبارزه ٢ اين نيست زور اسمش اين _ 

 باختى كه كن قبول نامدار _ :گفتم و خنديدم 

 نميمونه كه ابد تا ميشه خارج خونه اين از باالخره ما پرى _ 

 چى؟ يعنى ما پرى راستى _ 

 طوالنيه داستانش _ 

 بگو_ 

 ميگم فرصت سر حاال _ 

 لطفا ميكنم خواهش _ 

 منم دميش عصبانى هربار بزرگم پدر ولى ، مامى پرى ميگفتم بهش بودم كه بچه _ 
 ماشو پرى تا و ميومد يادم وسطش كنم صداش ميومدم تا و اوقات گاهى ميرفت يادم
  ما پرى موند اسمش كم كم ديگه ميگفتم

  

 ... كودكى در آورده مى پناه عمه به كه اش مادرى بى براى ، سوخت معين براى دلم 

  بود من مادر هم عمه نبود مادر يعنى مادرم نداشتم مادر منم _ 

 ميشه تنگ واسش دلت _ 

 كى؟ واسه _ 

 آذر؟ _ 
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 ميدونى كجا از اسمشو _ 

 نداره مادرو اسم لياقت زن اون چون مادرت نگفتم ، شنيدم ما پرى از _ 

 ونما البته باشم خبر بى ازش تره راحت خيالمم نميشه تنگ اصال واسس دلم نه _ 
  داره حسو همين

  

  نكن فراموش اينو وقت هيچ يلدا ارزشى با خيلى تو _ 

  

 !!!بود نهفته جمله هزار هزار اش جمله اين پس در 

 * ** 

  

 اتمام به كامل و نقص بى آنقدر ويونا پروژه ميگذشت خوب چيز همه روزها آن 
 مناسبت همين به بزرگى جشن تدارك در نميكرديم را فكرش هم خودمان حتى كه رسيد
 بروم، اتاقش به كه زد تلفن معين بوديم

 و ادمايست پايم پنجه روى زور به و رفتم جلو بود كراواتش بستن مشغول اتاقش در 
 شدم كرواتش بستن مشغول خودم

 ميبست؟ كراواتتو كى نبودم من _ 

 يگانه _ 

  پيرى ايش _ 

 ب د مو باش مودب يلدا _ 

  مممم ش چ _ 

 بر دور از و رفتم عقب كمى و كردم مرتب را موهايش وسواس با شد تمام كه كارم 
  :گفتم كه بود سامسونتش كيف وسايل كردن مرتب مشغول كردم اندازش
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 شه كوفتشون اوففففف _ 

 چى؟ _ 

  امشب هاى زنيكه _ 

 شركتو كل ميكنم مجبورت هفته ٢ بزنى حرف مدلى اين كلمه ٢ دفعه اين يلدا _ 
 بكشى طى و بزنى جارو

 روش هم چى نظافت كردى كه آبدارچيم _ 

 ، فردا مراسم واسه بايد كه نكاتى اون همه گوشيم يادآورى تو برو زدن حرف جاى _ 
  بره يادم ميترسم بزن رو شم آور ياد امشب

 هم فراموشى سن كهولت عوارض كه هرچند نميره شون خاطره از چى هيچ رئيس _ 
 شركت؟ نيام صبح از ميشه كال فردا من راستى ميزنم چشم ولى ديگه هست

 نشد؟ تموم كالسات مگه _ 

 ميخوام زهرا بهشت رفت عمه شايد كه نيست كارى شركت فردا ديگه ولى چرا _ 
 برم باهاش

 بزار تمركزتو همه ميبرمتون خودم جمعه بزار حاال وقتشه چه _ 

  

 فردا مراسم واسه 

 نظيرى بى مراسم مطمئنم كردم رو سفارشا همه ها بچه به هماهنگه كارها همه _ 
 ميشه

  خريد بريد باهم بعد به عصر امروز بيكاره عماد كردى؟ كاراتو خودت اميدوارم _ 

 نمونده خريدى ديگه شده اوكى چى همه _ 

  ببينم بپوش لباستو خونه اومدم شب پس خوب _ 

 !؟ لباسى چه _ 
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  بپوشى شب فردا قراره كه همون _ 

 ميام؟ منم مگه _ 

   

 كرد نگاهم خيره و كشيد دست كارش از 

 !نياى؟؟ ميشه ، طراح ترين سن كم و بودى پروژه اين اعضا مهمترين از يكى تو _ 

 باشم ميتونم منم نميدونستم _ 

 !نيستى؟ هم آماده حتما _ 

 ميكنم كاريش ٢ _ 

 بگير تماس باهم اونجا ميگم كه اينجايى برو سامى با شو آماده _ 

 نيستى راحت ميدونم برو سامى با شما ميرم شركت راننده با من نه _ 

 برى اى ديگه كس با تو كه نيستم، وقتى راحت _ 

  

 ...است نشين دل بودن كسى عزيز   قدر چه و 

  

 رنگ اب بژ بلند آستين پيراهن رفتيم، تهران هاى مزون بهترين از يكى به سامى با 
 با كه بود مسن فرانسوى خانم يك كه مزون صاحب داشت عجيبى خوانى هم چشمانم
 مجلسى و بلند پيراهن به اينكه با نميگزاشت كم و بود آشنا خوبى به نامدار معين سليقه
 لوهج و بود دنيا معروف برند طراحان بهترين از كار يكى يكى اين واقعا ولى نداشتم عادت
 شانه سر و يقه دور سواراسكى هاى سنگ ظريف بندى تركيب مخصوصا داشت خاصى
 مناسب كفش و كيف توانستم مادام كمك با بود بخشيده آن به سلطنتى طرحى اش
 ودب مهمى خصوصى جلسه در شركا از تن چند با اينكه با معين . كنم پيدا هم را پيراهن
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 اپ به عروسى دلم در نشده شروع مراسم و جشن هنوز ، ميكرد سفارش و ميداد پيام مدام
 !! بود

 عماد دخور  زنگ تلفنم كه ميگذاشتم سامى سر به سر و بودم شده ماشين سوار تازه 
 :بود

 جان نامدار جانم _ 

  

 بود شده عجيب خيلى صدايش 

 كجايى يلدا _ 

 شده؟ چى بيرونم _ 

  ببينمت ميخوام _ 

 خوبى؟ عماد _ 

  شركت بيا نه _ 

 هست؟ شركت كسى مگه _ 

 بومم پشت تو _ 

 ميگم چته _ 

  

 عقط كه را گوشى داشت احتياج من به و نبود خوب عزيزم عماد نبود خوب صدايش 
 ديدم خود متوجه را سامى نگران نگاه كردم

 باز؟ نيست خوش حالش عماد آقا يلدا _ 

 شركت برو سريع نگرانم بود داغون خيلى آره _ 

 بده خبر آقا به _ 
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 حلش خودمون ميشه بد خيلى بريزه بهم امشبش شام و اش جلسه آقا نه نه _ 
 سامى ميكنينم

  

 بود نگپاركي در ماشينش رسيديم سريع خيلى و ميكرد رانندگى نور سرعت با سامى 
 رسمب بام پشت به تا شدم كه آسانسور سوار است نبوده متعادل حالش گفت نگهبان و
  مردم، بار هزار

 پيش ساعت چند حال سر عماد همان داغون و مست جوان اين ميديدم چه خدايا 
  !بود؟ شركت در

 با دميكر  نگرانم بيشتر كه بود خون از باريكى رد سرش گوشه دويدم سمتش به 
  تلخ و بلند صداى با خنديد فقط ديدنم

 اومدى؟ يلدا _ 

 آره؟ مستى تو _ 

 اين امشب نميگيرتم!! ديگه عالم تو برم كه ميخورم هرچى يادمه چى همه نه _ 
 داره ناسازگارى سر هم لعنتى

  گزاشتم سرش زخم روى و آوردم در كيفم از دستمالى 

 خودت با كردى كار چى عماد _ 

 زد تكيه ديوار به را سرش نشستم كنارش هم من ، نشست كه وقتى  

 ديدمش _ 

 كى؟ _ 

  من شيرين شيرين _ 

 !كجا؟ _ 

 فرستاد آدرسشو واسم حرومزاده پژمان _ 
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  زدم فرياد تعجب با  

 !!پژمان؟ _ 

 من و كردن تهديد رو اش بچه اونا كردن مجبورش اونا گرفتن ازم اونا شيرينمو آره _ 
  كرده ولم غاز چندر واسه و بوده اونا آدم كردم فكر خر

  ؟ فهميدى طورى چه _ 

 گفت خودش _ 

 كجاست االن كرده اينكارو چرا _ 

  شده مافنگى عوضى يه زن شديد، معتاد داغون و درب _ 

 سر هكهن زخم اين نزار عماد ميكرد تو با اينكارو نبايد بود كه هم دليلى هر به اون _ 
  كنه باز

 شب هي پرورشگاه جلوى گزاشته رو اش بچه كنم پيدا بچشو بايد بدم نجاتش بايد _ 
  بدبختى از

  

 شود غرق اش گذشته در باز عماد ميدادم اجازه نبايد ولى سوخت دلم 

 مادر پدر يه پيش كه اينه از بهتر خيلى پرورشگاه تو بچه اون جاى جان عماد _ 
 باشه معتاد

 اين ما از كينه به پژمان كنه ترك ميكنم كار همه ميگيرم طالقشو ميدم نجاتش _ 
 است ژاله تقصير منه تقصير كرد بدبختش پول وعده با و كرد در به راه از دخترو

 !(بود؟ داستان كجاى ژاله ) 

  

 ميشد تكه هزار اشكش قطره هر با من دل و ميريخت اشك عماد 
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 شواس و بدم ترك مادرشو بتونم كه زمانى تا كن پيدا رو بچه اون كن كمكم يلدا _ 
  بده قول نزنى حرفى آقام به بده قول بيارم

  نخور مشروب ديگه ميكنم خواهش نكن اينطورى خودت با فقط عماد ميدم قول _  

 دارى؟ سيگار _ 

  اصال نيستى ميزون كه هم تو سرده هوا پايين بريم پاشو عزيزم نه _ 

  

 شكف ، كشيد دراز تخت روى رفتيم استراحتش مخصوص اتاق به و كردم كمكش 
 طفل يك مثل ، كشيدم را رويش و كردم باز را پيراهنتش يقه دكمه و آوردم در را هايش
 بود خراش از پر كه دستش روى اى سه*و*ب و كردم نوازش را موهايش خوابيد پناه بى
 زجر فرزندش عذاب از كه مادرى داشتم مادرى حس عماد به من ولى بود ،عجيب نهادم
 ...ميكشد

 خودم نباشد نگران و است خوب عماد حال كه دادم خبر سامى به و رفتم بيرون  
 تتخ روى اى گوشه را سرم و نشستم تختش كنار زمين روى و برگشتم كنارش دوباره
 ... بودم نگران و خسته خيلى هم خودم گزاشتم

 نمي 

  

 نگران معين پريدم خواب از اتاق در شدن باز صداى با كه بود گذشته قدر چه دانم 
  بود خواب همچنان عماد و شد اتاق وارد

 شده؟ چى _ 

 شدم بلند جايم از  

 ؟ داد خبر بهت كى _ 

 يلدا؟ .شده چى ميگم _ 
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 ميكند خراب عماد سر روى را شركت بفهمد ميدانستم 

 ريخته هم به كرده گذشته ياد هيچى _ 

  آره باز مسته كپيده جورى اين _ 

  كن باور بود نخورده زياد نه _ 

 تا ودب مشخص و بود شده سفيد رنگش رفتيم، بيرون اتاق از و گرفتم را معين دست 
 است نگران حد چه

 نموندى؟ شام واسه چرا _ 

 سرپ اين خدا واى شركت، تو اومده نبوده طبيعى حالش عماد داد خبر بهم نگهبان _ 
 ؟عملى زنيكه اون سراغ رفته باز ، ميندازه راه رو اوضاع همين يبار سالى كرده روانى منو

 !(ميدونه؟ كجا از )  

 نميدونم من _ 

 !(كنم؟ پنهان يا و بگويم را حقيقت بايد كه نميدانستم ) 

 دفعه هر نميگذرم ديگه احوالش و اوضاع ميشه همين و سراغش ميره سال هر _ 
 راز نخواى و نكنى همكارى باهاش بهتره هم تو شد اين دادم خرج به سازش و اومدم كوتاه
  كرد دفنشو كاراى عماد خود مرده كه دوساله بچه اون باشى خوبى دار

 ...عماد ولى !چى؟ _ 

 مرگش قبل بچه اون واسه ميتونه اينكه خيال تو بره و كنه مست داره دوست _ 
  كنه كارى

 كجاست؟ شيرين _ 
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 خرج بگيره مواد و بياره در پول خماريش واسه بتونه كه اى خونه كثافت هر تو _ 
 ىنميگ بيشعور دختره ميگى دروغ من به كه آخرته دفعه هم تو ، كنه شوهرش و خودشو
  !؟ ميكنى كارى پنهان من از كه بياره خودش سر باليى يه نيست حسابى آدم كه اين

   

 آن شد قرار خواستم معذرت و انداختم پايين را سرم بود معين با حق بودم شرمنده 
 بتوانم هم من كرد قبول التماس كلى با البته بمانيم شركت در عماد وضعيت خاطر به شب
 مادع كنار هم خودش و بخوابم تختش روى تا فرستاد خودش استراحت اتاق به را ،من بمانم
 بيدار خواب از معين بلند صداى با كه بود نكرده طلوع آفتاب هنوز ، خوابيد كاناپه يك روى
 به سر و سكوت در بود آمده حال سر تازه كه عماد ، دويدم اتاق سمت سرعت با و شدم
 ميشد معين حرفهاى شرمنده فقط زير

 و مانپي بازيچه ديگه گفتى بار چند سراغش؟ نميرى ديگه كه دادى تعهد بار چند _ 
 ارهد ارزش عملى زنيكه اون موندم !آره؟ شدى الل بار؟ چند عماااااد بار چند نميشم؟ پژمان
 !بشه؟ روزت و حال اين

 شكست سكوت و نياورد طاقت عماد  

 ...دوسش هنوز من ميكنم خواهش آقا _ 

 دوخت را دهانش بارش خشم هاى چشم و معين سيلى كه بود نشده تمام حرفش 

 سعى سال همه اين كه چيزى از ابسيلون ٢ داره شوهر زن اون غيرت بى الدنگ _ 
 راجب نيمزاره باشى مرد دارم شك كه مرد ٢ غيرت ميفهمى باشه مغزت تو بدم يادت كردم
 بفهم روشه شوهر اسم باشه مافنگى ٢ ناموس كه هرچند كنه عالقه ابراز ديگه يكى ناموس
 پا رو ايدب كه امشبه مراسم واسه فقط نميكنم آدمت حقته كه اونجور اگه االنم بفهممم اينو
  كرده رحم بهت خدا و باشى

  

 وىر عماد بود گرفته دست در را كتفش باز كه ديدم شد خارج اتاق از عصبى معين 
 پوشاند را صورتش جلوى دست با نشست تخت
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  نميبخشتم اينبار آقام يلدا زدم گند _ 

 نكن اذيت خودتو اينقدر ميكنيم درستش دلم عزيز _ 

  نميفهمتم كس هيچ _ 

  ميدم قول ميكنيم درستش باهم ميفهمم من _ 

  

 ... داشتم دوست را عماد براى بودن مادر قدر چه و 

 ٣٢ قسمت پايان 

  

 رب يا 

 #٣٣ 

 ميميرد امشب مرد اين ٣٣ قسمت 

   

 اين ميكردم حس اينكه با كردم انداز بر را خودم بار آخرين براى آينه مقابل در 
 انمانهخ استايل واقعا ولى ميدهد نشان ام واقعى سن از باالتر خيلى را سنم آرايش و لباس
 حمام در پشت نداشت آمدن بيرون خيال و بود حمام در معين داشتم دوست را جديدم
 :زدم در به ضربه چند

  ديگه بيرون بيا شد كنده پوستت رئيس _ 

  

 پيچيد حمام در صدايش 

 ىمشك كراوات يه بزنم رو گزاشتى لباسام روى كه پاپيونى اون من خوندى كور _ 
  كن پيدا ساده
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  ؟؟؟ مشكى چى همه تدفين؟؟ مراسم ميريم داريم مگه _ 

  نيست مشكى كتم _ 

 ٢ آرايشگاه از من شده دير بيرون بيا حاال نداره مشكى با فرقى هم مدادى نوك _ 
  حمامى اومدم وقتى از اومدم ساعته

  

 هم لبخند ٢ حتى ديروز از بود پايين نگاهش شد خارج تن به حوله بعد دقيقه چند 
 بود س*و*عب خيلى اش چهره و بود نزده

 شدم؟ خوشگل باشه عافيت _ 

 و نم لباس تنها تنمان پوست فاصله كه نزديك آنقدر آمد جلو و كرد عميقى نگاه  
 بود سردم ميخورد گوشم الله به كه هايش نفس گرماى وجود با بود سردم بود او حوله
 و ستا شده احساسش مغلوب كه بود كسى شبيه حالتش بود هيجان !! نه ؟ بودم ترسيده
 سرماى اى جمله با حداقل يا ببلعدت جا در هايش مردانگى فرط از است ممكن لحظه هر

 بل به كامل گوشم كه طورى دستش با را سرم كند گرمت و ببرد بين از را وجودت هيجان
 در خشمش از پر صداى با كه زمان آن اما بودم سه*و*ب منتظر داد حركت بچسبد هايش
 :كرد زمزمه گوشم

 ميكنم نابودت كنى استفاده سو زيباييت اين از امشب _ 

 تمام و داشت نخواهد من گوش در گفتن براى اى عاشقانه وقت هيچ معين فهميدم 
  وبس است تهديد فقط محبتش ابراز

  شم حاضر بيرون برو _ 
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 وزهن ديروز اتفاق كه كنم قانع را خودم كردم سعى شدم خارج اتاق از و نگفتم هيچ 
 ىكاست همه با را او من داشتم عادت رفتارش اين به باالخره است كرده درگير را اعصابش
 ... داشتم دوست عاشقانه دارمى دوستت و عاشقانه جمله شنيدن بدون هايش

 بر را موهايش ! لباسم رنگ دقيقا بژ كراوات شد خارج اتاق از دست به كراوات 
  بود زده باال صورتش چپ سمت تابدار صورت به هميشه عكس

 دختر ببند اينو بيا _ 

  

 كن كمكم االن و ببخش كردم كه تندى بابت :يعنى جمله اين و 

  

  بودم؟ شده خوبى مترجم عجب 

 و رسيد او به قدم تر راحت هايم كفش پاشنه لطف به و رفتم سمتش صدا بى 
 ميكردم حس خوب را نگاهش سنگينى ولى نكنم نگاهش كردم سعى شدم مشغول

 شادى اشك و كرد بغض ها لباس آن در ما ديدن با بود شده بيدار تازه كه عمه 
 رفت ام صدقه قربان و كرد دود اسپند ريخت

  عمه ببينم رو تو لباسى همچين تو يبار بود آرزوم من يلدا _ 

  

 خانمى پروين بود آرزوت كه عروسه لباس مگه :كشيدم را لپش و خنديدم 

  

 جذاب نهايت بى غول و من كوتاه قهر پايان اين و خنديدند دو هر عمه و معين 
 ...بود امشب

   

  ترمدخ شدى زيبا نهايت بى :گفت لب زير و زد لبخند كرد باز برايم را در كه سامى 
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 به وادار را بيچاره مرد آلودش اخم نگاه با و كرد حضور اعالم اى سرفه با معين 
  بست خودش را در و نشست كنارم معين ، كرد سكوت

   

 تا االن نگيريش باال زياد باشه حواست بگيرى باال پيراهنتو دنباله ميخواى وقتى _ 
  بود مشخص زانوت

 (ميكرد تلخى امشب عجيب )  

  چشم _ 

 نرفته؟ يادت كه هامو سفارش _ 

 هم ها غريبه با نميزنم جيغ نميخندم كر كر تر تر نميزنم حرف كالس بى !نه واى _ 
 خوبه؟؟؟؟؟ نميزنم حرف

  نميخورى تكون عماد و من كنار از _ 

 بيام؟ گفتى چرا ببرم آبروتو ميترسى اينقدر اگه بگى ميشه _ 

 گاوه جيگره شبيه هم رژت باشى كه ديدم صالح _ 

  

 ديدى؟ يهو االن وا _ 

  

  كن كمش _ 

 بعد كردم بارش فحش كلى دل در و شدم مشغول دستمال با و آوردم در را ام آينه 
 يزبانىم مثال ميكنم خواهش بخند يكم :گفتم و كشيدم لبخند طرح لبش روى انگشت با

 گزاشتين؟ من خنديدن واسه جايى دوتا شما _ 
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 !كردم؟ كار چى من _ 

 مياد بدم ميزنى حرف ناز با خيلو جديدا برسيم تا نزن حرف اصال نكن بحث _ 
 بده تغييرش

 خود ؟ بزنم حرف التى يا مياد بدش بزنم حرف ناز با باالخره نفهميدم من بيشعور ) 
 ( درگير

 رفتارش چرا نبود معلوم اصال دادم ترجيح را سكوت و كردم اخم سينه به دست 
 بود؟؟ شده تلخ اينگونه

  

 شلوار و كت در عماد بود نيامده كسى هنوز خودمان اعضا جز رسيديدم وقتى 
 در كنارش از و نداد هم را سالمش جواب حتى معين بود شده درخشان خيلى سفيدش
 شد تر غمگين صورتش عزيزم عماد شد، رد " ميدى گند بوى هنوز :"ميگفت كه حالى

 نميكنه ول نياره در گور از بابامو تا يلدا ديدى _ 

 زير شه خم كه االنه كمرم كرده بارم چيزى اينقدر راه تو بده حالش خيلى _ 
  سنگينيش

 و من به فقط امشب معين ، زد سردى لبخند هم او و خنديدم عماد خوشحالى براى 
 كرد استنتاخ را همه و گرفت ايراد همه از بود نداده گير عماد

 اندنش لب به تصنعى لبخند كمى ميهمانان يك به يك آمدن مراسم شدم شروع با 
 و تمرف عماد كنار نشناختم را كسى هايش عمه شوهر جز گشتم معين خانواده منتظر هرچه
 نيومدن؟ خانوادت :پرسيدم

  بيان ميتونن شركت اعضا فقط گفت آقام _ 

  (ندارم رو خاندان اين ديدار سعادت هم باز )  

  

 خو جوان كه ميهمانان از يكى 
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 گرمى پرسى احوال و سالم از بعد و آمد عماد و من سمت به بود بشاشى و سيما ش 
  عاليه همراهت تبريك جان عماد _ :گفت بود من به نگاهش كه حالى در

 بعد كمى ، شد همراهمان داشت نام سيروان كه جوان مرد و خنديديم دو هر  
 شد مجبور و زد صدا را عماد شخصى كه گذاشت ميان در ما با پروژه مورد در را ديدگاهش

 ميشود تر نزديك كم كم سيروان كردم حس كند ترك را ما

 هستين امشب مجلس ستاره تك شما بگم ميتونم جرات به بانو_ 

 لطفتونه نظر متشكرم _ 

 هاى مراسم در حد اين تا كسى نامدار معين همسر جز حال به تا كردم عرض جدا _ 
 ندرخشيده شركت اين

  

 ونچ كوچكى اختر كه بود فروزان آنقدر شايد بود درخشنده و زيبا همه چشم به ژاله 
 اب سيروان كه بودم خودم افكار در !!آمدم نمى است داشته را او چون كه معين چشم به من

 ميدين؟ رو برقصيم باهم كه اين افتخار :كرد غافلگيرم پيشنهادش

 را دستش شد نازل آسمان از شهاب مثل معين كه دهم جوابى چه كه بودم مانده  
 :كرد حلقه كمرم دور

  خواهى زياده هميشه مثل سيروان _ 

  شد ام شرمندگى باعث كه زد پوزخند بعد و 

 ردمك عرض و گفتم تبريك تاپش انتخاب بابت محترم عموى پسر به جان معين _ 
 ميدرخشه مجلس اين تو امشب ، ژاله حضور و گذشته مثل بانو يلدا

  

 كرد تر محكم كمرم دور را دستش معين 
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 انتخابم واسه بگى تبريك من به بهتره و نيست كس هيچ مثل يلدا _ 

 :گفت زده بيرون حدقه از هاى چشم با سيروان  

  !جدا؟ _ 

 رابخ اعالمش واسه سورپرايزم مهمونى تا بمونه خودمون بين بهتره فعال ولى بله _ 
 نشه

 (بند خالى ) 

 ميگم تبريك بانوييه همچين نامدار معين برازنده واقعا حتما بله بله _ 

  

  خشمگين غول و ماندم من و كرد ترك را ما اى بهانه به بعد دقيقه چند 

 نبودم؟ من ميكرد زر زر چى _ 

  ب د مو باش مودب رئيس _ 

 !(من؟ زك تو ميزنه هى خوبه ببينه بيارم در خودشو اداى ) 

 ميدم درازياتو زبون همه جواب يلدا خونه ميريم شب _ 

 شدى من خونى دشمن انگار شب سر از ؟ جدا چته معين _ 

 متنفرم مدعا پر داراى سرمايه اين جو از _ 

 ارشدشونى عضو كه خودت _ 

 باال هم صورت رو كثافت دارن سيرى فرط از كه هارم جماعت اين اجبارى عضو من_ 
  ميارن

 ميكنى مار زهر من به امشبو كه عزيزم چيه من به دخلش _ 
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 و نوشيد را اش ميوه آب از اى جرعه بود رقص پيست به خيره كه حالى در معين 
  :گفت ميكرد نگاه را رو روبه فقط كه همانطور

 همرنگ و بشى گرگ يا طعمه و شى بره يا داره دوحالت بيوفتى گرگ گله بين وقتى_ 
 اين از و باشى مواظب هميشه مجبورى پس شدنت گرگ نه دارم شدنتو بره طاقت نه من
  بگيرى فاصله گله

  

 ميكنى برخورد تند عماد با دارى خيلى ضمن در نميفهمم دردتو _ 

 قتشهو شه تربيت نخوردن شام و گوشش پيچوندن و كتك با كه نيست بچه ديگه _ 
  بياد خودش به

 كردى آپديت تربيتيتو شيوع پس خوبه _ 

  تو سنى گروه براى نه _ 

 ميدونستى؟ زمينى موجود ترين بداخالق امشب _ 

   

 باز شد مجبور و آمد سمتش شركا حراف همسران از يكى كه بدهد را جوابم خواست 
 و تگرف را دستم ديد مناسب را فرصت كه هم عماد شود همراه او با تصنعى لبخند همان با
 دوست بود ماليم آنقدر موزيك شديم كه مشغول كرد دعوت سالن رقص پيست به مرا

 بارش غم چشم دو آن از امان ولى بخوابم و بگزارم عماد شانه روى را سرم داشتم

  پسر شده تنگ بازيامون ديوونه واسه دلم عماد _ 

  شدم متوجه ميكنه؟ اينجورى هم تو با من خاطر به_ 

  شده بحثمون يكم هم با كال نيست تو خاطر به نه _ 

  نكن اذيتش _ 

 ميتونم؟ نظرت به_ 
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 بشو آدم كه هم خر من داغونه درون از وقته خيلى نكن كوهش ظاهر اون به نگاه _ 
  ميكنم اميدش نا هربار و نيستم

 حالت به خوش داره دوستت خيلى _ 

 تو اندازه نه _ 

   

 و تمگزاش اش سينه روى را سرم سوخت ام قالبى خوشبختى و عماد سادگى براى دلم 
 نديدم را معين انداختم چشم هرچه شد تمام كه رقص كنم مهار را بغضم كردم سعى
 مئنمط داد دستم را باال طبقه بيا بود نوشته رويش كه كاغذى تكه آمد سراغم گارسونى
 سىك كردم صدايش هرچه رسيدم وقتى ولى رفتم باال طبقه سمت به است معين كار بودم
 ديدم ار  فرشيد و برگشتم وقتى زد صدايم كسى كه بودم برگشت حال در اميد نا نديدم را

 :كردم تعجب خيلى

 شم نزديك بهت ميترسم شب سر از وايسا يلدا_ 

 كشونديم اينجا چرا حاال نديدمت اصال من خوبى؟ سالم _ 

  شدم شرمندتون خيلى روز اون من شم نزديك معين و عماد و تو به نميشه روم _ 

 شيدفر  نفهميدم رو كردى نشينى عقب تو و نكرد كمكمون كس هيچ كه دليلشو _ 
 نفهميدم وقت هيچ

 ميفهميدى واگرنه مهشيدو نه دادى منو هاى تلفن جواب نه _ 

 نكنيم بحثشم بهتره ديگه شد تموم _ 

 :شد نزديكم زير به سر  

 ميشناسى؟ خوب كه رو مهشيد شوهر مهرداد _ 

 آره _ 
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 خودش با بود برده زور به مهشيدو و شد پيمان آدم همين واسه داشت كينه ازت _ 
 من يارهم مهشيد سر باليى بزنم زنگ پليس به يا كنه كمكتون كسى اگه كه كرد تهديدم
 بودم مجبور ولى يلدا شرمندتم

  

 كه فرشيدى حتى نداشتم را مردى هيچ اشك ديدن طاقت من سوخت برايش دلم 
  بود گرفته خيلى اش معرفتى بى از دلم

 نباش ناراحت توضيحت از ممنون االنم داشتى حق هم تو شد تمام جان فرشيد _ 
 نفهميده معين تا پايين برم بهتره منم ديگه

  

 نشده شر و 

   

 و معين با كه شدم آوا متوجه تعجب كمال با و رساندم جمعيت به را خودم سريع 
 يوهب يك شبيه اصال زن اين اخالق دادم سالم و رفتم جلو بود بش و خوش مشغول تن چند
 نبود خودگير پولدار

 شدى زيبا خيلى جان يلدا _ 

  شما طور همين ممنون _ 

 ودندب آوا و معين و عماد مشترك دوستان گويا كه دوستانش جمع و زد شيكى لبخند 
 پرسيد آرام خيلى معين شدند كه صحبت گرم كرد معرفى من به را

 بودى؟ كجا _ 

  داشتم جيش _ 

  

  ديگه؟ منظورته بودى دستشويى :گفت و كرد كوتاهى اخم باز 
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  داشتم جيش فقط من ولى كرد ميشه كارا خيلى شويى دست تو خوب نه _ 

 كرد كوتاه سرفه چند و خورد را كوتاهش خنده 

 ىصميم خيلى باهم ان راگبى تيم قديم هاى بچه از كرد معرفى بهت كه اينا و آوا _ 
 و امىس با ميشى خسته اگه ساعت چند هم دور اينجا بمونيم قراره امشب مراسم بعد بوديم
 برگرد عماد

  

 بمونيم؟ عمادم و من نميشه _ 

 هكن فكر كاراش به يكم بره بايد عماد ولى بمونى ميتونى دارى دوست اگه تو _ 

 شه عوض هواش و حال يكم بزار ميميره غصه از داره _ 

 نكن جهتم بى اصرار نه _ 

  

 ردك خداحافظى كند ترك را جمع بايد كه ميدانست خودش عماد مراسم پايان از بعد 
 ...ميشكست آقايش قهر از قدر چه دلش ميدانم و برگرداند رو دوباره معين ولى

  

 ردو و رفتند استخر كنار بود نمانده كسى معين و آوا هاى دوست خودمانى جمع جز 
 روى هاى بالشتك از يكى روى هم من و بودم پيچيده دورم را پالتويم شدند جمع آتش
 دندبو زوج تقريبا شان همه و داشتند خودمانى و خوب جمع ، نشستم سايرين مثل زمين
 آتش كنار پالتوهايشان و پتو زير همه كه هم اينبار بود همه عكس بر هميشه معين

 تدوس را جمع اين ، بود ايستاده استخر كنار پيراهن يك با تنها تفاوت بى ميلرزيدند
 :زد صدايش پسرها از يكى ! صميميتش از هايش خنده از بود مشخص حالتش از داشت

 بگو حداقل بود ممنوع شنگولى آب كه مهمونيت ديگه بشين بيا معين كاپيتان _ 
 شيم گرم بيارن جو آب واسمون
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 اىج امشب بهتره سعيد كاپيتان :گفت و داد تكان اى بامزه اخم با را سرش معين 
  شين گرم دو هر كه دخترت دوست به بچسبى كنه گرمت نوشيدنى اينكه

 شدم كنارم در آوا حضور متوجه و خنديدند همه 

 اينجا؟ راحتى _ 

 ممنون بله _ 

 ان خودى همه باش راحت ها بچه با _ 

 چشم _ 

   

 وقته؟ چند :گفت و كرد زوم صورتم روى دقيقه چند 

 چى؟ نميشم متوجه :پرسيدم تعجب با 

  ميگم رو تو و معين _ 

 :داد ادامه او و نداشتم چيزى خنده جز جوابش در  

 ونتمميترس همينم و فهميدم كردن فكر كلى بعد روز اون خالمى دختر شبيه خيلى _ 

  

 تويىپ كردم حس كه بپرسم را منظورش ميخواستم نميشدم حرفهايش متوجه اصال 
 خواستممي نشست كه كنارم پراند سرم از عقل و كرد مستم باز معين عطر شد پيچيده دورم
 غيبتن مشغول ها خانم :گفت و كرد ريز را هايش چشم نميشد كه حيف اما سمش*و*بب
 ؟

 تنها ىميبين كه جذاب پسر اين گفتم فقط نباش نگران عزيزم نه گفت؛ و خنديد آوا 
  ميشه بد اوقات بعضى زيادى كه اينه كوچولوش ايراد

  

  كيه خانم آوا ميره يادش شه بد وقتى كه ميگفتى اينم _ 
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 ريمب سردته گفت؛ و پيچيد محكمتر دورم را پتو بود شوخى ميان در تهديد يك واين 
 بخورى سرما نميخوام ؟

 سرما جاى ميپزم دارم كردى قنداقم كه فعال _ 

 سردته مشخصه پس ميلرزه لبات _ 

  كنم؟ گرمش ميتونم پتو با نظرت به خوب _ 

 بتونم من شايد ولى نه _ 

  

 ىرو خيره نگاهش ! افتاد گرومبى و افتاد انداز دست روى هم باز نه نه ؟ لرزيد دلم 
 بود مانده هايم لب

 كنن گرمت داشتن دوست همه كه بودى زيبا و خانم اينقدر امشب _ 

 !(شده؟ حسود ) 

  بياره پتو واسم رئيسم فقط داشتم دوست كه منم مهم _ 

  

 ... تنش تماس از شد آرام تنم باز و كردم تر نزديك را خودم 

 وردندآ ورق بعد. نشست دلم به صدايش ولى خواند و نواخت گيتار با پسرها از يكى 
 ىتيم هم و من به حواسش آنقدر افتادم معين مقابل تيم در شانس از و كشيديم تيم و
 ونبير جمع آن از مرا كه باخت عمدا كنم فكر البته باخت زود خيلى كه بود من پسر هاى
  شود قرص دلش و كنارش بچسباند وباز بكشد

 !مالكيت؟ حس از گرفته نشات خودخواهى يك تنها يا بود عشق اين و 
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 اىج به من گفت و خنديد بلند معين بياندازيم آب در را ها بازنده كه زدند جيغ همه 
 جيغ جانانم جان تنى آب و سرما اين از زده وحشت من و ميزنم شيرجه هايم تيمى هم همه
 :زدم

 شونو جريمه ميكنم تايين من بردم من آخرو دست نه نه _ 

  

 كردند موافقت حرفم با همه 

 بخونه بايد واسمون _ 

  

 را دلم هاى زخم تمام ميتواند صدايش ميدانستم گفتم را آرزويم كه ميداند خدا 
  بخشد مرحم يكباره

  

 قطف ميخونه عالى معين هدف به زدى :گفت سعيد كشيدند كف و زدند جيغ ها بچه 
 ؟ چرا نميدونم خوندن از فراريه

 شم منجمد كه اينه از بهتر ميخونم نه :گفت و آمد كنارم معين 

  

  دتخو خاطر به فقط دختر بود تر آسون واسم پريدن آب تو :كرد نجوا گوشم در بعد 

  

 !!!! دهد انجام كارى ميتوانست هم من خاطر به اينكه از كردم ذوق قدر چه 

 از تر نزديك من به ولى بود نشسته وسط معين بودند نشسته مشتاق و منتظر همه 
  بود سايرين

 چه زيبايى اين به را كالسيكى آهنگ چنين نشدم توقع اصال كرد شروع كه وقتى 
 !! كند رها را صدايش و بزند چهه
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 !! 

 دميبخشي دوباره جان را جانم بود من متمركز كه خاصش نگاه و ميخواند كه زمان هم 

  

 دارا ما هوای هم تو یارا" 

 وفادارا بشو هم تو 

 نگهدارا دگر مرا 

 دارا سر تو ما قلب به !جانا! محبوبم 

 جان بگو ما به فقط ، مانا بمان ما کنار 

 گیرا دامنت به مرا و باش تر آتش 

 را زلیخا ما یاد به روز هر جهان آن از بیار 

 دارم را تو ، فقط فقط 

 دلدارم ،تو تویی فقط 

 گرفتارم تو جان به 

 جااااااان جانم، 

 ماست هوای هوا بگو بیا ، بیا بیا  

  

 ماست برای دعا تو نگاه ، چرا چرا 

 کن دعا مرا 

 ما صدای ر َسد کنم صدا ، کجا کجا 
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 ما دعای ر َسد تو به فقط ، خدا خدا 

 کن صدا مرا 

 ماست هوای هوا بگو بیا بیا بیا 

 ماست برای دعا تو نگاه چرا چرا 

  کن دعا مرا 

 ما صدای رسد کنم صدا کجا کجا 

 ما دعای رسد تو به فقط خدا خدا 

 کن دعا مرا کن صدا مرا 

 " ...کن دعا مرا کن دعا فقط 

   

 و سخت ، شيرين و تلخ لحظات همه در هميشه كردم دعا ... كردم دعا فقط من و 
 !!بس باشى من براى تو آسان

  

 كه كسى تنها ، بودم من بود تر چشمانش كه كسى تنها زدند كف همه شد كه تمام 
 ...بود من معين   شيرين لبخند يك با بود مانده من چشمان روى خيره

 ...كرد تمنا را صدايش دوباره وجودم تمام و كرد جبران را هايش تلخى همه 

 ٣٢ قسمت پايان 

 ������������������������������آهنگ فايل  

  

  الرحيم الرحمن الله بسم 

 ميميرد امشب مرد اين ٣٢ قسمت #٣٢  
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 دارم دوستت من که حال �� 

  

 کن فراموش را دموکراسی 

  

 فقط باید بودنت 

  

 ��! باشد نــــــم مال 

  

  

 رزط چنين ميتواند من معين جز كسى چ !ميدهى؟ آشنايى كم كم عزيزم ناشناس 
 !؟ باشد داشته فكرى

 هالب را داشتنت دوست ميخواهى ميدانم ، ندارى را آوردنش زبان به توان كه ميدانم 
 يچه است ترسيده عشق از دلت ميدانم كنى پنهان افتاده دور جايى ات مردانه دنياى الى

  ام راضى و ميبالم هم احساست ابراز ناشناسانه همين به من نميگويم

 ... است آزادى عين تو ديكتاتورى بگير را دموكراسى 

 دبياي خانه به داشتم دوست برود نميخواست دلم امشب شدم تنگ دل زود قدر چه  
 عذاب شدت به بود ديگرى جاى اش اصلى خانواده و اش اصلى خانه اينكه از گاهى

 راىب حتى ميخواست را عطرش استشمام دلم بود تنگ نابش صداى براى دلم ميكشيدم
 ... بودم تنگ دل هايش اخم و ها تلخى

 ار  بالشش كشيدم دراز تختش روى رفتم اتاقش به نفهمد عمه كه طورى پاورچين 
 نميشد؟؟ سيراب چرا عطش و تشنگى اين فشردم سينه به و بوييدم
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 !دور؟ يا هستيم هم نزديك نميدانستم گرفت بغضم 

 بوديم؟ ايستاده كار كجاى ما 

 حتما و است عماد خواهر ژاله كه درك به ام راضى بودنش گاه به گاه همين به من 
 ...نصب و اصل بى من و است نامدار او كه درك به زيبا

 تسخير را وجودم سرزمين خواب كم كم ميتپد؟ او براى هنوز دلش !؟ معين دل اما 
 ...ميكند

  

 دلم هم شايد ندارم را خواب بر غلبه قدرت هنوز ميكند نوازش را صورتم دستى 
 :هايم اماگوش است شده كنجكاو هايم چشم شوم بيدار نميخواهد

 دختر _ 

 (عزيزم !!!دختر جان اى ) 

  ندارى تخت خودت شما دختر _ 

 (رفت؟؟؟ آبروم برده؟ خوابم اينجا ديشب واى ) 

 پريدم فنر مثل جايم از 

  بود تنش آبى ورزشى گرمكن ست 

 يعنى ..اينجا نميخواستم من ...من ... من واى _ 

 :كرد نوازش را صورتم باز خنديد 

 يادىز  دوييدم اينجا تا خونه از گرفتم پاچه كله پاشو كه نشده چيزى نداره عيبى _ 
  سوزوندم كالرى

 شيم اربيد سحر كله بايد چرا جمعه صبح رئيس ا   :گفتم و دادم تنم به قوسى و كش 
  كه خوابه هنوز ماهم پرى اصال؟

 زهرا؟ بهشت برى نميخواستى مگه _ 
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  مياد خوابم من خدا رو تو بريم ميشه عصرم زوده خيلى اوووووووو _ 

  پس بخواب اتاقت برو پاشو _ 

  من اتاق توى برو تو ميخوابم همينجا نه _ 

 اونجا؟؟؟ ميشم جا قواره و قد اين با من بچه _ 

 ام خسته من خوب چه من به _ 

 لاو كشيد دراز كه كنارم ، كشيدم سرم روى را پتو و شدم پخش تختش روى بعد 
 بكشم نفس حسابى و درست حتى نميداد اجازه شرم كم كم اما شدم خوشحال

  بخواب تر جمع يكم خوابيدى دريايى ستاره مثل چرا _ 

  هستى انگورى گوريل قد تو چه من به خوب _ 

  باقيه؟ نيمتم و قورت دو كردى اشغال منو تخت _ 

 ميپره خوابم االن زدى حرف قدر چه ايشششش ديگه بخواب رئيس _ 

  

  ببينم ور اون برو رويى پر خيلى :گفت و زد پشتم آرامى لگد با 

 او به پشتم كه طور همين بوديم گرفته آرام هم كنار حال و كردم جمع را خودم كمى 
 كردم صدايش بود

  معين _ 

   

 بله _ 

  !!(جانم؟ بگه ميميره ) 

 ؟ بستنى بريم عصر ميشه _ 

 ميريم برگشتيم وقتى باشه _ 
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 بريم؟ عماد با ميشه _ 

 رفته عماد _ 

 كجا؟ پرسيدم تعجب با 

 جنسا ترخيص واسه روز، چند بندر فرستادمش _ 

 !عماد؟؟؟ چرا شركته هزارمه رده كارمند كاره كه اون واى _ 

  بيراهه فكر به زده كه داشته آزاد وقت زيادى _ 

 كن آشتى باهاش حداقل بدجنس داره ه*ا*ن*گ _ 

  ميپريد خوابت داشت ديگه بخواب _ 

  بود گزاشته هايش چشم روى را دستش كردم نگاهش و برگشتم 

 دختر _ 

 هوم؟ _ 

 بله نه هوم _ 

 جان؟ ميگى بله جاى تو مگه _ 

  بگو تو خوب_ 

  جان جان جان جان ، بيا كه نميميرم _ 

 نخور وول _ 

 ميدم قر دارم _ 

 ام جدى باش آروم يكم يلدا _ 

 بگو چشم _ 

 شركت بياى هفته ٢ نميخواد فردا از _ 
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 چرااا؟ :گفتم بلند صداى با 

  ميگم بعدا باشه چراشو _ 

 عماد؟ و من بدون تنها دست تو _ 

 جونين بالى نيستين دست عصاى دوتا شما _ 

 كردم؟ كار چى مگه من _ 

  كن استراحت هفته ٢ نيست خاصى كار شده تموم پروژه _ 

 خونه تو ميميرم من _ 

 دارم ام ديگه كار يه بخون امتحانات واسه _ 

 ؟ چى _ 

 ميگم كه كارى روى بزارى تمركزتو ميخوام _ 

 بگو؟ خوب هست چى _ 

 ميگه هرچى و كن گوش حرفهاش به اينجا مياد ساعت ٢ روزى فردا از خانمى يه _ 
 بدى انجامش نحو بهترين به كن سعى

 چيه؟ قضيه _ 

  بخواب نكن بحث هم ديگه مراسمى ٢ واسه باشى آماده ميخوام _ 

  

 ...نياوردم در سر حرفهايش از باز افتاد شور دلم 

  

  منشستي جا در و شديم بيدار زمان هم ميزد در به كه عمه صداى با بعد ساعت چند 
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  بيدارى آقا آقا _ 

 هيس :گفت و گزاشت دهنم روى را دستش معين كه بزنم جيغ بود نزديك ترس از 
  نگو هيچى

  ما پرى جانم _ 

  شده؟ چيزى يه آقا تو بيام ميشه _ 

 شده؟ چى ، بپوشم لباس بزار _ 

 رفتم شد مطمئن كه بعد و بروم حمام داخل كه كرد اشاره من به دست عالمت با  
 ميشنيدم را صدايشان شود وارد ما پرى داد اجازه

 شده؟ چى _ 

  نيست _ 

 نيست چى _ 

 بود مرگيش يه ديشب اين آقا يلدا _ 

 ميكرد گريه عمه انگار 

 ولى هشد آدم ميشه پر پر داره بچه اين ولى دادى قول تو آقا شه وابسته نزار گفتم _ 
 بوم پشت سمت اون از

  

  رفته همين واسه بود عجيب حالش ديشب ميوفته داره 

  

  :گفت و كرد بلند كمى را صدايش معين 

 شما دادم اجازه بهش خودم روى پياده رفته ميگى؟ چى عزيزم واسا لحظه يه د  _ 
 نيست كه ما اسير ميكنى شلوغش چرا سريع ، بودى خواب
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 ...'يهو ميترسم آقا آخه _ 

 :كرد قطع را حرفش 

 قرصمو داروخانه برى ميكنه درد سرم من كنى لطف االنم ميشه نترس هيچى از _ 
 بگيرى؟

 دارما درد سر قرص مادر؟ چته برات بميرم _ 

 رمب نميتونم اصال ميخوام معذرت بگير كن لطف مينويسم اسمشو كه اين نه _ 
 سرم وضع اين با بيرون

 ميام جلدى ميرم خودم مادر بنويس نه نه _ 

 خنديد و كرد باز را حمام در معين بود رفته گويا عمه بعدكه دقيقه چند 

 شد آبرو حفظ بيرون بيا _ 

 كردم استفاده جيش واسه اتاقت سرويس از باش راضى راستى آخيش _ 

 يلدا اى ديوونه _ 

 تازه ديدى كجاشو خيلى آره _ 

 ميساختيم كه كوچك هاى خاطره همين ميدانستين چه و داد تكان سر خنديدم  
 ...روزگارى

  

 ٣٢ قسمت پايان 

  

 تعالى بسمه 

 ميميرد امشب مرد اين ٣٥ قسمت ٣٥# 
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 با و ميگرفت اى جانانه هاى لقمه چنان معين اما نبودم پاچه كله اهل زياد كه اين با 
  بود شده بيشتر خوردن براى تمايلم هم من كه ميخورد اشتها

  ميداد جا دهانم در ناگهانى صورت به و ميگرفت لقمه خودش هم گاهى گه 

 به رحم ميخورى قدر چه باشى دكتر نمياد اصال بهت تو خدا به معين بسه _ 
 كن كلسترولت

 وضيحت ديگه يبار واست رو دكترا فلسفه مجبورم انگار بعدم نيستم ديگه بودم _ 
 بدم؟

 رد هم عمه صداى بار اين كرد آماده خودش براى قبل دفعه از بزرگتر اى لقمه باز و 
 بود آمده

  ميشيا بدتر ميكرد درد سرت تو مادر ميگم _ 

  

 و افتادم خودم شدن پنهان حمام در و معين دروغ ياد ، عمه جمله اين شنيدن با 
 كرد نگاهم چپ چپ هم معين خنده زير زدم ريز

  بخورم نتونستم هيچى ديشب خدا به ما پرى _ 

   

 ميكرد نگاهش نگرانى با عمه 

 ود بود تنگ كتش ديشب ميخوره شركت تو داره شب تا صبح ميگه دروغ عمه _ 
 نميكنه سنشو مراعات ذره ٢ شكمش تو شده جا اش هميشه از كمتر لقمه

  

 دادم خالى جا سريع من و كرد پرتاب سمتم را ميز روى دستمال 

 ميكنى سنت سنت هى بابابزرگتم من مگه تربيت بى _ 

 خودمى اخالق گند البته و شكمو پيرمرد غول تو _ 
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 حلواى و خرما سينى عمه برويم زهرا بهشت به شديم آماده و داد انصراف باالخره 
 راه طول در جلو عمه و معين و نشستم عقب من ببرم ماشين داخل كه داد دستم را خيراتى
 هك ميداد تذكر مدام هم معين ميكردم شوخى و ميبردم جلو صندلى دوتا بين از را سرم
 اين دبع پدرش براى عمه رفتيم بزرگم پدر مزار سر همه از اول نكنم اذيت و بنشينم صاف
 خاطره ياد عمه با مدام و ميشناخت اورا هم معين بود جالب ريخت اشك باز سال همه

 !!(است داشته سكونت نامدار عمارت در عمه همراه هم بزرگم پدر پس )ميكردند هايشان

 به ولى رفتن براى داشتم عجله مدام بنشينم نميخواست دلم حتى پدرم مزار سر 
 آذر از عشقش حاصل چون نداشت دوست مرا وقت هيچ مرد اين نشستم عمه احترام
 هايش تحقير هايم خوردن كتك بود گوشم در هايش فرياد صداى هنوز بودم خيانتكار
 ... هايش گرفتن ناديده

 و پدر عشق اما نبودم متنفر او از آذر مثل شايد نداشتم دوست هم را پدرم من 
 ...نبود كار در هم فرزندى

 ميشى اذيت ميدونم يلدا بريم :گفت و آمد كنارم معين 

 رهاپولدا كه عجبم در واقعا و رفتيم نامدار خاندان خصوصى آرامگاه به عمه اصرار با  
 !ميكند؟ فرق چرا ما امثال قبر با هم قبرشان

  

 سنگ عشق با و نشست زانو روى كودكى چون مادرش مزار سر همه از اول معين 
 كه بود خودم سال و سن هم بود جوان خيلى مادرش عكس شست گالب و آب با را قبر
 :گفتم دل در و شدم خيره عكسش به ! عزيزم معين مادر نامدار مهرخ بود كرده فوت
  آوردى دنيا به معينو كه مرسى

 ترم پايين ازش خيلى من كه هرچند بشه من مال بشه كاش فقط 

 زا يكى سر هم عمه زد آتش ما مقابل در سيگارى بار اولين براى سكوت غرق معين 
 يرهخ كه بود معين به توجهم تمام ولى ميريخت اشك و ميخواند قرآن و بود نشسته مزارها
 بود خودش سيگار دود در
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  من همسن بوده جوون و خوشگل خيلى مامانت _ 

  خاكش از دور _ 

  باشه شاد روحش _ 

 نميشد مرگ جوون شه باردار نميكردن مجبورش اگه _ 

 كرد؟ مجبورش كى _ 

 پدربزرگم خوب ولى شه دار بچه كه كرد ممنوع دكتر خواهرم زايمان بعد ، جهل _ 
 اسهو كشوندن مرگ تا رو بيچاره زن پدرش ستم و جهل تابع هم پدرم و ميخواست پسر نوه

  پسر يه داشتن

   

 ميكشيد دوش به را سنگينى غم صدايش قدر چه سوخت معين براى دلم 

 ار  مزار گاليه و بغض و اكراه با داشت من شبيه حسى درست پدرش مزار سر هم او 
 و مهرسام بود پسرهايش شبيه چهره نظر از قدر چه نامدار جهانگير خواند فاتحه و شست
  بودند كشيده پدر به دو هر معين

 سر بر گويى ميخواند قرآن وجود اعماق از چنان نامدار جهاندار مزار سر باال عمه  
 روسرى گوشه با را اش گونه روى بر آمده فرود اشك گاهى گه است نشسته عزيزش مزار
  ميكرد پاك اش

 ميكرد ياد خوبيات از هميشه جان عمو پريما _ 

 ميكرده هم ما ياد و داشته معرفت عموت خوبه _ 

  

 شكايت و دل و درد خيلى انگار بود خاص و گنگ خيلى عمه هاى حالت بود عجيب 
 مادع مهربانى به صورتى نبود برادرش شبيه اصال كه مردى بود آورده نامدار جهاندار براى
 بودم آرام مزار اين سر بر هم من ، ميشناختمش گويى بود آشنا برايم قدر چه و داشت
 ...آرام
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 تمگذاش احترام سكوتشان به است گرفته جفتشان حال كردم حس بازگشت راه در 
 ماشين هاى كن پاك شيشه رقص كرد ماشين شيشه روى زدن شتك به شروع كه باران
 كرد خود بى خود از مرا جاده كنار فروش گل پسرك و باران صداى و معين

 وايسى؟ ميشه _ 

 عزيزم؟ چرا _ 

 (شده هم مهربون اوهوك ) 

 نيست خوب يكم حالم _ 

 گرفتت؟ ماشين دارى تهوع حالت : گفت نگرانى با عمه  

 ام حامله عمه بابا نه :گفتم كرد توقف جاده كنار كه معين 

  اينجاست مرد سرت تو عالم خاك حيا بى :گفت و زد اش گونه روى عمه  

  

 سخي بارونه كجا :گفت كه كردم باز را ماشين در كرد نگاهم چپ چپ آينه در معين 
  ميشى خوب بشين صاف بخور پشت از بردار آب يكم ميشى

  

 ميخواست بارون دلم فقط گفتم دروغ خوبه حالم من _ 

 دوي و كردم باز را دستانم بعد و 

  

 معين بود خودم سهم فقط و فقط باران همه انگار بيابان اين در جاده كنار دم 
  :زد داد و شد پياده عصبانى

 شو سوار بيا ديوونه 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 307 

 زدم جيغ بلند صداى با  

 بازى بارون يكم خدا رو تو بيا نميام _ 

 را پسرك هاى گل تمام اينكه از بعد خودش و بماند ماشين داخل كرد وادار را عمه  
  آمد سمتم خريد

  چل و خل ميخورى سرما _ 

  خريده گل واسم نامدار معين اوووف _ 

 رفتمميگ قاب بايد را لبخند با باران زير معين بوييدم دل جان با و گرفتم را ها گل 
 عمرم همه براى

 بگيريم عكس ٢ مياى يلدا جون _ 

 اينستاگرام؟ واسه _ 

 خودمون واسه فقط نه _ 

 بگير باشه _ 

 بدى گوشيتو ميشه نيست خوب كيفيتش من گوشى _ 

 كه كرد خود نزديك آغوشش در را من گرفت باال و كرد تنظيم را اش گوشى دوربين  
  كرديم ثبت را مان زده باران هاى صورت بگيريم جا دو هر دوربين كادر در

  ميخورى سرما بريم بيا عكس از اينم _ 

 دقيقه ٢ فقط بريم راه بيا يكم نداره عيب _ 

 دقيقه ٢ فقط _ 

  

 !!! است شنيده را دعايم مادرش حتما ميرقصد دلم ساز به امروز چرا 
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 ... است زمين كره مرد تنها امروز مرد اين زديم قدم باران در 

  

 دختر شد دقيقه ٢ _ 

 بگيرم بيا ميدوئم اصال بشه بيشتر كاش _ 

 هچ هر خورد نميشه قرص آمپول جاى بدونى گفتم حاال نخورديا خوردى سرما يلدا _ 
 بدو ميخواى هرجا تا حاال كنى التماس هم قدر

  

 ، خريدم جان به هم عمه غرهاى حتى برگشتيم ماشين به و شدم تسليمش ناچار 
 نگاه مرا فقط لحظات تمام بستنى خوردن موقع و خريد بستنى برايم بود داده كه قولى طبق
 ...داشتم دوست ميكرد دريغ من از سخت اول روزهاى كه را نگاهش من و كرد

 ٢ فقط او و باران زير داشتم پالتو من آمد يادم تازه خورد سرما معين كه شب آن 
 حال بى هايش چشم ميكرد سرفه و داشت تب داشتم وجدان عذاب قدر چه ، نازك پيراهن
  بود شده آلود اشك و

 كانت نميتوانستم معين تخت كنار از استرس از بخوابد كه كردم راضى زور به را عمه 
 بخورم

 بود سرد خيلى هوا بود من تقصير معين _ 

 سالمه چند جيره اين بودم نخورده سرما ساله چند نه _ 

  داغى قدر چه الهى بميرم _ 

  ميشم خوب نيستم كه بچه نزن حرفو اين ديگه هييس _ 

 گفت و رابست هايش چشم 

 اتاقت هم شما برو _ 

 ميخوابم اينجا _ 
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  نه _ 

 آره _ 

  

 داىص اما برد خوابش كردم صبر نداشت گفتن زور توان كه بود شده ضعيف آنقدر 
 هذيان بودم مطمئن كرد صدايم كه خواب در ميكرد تكه هزار را دلم خواب در هايش ناله

 ميگويد

 ! يلدا _ 

  يلدا جان :گفتم و گرفتم دستم ميان را دستش 

  نرو _ 

 آخه؟ برم دارم رو كجا ؛ گفتم بغض با 

  ميبردت بود گفته پيمان _ 

 (ميبينه؟؟؟ س*و*كاب ) 

  .رفتى چرا كشيده نقشه حرومزاده اون _ 

 خواب از آمد نمى بر من از گريه جز كارى بود شده عرق غرق صورتش تمام كم كم 
 ميقع خوابش و كرد اثر داروها ساعتى از بعد ميخوابيد كوتاه دقيقه چند دوباره و ميپريد
 بگزارم هم روى چشم قدرى توانستم هم من آمد پايين تبش و شد

  

 !!!بود جذاب لعنتى هم خورده سرما گرفته صداى با 

 ميگيرى درد گردن االن عزيزم پاشو خوابيدى چرا اينجورى عزيزم !! خانم يلدا _ 

  

 كردم باز سختى به را چشمانم شوم بلند كرد كمكم 
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 بهتره؟ حالت _ 

 خوبم عزيزم آره _  

  

  اش سينه در صورتم و بود سرم زير دستش خوابيدم كنارش تخت روى 

 يكم؟ بخوابم همينجا ميشه _ 

 شدى اذيت ديشب بابايى بخواب _  

 پاك ام حافظه از را ام زندگى همه هاى بدبختى و دردها و ميكرد نوازش را موهايم 
 ميكرد

 نستهميتو طور چه خوابيده آروم بغلم تو االن كه فرشته اين كه دنيا كار تو موندم _ 
 بشه بد و باشه متنفر دنيا و خودش از اينقدر

  

 ودخ الشعاع تحت را ضميرم تمام تو عشق بگويم خواستم بدهم را جوابش خواستم 
 ...ندارد جايى نفرت براى عشق جز دلم ديگر و داد قرار

  فشردم آغوشش در و كردم جمع را خودم بيشتر فقط جوابش در ولى 

 ميكرد دعوت خواب به مرا لب زير و ميكرد نوازش را كمرم آرامى به 

 ؟ بره يادم ميكنى ناز دارى رو كمربندها جاى رئيس _ 

 باشى آلو خواب نبايد امروز آروم بخواب ، بره يادت وقت هيچ نميخوام عزيزم نه _ 
 مياد معلمت وقتى

 شركت نرو بمون هم تو پس _ 

  كه كنيم تخته درشو بايد ديگه بابايى؟ نرم ميشه _ 

 ؟ باشه مواظبت كى پس بيام نميزارى كه منم خوردى سرما آخه _ 
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 نيستم بچه كه منم دلم عزيز هست خدا _ 

 بخورى بيارن چى همه واست بگو پس _ 

 نباش نگران شما چشم _ 

 ؟ جوونه زنه اين _ 

 ميانساله عزيزم نه _ 

 خوشگله؟ _ 

 نميدونم _ 

 بلنده موهاش _ 

 سواالييه؟ چه اين _ 

 نه؟ يا كنم حسودى بايد بهش ببينم ميخوام آخه _ 

 حد در رو كسى اصال قائله ارزش خودش واسه كه آدمى نكن حسودى هيچكس به _ 
 نميبينه حسادت

 تو كه اونايى حتى ميشه حسوديم برت و دور دختراى و زن همه به جديدا من _ 
 بودن ات گذشته

  

 ...(زدم دريا به دل شدم؟ شجاع ) 

 ؟ دارى دوستش هنوز _ 

  

 بخواب هيييييس :گفت و فشرد خود به بيشتر مرا 

  

 !داشتنش؟ دوست از فرار يعنى اين و 
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 گرفتم تماس هرچه شد تنگ عجيب معين براى دلم كه بود ظهر از بعد ٢ حدود 
 خوردم جا واقعا كه فرستاد پيام يك فقط و نداد جواب

  

 تا ونجاا نميام منم بزنيم حرف نميخوام كالست روى كنى تمركز قراره كه هفته يك " 
 " اى آماده بگه معلمت كه وقتى

  

 اش رحمى بى از 

  

 موزشآ و معلم اين جريان نميدانستم نميشد، تنگ دلش اينكه از بودم كرده بغض 
 ينا در دنيا زنانه وقار و كالس تمام كردم حس شدم رو روبه او با كه وقتى ؟ چيست هايش
 شكل و كند تقويت هايم عضله چون را من هاى دخترانه است آمده و است شده جمع زن
 ينع در بگيرد ايراد هم كشيدنم نفس مدل از بود مانده كم فقط دوساعت اين تمام در دهد
 دمفهمي من آخر در و ميداد آموزش را نكته به نكته حوصله با و مهربان بسيار بودن جدى
 !!!بسازم نو از و بكوبم را يلدا بايد

  

 ميخواندم درس هايم امتحان براى يا بودم كالس فشار تحت يا هفته يك اين تمام 
 گه ، بود مان نفره دو عكس سيدن*و*ب ام دلخوشى تمام بودم معين تنگ دل عجيب
 دوباره هفته اين اتمام از بعد كه اين خوشحال و ميكردم صحبت عزيزم عماد با هم گاهى
 ...ميشويم جمع هم كنار
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 به را خودم سريع امتحانم اولين از بعد و شد تمام لعنتى هفته يك آن باالخره 
 زنمب در اينكه بدون تنهاست شدم مطمئن وقتى بود همايش اتاق در معين رساندم شركت
  شدم اتاق وارد

 نم ديدن با ميشد خودم دكتر آقاى واقعا ميزد را شيكش طبى عينك وقتى كه واى 
 زد لبخند و داد تكان سر

 !چرا؟ اومدى خبر بى _ 

 عهدف يه همين بودن آداب مبادى بيخيال : گفتم و سالن انتهاى دويدم سمتش به  
  شده تنگ دلم من ، هفته اين كالس همه خيال بى رو

  

 براى شدن فدا تمناى لحظه هر جانم و ميخنديد دادم جاى آغوشش در را خودم 
  داشت را هايش خنده

  يلدا اى ديوونه هم باز باشى آموزش تحت سالم ٢ تو _ 

 بزار خدا رو تو عينكتم عاشق من يعنى دكتر آقاى خونه ديوونه ببريم بايد اوهوم _ 
  بگيرم گازت

   

 بگير بيا :گفت و گرفت دهانم جلوى را دستش _ 

   

 هميشه عادت طبق بودم آغوشش در هنوز شد آرام دلم و گرفتم گاز را دستش كنار 
 خدمتت در ميدى افتخار شام شدى خانم كه حاال :گفت و زد كنار صورتم از را موهايم اش
  ؟ باشم

  

 نامدار جناب ميشم خوشحال شما همراهى از حتما اوه _ 
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 ...شب آن بدانم آنكه بدون خنديديم جديدم زدن حرف نوع از دو هر بعد 

 ٣٥ قسمت پايان 

  

  او نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٣٦ قسمت ٣٦# 

 گیرد می دلم گاهی" 

 دهند می فریبت گرم لبخندی با سردشان نگاه پس در که هایی آدم از 

 کند نمی گرم که خورشیدی از میگیرد دلم 

 دهد می تاریکی که نوری و 

 دهند می فریبت ها افسانه شیرینی چون که ازکلماتی 

 گیرد می دلم 

 فشارد می را دستت که دستی آور چندش سردی از 

 بیند نمی را تو وقت هیچ و توست به که نگاهی و 

 ...شدم بلد را ها كوچه 

 ...را رنگها...را خیابانها  

 ...را ضرب جدول  

 نمیشوم، گم راهی هیچ در دیگر 

 ...میشوم گم آدمها میان هنوز...اما 

 ..."نیســـــــــــتم بلــــــــــد را آدمهـــــــــا مــــــــــــن  
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 ذكر خانه اين هاى ديوار تك تك روى بود قرار امشب ام شده شاعرى عجب امشب 
 ولق به من ميدانم تنها و شوم ام پريده رنگ روياهاى عروس بود قرار امشب بنويسم عشق
 ...وبس هستم ديرپا خياالت عروس تنها و تنها عزيزم فرخزاد فروغ

  

 پوشيدم سپيد كردم جديدم فرانسوى عطر غرق را خودم پوشيدم لباس خانمانه 
 جبع آينه بود سپيد و بكر لباسم چون هنوز كه عشقى حرمت به شايد ؟ چرا نميدانستم
 !! امشب بود شده مشوقى

 ميرساندم را خودم سريعتر بايد و بود منتظر جانانم جان 

 وهما گويا ميرسيد نظر به كمتر خيلى سنش بود زده را ام عالقه مورد پاپيون همان  
  ردك تحسين هايش چشم با بگويد سخنى اينكه بدون را ام زيبايى بود گرفته عطر دوش

 اواقع و ميشود خالصه جا تكه يك همين در من براى امشب دنيا رستورانيم در حال 
 !؟ ميخواهم چه خلوت يك و من و باشى تو كه همين جز دنيا از مگر

 معين ميدزدد من از نگاه اندازد مى پايين سر دارد؟ فرق هميشه با نگاهش امشب 
 نيست؟ خودش چرا امشب من

  

 دلچسب قدر چه ميكند اش سجده بدنت هاى سلول تك تك كه اويى كنار در شام 
  ميشكند سكوت است

  يلدا _ 

 جان؟ _ 

 وقتشه امشب _ 

 !هنوز؟ چرا است پايين سرش 

 چى؟ وقت _ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 316 

  نريز هم به باشه هرچى جوابش باشى آروم بده قول قبلش _ 

  !ميشورند؟ رخت عمه قول به چرا دلم در  

 شده؟ چى _ 

  كن ازدواج من با _ 

  

  است حركت تمام از ايستادن حال در بنوازد شاد اينكه جاى چرا قلبم 

 چى؟ _ 

 ميزند؟ حرف و است گرفته چشمانش جلوى را دستش چرا 

 است فاصله سال ٢٣ كه اى بچه از كه بشم پست اينقدر نميكردم فكر وقت هيچ _ 
  كنه ازدواج باهام بخوام ديدم رو دنيا رنگ زودتر دهه ٢ و بينمونه

  

 معين امشب سرود تكخوان و است شده الل زبانم است؟ ازدواج پيشنهاد !پست؟ 
 است

  

 جورايى يه شدم نزديك خيلى بهت دادم كه قولى و قوانينم خالف بر مدت اين _ 
 كه معينى نشدم رد قرمزهاى خط از من ولى ندارم دوريتو طاقت و خودمى از ميكنم حس
 بذر واسه جايى وجودش تو ، دور انداخته و كنده حواسشو تمام پيش سال ٥ روته روبه
 يموش نزديك بهم بيشتر مرزى و حد يه از نزاشتم مدت اين تمام اگه ، نداره كاشتن عشق
 امشبو، ميدونستم ديدمت كه اول روز از بود روزى همچين واسه گرفتم خودمو جلوى

 بهت حسى هيچ كردم سعى همين خاطر به كنى ازدواج باهام كه ميخوام ازت ميدونستم
 غدرو عشقت و حست همه و بود نقشه نگى ساعتى همچين و روزى همچين كه نكنم پيدا
 من نيستم هم دارم دوست همراهم و كنارم رو تو كه اين منكر ولى نيستم عاشقت من ،
 نم نداره تاثيرى هيچ رابطمون ادامه تو باشه هرچى جوابتم كنم ازدواج باهات كه دارم نياز
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 فتهس ازدواج اين قبول ازاى در ميخواستم اول روز راستش هم كنار ابد تا دوستيم دوتا تو و
 چه آره بگى چه ارزشه بى ها سفته اون كرده فرق هوام و حال االن اما بدم پس بهت رو ها
 رو وت خانوادم با رويارويى واسه داشتم نياز مدت اين كردم نابودشون وقته خيلى نه بگى
 ؛ بده جواب و كن فكر ميخواى قدر چه هر وقتشه ديگه ميكنم فكر و كنم هماهنگ يكم
 دنكر  اجبارم كس هيچ بهت كمك واسه دادم پولو اون كه روزى نيست اجبارى كردن كمك
 كن كمكم بود ميلت اگه هم تو

  

 در باز كه چيست آتش ميشود؟ خراب سرم بر كه است شده كوتاه آسمان سقف 
 ىسنگدل تمام براى اشك اى قطره است محال نه !؟ بغض ميكشد؟ زبانه لعنتى دل اين
 ميلرزد صدايم بريزم هايش

 من از بهتر اينهمه دارى؟ من با ازدواج به احتياج چرا تو _ 

 هجوم زير كه دخترى ضعيف پيكر روى ميگستراند سايه غمش از پر نگاه 
 ... است شكسته پيش دقيقه چند حرفهايش

  ميگم بهت گفتى نه يا آره كه بعد چراشو _ 

 چيه؟ من تكليف _ 

 رو تو نكرد بازى هندى فيلم با نخواستم من يلدا ميكنم خوشبختيت واسه كار همه _ 
 دارهن كارى من واسه زنى هيچ دل آوردن بدست ، بگيرم رو مثبت جواب فريب با و كنم رام
 دادم فريبت من و شدى مغموم نكنى حس بعدا كه باشم راست رو خواستم اما

 كى؟ تا _ 

 عزيزم؟ كى تا چى _ 

 :ميگويم خودش لحن با و ميزنم پوزخندى  

 عزيزممم دارى نياز كمكم به كى تا _ 

  نميدونم _ 
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 هباش نداشته نياز بهم فقط و باشه عاشقم كه باشم كسى زن روزى بخوام اگه _ 
 چى؟

  

 است شده خوبى دار خود عجب امشب اما ميشود خون غرق چشمهايش 

  

 ازدواج اول سال بعد بخواى وقت هر ميدم طالقت _ 

  خوبه خيلى خوبه _ 

  دردناك عصبى هاى خنده ميخندم 

  نشكنى بعدا ميخوام همين واسه عزيزى خيلى واسم تو يلدا _ 

 اعالم بهت فردا تا جوابمو بود خوبى شب شامت از ممنون نامدار معين هيس _ 
 شب ميكنم

  

 بخير 

  

 ميخيزد بر هراسان ميشوم بلند كه جايم از 

 ميرسونمت _ 

 ميزنه بهم حالمو تو با ماشين بسته هواى تو بودن _ 

  

 است شده دار خود امشب عجب 

  

 برو باهاش رستورانه در جلوى سامى ، ميزدم حدسشو _ 
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  بخير شب صداقتت و مندى سخاوت همه اين بابت ممنون _ 

 لطفا نگو چيزى پريما به فعال فقط _ 

  

 است پوزخند تنها جوابم 

 هك اى خانه ميگردم بر خانه به ميگذارم جا رستوران آن در احساسم همه با را معين 
 ...است سنگى مرد اين عطر و ياد سر تا سر

  

 همه معنى و كردم برف در را سرم كبك مثل كه شد چه ؟ خوردم را حماقتم چوب باز 
 بس، و بود ام زندگى عشق تنها كه كسى براى بودم همراه يك تنها نفهميدم را رفتارهايش
 مردى با شدن سطح هم براى را خودم نميدهد تسكين را دلم درد فرياد، نه اشك نه امشب
 مشد تحقير دلش در شدن جا براى قدر چه !دادم تغيير قدر چه ندارد من به حسى هيچ كه
 ؟

 رب نميتوانم ديگر كه زدى طورى اينبار مريزاد دست نداشت حرف آخرت بازى خدايا 
 ميماندم زندان هاى ديوار اسير ابد تا كاش بودم داده جان بازداشتگاه همان در كاش ، خيزم
 ... نميشدم موجودى چنين عشق اسير هرگز و

  

 آرام قرص چند ميسوزانم ام سوخته دل   چنان امشب را سيگارم !! هايم قول و جهنم 
 !!! معين از نفرت براى تالش است فايده بى ميبلعم را بخش

  

 و من حال نگران عمه است نيامده جواب دنبال و ام نداده جواب است گذشته روز ٢ 
 دمقص نميدانم ميزنم خيابان به نزد هم به را خلوتم ميكند سعى است معينش غيبت
 هايش خاطره و ساختمان اين به لعنت ، شركتم جلوى آيم مى كه خودم به ؟ كجاست
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 از كندن دل آدم كه من به لعنت ميخواهم كنارم قيمتى هر به را معين كه من به لعنت
 است ام زندگى همه معين نام كه من به لعنت نيستم معين

  

 هچ كه ميدانم ولى ندادم را هايش تلفن جواب اينكه با است برگشته عماد ميدانم 
 ودميش شوكه من ديدن با ميرسانم اتاقش به را خودم دارم الزمش دردم تسكين براى قدر
 ميشود شكسته بغضم طلسم آغوشش در نميگويم هيچ

 روزه چند دلم جان كجايى چته تو جان يلدا يلدا _ 

  

 مدارنا معين شبيه اصال نامدار عماد اين است محكمى گاه تكيه چه ميكنم نگاهش 
 !!!بس و است جهلم جبر فقط ام شده معين اين عاشق چرا من و نيست خالى تو

 نيست خوب حالم عماد _ 

 به حواسش چرا آقام اين وضعشه چه اين دختر شدى ضعيف خيلى معلومه، _ 
 نيست نارنجيش نازك عروس

  

 افتم مى هق هق به باز 

 دم و ٢٨ روى اون فشار ؟ اينطوريه چرا روزتون و حال ؟ شده دعواتون دلم جان _ 
  !! رو و رنگ بى ميت عين كه هم تو سكته

 نميشه هيچيش اون _ 

 بوديم بيمارستان ديشبو _ 

  

 !؟ مهم نا من و است مهم معين چرا ميكنم هول چرا ميشوم نگران چرا 

 شده چش ؟ كجاست االن كجاست؟ _ 
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 رو اخد و فهميدم موقع به شديد قلب تپش و بود باال فشارش نترس بابا هيچى _ 
  ميكنه استراحت داره خونه االنم شد حل شكر

 بزنى؟ زنگ بهش ميشه _ 

 زنب زنگ بهش بيا كوتاه خانومى كه تو غده اون جان يلدا نميزنه حرف من با هنوز _ 
 كنه داغونش خودخوريش اين نگرانشم

  

 بود؟ بيچاره يلداى دل نگران كسى چه 

  !فداكار؟ يا است احمق عشق و نگرانم ميروم ميزم پشت 

 :بود غمزده و گرفته صدايش داد جواب بوق دومين با گرفتم تماس وقتى 

 جانم؟ _ 

 ...نميلرزاند را دلم گفتنت جانم ديگر  

  شركت اومدم _ 

 ميام بمون منتظرم _ 

 بيار هم رو ها سفته _ 

  اونجام ديگه دقيقه ٢١ :ميگويد بالفاصله بعد و ميكند سكوت 

  

 چه مدنفه كه است مثبت جوابم ها سفته بهاى به بگويم كه كردم بهانه را ها سفته 
 ...ام پذيرفته را شدن حقير داشتنش براى قدر

  

 است نداده تاب باال سمت به را موهايش است هميشه از تر بلند كمى ريشش ته 
 را جانم تمام اين و ميكشد نفش تند تند ميشويم اتاق وارد و ميدهم را سالمش جواب
 ميكند نگرانش
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 كردى؟ فكراتو _ 

 باشم تفاوت بى خودش مثل ميكنم سعى 

 از ميخواد دلم ولى ، ميكنه كمكت من با ازدواج چرا نميدونم بدهكارم بهت من _ 
 و بزرگتره ازم عمره يه كه سال ٢٣ كه مردى ٢ با ازدواج قيمت به حتى گردنمه كه دينى اين
 كنم ازدواج ندارم بهش عشقى مهمتر همه از و داره موفق نا ازدواج ٢ سابقه

 ( ام شده قابلى گوى دروغ روزها اين گفتم دروغ ) 

  

 قبال؟ كردم ازدواج من گفته تو به كى _ 

  ميدونن همه شركت تو _ 

 چون اينم بود ماه چند فقط عمرش كه بود مسخره نامزدى ٢ اون ميدونن اشتباه _ 
 دادم توضيح واست بشى زنم قراره

 نم جديد داد قرار توى رئيس؟ بلدى خوب كه نوشتنو داد قرار نيست، مهم واسم _ 
 كنم اضافه بايد بندها خيلى

 دار خبر خودمون جز هم كسى كنيم ازدواج سريعتر هرچه بايد االن وقتش به _ 
 كىاو چى همه داشتم خونتو نمونه قبال كردم هماهنگ رو آزمايشگاه نامه ، بعدا تا نميشه
 محضر بريم ميتونين فردا شده

  

 سرد اينقدر ازدواج اين چرا ولى است دخترى هر و من آرزوى نامدار معين با ازدواج 
 !است؟ وقوع حال در وحشتناك و

  

 بيوه چنان هلهله و كل صداى بدون عروس لباس بدون پا دير خياالت عروس من 
 و امىس حتى كسى نميزند كف كسى آيم مي در ام زندگى معشوق تنها عقد به محضر در ها

 ... نيست عشق شدن يكى اين پس   در ميدانند عقدند اين شاهد كه پسرش
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 ميدهد جا لرزانم انگشت در نشان جواهر اى حلقه 

 وقتى تا _ 

  

 متعهد ،پس منى به تاهل و تعهد تحت بدون و نيار در دستت از اينو شوهرتم من 
  اهلى و باش

  

 !!! يلدا باد مباركت اسارت حلقه 

  

 :ودگش سكوت گره كردم بازى فقط غذايم با كه رستوران در كرد سكوت ماشين در 

 دختر بخور _ 

 بگو بهم _ 

 چيو _ 

 !ميكرد؟ بهت كمكى چه من با ازدواج _ 

 وضروريت وسايل امشب شى ضعيف نبايد جلومونه سختى راه بخور غذاتو فعال _ 
 ميفهمى اونجا عمارت ميريم كن جمع

 كنم زندگى آپارتمان همون تو ميخوام ولى ميام امشب _ 

 ميكنه مشخص شوهرت كردنتو زندگى جاى _ 

 ميمونه تنها عمه _ 

 بخور غذاتو ، ميكنم حلش نباش نگران _ 

 ندارم ميل _ 

 ميشود ما جلب همه حواس ميكند پرت بشقابش در را قاشقش عصبى 
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  بريم پاشو پس _ 

 ردم اين و هيكل اين عاشق هنوز من ميوفتم راه دنبالش و ميشوم بلند تفاوت بى 
 !سم؟*و*عب

 !فداكار؟ يا است احمق عشق و 

  

  هستم ش عقد در من بفهمد امشب عمه كه است داده دستور 

 ندنميك حالل ميگويد ناسزا ميكند نفرين آيد مى هوش به ميرود حال از بيچاره زن 
 ...است نبوده خوبى دار امانت كه را معينش نميبخشد را حقش

 آغوشش در معين است شاكى هم خدا از امشب حتى ميريزد اشك ميكند شماتتم 
 در نميشنوم ديگر ميكند خواهى معذرت هم سر پشت و لب زير فقط و ميفشردش
  ميكند نجوا چه گوشش

 بفرستد نامدار خاندان بين مرا ميترسد گويا است زده وحشت است نگران ام عمه 
  شود مانعش بتواند كسى و بخواهد را كارى معين ميشود مگر ولى

 اين و خويشاوندم تنها عمه با چمدان يك با ميپوشم را ميكند تايين كه هايى لباس 
 پس توجه بى آورد مى جلو دستم گرفتن براى كه را دستش ميكنم وداع خاطره پر خانه
 دلم از جايى ولى است نشسته انتظارم در چيز چه نميدانم ، ميشوم ماشين سوار و ميزنم
 باداباد هرچه است قرص سنگى مرد اين وجود به هنوز

  

 ٣٦قسمت پايان  

  

 حق يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٣٧ قسمت ٣٧# 
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 مرتب و است گرفته ضرب پايش روى دستش با باز ندارد خوشى حال هم خودش 
 ميدهد قرار مخاطب را سامى ميكشد موهايش الى پنجه

 بود؟ هماهنگ چى همه زدى زنگ _ 

 منتظر جمعن سالن توى خونه اهل همه دستورتون طبق گفت شريفه ، آقا بله _ 
  شما اوامر

 واسشون خوبه انتظار يكم برسيم زود نميخوام بزن دور رو خيابونها پس خوبه _ 

 آقا چشم _ 

  

 مرور را ام مرده آرزوهاى و خياالت ها، خيابان به خيره كه كرد نگاهم و برگشت 
  ميكردم

 يادته كه حرفامو تك تك _ 

 ميزنم تلخى نيشخند باز  

 رئيس بله _ 

   

 ميشود عصبى 

  منبعد رئيس نگو من به _ 

 پس؟ بگم چى _ 

  اين جز هرچى _ 

  ميكنم صدات آقا منم باشه هه _ 
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 ...كشيدم آسمان تا را آقا كلمه و 

 اهاتاشتب راحت خونه اون توى من كنى پيدا تسلط رفتارت و خودت به يكم بهتره _ 
 نيستم اصال اينجا شبيه بدونى بايد نميبخشم رو

 كمربندته هم كمترينش نميبخشى راحت رو اشتباهات هميشه و جا همه تو _ 

 ىرو اون بمونه يادت كه بود روزى همچين يه واسه هدفم اتفاقا يادته كه خوبه آره _ 
 نكن خرابش پس كنى كمكم كردى قبول كه حاال نميزنى حرفم ندادم اجازه تا االنم ، معينو

 كردم حماقتو اين ها سفته واسه فقط من _ 

 مجبورى ازدواج بعد ولى نكردم مجبورت ، برو حماقتت ته تا پس _ 

 ببينم ريختتو نميخوام ديگه قيامت تا و ميشه تموم ساله يه فقط _ 

  

 ميدهد فشار عجيبش قدرت با و ميگيرد را دستم مچ 

 آخ آخ _ 

 نامدار خاندان نداره خوبيت كه اينه واسه نشده خورد دهنت تو دندونات االن اگه _ 
 ببينن خورده كتك اول بار كوچولوشونو عروس

  

 (بده نشون شرمندگيشو نميكنه سعى حداقل بيشعور ) 

  

 و امپراطورى يك وارث معين ميفهمم تازه ميرسيم عمارت به كه بعد ساعت ٢ 
 رد !!!ام ديده قاجار زمان تاريخى هاى فيلم در فقط را خانه اين شبيه است بزرگ سلطنت
 رفتهبرگ در باغى را عمارت ساختمان دور تا دور است شاهانه و زيبا بسيار بودن قديمى عين
 دارند ساله صد چند عمرى درختش هر مطمئنم كه است

  برسيم ساختمان به تا ميكنيم طى را طوالنى مسير 
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 شههمي عكس بر !! است كننده خيره ساختمان هاى كارى كاشى و رنگى هاى شيشه 
 ار  دستور همين اشاره با هم من به و كند باز برايش را در سامى تا ميماند منتظر معين
  ميدهد

 كه هميشه عكس بر معين و اند آمده استقبالمان به مرد و زن خدمتكار تن چند 
 حركت ساختمان داخل سمت به و ميدهد تكان را سرش تنها ميدهد كالم با را سالم جواب
 رب كنم نظاره را چيز همه مسير طول در ميكنم سعى ام مانده تر عقب كمى كه من ميكند
 ميدهد دستور آرام و ميكند نزديكم را بازويش بيايم راه سريعتر كه ميكند اشاره و ميگردد
 كنم حلقه بازويش دور را دستم كه

  آقا خانوادت جلوى فقط اما بيارم در رو شوهرا و زن اداى مجبورم _ 

  است تر دردناك برايش رئيس از آقا لفظ اين كنم فكر  

 وسايلش تمام و قصر اين برداشتم قدم صالبت با توام و وقار با هايم آموزش طبق 
 !است؟ من دادى قرار شوهر به متعلق

  

 كرد اعالم را ورودمان مردى مسن خدمتكار ما ورود از قبل رسيديم كه سالن به 

 آوردند تشريف آقا _ 

  

 در شد سالن وارد مصنوعى كامال لبخندى با معين اش جمله شدن تمام از قبل و 
  ميشناسم را معين هاى عمه شوهر و آوا و عماد تنها جمعيت آنهمه بين

 اج از احترامش به است نشسته ويلچر روى كه پيرمردى و جمع پيرزن تنها جز همه 
 است مشخص وضوح به كامال آوا و عماد جز همه شده گرد تعجب از چشمهاى ميخيزند بر

 خاصى عشق با را دستش و ميشود خم ميرود پيرزن سراغ تنها جمعيت بين از معين
 و كشيد معين سر بر نوازش دست دارد آرامى و نشين دل چهره كه پيرزن سد*و*ميب
 از افتاد است معروف خان اتابك همان گويا كه ويلچر روى پيرمرد به چشمم اى لحظه
  ترسيدم نگاهش خشم شدت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 328 

 :گفت همه به رو برگشت كنارم كه معين 

  نميشينين؟ چرا _ 

 :گفت داشت خاصى گويش كه بانمكى چاق زن  

 گرفتى زن داداش داداش _ 

 كمى و ندارد طبيعى حالت شدم متوجه كه كشيد كل طبيعى غير خيلى بعد و 
 بود شكنار  كه زيبايى ميانسال نسبتا زن ميكند رفتار كودكان چنان و است احوال ناخوش
  زشته شيرين ساكت :گفت خشم با و گرفت را دستش

 فيلم هك كسيه تنها كوچيكه عمه اين ، نداره اشكالى :گفت و كرد خاصى خنده معين 
 عزيزم شهناز عمه باشه شاد بزار نيست بلد كردن بازى

  

 :چسبيدم معين به اختيار بى آمد كه پيرمرد صداى 

 يه با االن گزاشتى منتظر و كردى جمع اينجا رو ما ساعته ٢ چيه بازيا مسخره اين _ 
 چى؟ كه اومدى دختر

  

 ناآش هم شما با خواستم زنمه دختر اين بزرگ آقا :كرد نگاهم و برگرداند سر معين 
 بشه

  

 اهنگ با و كشيد بلندى هيم تعجب از ناشى بلندى صداى با جمع از جوانى دختر 
 انداخت پايين را سرش سريع معين آلود خشم

  

 اين ونج پسر گرفتى اشتباه هرت شهر با رو جا اين زنته؟؟ :زد فرياد عصبى پيرمرد 
 بگيره زن نكرده جرات حال به تا مدلى اين كس هيچ داره قانون خونه
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  بزنه حرفشو ام بچه بزار نخور حرص قدر اين آقا :گفت و كرد مداخله پيرزن 

  

 زير زد و شد عاشق هم خونه آقاى باالخره گفت؛ و كرد نازك چشمى پشت شهناز 
  نايبت از اينم بزرگ آقا چى همه

  

 صدام نايب ديگه بهتره :گفت خنده ميان و خنديد معين 

  

 نكنى 

  

 همه بود ريخته هم به چيزى جمع در انگار 

 شدند ساكت جا در معين بلند صداى با كه بودند پچ پچ مشغول 

 !كردين؟ گم پا سنگ چيه _ 

  

 اب همراه لبخند ، عزيزم عماد ميكردند نگاهم تعجب و نفرت با كه جمعى ميان در 
 شد قرص دلم و داد تحويلم چشمكى

 چسباند خودش به محكم مرا و انداخت كمرم دور دست معين 

 بگين؟ تبريك نميخوايد _ 

  

 برادر عزيزم :گفت شهناز همسرش به رو اش دايى همان يا معين بزرگ عمه شوهر 
 زير ميزنه بياد وسط عشق پاى و منه زاده خواهر باالخره نبود مادى هم ها اونقدر ات زاده
 دنيا مال همه
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 ؟؟ كردى ازدواج شهناز با عشق سر از يعنى دايى :گفت و زد بلندى خند پوز معين 
 بود نمكى با جوك

  

 ههم جواب تا باشين ساكت بهتره :گفت جمع به رو و كرد كوتاه سرفه چند بعد 
 تر بمود يكم بهتره شيم آشنا هم با كه اومدن جان يلدا عقديم همسر بگيرين سواالتونو
  باشيم

  

 لداي بزرگمونن پدر آقابزرگ ايشون :گفت و برد پيرمرد سمت به و گرفت را دستم 
  جان

  

 را پيرزن توجه بى معين برگرداند رو پيرمرد ولى كردم احترام اداى و دادم سالم 
 بزرگمون مادر جون خانم من دل عزيز و خونه چشم نور ايشون :گفت و داد نشان

  

 داد ادامه يك به يك بعد و 

 بزرگم عمه متشخص خانم اين و هستن حضورت معرف كه مهرزاد بزرگم دايى _ 
  جان مينا همسر بهروز دامادشون ايشون و مبينا و مينا دختراشون شهناز

  

 موجود در بدى حس بود متكبرى حال عين در و زيبا دختر كه مبينا خشم پر نگاه 
 كرد زنده

  

  دختراشون و شهبانو عمه و مهران دايى _ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 331 

 نينا ، ،يارا ،بيتا صنم 

  

  ميكردند نگاهم خاصى شيطنت با دخترها 

  

  خانه اتابك تقار ته و خونه شيرينى كه شيرين عمه _ 

  

 ميزد كف ذوق با شيرين 

  

 اسرع در ولى نداره رو عمارت به ورود اجازه بزرگ آقا لطف به غايبه شهرزاد عمه _ 
 ببينتت ميشه خوشحال خيلى خدمتش ميريم وقت

  

  شيال گلش دختر و مونا عزيزم خواهر _ 

  

 و داد سالم احترام با ولى نگرانى يا بنامم خوشحالى نميدانم داشت خاصى نگاه مونا 
  خوشگل دايى زن :گفت خاصى لهجه با و فرستاد س*و*ب برايم دخترش

  

  ديدى قبال كه هم رو كه مهرسام برادرم و پدرم همسر آوا _ 

 عاقل ميكنه سعى داره كه نامداره عماده ايستاده اونجا كه هم عقلى بى پسره اون 
  شه

 از نميتونن چون احترام عرض براى اتاقشون بريم بايد رو عزيزم عموى زن اما و  
  شن بلند تختشون
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 زدم لبخند و كشيدم راحتى نفس 

 آشناييتون از خوشحالم _ 

  

 يه با ازدواج با نميكردم فكر معين :گفت اى مسخره خنده با معين كوچك دايى 
  ميراثت همه به بزنى پا پشت ساده منشيه

  

 :دوخت چشم بزرگ پدر به و خنديد باز معين 

 با واجازد براى عماد كردن مجبور با ميتونى ميكنى فكر ؟ چيه شما نظر خان اتابك _ 
 نوشتن اشتباه هست منم زاده خواهر قضا از و ميكنه خطابش دايى كه اى ساله ٢٥ دختر
 غير يه با و داد قرار زير زدم كه خوشحالى البد كنى؟ جبران منو به اعتماد دادو قرار اون
 محترمم هاى دايى گزاشتم پام زير رو خان آقا پدرت نامه وصيت كردم ازدواج نامدار
 هم و مالكن رو پدر ارث هم حاال و شدم محروم هم پدرشون ارث از من كه ترن خوشحال
  عزيزشونو زن پدر

  

 ميكرد له نگاهش زير را خانه اهل تك تك و ميرفت راه اتاق دور كه همانطور بعد 
 :داد ادامه

 دو و خان آقا ميراث اصلى وارث من نامدارم يه من خان اتابك خودتم نوه من _ 
 !!! پستم خودت اندازه منم پسرشم

 تىح عشق بى كنن ازدواج عموهاشون دختر با كنم مجبور پسرامو كه پست همونقدر 
  باشه اى ديگه جاى جهاندار دل و باشه بزرگتر خودش از سال ٥ جهاندار زن اگه

 جرم به رو باردارشه ديگه كه كرده ممنوع دكتر كه اولم عروس كه پست اونقدر 
  بزاد پسر ولى بميره كنم مجبور دختر زاييدن
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 ونما بد شانس از و زاست يكه دومم عروس بپذيرم نتونم كه قدر اون پستم خيلى 
  زاييده دختر فقط

  

 اموسن و بكشه طغيان به رو ژاله و كنه نابود هامو نوه زندگى جهلم كه پست اينقدر 
 كنه دار لكه رو معين و خاندان

  نباشه مهم بگيره جنون عماد كه اونقدر 

 من جاى باال بكشونم عمادو بخوام و معين نمايى قدرت از بشم پشيمون كه اونقدر 

  

  

 حتى كنم بيخود من كالمت ميون شرمنده آقا :ميكند صحبت عماد حرفهايش بين در 
 مثل اقعىو مرد يه برازنده فقط آقايى و تهش تا نوكرتم من ميگم و گفتم ابد تا كنم فكرشم
  شماست

  

 ميدهد ادامه و ميكند تشكر سر با معين 

  

 كرف كه ترم گرگ گرگت هاى داماد از خيلى خان اتابك توام از تر پست خيلى من _ 
 تو اصيل نامدار خون كه زن يه از من شدن نصيب بى و گود از ژاله كردن بيرون با ميكردن
 جنايت يه از تا اينجام امروز آقايون دست بسپارم و كنم خالى رو ميدون باشه رگش
 بردارم پرده پنهانت

  

 كوبيد كنارش ميز روى را دستش خان اتابك 

 رو مسخره خونى تعزيه اين كن تمومش معين _ 
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 :ميخندد وار ديوانه معين 

 وبهر كه بشه اينى پروردت دست نداشتى توقع اومد؟ سر طاقتت بزرگ خان   چيه _ 
 خدمت نه و باشه مردم آقاى بايد نامدار يه كردى حكم كه روز اون ميكردى فكر !روته؟
 تمگف و خاندان اين بزرگ تجارت به بچسب و بازيتو طبيب كن ول و جماعت رعيت رسان
  خوبيم؟؟ بگوى چشم خر ، چشم

 نزا ديگه دستام لرزش و داغون اعصاب زندگيم تو زدين كه گندى بعد از نه 

  

 زن ترس از كه بگيرم بدبختمو مادر حق كه دستكت دفتر آقاى شدم كنم كار شت 
 ظلم به باباشه سن هم كه اش خاله شوهر زنه كه آوا حق شد حامله شوهرش نگرفتن دوم
 طمع بازيچه شد كه ژاله مسخرتونه رسومات و جهل قربانى كه مهرسامى حق شد ها شما
 كه مردى زن و من عموى زن شد شما خواست به كه بدبختم خاله و عمااد دامادت دوتا
 با ساله ٩٩ صيغه زور به كه پروين حق بود عمارت باغبون دختر پروين عشقش همه
 اتابك نيست تو شب ديگه امشب پسرت حروم و باشه تو زن كه واسش خوندى خودت
 و مگرفت زن من كه نيست اين جديدتر قصه ميدونين همه و تكراريه قصه همه اينا اما خان
 افعى خوردم مار من نباشين خوشحال زياد ! نه حكومتم از شدم محروم و داد قرار زير زدم
 و پزشكى مدارك تمام بيامرزه خدا جهاندار دختره منه زنه قضا از كه دختر اين شدم

  ميده قرار اختيارتون در خانواده وكيل شواهدشم

  

  

 معين هاى لب به زده وحشت و مبهوت جمع در سايرين چون من ريختم فرو من و 
 دوختم چشم
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 اتابك واسه نتونست ديگه مادرش اومد دنيا به ژاله وقتى كردين؟ تعجب چيه _ 
 اشهب داشته بيشترى پسر نوه برادرش بود ممكن داشت افت خيلى خوب بياره پسر خان
 كرد پيدا باش رگش توى نامدار خون كه آذر نام به جونور يه دورش هاى عموزاده از گشت
  افتاد روز اين به اش بيچاره زن و من بدبخت عموى ريش بيخ بست و

  

 ؟ ودنب مهربان ديگر نگاهش چرا افتاد بود سرخ آتش گلوله مثل كه عماد به نگاهم 
 رفتن از اورا فريادش با معين كه كرد را سالن ترك قصد و بود كرده مشت را دستانش
 بازداشت

  !كجاااا؟ _ 

 هست؟ من مادر كه اى خونه تو آوردى چى واسه رو دختر اين آقا _ 

 جات سر برگرد _ 

  

 ؟ شدى غريب يكباره چرا ام شده پيدا تازه برادر عزيزم عماد !دختر؟ اين 

 !است كرده عوض رنگ عماد  

  !آقا؟ كردى ازدواج ه*ز*ر*ه يه دختر با كه ميراث اين داشت ارزش قدر چه _ 

  

 عوض رنگ عماد ميكوبدش ديوار به و ميچسبد را اش يقه ميرود سمتش معين 
 !است؟ كرده

 !آقايش؟ مقابل در هم آن ميزند فرياد 

  

 دست با ازدواج ؟ بود شده دار لكه چون بود ناموسى بى من خواهر با ازدواج _ 
  رسمته و اسم كشيدنه لجن به ه*ز*ر*ه يه پرورده
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 ميشوم نگرانش ميبندد را عماد دهان معين محكم سيلى اند كرده سكوت همه 
 ميكند شوكه را همه باز معين كه شوم واسطه ميخواهم

 زدى حرف مدلى اين من زن راجب آخرته دفعه _ 

 هست خودتم مادر ميگى كه ه*ز*ر*ه اون احمق بيشعور 

  

 دوخت معين دهان به چشم متحير عماد 

  

 باز عدب سال چند ولى فروختت كرد گم گورشو و گرفت خوبى پول زايييد كه رو تو _ 
 زن و نباشه صيغه ديگه كه بمونه كه بود اومده شد حامله و كرد در به راه از رو جهاندار
 تا فتگر  خوبى پول البته هم بار اين و زاييد دختر نبود يار باهاش شانس ولى بشه رسمى
 چون ودهب پناه سر بى عمرش همه بچه اين بيرون خونه از بندازنش باغبونو پسر به ببندش
  كرد دشتهدي و بده سرپرستيش واسه بدبخت پروين به ريالى ديگه نشد راضى آقابزرگت

  

  بود من از بدتر حالش نداشت زدن حرف توان عماد 

 زدنشان لب شاهد هايم چشم فقط نميشنيدم ديگر را خان اتابك و معين حرفهاى 
 ...معين جهاندار ژاله عماد پدرم آذر ميچرخد سرم دور سالن بود

  

 ٣٧ قسمت پايان 

  

 مهربان و بخشنده خداوند نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٣٨ قسمت ٣٨ 
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 هر از آويزى دست هيچ بى ام مانده من است موجودات همه بلعيدن حال در زمين 
 رد مذاب مواد مينگرم كه اعماقش در ميكند باز دهان پايم جلوى اى چاله ميگريزم كه سو
 ميكنم سقوط ميشوم تسليم است شده داغ بدنم تمام ام كرده عرق است جوشش حال
 جاك نميدانم ميبخشد رهايى سم*و*كاب در سوختن از مرا رانم عضله در كوچكى سوزش...

 ميشنوم دورم عجيبى همهمه صداى ندارم ناله توان حتى و هستم

  كردن باز چشمهاشونو آقا _ 

 نيست هيچى :ميشود ظاهر چشمهايم روى به رو مردى داشتنى دوست چهره  
  عزيزم

  

  دارم دوست را صدايش تن 

  سريع باشين دست دم داشتم الزم چيزى كنيد خلوت دورشو بيرون همه _ 

 ...شدنش نزديك و شدن بسته صداى  

 باال بره نبايد بدنت حرارت درجه بگير دوش ٢ پاشو جان يلدا _ 

  

 عمارت نامدار معين ؟ احمق بازنده هميشه يلداى همان هستم؟ يلدا من !يلدا؟ 
 عماد پدرم

  

 انهخ اتاق اين است باشكوهى و بزرگ اتاق مينشينم جايم سر ها گرفته برق چنان 
 !است؟ من پدرى

  

 ميكوبم اش سينه بر مشت 
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 متنفرم ازت آشغال _ 

  

 ميگيرد اش قوى دستان با را نحيفم هاى شانه ميكشد موهايش الى پنجه 

  ميشه بد حالت نيار فشار خودت به _ 

  

 ؟ شارالتان چرا نگفتى؟ بهم چرا _ 

  

  پايينه فشارت باش آروم يلدا _ 

   

  ميزنم جيغ 

 رمايهس بهترين نيست بيخود تو زدى گولم تو ميخوره بهم حالم ازت متنفرم ازت _ 
 خرج ٥١١ تو كردى اى افسانه ميلياردى گزارى سرمايه يه ميليون ٥١١ با من روى تو گزارى
 و كردنم خر واسه كردى هربه همونم بودى منافعت فكر تو من به كمك واسه نكردى من
 شدن مسخره ازدواج اين به راضى

 پدربزرگت و پدرم از خاندانت از تو از ميدى طالقم فردا همين ميگيرم طالق ازت 
 متنفرم

  

 است آرام نا و كالفه 

 دارم باهات حرف كلى فردا بخواب بخوابونمت بخش آرام با نزار ميكنم خواهش _ 

  

 نميمونم اينجا ام لحظه يك _ 
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 يشودم مانع و ميگيرد را دستم معين سقوط حال در ميشوم كه بلند ميرود گيج سرم 
 گفت تر بلند كمى صداى با

  نكن لج نيست خوب حالت ميگم بچه _ 

  

 ميپرسم مستاصل 

 ميدونست _ 

 كى؟ _ 

 جهاندار؟ ، بابام _ 

 ىول گشت دنبالت خيلى رازشو گفت پول كلى ازاى در اومد آذر پيش سال ٦ آره _ 
 كفاف مه عموم عمر و ميكنه عوض جاتونو ترسيده و دنبالته بزرگ آقا ميكرده فكر كه پريما
 راهش ادامه به نميده

  

 كردى؟ پيدام طور چه تو _ 

 كمكت بتونه تا من دنبال ميگرده نداشت اى چاره ات عمه شدى داشت باز وقتى _ 
 كنه

  

 گفتم؛ و زدم پوزخندى 

 ميكنى كمكم داشت چشم بى تو كرده فكر كه بوده ساده قدر چه 

  

 ميگرفتم رو مسخره رسومات و رسم اين جلوى بايد من يلدا _ 
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 من با ازدواجت با روش زدى تاييد مهر توكه _ 

  كنه پيدا ادامه راه اين و بيوفته اونا دست قدرت نميخواستم چون _ 

 نگرفتى؟ هاتو عمه دختر از يكى چرا من؟؟؟ چرا _ 

 جدش عظيم ارث اين آخر وارث برادرش پسرهاى نميشد راضى خان اتابك هه _ 
 عقد به سالشو ٢٥ دختر كه ميداد شو و شست رو خواهرم مخه داشت همين واسه بشن
  بياره در عماد

  

 داشتن سنى اختالف سال ٢٣ كه هم اونا ؟ چرا سوخت؟ زادت خواهر واسه دلت _ 
 تره انسان و تر رئوف تو از خيلى عماد تازه

  

 برادرم تنم پاره افتادم عماد نفرت از پر نگاه ياد وقتى گرفت آتش جگرم 

 دارم كه هرچى نصف برسى حقوقت و حق به هم تو ميدم قول كن تحملم سال ٢ _ 
 دادم يادت شركتو مديريت اصلى مبانى تمام مدت اين همين واسه توئه ماله

 دارم؟ اين جز هم اى چاره _ 

 حقتو عمر يه كه هايى آدم از ميكنى فرار فقط ميشه؟ درست چى بگيرى طالق _ 
 خوردن

  

 نم به حسى هيچ معين بودم مطمئن حال اما بود او با حق بار اين رفتم فرو فكر در 
 و پشيمان قدر چه و شدم عاشقش شديد كه بودم مردى بازيچه مدت اين تمام و ندارد
 بودم ناچار
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 بيا بگير دوش ٢ نده عذاب منو خودتو اينقدر كنى تب نبايد تو ، منو ببين يلدا _ 
 گل دختر آفرين بخواب

 (ميزنه حرف ساله ٢ بچه يه مثل زنش با هه ) 

  

 بيرون برو _ 

 كن تحملم ساعت ٢ خوابيدن همه وقتى ميرم _ 

  

 ...ميميرم مخوف قصر اين در تنهايى وحشت از من نميكرد قبول كاش 

  

 تمام ، ميلرزيد تنم تمام بود پايين فشارم هنوز كشيدم سرم روى را پتو رفت معين 
 ودب گشته دنبالم بود پدرم جهاندار داشتم پدر من نبود پدرم كه مردى مهرى بى روزهاى
 عجيب هميشه داشتم دوستش بود پناهم بود برادرم عماد ! است داشته دوستم شايد

 !!بود نفرت و كينه از پر امشبش حرفهاى اما داشتم دوستش

 نكردى؟ رحم بودم ات نوه سايرين چون كه هم من به طور چه خان اتابك  

 !!!بود مهربان هايش چشم قدر چه ميدانست؟ هم بزرگم مادر 

  

 من واقعى عمه !بود؟ ظالم پيرمرد اين هاى تهديد از ترست و فرار سال اينهمه عمه 
 كردى؟ فدايم را ات جوانى همه عاشقانه حد اين تا و نبودى

  

 خداى هم امشب يك ميكند درد عجيب هايم زخم كن مدارا من با كمى امشب خدايا 
 ...باش منى چون
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 بحانهص سينى با خدمتكار دو بعد ثانيه چند ميشوم بيدار در به ضربه چند صداى با 
 انگيزى بر نشاط لبخند با و جوان ديگرى پخته و مسن يكى هستند كنارم

 بخير صبح جون خانم سالم _ 

  

 بهتره؟ حالت سامى زن ام شريفه من دخترم سالم :مينشيند كنارم تر مسن زن 

  

 ارمكن ميز روى را صبحانه سينى جوان دختر ميدهم تكان مثبت نشانه به را سرم 
 ميچيند

  دارى راهى تو نكنه ميگم جون خانم _ 

  

 تآدم ديگران كار تو كنى فضولى باز نگفت آقا ساره :ميكشد هم در اخم شريفه 
 ؟ ميكنه

  

 چى هب ببينم و باشم خانم مواظب گفتن آقا خود خانم شريفه :ميگيرد گاز لب ساره 
 دارن نياز

  نكن هم بيجا سوال بكن كارتو پس _ 

  

 تا دش بد حالتون كه ديشب از بزرگ خانم :ميگيرد دستانش ميان را دستم شريفه 
  اتاقشون؟ بريم خوردى صبحانتونو نگرانتونه سكته حد

  

 كجاست؟ آقاتون _ 

  زندگيشون خونه سر رفتن كردن كيسه رو ماستا همه كه برزخه قدر اين واال _ 
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 ميكنن؟ زندگى اينجا همه _ 

 اصلى عمارت نه اينجا پشت خودشون ساختمون تو كدوم هر اما بله _ 

  مياد خوابم هنوز من ولى خانم شريفه ممنون _ 

 شين بيدار تا ميمونه منتظر ساره كن استراحت شما خانم چشم _ 

 ندارم كارى نيست الزم _ 

 تقصير بى ما و آقاست حكم واال _ 

 واسم؟ گزاشته بپا _ 

  

 بود ايستاده سرم باال لبخند با ساره و رفت شريفه بود، پايين دو هر سر 

 بشين جا يه برو خوب وايسادى چرا تو _ 

 ماشاال خوشگلى شما قدر چه خانم _ 

 گفتنت خانم اين مخه رو خانم نگى بهم ميشه _ 

 بگم؟ چى پس وا _ 

 يلدا _ 

 كه مياره در حلقومم از زبونمو آقا بده مرگم خدا واى _ 

 وحشتناكه؟ اينقدر _ 

 هبر  حرفش خالف كسى اگه خوب ولى آرومه هم خيلى نه نشه عصبانى وقتى تا _ 
  ميگم گفتين چون ببخشيدا البته ميشه وحشتناك خيلى آره

 كجاست؟ عماد _ 

 راه خانمم پرستار نيومده بيرون مادرش خانم مهناز اتاق از ديشب عماد؟از آقا _ 
 نخوريا ميدونه مقصر منو آقا بخور صبحونتو بيا جون خانم ، نداده
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  بخوريم هم با بيار پس :گفتم ناچار 

 كرد نگاهم زده بهت ساره 

 ندارم عادت بخورم چيزى نميتونم تنها من _ 

  

 داشتم دوست را دختر اين ساده خاص صداقت كرد ام همراهى خجالت و شرم با 

 ماندم داشت سختى شب از حكايت كه ام پريده رنگ چهره مبهوت آينه روى روبه 
  نداشتم خويش آراستن براى دلى اما

 بزرگ خانم اتاق ببر منو ساره _ 

  

 خانم؟ اينجورى _ :گرفت گاز لب دوباره 

  جورى؟ چه _ 

 ...لباستون ببخشيدا شما آخه _ 

 نداره مشكلى لباسم كه من _ 

 ...ميدونى خانم آخه _ 

  بزن حرف خوب وا _ 

 ديشب مثل بپوشين تر رسمى لباس بايد _ 

 خاصيه؟ مراسم باز مگه _ 

 ميپوشن لباس اينجورى همه اينجا ولى نه _ 

 برم؟ خودم يا اتاقو ميدى نشونم ، نيستم همه من _ 
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 عمارت تو مياد ميره زياد مرد بندازين سرتون شال يه حداقل خانم _ 

 بريم پاشو نده ياد كار من به اينقدر واى _ 

  

 حركت جون خانم اتاق سمت به دو هر و كرد اطاعت ولى بود نگران هنوز دخترك 
 يازن واحد س*و*اتوب خط يك به قصر اين كردم حس كه بود طوالنى مسير اينقدر كرديم
 ات ماندم منتظر و زدم در به ضربه چند برود كه خواستم ساره از رسيديم كه وقتى دارد
  آمد پيرزن مهربان صداى

 تو بيا _ 

  

 ودش بلند خواست من ديدن با بود نشسته تختش روى دست به عصا شدم كه وارد 
 صورت كرد سه*و*ب غرق را صورتم و كشيد آغوشم در شدم مانع و رفتم جلو سريع كه

 كردم نوازش بود كرده خيس هايش اشك كه را مهربانش و چروكيده

 كردن باتو اينكارو طور چه سال همه اين بودى كجا تو گوشم؟ جيگر اومدى _ 

  

 :دارم خود خون و جنس از مادرى كردم حس 

 نداشتين خبر هم شما _ 

 به تا اتابك زن شدم كه روزى از خونه اين تو جاليزم سر مترسك من مادر نه _ 
 مو ژاله بوى تنت قدر چه جهاندارمه هاى چشم رنگ چشمات ، نديدم خوش روز يه امروز
 كم چشمها واسه آوردى نور عمرى آخر اين انگار تو اما مردم من رفت كه خونه ازين ميده
 سوم

  

 كجاست؟ خواهرم _ 
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 گفت؛ ى كشيد عميقى آه 

  دنياست كجاى كجاست نميدونم كردن تباه بچمو مادر اى _ 

  

 بودن؟ پدرم زن خانم مهناز_ 

 دخترم آره_ 

 شده؟ چش _ 

 و جهاندار كرديم كه نامزدشون بود ضعيف اعصابش بود احوال ناخوش اول روز از _ 
 خودش غهصي پروينو خان اتابك و برگشتن وقتى ولى شد بد خيلى حالش كردن فرار پروين
 ردك هركارى ريخت هم به اعصابش باز كرد كه زايمان شد بهتر شد راحت خيالش يكم كرد
 وجود با اما شد نابود ديگه زن اين گرفتن زن جهاندار واسه كه زور به نشد باردار ديگه
 واسه و افتاد ها پله از و شد بد حالش ناغافلى ولى كرد بزرگش عشق با و گرفت جون عماد
 و ديده زن اين جهاندارو سراغ اومده آذر دوباره فهميديم بعد و تخت روى افتاد هميشه
 زن اين سالها اين تموم است حامله باز آذر نفهميديم كدوممون هيچ ولى شده طور اين
  ژاله رفتن و معين و ژاله نامزدى خوردن هم به كه آخرم كشيده عذاب

  

  

 دوخت چشم صورتم به سكوت در پيرزن 

 ازدواج؟ واسه كرده زورت معين رفتى؟ حال از چرا چته تو مادر _ 

  خوبم پايينه فشارم يكم نه _ 

 دارى؟ دوستش _ 
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 (حماقتمه بزرگترين اين و عاشقشم ) 

 نميدونم _ 

 ينا مادر بياره دووم باهاش بتونه تا باشه داشته دوسش وار ديوانه بايد معين زن _ 
 مرحم كن مدارا باهاش خدا رو تو جهنم همه واسه ميكنه رو خونه يهو داره حقم عصبيه بچه

  شو زخمش

  

 : سوخت اش مادرانه هاى نگرانى براى دلم 

 جون خانم چشم _ 

  

 ...آغوشش براى قبل از تر مشتاق نيز من و فشرد آغوش در مرا باز 

  

 ديدمش ناگهانى كه سالن در بود رسيده عماد با رويارويى وقت ديگر 

  

 مصورت روانه را نفرتش از مملو نگاه نيست من عزيز عماد آن عماد اين شدم متوجه 
 كرد

 شدى؟ صاحب چند ببينى ميكنى برانداز شوهرتو قصر دارى _ 

 نميدونستم هيچى من شم زنش شدم مجبور من عماد _ 

  

 ميخندد تلخ 

  كاسبى اومدى پرستى پول فروشه خود زن اون شده تربيت تو _  
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 ميدهد ادامه او و ميكنم سكوت ميشود تكه هزار حرفش از دلم 

 هك كن زندگى جورى خونه اين تو آقامه احترامه به فقط ميكنم تحملت دارم اگه _ 
 ديكنز  هشداره يه اين ما واسه باش شبح مثل نشو هم ما نزديك نيستيم مادرم و من انگار
 نشوووو ما

  

 ...رفت و كرد له پايش زير دوباره را ام شكسته دل !!! رفت 

 براى فقط جايى اش بزرگى همه با آيد نمى چشمم به شكوهش تمام با خانه اين  
  نداشت؟ من

 روزهايى دهد نجات فقر از را ام زندگى تمام ميتوانست خانه اين وجب يك قيمت 
 كردن سير براى فقط حقوق غاز چندر منتظر ماه سر و ميرفت كار سر روز تمام عمه كه

 با حق بودند ور قوطه محض ثروت در من خاندان بوديم سرمان باالى سقف و شكممان
 به قمتعل ميراث تمام وقتى ميرسيدم بود سهمم كه هرچه به و ميماندم بايد من بود معين
 اسم از آنچنان را سهمم نميزند اش وعده زير و است من سهم آن از نيمى قطعا شود معين
 مسخره رسومات و رسم اداى و جنگيدن براى چيزى ديگر كه ميكشم بيرون خاندان اين
 !!!داد خواهم پس را هايشان شوهر و ها عمه نفرت پر نگاه باشند نداشته شان

 آيد ىم سراغم به لعنتى سرگيجه اين باز ميشود پر نفرت و حرص از وجودم كه وقتى 
 ميشود ظاهر يكهو جن مثل ساره نيوفتم زمين تا ميگيرم پله هاى نرده به را دستم

 درن خونه اين تو افتادى راه كارى اول همين روزت و حال اين با جون خانم بابا اى _ 
 هسار  بده؟ بايد كى رو آقا جواب اونوقت ، الل زبونم شه چيت يه نميگى من بدون دشت
  برگشته بخت

  

  گرفت ام خنده زدنش حرف مدل از 

 سالته؟ چند تو _ 

 دانشگاه واسه ميخونم دارم گرفتم ديپلم تازه _ 
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 ميخونى؟ درسم آفرين _ 

  دزاشيب خيابون كف ميكنه شوتم اردنگى با آقا كه نخونم _ 

 من به بود زده زل خاصى عالقه با شديم اتاق راهى هم با و گرفت را دستم  

 نمياد يادم اسمش استا آمريكايى خواننده اون شبيهه موت مدل اين خانم ميگم _ 
 استا سليقه خوش آقام شما مثل خوشگله خيلى

 متنفره من موى مدل از آقات _ 

  

 زدم خودم بخت به پوزخندى بعد و 

 دارم دوست بلند گيسه مردا كنم فكر آخه خوب _ 

  

 :بپرسم كه كرد حكم من به وجودم همه چرا نميدانم پرسيدم چرا نميدانم 

 بود؟ بلند موهاش ژاله _ 

 گزيد لب و ايستاد  

 رفح بگما اينم البته ميدونن بهتر خدمتكارا بقيه بودم بچه خيلى من خانم واال _ 
 ممنوعه خونه اين تو خانم ژاله راجب زدن

  

 رگشتمب وقتى داد سالم استرس با و ايستاد رسمى ناگهان ساره رسيديم كه اتاق به 
 بود ايستاده سرم پشت معين

 مگه نشد آماده اتاق ساره _ 

 داره كار ديگه يكم آقا ميكنن آماده دارن _ 

 كنن نميخوان هوا كه آپولو بكنن جون بگو _ 
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 آقا چشم _ 

 برى ميتونى _ 

   

 اردو و گشود را در بعد ثانيه چند بستم را در و شدم اتاق وارد حضورش به توجه بى 
 دوختم چشم باغ به و ايستادم پنجره كنار شد

 خونه دور افتادى راه حالت اين با چى واسه _ 

 نيستم كه اسير نداره ربط هم تو به خوبم من _ 

  

  :گفت و نشست تخت روى كالفه ندهد را هايم حرمتى بى جواب ميكرد سعى 

 نيست امن خونه اين_ 

 :گفتم و خنديدم بلند صداى با 

  آخرم و اول وارث زن چون كنن ترورم ممكنه مثال _ 

 نيست بعيد هيچى جماعت اين از _ 

 كردى؟ خودت بالى سپر منو نكنه بينشون؟ آوردى منو چرا پس _ 

 دارم كارت بشين اينجا بيا _ 

  بيام؟ من دارى كار تو _ 

 در ار  سرم ترسى و فكر هيچ بى كه روزها آن ياد ايستاد كنارم و شد بلند جايش از  
 ...خير به ميكردم غرق اش سينه

 كرد نگاهم خيره و گذاشت ام پيشانى روى را دستش پشت 

 ميشى زشت ميكنى اخم _ 

  خوابمب ميخوام برو خوبه حالم مطمئنى اگه االنم ، بزرگ نامدار معين زشتم كال من _ 
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 دختر؟ برم كجا _ 

  اينجا جز هرجا .اصال من قبر سر ، جهنم _ 

 هشب خونه بريم عصر نگرانى از مرد پريما كن روشن گوشيتم كن استراحت يكم _ 
 بزنيم سر

 ميرم تنها خودم _ 

 كن استراحت قبلش ولى برو تنها خودت _ 

  نميرم سامى با _ 

 نميرى سامى با _ 

 ميمونم اونجا شب _ 

 شوهرشه خونه زن جاى نميمونى اونجا شب _ 

  توئه ماله كه اينجاست مثل قبرستون يه هم اونجا _ 

 برى ميتونى باشه خوب حالت كن استراحت هيس _ 

 آقاااا بگم رفت يادم آخ بان زندان ممنون _ 

  

 اين از شد تنگ برايش دلم رفت بيرون كه اتاق از است عصبى حسابى بود معلوم 
 ذابع بيشتر بخوابم بودم مجبور مدام اينكه از و بودم بيزار اش سلطنتى وسايل و اتاق

 ميكشيدم

 اين در همدمم تنها شديم خوردن مشغول هم با و آورد را نهارم ساره كه بود ظهر 
 دآمدن اتاق به ديگر كار خدمت چند و خانم شريفه نهار از بعد بس و بود ساره فعال خانه

 است آماده اتاقتون خانم _ 

 راحتم همينجا من اتاق؟ كدوم :پرسيدم تعجب با 
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 كنارم مهربانى با خودش و شوند خارج اتاق از داد دستور ها خدمتكار به شريفه 
 نشست

 دباي اتاق بهترين آقايى زن اى خونه اين خانم شما مهمانه اتاقه اينجا خانم يلدا _ 
 باشه شما مال

 راحتم همينجا من نميخوام _ 

 ميدونم چيو همه من _ 

  

 حرف كلى خونه اهل مطالعه اتاق رفت شبى نصف آقا كه ديشب همون ولى مادر 
 باشن جدا شوهر و زن نداره خوبيت زدن

 اونجاست اونم !چى؟ _ 

 من   جلوى حداقل اينجورى ماست سرور است خونه آقاى ايشون عزيزم خانومم _ 
 مياد كوتاه حد اين تا كه ميخواد خاطرتو خيلى خدا به نزن حرف موردشون در خدمتكار
 واست

 بابا لنگه كارش هه _ 

 باشه طورى اين نبايد كرده تربيت پروين كه دخترى _ 

 ميشناسيش؟ _ 

 اتاقت بيارن بگو وسايلتو دخترم پاشو ، عمر يه بوديم هم بازى هم و سايه هم _ 
  كنيم عوضش نمياد خوشت ببين اصال

 ... زد زمين را حرفش نميشد كه بود مهربان آنقدر زن اين 

 اتاق رنگ بود عالى آن در چيز همه اش نفره دو تخت جز بود شده آماده كه اتاقى 
 همه هك شيك و نو هاى لباس از بود پر كمد ام عالقه مورد رنگ بود زرشكى و بژ از تركيبى
 هك نبود دلم توى دل شدند خارج اتاق از چيدند را وسايلم كه خدمتكارها بود خودم سايز
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 خدمتكار اصلى ساختمان درب جلوى كردم خروج قصد و شدم آماده سريع بروم عمه پيش
 شد خروجم مانع بود جوانى مرد كه

 ميبرين تشريف بيرون شما كه نكردند هماهنگ آقا ميخوام معذرت خانم _ 

 :گفتم عصبانيت با  

 زندانه؟ اينجا مگه چيه بازيا مسخره اين جريانه در آقات _ 

  خانم معذورم من _ 

  ببينم كنار بكش ميزنى حرف قلم لفظ چيه _ 

  

  

 برگردم كه كرد مجبورم پيرمرد صداى 

 ندادن؟ ياد ادب تو به _ 

  

 بود قوى و وحشتناك مرد اين هم چرخدار صندلى روى 

  

 توچرخ ميومدم خودم ميگفتى اومدى اينجا تا كشيدى زحمت بابا پيرى سالم به _ 
 ميدادم هل

  

 دادم باد به را ام مربى زحمت و كارى كالس و تربيت رسما 

  

  هويت بى و وقيح ! آذرى دختر كه حقا _ 
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 در تمنفر  تمام با و گرفتم را چرخدارش صندلى هاى دسته رفتم سمتش به قدم چند  
 شدم خيره چشمهايش

  

 هي تو زورى صيغه حرمت به كه كرده بزرگ پروينى منو آذر نه پروينم دختر من _ 
 كن سعى پس آقاخان وارث همتون آقاى معينم زن االنم كرده فراموش بودنشو زن عمر

 توپ به رو تو و خونه اين همه نكنم گوله يهو ظلمتو سال ٢٢ عقده كه دارى نگه احترامتو
  ترم كله بى و تر ديوونه كنى فكر كه ام اونى از من ببندم

  

 داده شو و شست معين مختو نميدونى هيچى تو _ 

  

 ندگ بوى بدبختيام ثانيه به ثانيه كردم رصد چشمهام با چيو همه سال ٢٢ من _ 
 عزيز پدربزرگ منه واسه حاال من جز داشت جا همه واسه كه خونه اين ميده رو تو نامردى

  

 شده دار بچه شوهرش از باز آذر ميفهميد اگه ميكرد خودكشى ميمرد مهناز _ 

 زنده يا مرده نومه بدبخت اين نگفتى سال همه اين تو نبودم مهم من ؟ چى من _ 
 است

 هب كه چه من به كنه گزارى سرمايه آيندت واسه كه دادم مادرت به خوبى پول من _ 
 كينه شآتي تو معين نزار كرديم پيدا همو تازه ما بابا باش عاقل االنم نكرد رحم خودشم بچه
 ؟ هگرفت رو تو چى واسه ميكنى فكر هنوز است ژاله عاشق پسر اون بسوزونه هم رو تو اش
 مالدست عين بعد و است ژاله شبيه كه بشه كسى بستر هم صباحى چند كه اين واسه
 مريخت پاش به چيمو همه كه منى به اين ميشناسم چموشو اين من دور، بندازتت كاغذى
 نىم بچه تو خودم پر و بال زير بيا آيا؟ ميكنه رحم تو به كشيد باال ندارمو و دار و زد حقه
 كردم پيدات تازه
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 دادم هل عقب به كمى را چرخدارش صندلى و خنديدم بلند صداى با 

 ٢٢ ودب كجا گفتنات بابا بابا اين !ات؟ بچه شدم االن بودم آذر وقيح دختر االن تا _ 
 سال

  

 كردم سكوت افتاد آمد مى پايين هراسان ها پله از كه معين به چشمم 

  عزيزم؟ خوبى :گفت نگرانى با و گرفت را دستم خان اتابك به توجه بى  

  

 ميگه هذيون داره نيست خوب زياد آقابزرگ ولى خوبم _ 

  

 :گفت خان اتابك به رو و چسباند آغوشش به را من 

 شدنو؟ خارج اتاق از نكرده ممنوع مگه دكترتون 

  

 سر؟ دو مار تو يا دكترم _ 

 نزاريد انرژى ديگران آزار واسه زياد و اتاقتون بريد بهتره _ 

  

 دلىصن خدمتكار كه همانطور ببرند اتاقش به اورا كه كرد اشاره خدمتكار به بعد و 
 ميداد قرار خطاب مورد را معين بلند صداى با و ميگرداند بر سر پيرمرد ميداد هل را اش

 آدمت نامدارم اتابك هنوز ولى شدم منال و مال بى و گير زمين من معين هاى _ 
 چى يعنى من با جنگ ميدم نشونت ميكنم
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 يشترب باال ببرن ميگم بخشتو آرام دوز :گفت بلند صداى با ريلكس خيلى معين 
  ميشه بهتر حالت بخوابى

   

 كشيدم بيرون آغوشش از سريع را خودم رفت كه خان اتابك 

  سالمندان ميزاشتم ميبردم بودم من اينو _ 

  

 اين تو نميشى دهن به دهن ديگه هم كسى با نكن دخالت كارا اين تو هيس _ 
  اى خونه هم ٩ قبل خونه،

 پادگانه؟ _ 

 برى؟ نزارم ديگه ميخواى _ 

  ساعته چند نبينم رو تو ساعتم چند من خورد سگ جهنم _ 

  

 باش خودت مواظب _ 

  

 شوم خارج مخوف قصر آن از سريعتر هرچه تا دويدم توانم همه با ندادم را جوابش 

  

 ٣٨ قسمت پايان 

  

 يارب 

 ميميرد امشب مرد اين ٣٩ قسمت٣٩# 
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 !!! شد تنگ روزها آن معين و يلدا براى دلم قدر چه ورود از قبل رسيدم كه خانه به 
 ام با خانه اين در شوخى و خنده با خلقى كج و ميكرد آقايى آنچنان عمارت در كه معينى
 رد خالص و بود پاك احساسم قدر چه داشتم امنيت آغوشش در قدر چه ميخورد پاچه كله
 وبس ميخواست اش ارثيه به دستيابى براى مرا فقط او كه حالى

 ...دورترم او به روزها آن از قدر چه هستم اش قانونى و شرعى همسر كه حال 

 هشد متحمل را دنيا عذاب تمام روز يك اين گويا ميگيرد دوباره جان ديدنم با عمه 
 ميكند سرزنش را خودش ميدانم را چيز همه كه ميداند حال است

  

 خاندان اون بهش نميسپردمت كاش نميكردم اعتماد معين به كاش يلدا _ 
 كشيد رو تو هدفش به رسيدن واسه چرا اونجا بردت چرا ميخورن رو هم خون وحشتناكن
 وسط

  

 كارى مخفى مدت همه اين چرا عمه انتقامه حس و كينه پر ميدونم فقط نميدونم _ 
 كردى؟

 توى كى اون جز ديگه مرده كه جهاندار ؟ عذاب جز دونستنش داشت فايده چه _ 
 ميخواست رو تو خاندان اون

  نميخواد ديگه منو هم عماد عمه ميگى راست _ 

 ميكنن؟ اذيتت _ 

 ميزنه آتيشم حرفاشون نگاهشون _ 

 دستشون از نكشيدم كم ميدونم دلم عزيز ميدونم _ 

 كردى؟ بزرگ بابام عشق خاطر به منو _ 

 وت كرد پدرى واست غيرتم بى داداش نه داشتى حسابى مادر نه كردم دارى امانت _ 
 بودى تو ام بچه مردن بعد زندگى به اميدم همه بودى دلم نور بودى جهاندار امانت
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 است؟ بوده مادر عمه !؟ بچه 

 داشتى؟ بچه تو _ 

 مرگ بعد حتى ابد تا كه شدم صيغش خان اتابك زور به جهاندار با فرارم بعد _ 
 كرد قبول منت كلى با شدم حامله باشم حرومش و باشم داشته رو جهاندار مادر حكم اتابك
 ودب حامله معينو من با خانومم مهرخ بودم ماه به پا كنم بزرگ مو بچه و خونه تو داره نگهم
 جمع هام سينه تو شير مرد ام بچه و گرفت كتكم بار زير اتابك مسخره بهانه سر و دليل بى
 يرش من معينو زا، سر رفت خدا رحمت به كه مهرخ مكيدنش واسه نبود اى بچه ولى ميشد
  كردم بزرگش دلم جون با دادم

 اگه كه بود كرده تهديد خان اتابك كردن بيرون خونه از كال رو ما تو جريان بعد ولى 
 همه و همه از كندم منم ميكنه گورت و گم يا پرورشگاه ميفرسته رو تو ببره بويي جهاندار
 تو واسه چيز

  

 مادرى شد ظالم پيرمردى خوابه هم و باخت را عشقش كه دخترى براى ريختم اشك 
 و جوانى سالها اين همه كه اى عمه داد دست از كشيدن آغوش در از قبل را فرزندش كه

 كرد من فداى را اش زندگى

 دلم عزيز نكن گريه خوشگلم يلداى نكن گريه _ 

 بودى؟؟؟ صبور اينقدر طور چه كردن؟ كار چى تو با عمه _ 

 يارنب سرت باليى نميزارم اما كردم زندگى تو عشق به داشتم رو تو داشتم رو خدا _ 
 ميام باهات باشيم فرارى دنيا آخر تا شده ام زنده تا

 ؟ داريم رو كجا ما آخه بريم كجا _ 

 ميگيرم طالقتو _ 

 عمه دارم دوسش _ 
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 شد نگرانى و بهت غرق هايش چشم 

 كرده حقم در كه ظلمى همه با ميكنم كارى هر دارم دوسش نامردو اون من عمه _ 
 نباشم عاشقش نميتونم اما نميبخمش باشم عاشقش كمتر حتى ذره يه نميتونم

  

  بريد را امانم بغضم 

 نباشه معين كه جايى من عمه نميارم دووم اينجا اش خاطره يادو با امشب من _ 
 كنى ازىب اونه عشقه تنت همه كه كسى واسه بودنو متنفر نقش زجريه چه مياد بند نفسم
  ميميرم هم اون با و ميميرم اون بدون من عمه

  

 اين صالح كه حكمتش تو موندم ديگه من كه خدا به بسپار كن توكل خدا به يلدا _ 
 چيه عشق

  

  شده تنگ افى براى دلم _ 

 زود بعدم مادر شه باز دلت بزن بهش سر ٢ برو گفت جديدشو آدرس زد زنگ _ 
 خونه برو

 ... من بدون تنها تو _ 

 مروا حاجت خدا تا ميخونم ميشينم كردم قرآن ختم نذر واست من نكن منو فكر _ 
 كنه

 برسون خدات اون به منو سالم _ 

 ...غمزده زن اين بغض ميشكند باز و 

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 360 

 در بود سالها اين همه يادگارى تنها كه عمه به جهاندار نامه اولين خواندن با راه در 
 نشد جهاندار زن وقت هيچ عمه اينكه به خوردم حسرت عاشقى درد و حس به قدر چه دل
 و ميگرفت دوباره جان اطمينان همين با ها بدبختى همه در و بود مطمئن او عشق از اما

 نهتش اما آمدم در عقدش به اينكه با رسيدم عشقم وصال به اينكه با من اما ميشد خوش
 شبيه قدرى نوشتن نامه و عاشقى در هم معين كاش و بودم او جانب از عشق اى جرعه
 :بود نوشته دلبرش براى زيبا چنين كه بود احساسش در غرق عموى

  

  

 !ماه تير افسانه بانوى اى تو" 

 ! من تنهايى شبهاى خلوت حرم نشين پرده اى 

 !امروز هب رسيد چگونه ندانستم كه سريع آنقدر رفتند و آمدند هم پشت كه شبهايى 

 ،روزگار تلخ و سخت چه باور بهت در و ايستادم آينه مقابل در دگر بار كه امروز 
 و خسته چقدر جوانى باورهاى اوج در من و كرد مرثيه را عمر گذشت دردبار تراژدى برايم
 هك ميشدم شيطانى بچه پسر همان باز دور هاى گذشته بسان ميخواهد دلم باز تكيده

 پريشان انديشه در شبهايش دل و ميشد ام ماهى تير پريوش   افسانه در غرق روزهايش
 رپرپ و شدنها پرپر آن عطر و ميريخت زمين بر و ميشد پرپر ساده چه مشكينت گيسوان
 !ميكرد ام ديوانه عجب صبح تا زدنها

 پا و دست چشمانت متالطم درياى در عاشقى جنون و عشق تب در آميخته من 
 ا سحر امواج آن جادوى در گردم غرق رفته رفته تا ميزدم

  

 ! نگيز 

 محزون قاب آن وراى در را خود عجز باز و ايستاده آينه مقابل در دگرباره امروز 
 هنرسيد ثمر به كه احساسى آنهمه سر از ساده چه ، ميسوزد خودم براى دلم ، كردم تداعى
 ...ام گذشته گردد مدفون فراموشى خاموش و سرد گورستان در تا ميرود



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 361 

  گريست خواهم سخت ام بيچاره دل حال به و خود حال به ديگر يكبار امشب من 

 به پاهايت زير به را عشق واژه نتوانستم هرگز كه !؟ بود دشوار حد چه تا مگر 
  كشم تفسير

 چشمان عمق به شرمى هيچ بى يكبار فقط يكبار كه !بود؟ دشوار حد چه تا مگر 
 بگويم فقط !دانم نمى مردانه يا گانه بچه و شوم خيره سياهت

  ميدانى؟ ، من عشق ، عزيزم 

 " دارم دوستت 

   

 *** 

 حدقه از چشمهايش من هنگام به نا ازدواج تعجب از فهميد را قصه افى كه زمانى 
 است بعيد است شناخته او كه معينى بود معتقد و نبود بدبين من مثل البته زد بيرون
 از ىحت كه است داده اش گوشمالى چنان معين كه گفت اشكان از برايم افى نباشد عاشق
 احساس و عشق اين به نسبت باورى خوش از من ولى دارد، هراس من نام آوردن زبان به

 هم لحظه چند براى ميخواست دلم نداشت رويابافى س*و*ه ديگر ودلم بودم كشيده دست
 كمى دلم ميخواست فراموشى كمى دلم ببرم ياد از را خاندان آن و اتفاقات تمام شده كه

 ...ميخواست ساختگى و موقت هرچند خوشحالى

 براى چيزى بساطش در هميشه و بود مواقع طور اين براى خوبى دوست افى 
 ميكرد كفايت هم همان اما نوشيدم جرعه چند فقط معين ترس از ولى داشت فراموشى
 دو عدب ، گرفتم تماس عماد با و زدم دريا به دل كه نبودم نوشيدنى تاثير تحت زياد ،هنوز
 هرچه ناچار بودم هايش برادرانه تنگ دل قدر چه كرد رد مرا وجود باز و داد تماس رد بوق
 نمطمئ كردم ايميل برايش و نوشتم را نداشت شنيدنش براى گوشى عماد و بود دلم در
 ..ميخواند سريع اس گوشى در را ها ايميل بودم
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 باشه ام آشنايى تماس و پيام آخرين اين ميدم قول نشم نزديكت گفتى كه ميدونم " 
 بهت دراونق نميكنم دركت ميكنم حس كه باره اولين اين چون ميدم حق بهت بگم نميتونم
 و ميپرستيدمت خواهرانه ، برادرى نسبت از ندونسته كه مهرت بسته دل و بودم نزديك
 همين و زمونه رسم كه حاال بود قرص دلم عماد اسم به پناهگاهى و دلگرمى به هميشه
 ميخواد دلم فقط حرفها آخرين و وداع براى گرفت من از رو عمادم برادرى و خواهر نسبت
 من رمج اگه كنى، فكر حرفهام به دقيقه چند فقط دقيقه چند كه باشم داشته رو اين ارزش
 رمه هم تو سالها اين تموم اينه فرقمون تنها يكيه همون*ا*ن*گ دقيقا بودنه آذر فرزند
 ازاى در كه پولى كه مادرى دست زير من ولى پدرى سايه و داشتى رو مهناز چون مادرى
 اش ىاجبار  شوهر و باغبون پسر به خيانتش و عياشى خرج رو گرفت من آوارگى و بدبختى
 ذابمع بودنش زنده سالهاى تمام آذر با ازدواج با زندگيش شدن تباه جرم به كه پدرى نا كرد
 خمز  قصه نام آذر از تو از بيشتر من پس ، دريغش بى هاى كتك گاه گه و مهرى بى با داد

 به ىغم بى از تو بودم رنج توى ندارى و پول خاطر به من كه سالهايى تمام متنفرم و خوردم
 شدم اگه و پدريم و مادر يك از دو هر كه فهميدم تو با زمان هم من ميكردى، فكر عشق
 خواهرت راز اين و باش برادرم فقط اينبار نبود ميراث طمع به نامدار معين اجبارى عروس
 تتخ و تاج به رسيدن محض فقط منو كه مرديه عشق درد   دردم : دار نگه ات سينه توى رو

  ميشم عشق همين قربانى روز هر من و خواست

 سرىم بدبختى كن رعايت من با رو ايمنى فاصله و باش متنفر ازم دنيا آخر تا حاال 
  كنه سرايت بهت ممكنه و است

 "يلدا زندگيت شبح 

  

 رىاب چشمانم راحت قدر چه روزها اين و ريختم اشك نوشتم كه اى كلمه به كلمه با 
 !!!ميشود

 از يدام نا بود برگرفته در را تنم همه سيگار دود و الكل بوى كه آمدم خودم به زمانى 
 ميدانستم كردم خاموش معين از فرار براى را ام گوشى ، عمه با تماس از بعد عماد پاسخ
 قصد و مياندازد دور هم را رحمش مانده ته آن قطعا ببيند وضعيت اين در مرا كه اينبار
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 فراموشى و بودن خوش قدرى و فرار براى عمه كه بود بارى اولين اين و ميكند را جانم
 ...ميكرد دركم خوب و بود كشيده عشق درد كرد حمايتم و تشويق هايم بدبختى

  

 ام پرستارى و داشتم تب شب تمام بود سرم باالى نگران افى شدم بيدا كه خواب از 
 ياد اب كردم عوض را لباسهايم و گرفتم سردى آب دوش بودم بهتر او لطف به و بود كرده را
 به معين نداشتم را اش رويارويى جرات كه شدم نگران آنقدر معين از فرارم و گذشته شب
 او به مدت اين تمام هم من مگر ولى برگردم بودم داده قول من و بود كرده اطمينان من
 !؟ بود كرده بدقولى فقط او و بودم نكرده اعتماد

 ها آن با عصر تا نهار بود شده تنگ شدن رها و دوستانم براى دلم نداشت اهميت 
 انعق جواب و خنديدم تنها پرسيد انگشتم قيمت گران حلقه مورد در هركس و شد سپرى
 تمنداش بازگشت براى هدفى و جايى ولى كردم وداع همه با بود شده غروب ندادم اى كننده
 از !! وليعصر خيابان عاشق من و ميشوند نفر يك مامن تنها گاهى شهر اين هاى خيابان ،

 براى كردم مرور را گذشته اتفاقات همه و رفتم راه پاهايم روى وليعصر راه ٢ تا ونك ميدان
  شدم رو تند س*و*اتوب سوار و نداد يارى پاهايم بازگشت

 خ و نامدار معين زن ) 

  

 هنوز من ولى ساله كمدى ترين دار خنده س*و*اتوب سوار شاهانه عمارت اون انم 
 (خودمم

 دختر ديوانگى براى همه گمانم به كه خنديدم س*و*اتوب در چنان خودم افكار با 
 داخل فروش آدامس پسرك ديدن با كه بودم شده ديوانه آنقدر خوردند افسوس جوان
 ... باشم نداشته شرمى هم گريستن از خنديدم، مهابا بى كه همانطور س*و*اتوب

 ساختمان جلوى معين ماشين ديدن با حتى كه بودم شده تفاوت بى و سر آنقدر 
 لمد به كه آتشى از بيشتر آتشش بسازد برايم كه جهنمى هر ، شدم داخل و كردم جرات
 در سمت سراسيمه زمان هم معين و عمه شدم كه خانه وارد !!! نميشود است انداخته
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 از قدر چه است رسيده تازه فهميدم تنش در كت و بود دستش در كه سوييچى از آمدند
 !بود؟ گذشته بودم داده بازگشت وعده كه شب آن ٩ ساعت

  

 ٣٩ قسمت پايان 

  

 زور به شدم متعجب بود شده آراسته متنوع غذاهای با که کوچک میز دیدن با د 
 :تادایس سرم باال و کشید غذا برایم خودش و بنشینم ها صندلی از یکی روی کرد مجبورم

 بخور - 

 (میده؟ غذا و آب قبلش که ببره سرمو میخواد) 

 ندارم میل- 

 گفتم بخور میکنی جا بی - 

 زوره؟ مگه - 

 زوره چی همه بعد به ثانیه این از زوره آره - 

 خوب سیرم - 

 لویج و کرد پر برنج از قاشقی گذاشت صندلیم کنار و آورد صندلی عصبانیت با 
 گرفت دهانم

 نمیخورم - 

 سریع میخوری،- 

 ره شد، باز ترس از دهانم اختیار بی که کرد بیان خشم با آنقدر را "سریع" کلمه 
 میگذاشت دهانم در و میکرد پر حرص با را قاشق

 هست هم بهتری راه خوب بکشی منو میخوای ندارم جا دیگه خدا به- 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 365 

 گرفت دهانم جلوی و کرد باز و درآورد جیبش از قرصى و گذاشت ظرف در را قاشق 

 بخور -  

 چیه؟ این - 

 نزن حرف بخور ماره زهر - 

 شن راحت دستت از همه بخور خودت نوره؟ سیاه - 

 لیوان حرص با گرفت جلویم و کرد پر آبی لیوان و داد جا دهانم در را ها قرص آنی در 
 نفرمت حرکت این از میدانستم کردم خشک را دهانم دور آستینم با و نوشیدم و گرفتم را

 نداد نشان واکنش که بود فهمیده را قصدم انگار اما است

 نباشی بیدار اومدم زود، خیلی بخواب اتاق تو باال برو - 

 میای؟ هم تو مگه - 

 بخیر شب بخواب، تخت چپ سمت - 

 باش تراح اتاقت توی هم تو نکنه اذیتت ریختم که میخوابم قبلی اتاق تو میرم من - 

 کنمن تنبیهت امشب دادم قول پریما به میره یادم کنی وا دهنتو دیگه جمله یه اگه - 
 باال برو سریع

 شدم خارج اتاق سمت به سالن از و کوبیدم زمین بر را پایم 

 راست سمت عمد از و پوشیدم را ام خرسی شلوار و تاپ کردم عوض را هایم لباس 
 یشترب ساعت یک نیامد ماندم منتظر چقدر هر کشیدم سرم روی را پتو و کشیدم دراز تخت
 اتاق به را جهنم اش شده منهدم اعصاب آن با امشب که شد راحت خیالم که بود گذشته
 ...آورد نمی

 (02 قسمت پایان) 

  

 حق یا 
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 02قسمت# 

 میمیرد امشب مرد این 

 با و میداد فشار هم روی را هایش دندان میچکید خون چشمهایش از خشم شدت از 
 ودمب ترسیده که کنم اعتراف باید میشد، تر نزدیک من به قدم به قدم کرده مشت دستان
 هافروخت بر اصلی مقصر میدانستم که زمانی مخصوصا ترسیدم می مرد این خشم از من

 !! هستم خودم شدنش

 رشس ، کرد باز را دستانش و شد سپر جلویم عمه برداشت سمتم به که را آخر قدم 
 :گفت و داد تکان کالفگی حالت به را

 لطفا طرف اون برو پریما - 

 است شده شجاع است کرده باز زبان عمه 

 نمیذارم خودت جان نمیذارم - 

 ازب و کرده خودش مسخره منو روز دو جرأتی چه با ببینم میخوام اینور بیا گفتم - 
 جاهلیتش عصر به برگشته

 :زد فریاد عمه 

 داره ،حق نبود خوب حالش بره گفتم خودم نکرده کاری ام بچه - 

 نکنم آدم االن اینو من نذار رو و چشم بی مارمولک این الالی به لی لی قدر این - 
 نمیذاره واسم آبرو آدم و عالم جلوی فردا پس

 دست امشب نمیکنم حاللت دادمو بهت منت بی که شیری اون نمیکنم حاللت - 
 کنی بلند یتیم این روی

  

 کف با و کرد باز رو مشتش معین بودم کرده حفظ عمه پشت همچنان را سنگرم 
 :کوبید سرش پشت دیوار به دست
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  نداشتى احترام لياقت وقت هيچ که کنه لعنتت خدا یلدا - 

  

 بدهم را جوابش كه کردم پیدا جرأت دوباره که شد چه نمیدانم 

 خاندانت کل سر تو بخوره احترامت - 

 :آورد یورش سمتم 

 میکنه زر زر چی ببینم اینور بیا پریما نمیزنمش - 

  

 :گفت سراسیمگی با و گرفت دهانم جلوی را دستش عمه 

 دیگه بگیر دهن به زبون آتیشیه؟ بینی نمی - 

  

 !سب و بود محضش ریخته بهم اعصاب نشانه این و میکشید نفس تند تند هنوز 
 :گفت و کشید عمیقی نفس

 کردی غلطو این چرا میگی اونجا خونه، میریم کن جمع- 

 کنی؟ ام نفله بزنی که اونجا بیام نمیام، من - 

  

 گرفت سمتم اشاره حالت به را دستش 

  

 ای، آماده 2 بشمار نداره واسم کاری که باشه کردنت نفله به قرار االنم من بچه آخه - 
 نشنوم ام دیگه حرف ماشینم تو
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 کشید آغوشش در مرا عمه ؛ بست سرش پشت را در محکم و شد خارج خانه از بعد 
 کرد پاک ام گونه روی از حوصله با را هایم اشک و

  

 ؛ آوردن تو سر رو بال اون که جهنمی اون به برگردم نمیخوام من رم نمی من عمه - 
 میکشتم روز دو این خاطر به معین برم من

  

 تا دارن هواتو شریفه و جون خانوم نترس نیست، ای چاره مادر شوهرته فعال - 
 دادم قسمش که دیدی االنم داره احترامشو خیلی معین ، جون خانوم پیش برو شد هرچی
 شآتیش بذار نده جوابشو و نکن درازی زبون امشب یه فقط نداره کاریت نشکست، حرمت
 بخوابه

  

 خاطرات تمام که روزگاری که ای خانه و عمه با ؛ نداشتم پذیرفتن جز ای چاره 
  خود در را شیرینم

 شدم راهی و کردم وداع بود داده جای 

 نگاهش در خیره لحظه یه برای کردم باز که را در بود گذاشته فرمان روی را سرش 
 و خسته نگاهش است، شده شکسته چقدر بودمش دیده که قبل روز دو از کردم حس
 حرکت به که را ماشین .داشت را خودش خاص ابهت و خشم همان هنوز اما بود وامانده
 است حقم واقعا میدانستم که کرد هجی را ای جمله درآورد

 بذاری بیرون خونه از نداری حق پاتو دیگه - 

  

 ههمیش اینکه با مسیر طول تمام دادم، جلوه تفاوت بی را خودم و برگرداندم را رویم 
 ...شد رد مکث بدون قرمزها چراغ همه از بود قانونمندی راننده
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 شخدمتکارهای از یکی به را سوییچش و کرد متوقف را ماشین رسیدیم که عمارت به 
 دویدمی مهرسام دنبال کالفه آوا باغ در جلوتر کمی داد شدن پیاده دستور من به رو و سپرد
 بازیگوش مهرسام به نگاهی معین داد سالم و ایستاد معین دیدن با میزد فریاد سرش و

 :گفت و انداخت

 !کردی؟ اذیت مادرتو باز پسر - 

 معین ) گرفت پناه مادرش پشت و کرد جمع بغض حالت به را لبهایش مهرسام 
 !(است؟ کرده رحم خدا درنیاورد بچه این سر امشب را من کار تالفی

 توام با اینجا؟ یا باشی خواب باید االن - 

 :کرد مداخله آوا سوزاند را جگرم مهرسام گریه صدای 

 زده گولش شیطون خوبیه پسر مهرسام داداشش - 

  

 :کرد شماتت را آوا خاصی نگاه با معین 

 و هبگیر  گردن اشتباهشو کار بذار نده یاد کردن توجیه بچه به چیه؟ اراجیف این - 
 و ندارم سشدو اصال هم فعال نشدم عصبانی بیشتر تا بخوابه اتاقش تو ببرش االنم ، بفهمه
 بخیر شب نشه، خوبی پسر تا اتاقش تو بیاره خرگوششو نداره حق

  

 از ار  دنیایش تمام گویی ه*ا*ن*بیگ طفل آن از خرگوش آن گرفتن با میدانستم و 
 ...است گرفته او

  

 با خواهرش به رو شهناز آمدند در جلوی همه ورودم محض به بود شلوغ عمارت 
 :گفت آوری عذاب خیلی لحن

 میره روز دو روز دو خانم نمیرفت بیرون شوهرش خونه از روز چهل عروس قدیم - 
  دَدَر
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 :کرد مداخله و کشید هم در اخم معین 

 ونهخ سر بريد همه سریع بشنوم کدومتونو هیچ صدای نمیخوام کلمه یک امشب - 
  زندگیتون

  

 :بود شیرین واقعا و رساند ما به را خودش جمع میان از شیرین 

 کنم نگاش من ذاری می آوردی عروستو داداش، - 

  

 میکرد را مریضش عمه حال مراعات هم عصبانیت حالت در معین 

 باشه؟ پیشش بیا فردا است خسته امشب عروس جان شیرین - 

 شد کم اش ناراحتی از کمی من لبخند با و رفت عقب ناراحتی با شیرین 

 هگوش کوچک سالن سمت را دستم معین وقتی ولی میرویم اتاق به میکردم فکر 
 بر و کشید عمارت

  

 زور به شدم متعجب بود شده آراسته متنوع غذاهای با که کوچک میز دیدن با د 
 :تادایس سرم باال و کشید غذا برایم خودش و بنشینم ها صندلی از یکی روی کرد مجبورم

 بخور - 

 (میده؟ غذا و آب قبلش که ببره سرمو میخواد) 

 ندارم میل- 

 گفتم بخور میکنی جا بی - 

 زوره؟ مگه - 
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 زوره چی همه بعد به ثانیه این از زوره آره - 

 خوب سیرم - 

 لویج و کرد پر برنج از قاشقی گذاشت صندلیم کنار و آورد صندلی عصبانیت با 
 گرفت دهانم

 نمیخورم - 

 سریع میخوری،- 

 ره شد، باز ترس از دهانم اختیار بی که کرد بیان خشم با آنقدر را "سریع" کلمه 
 میگذاشت دهانم در و میکرد پر حرص با را قاشق

 هست هم بهتری راه خوب بکشی منو میخوای ندارم جا دیگه خدا به- 

 گرفت دهانم جلوی و کرد باز و درآورد جیبش از قرصى و گذاشت ظرف در را قاشق 

 بخور -  

 چیه؟ این - 

 نزن حرف بخور ماره زهر - 

 شن راحت دستت از همه بخور خودت نوره؟ سیاه - 

 لیوان حرص با گرفت جلویم و کرد پر آبی لیوان و داد جا دهانم در را ها قرص آنی در 
 نفرمت حرکت این از میدانستم کردم خشک را دهانم دور آستینم با و نوشیدم و گرفتم را

 نداد نشان واکنش که بود فهمیده را قصدم انگار اما است

 نباشی بیدار اومدم زود، خیلی بخواب اتاق تو باال برو - 

 میای؟ هم تو مگه - 

 بخیر شب بخواب، تخت چپ سمت - 

 باش تراح اتاقت توی هم تو نکنه اذیتت ریختم که میخوابم قبلی اتاق تو میرم من - 
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 کنمن تنبیهت امشب دادم قول پریما به میره یادم کنی وا دهنتو دیگه جمله یه اگه - 
 باال برو سریع

 شدم خارج اتاق سمت به سالن از و کوبیدم زمین بر را پایم 

 راست سمت عمد از و پوشیدم را ام خرسی شلوار و تاپ کردم عوض را هایم لباس 
 یشترب ساعت یک نیامد ماندم منتظر چقدر هر کشیدم سرم روی را پتو و کشیدم دراز تخت
 اتاق به را جهنم اش شده منهدم اعصاب آن با امشب که شد راحت خیالم که بود گذشته
 ...آورد نمی

 (02 قسمت پایان) 

  

 يكتا ايزد نام به 

  

 ميميرد امشب مرد اين ٢٢ قسمت ٢٢# 

  

 ههم كه باشد مردى براى اگر مخصوصا است عالم حس آورترين زجر انتظار هميشه 
 و داشتم جادو چراغ واقعا كاش دارند را آمدنش تمناى قلبت ناموزون طپش هر با وجودت
 تمداش را بخشيدنش توان كاش ميشد ظاهر ام زندگى جذاب غول و ميكشيدم آن بر دستى
 خداى و عالم از ديگرى چيز داشتنش جز مگر بردارد؛ سرم از دست لعنتى غرور اين كاش
 مبود مطمئن كه ميخواستم را قلبش فقط اما بودم مرد اين مالك من !؟ ميخواستم عالم
 ختس طرفه يك عشق !!!نداشت دنيا كل بلكه ، من نه عشق براى جايى خودش گفته طبق
 نتري تاريك در ابد تا شده موم و مهر نامه يك مثل بايد ميكردم؟ ابرازش اگر ميشد تر

 هرمشو قلب هميشگى تصاحب براى خواهرم از بايد ميداشتم؟ نگه مدفونش قلبم نقطه
 بايد را حس اين اسم نميدانم كه دارم خواهر اين به قريبى حس من نه اما !بودم؟ متنفر
 !نامم؟ به چه
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 رد شدن باز صداى با و كرد ظهور شكنى شب باالخره كه بودم ام زنانه افكار غرق  
 رفته فرو خواب در يلداى نقش در چنان هم من و شكست را انتطارم ظلمت در نورى چون
 شبام كه اين به سيگارش بوى از شد كه تر ؛نزديك كردم استشمام جان عمق تا را عطرش
 دراز كنارم صدا بى داشتم وا ندامت به را دلم است كرده آرام سيگار با را من از حرصش
 كشيد مروي بودم زده پس كه را پتو ؛ ميكردم حسش كامال بود او به پشتم اينكه با كشيد
 هك ريشش ته عميق ولى كوتاه نوازش چند كردم حس سردم بازوي روى را دستش گرماى
 پس دست نشد خبرى سه*و*ب از اما افكند قلبم تمام بر رعشه كرد نوازش را ام گونه
  كشيد كنار و كشيد

 و باشى ميتوانى تو تنها هايم ترديد تمام براى مرد اين مترجم خدايا خدايا خدايا ) 
  ...(بس

  

 كه صبح اما مانديم خواب بى كى تا خواب نقش در كداممان هر شب آن نميدانم 
 !!نبود ام زندگى شطرنج شاه تك از خبرى كنارم ديگر گشودم چشم و كرد طلوع

 از ار  پايم هنوز شدم خارج اتاق از و زدم صورتم به آبى شدم بلند جايم از حوصله بى 
 بازداشت مسير ادامه از مرا شريفه صداى كه بودم نگذاشته پايين پله اولين

  ميتونم ببخشيد خانوم بخير صبح _ 

 ؟ كنم جسارت 

  

 جانم ، بخير هم شما صبح _ 

 هنوز تنتونه خواب لباس خانم _ 

 راحتم اين با منم راحتيه لباس نيست خواب لباس كه اين نه _ 

 توى نازك وجبى يه شلوارك يه با خانومش نباشه راحت آقا گمونم به ولى _ 
  مرده پر قضا از كه بده جوالن قلمروش
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  شده شريك ديگه مردها با قلمروشو كه آقاته مشكل _ 

 نلح با و آمد جلوتر كمى است كالفه من دست از حسابى بود مشخص كه شريفه 
 :گفت متضرعى

 همه يكبار نكن ذليل و خار طورى اين رو مرد اين پدرت خاك ارواح پروينت جون _ 
 رهميمي دفعه اين نكن استفاده اينجورى صبوريش از كرده نابود خواهرت رو مردونگيش

  نكش و كن خانومى مارو همه اميد

  

 ستايشش بت چون اش راننده و خدمتكارهايش حتى كه داشت چه تلخ معين ) 
 و مادع براى خانه اين در پرستشش حكم يا ميكرد؟ سرايت همه به معين عشق ميكردند؟
  (بود؟؟ همه

  

 شدم خورى غذا سالن راهى شريفه گفته طبق و پوشيدم اى ساده شلوار و بلوز 
 ميز دور تا دور هم شيرين و مهرسام و آوا و جون خانم و بود نشسته ميز صدر معين،
 كل ارهدوب شيرين من ديدن با بودم گرسنه واقعا بودند صبحانه مشغول و بودند نشسته
 مهربانى با همه و دادم سالم شد نوشيدن مشغول و كرد نگاهم چشمى زير معين و كشيد
 قاآ نمونى خواب كه بخواب زودتر شبو خانم عروس_ :گفت و زد چشمكى آوا دادند را جوابم

  سالن در به دوخت چشم قدر اين نرفت پايين گلوش از لقمه ٢ دامادمون

  

 كه دمكشي كنار را جون خانم كنار صندلى كرد خاموش را آوا كوتاه سرفه چند با معين 
 شد مانع جون خانم

 گهن خالى شما واسه رو صندلى اين باشى شوهرت كنار كه بشين طرفم اين مادر _ 
 كنم ذوقتونو بشينم وسطتون ميخوام عمادمه ماله هم يكى اين داشته

  

 ...قلبم در و كنارم مخصوصا ... بود خالى هم من عماد جاى 
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 رخيدميچ دورم مدام شريفه چايم كردن شيرين به كردم شروع و نشستم معين كنار 
 جلوى و برداشت جلويم از را شير ليوان معين بزنم حرف اينكه از قبل ريخت شير برايم و

 :گفت و گذاشت خودش

 ميخورن شب نميخورن شير ها صبح خانم _ 

  

 ام معده حال واقعا اينكه با نوشيدم قطره آخرين تا و برداشتم را ليوان حرص با 
 ميشد بد شير خوردن با صبح

 و كرد صورتم روانه سفيهى اندر عاقل نگاه معين كردم پاك دستمال با را دهانم 
 شيطان و شكمو معين با حركاتش همه ! آداب مبادى و آرام قدر چه ، شد خوردن مشغول
 !!! داشت فرق خودمان خانه

 خانوم شوم زده خجالت سايرين جلوى شد باعث گرفت دهانم جلوى كه اى لقمه 
  ميداشتم نگه يادگارى بودم جات من رو لقمه اين :گفت آرام و زد پهلويم به جون

 مدآ خودش به تازه معين صداى با بود ما محو باز دهن كه شيرين خنديد ريز بعد و 

  كنيا بازى برى نميتونى نخورده صبحانه خانم شيرين _ 

 ايىچ عروست چرا :گفت اش بامزه لحن آن با ميزد گاز نانى تكه كه حالى در شيرين 
 نخورم؟ من ولى نميكنى دعواش ميخوره شيرين

  

 رينبزرگت االن :گفت ندهد بروزش ميكرد سعى كه لبخندى با معين و خنديدند همه 
 بود؟ همين سوالت

 اوهوم _ 

 اضاف كيلو ٢٧ چون _ 
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 نكن دقت ديگران كار تو هم قدر اين بخور حاال نداره، وزن ه 

  

 اصد با اينقدر هم شما :گفت ميداد تكان را سرش كه حالى در مهرسام به رو بعد و 
  نخور چيزى

  

 بشخيدى؟ اَرگوشو :كرد زبانى شيرين باز مهرسام 

  

 خوبيه پسره كه ؟اون كرده بدى كار مگه اَرگوش _ 

 دختله _ 

  كه بود پسر پيش هفته تا _ 

 بشخيدى؟ _ 

 ايشونو؟ يا رو شما _ 

 داره گنا اتاقم تو بياد ببشخ _ 

  كنم فكرامو بايد حاال _ 

  

 اين قدر چه گرفت دهانم جلوى بود ديگرى سمت رويش كه حالى در هم دوم لقمه 
 ودب محترم و عزيز جون خانوم حتى همه براى پدرى چون معين بودند داشتنى دوست جمع
 ، ميكرد كمكش و ميكرد گوش دقت با معين و ميگفت دانشگاهش و درس مشكالت از آوا

 عينم بود رفتن آماده تن به كت لرزاند را دلم كرد هجى را بخير صبح زده غم كه عماد صداى
 به كجا :گفت و كرد ريز خودش ژست همان با را هايش چشم بخيرش صبح جواب قبل

 سالمتى؟
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 كلى شركت آقا اجازت با :گفت ميكرد بازى كتش دكمه با كه حالى در پايين سر عماد 
 دارم كار

  

 نخورده؟ صبحانه _ 

 ميشه ديرم ميخورم اونجا _ 

 ميريم هم با بخور _ 

 شركت برم بايد من داريد كار بيمارستان شما آقا نه _ 

 ميريم هم با گفتم بشين _ 

  

 مه از كه بودم مطمئن شد اطاعت به مجبور عماد كه كرد ادا محكم قدر اين را بشين 
 رفت اش صدقه قربان كلى جون خانم و گذشت كه كمى ، ميكرد فرار من با شدن سفره
 ادتع ميدانستم گشت نمكدان دنبال هايش چشم با اش عسلى مرغ تخم شكستن موقع
 لويشج و برداشتم را بود جلويم كه دان نمك اختيار بى بخورد را مرغش تخم نمك با داشت
 شتگذا كنار را مرغش تخم توجه بى كرد، كار اين به وادار مرا هايم خواهرانه احتماال گرفتم
 چشمى زير كه ديدم را معين شدم يخ روى سنگ و ماند هوا روى دستم برگرداند رو و

 صحنه اين و پاچيد مربايش لقمه روى و گرفت دستم از را نمكدان بود چيز همه شاهد
 هب نسبت رفتارهايش به چرا معين !!!كند آرام را عماد نداشتن غم نتوانست هم دار خنده
 قصد كه هم معين كرد، خداحافظى من جز همه با هم رفتن هنگام !؟ نميكرد اعتراض من
 خواند را فكرم لرزيد عمارت اين در تنهايى از دلم كرد رفتن

 (وكيلش ) منوچهرى با امروز شركت بيا سامى با باش آماده ديگه ساعت ٢ يلدا _ 
 ميزارم جلسه

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 378 

 ..كردم تشكر او از دل در و دادم تكان را سرم 

 *** 

 غر براى بردن قهوه براى حتى بود شده تنگ كارهايم و ميزم براى دلم قدر چه 
 ...شنيدن

 ميزم پشت ميخواست را هايش شوخى و خنديدن دلم ايستادم عماد اتاق جلوى 
 شده رمحضو متوجه دوربين توسط حتما كه معين شدم خيره مانيتورم صفحه به و نشستم
 آمد بيرون اتاق از بود

 

 

 'تو؟ نمياى چرا _ 

 گفتم و برگرداندم روى باز 

 راحتم همينجا خوبه جام _ 

 راهه تو منوچهرى اتاق تو بيا نيست اونجا ديگه شما جاى _ 

  

 ايشى شدم متعجب بودنش زنانه زيادى بابت خودم از خودم كه خاصى لحن با 
 مرا ىده سازمان و كردن مرتب فقط ميدانستم و بود شلوغ ميزش شدم اتاقش وارد و گفتم
 ماا نشست رويم به رو كردم گرم ام گوشى با را سرم و نشستم كاناپه روى ، دارد قبول
 ردميك صبورى عجيب دادم نشان ام گوشى متوجه كامال را خودم زنان سوت نكردم نگاهش

 شكستم را سكوت و آوردم كم خودم هم نهايت در بود برده باال را تحملش آستانه و

 بمونم خونه اون توى نميخوام كار سر برگردم ميخوام _ 

 ميگردى بر _ 

 داره؟ كارمون چى منوچهرى _ 
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  كنى امضا رو اموال و سند انتقال مدارك بايد _ 

 زودى؟ اين به _ 

 حقته صورت هر در ، ديره هم خيلى _ 

 شيم؟ جدا ميتونيم تو و من به اموال كامل واگزارى بعد _ 

  

 دوخت چشمانم به مستقيم را نگاهش و كرد سكوت 

  ميخوره ازدواجمون به بودن سورى مهر باشه زودتر ،چون نه سال يك تا حداقل _ 

  ميكنيم تحمل همو سال يك تا اوكى _ 

 شد خارج اتاق از كالفه 

 ولى !!! دهد طالقم است محال بگويد و بزند فرياد سرم ميخواست دلم قدر چه 
 چند بود اموالش نگران فقط و نداشت ماندن ميل چندان دلش هم خودش نقدا و حكما
 و صبر سر با بود موقرى و نام به وكيل منوچهرى شد اتاق وارد منوچهرى همراه بعد دقيقه
 اين از نيمى وارث كه اين با ، داد توضيح را امور همه و داد انجام را كارها همه حوصله
 اتاق از رفت كه منوچهرى داشتم را گذشته سال ٢٢ يلداى حس همان هنوز اما بودم ميراث
 دختر ايستادم متعجب ميزم پشت جوان دختر ديدن با و ، ميزم سمت به شدم خارج
 ات بلند بود مشخص اش روسرى زير از موهايش بود زيبا كرد احترام اداى و ايستاد سريع
 كمرش پايين

 !بودم؟ شده حسود بود زيبا بود زيبا 

  

 را سلطنتم تخت كردم حس كرد معرفى را جديدش منشى و ايستاد كنارم كه معين 
 !!!باختم

 !شد؟ واگزار دختر اين به همه و همه ؟ اموراتش !؟ اش قهوه 
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 !ميكنم؟ حسادت منشى ميز و صندلى اين به نامدار ميراث از نيمى صاحب من 

 بست را در و آمد دنبالم متعجب معين برگشتم اتاق به حرص با 

 شد؟ چى _ 

 آوردى؟ كجا از اينو _ 

 اينجا واسه گرفته انتقالى ادارى امور از _ 

 كارم؟ سر ميگردم بر نگفتم من مگه _ 

 ميز اون پشت نيست الزم ديگه شركت رياست واسه كردم تربيت من رو شما _ 
 هست واست ترى مهم كارهاى برگردى

 نمياد خوشم دختره اين از _ 

  بياد؟ خوشت تو بايد مگه _ 

 نميخ خوب نيستم مدير منم مگه _ 

  

  باشه ام منشى اين وام 

 كنى انتخاب ميخواى كه رو كسى هر مختارى خودت واسه تو نيست شما منشى_ 

 كنم كار اتاق اين توى ميخوام من _ 

 اين به اتاق واسم بيارن بگو ميز ٢ اصال نيست ديگه منشى و ديگه اتاق به احتياج _ 
  بزرگى

  

  :گفت و كرد ريز را چشمهايش 

 ندارم حرفى منم ترى راحت طورى اين باشه _ 

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 381 

 !!!! ميشد خواستنى قدر چه ميشد موافق و همراه من با وقتى كه واى 

 مادع روز آن ، رفتم فرو جديد منشى فكر در سينه به دست و نشستم كاناپه روى 
 دلم قدر چه بار اولين براى رفت و گرفت ناديده مرا هم باز آمد معين اتاق به وقتى

 دوست اما باشد داشته دوست مرا كند مجبورش و دهد اش گوشمالى معين ميخواست
 ...نميپذيرفت اجبار كه بود امرى تنها داشتن

 ٢٢ قسمت پايان 

  

 ٢٢او نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٢٢قسمت 

  

 ميخوابيديم تخت يك روى هم ها شب و بوديم هم كنار اتاق يك در عصر تا صبح 
 ...دور ولى بوديم نزديك

 طعنه يا و سرد برخورد ميديدم را هايشان دختر و ها عمه گاهى گه هفته طول تمام 
 كه بودم روح يك چنان هم عماد براى ميدادم پاسخ خودشان شبيه درست را آميزشان
 تىح خاندان كل شنبه پنج هاى شب رسومات و رسم طبق بود، من از فرار سعيش حداكثر
 مناسبى لباس ساره كمك با بودند هم كنار در را شام بود اتاقش در مدام كه خان اتابك
 اينكه بدون و كرد مرخص را ساره آمد اتاق به كه معين كردم آرايش كمى و كردم انتخاب
 قدر چه ميداند خدا شد هايش لباس تعويض مشغول و رفت كمدش سراغ كند نگاهم
 تسكو جاى ميدادم ترجيح بودم متنفر سكوت از !!!بودم اش برجسته هاى عضله عاشق
  كنيم دعوا

 شام؟ واسه نيام من ميشه _ 

 :گفت ميزد شانه را موهايش كه حالى در تفاوت بى 

 ؟ شدى حاضر چرا پس _ 
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 زوريه روز هر خوردن قرص و غذا مثل اينم شايد گفتم _ 

 نيا ندارى دوست _ 

 نميشه؟ بد واست _ 

 (بيزارم هات تفاوتى بى از ) 

 بده انجام ترى راحت كه كارى _ 

 بود تالفى وقت و بود آمده در حرصم 

 شم خالص زودتر هرچه تو و جهنم اين از ترم راحت _ 

  ميشى _ 

 (اعصابم تو ميزنه جفتك داره آرامشش با ها خريه عجب ) 

 چشمهاى با ديوار، به كوبيدم و برداشتم را برس كرد كه را اتاق از خروج قصد 
 :كرد نگاه را پايم تا سر و برگشت متعجب

 بچه؟ چته _ 

 (ام بچه يه براش فقط !؟؟ بچه ) 

  ميخوره بهم ازت حالم _ 

 نشست ارمكن گرفتم صورتم جلوى را بالشى و نشستم تخت روى و تركيد بغضم بعد 
 :گفت مهربانى با و كشيد سرم روى را دستش

 ميكنى؟ اذيت خودتو چرا يلدا _ 

  زدم پس حرص با را دستش 

 ظالمم توى و خونه اين زندانى چون _ 

 رفتنت؟ جايى واسه شدم مانع حاال تا !كردم؟ زندانيت من _ 

 برم نتونم هم اونجا كه مشهد ميفرستى دارى كه اونم ميرم عمه پيش فقط _ 
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 اينجا بياد ميكنم راضيش برميگرده است هفته ٢ فقط زيارت بره داشت دوست _ 
 خوبه؟

 بيوفته كردن حقش در كه جنايتهايى ياد اينجا بياد نكرده الزم نخير _ 

 كنم؟ كار چى من بگو تو خوب _ 

  عمه با برم منم _ 

 خورد گره هم در هايش اخم كمى 

 شوهرشه؟ پيش زن جاى نگفتم دفعه صد_ 

 ،ميكَنَم شه تموم كه سال يه اين واقعيه شده باورت خودتم انگار !شوهر؟ كدوم _ 
 ميخوره هم به همه از بدجورى حالم كه ميرم كشور اين از كال

 باش آروم االن ميرى باشه _ 

  

 احمقانه سوال آن نميدانم ميكردم رم بيشتر من ميداد خرج به آرامش قدر هرچه 
 !!رسيد؟ ذهنم به كجا از كردنش عصبى براى

  !؟ بياره اسممو نميخواد ديگه كه كردى كار چى اشكان با _ 

 بود مشخص كامال بود شده عصبى 

  بخواب يا كنيم كوفت شاممونو بريم بيا يا بسه _ 

 ...كه بپرسم اشكان خود از بايد اصال نميدى جوابمو چيه _ 

 لىو كنم زنده را معين عصيانگر روح شدم موفق باالخره كه بود نشده تمام حرفم 
 !!! باشم كرده پيشروى محكم سيلى يك حد تا نميكردم را فكرش

 هب را سرم و بردم پناه خودش سينه به خشمش از كه بود تر عجيب خودم واكنش 
 بود شاد دارد غيرت هم من براى اينكه از دلم ته اما ميسوخت ام گونه فشردم اش سينه
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 جرات هنوز من و گزاشت موهايم روى اى سه*و*ب و كرد نوازش را سرم ثانيه چند از بعد
 نداشتم را او به كردن نگاه

  نيار زبون به من جلوى مرديو هيچ اسم وقت هيچ ديگه _ 

 ميريختم اشك فقط 

  بزنمت نميخواستم بود خودت تقصير _ 

 شد ربيشت نوازشش بودم داده قرار سالح را گريه و شوم جدا آغوشش از نميتوانستم 

  من كوچولوى عسل نكن گريه ديگه كافيه هيييش _ 

 (ميبردم لذت حرفهايش از گريه و درد اوج در ) 

 وم نوزادسفيد يه كنم بغلت ترسيدم كه بودى كوچولو اينقدر ديدمت كه اول روز _ 
 نداره اسم هنوز گفت اسمتو پرسيدم كنم بغلت و نترسم كرد كمكم پريما وقتى طاليى
 نوزاد كوچولوى چشمهاى تو بودن ريخته عسل شيشه يه انگار كردى باز كه چشمهاتو
 از ههميش ولى نديدمت روز اون از ديگه عسله، شبيه عسل بزاريد اسمشو گفتم خنديدم
 شونىن ديگه و رفتن اينجا از هميشه واسه اينكه تا ميپرسيدم رو كوچولو عسل حال پريما
 نگفت شركت اومد پريشون و هراسون بودى شده بازداشت كه روزهم اون نداشتم ازش
 شدم مطمئن كردى باز هاتو چشم بيمارستان توى كه روزى تا بده نجات رو عسل گفت يلدا
  كوچولوئه عسل همون اين

  

 و كرد جدا اش سينه از را صورتم شد تمام ام گريه شيرينش قصه شنيدن با 
 نهاد اش سيلى جاى همان درست اى سه*و*ب

 شمميك درد بيشتر خودم كن باور شم بد قدر اين شم مجبور كه نكن كارى ديگه _ 
 قيمت به اگه حتى باشى زمين كره زن ترين خوشبخت تو ميدم قول باش صبور يكم

 بره سوال زير غيرتم كه نكن كارى و نزن حرفى وقت هيچ مدت اين تو ولى باشه جداييمون

 (پس نگرانه غيرتش واسه فقط نداره دوست منو ) 
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 رفت در سمت و شد بلند جايش از كشيدم دراز تخت روى و نگفتم هيچى 

 همينجا بيارن شامتو ميگم _ 

 ... نگفتم هيچ باز و 

   

 جاى كردم سعى و زدم صورتم به آبى رفت سر ام حوصله واقعا بعد دقيقه چند 
 فسن رسيدم كه خورى غذا سالن به كنم پنهان مجدد آرايش با را قرمزم هاى چشم و سيلى
 شدم وارد و كشيدم عميقى

 بود نشسته ميز صدر خان اتابك اينبار 

  

 ٢٢او نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٢٢قسمت 

  

 ميخوابيديم تخت يك روى هم ها شب و بوديم هم كنار اتاق يك در عصر تا صبح 
 ...دور ولى بوديم نزديك

 طعنه يا و سرد برخورد ميديدم را هايشان دختر و ها عمه گاهى گه هفته طول تمام 
 كه بودم روح يك چنان هم عماد براى ميدادم پاسخ خودشان شبيه درست را آميزشان
 تىح خاندان كل شنبه پنج هاى شب رسومات و رسم طبق بود، من از فرار سعيش حداكثر
 مناسبى لباس ساره كمك با بودند هم كنار در را شام بود اتاقش در مدام كه خان اتابك
 اينكه بدون و كرد مرخص را ساره آمد اتاق به كه معين كردم آرايش كمى و كردم انتخاب
 قدر چه ميداند خدا شد هايش لباس تعويض مشغول و رفت كمدش سراغ كند نگاهم
 تسكو جاى ميدادم ترجيح بودم متنفر سكوت از !!!بودم اش برجسته هاى عضله عاشق
  كنيم دعوا
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 شام؟ واسه نيام من ميشه _ 

 :گفت ميزد شانه را موهايش كه حالى در تفاوت بى 

 ؟ شدى حاضر چرا پس _ 

 زوريه روز هر خوردن قرص و غذا مثل اينم شايد گفتم _ 

 نيا ندارى دوست _ 

 نميشه؟ بد واست _ 

 (بيزارم هات تفاوتى بى از ) 

 بده انجام ترى راحت كه كارى _ 

 بود تالفى وقت و بود آمده در حرصم 

 شم خالص زودتر هرچه تو و جهنم اين از ترم راحت _ 

  ميشى _ 

 (اعصابم تو ميزنه جفتك داره آرامشش با ها خريه عجب ) 

 چشمهاى با ديوار، به كوبيدم و برداشتم را برس كرد كه را اتاق از خروج قصد 
 :كرد نگاه را پايم تا سر و برگشت متعجب

 بچه؟ چته _ 

 (ام بچه يه براش فقط !؟؟ بچه ) 

  ميخوره بهم ازت حالم _ 

 نشست ارمكن گرفتم صورتم جلوى را بالشى و نشستم تخت روى و تركيد بغضم بعد 
 :گفت مهربانى با و كشيد سرم روى را دستش

 ميكنى؟ اذيت خودتو چرا يلدا _ 

  زدم پس حرص با را دستش 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 387 

 ظالمم توى و خونه اين زندانى چون _ 

 رفتنت؟ جايى واسه شدم مانع حاال تا !كردم؟ زندانيت من _ 

 برم نتونم هم اونجا كه مشهد ميفرستى دارى كه اونم ميرم عمه پيش فقط _ 

 اينجا بياد ميكنم راضيش برميگرده است هفته ٢ فقط زيارت بره داشت دوست _ 
 خوبه؟

 بيوفته كردن حقش در كه جنايتهايى ياد اينجا بياد نكرده الزم نخير _ 

 كنم؟ كار چى من بگو تو خوب _ 

  عمه با برم منم _ 

 خورد گره هم در هايش اخم كمى 

 شوهرشه؟ پيش زن جاى نگفتم دفعه صد_ 

 ،ميكَنَم شه تموم كه سال يه اين واقعيه شده باورت خودتم انگار !شوهر؟ كدوم _ 
 ميخوره هم به همه از بدجورى حالم كه ميرم كشور اين از كال

 باش آروم االن ميرى باشه _ 

  

 احمقانه سوال آن نميدانم ميكردم رم بيشتر من ميداد خرج به آرامش قدر هرچه 
 !!رسيد؟ ذهنم به كجا از كردنش عصبى براى

  !؟ بياره اسممو نميخواد ديگه كه كردى كار چى اشكان با _ 

 بود مشخص كامال بود شده عصبى 

  بخواب يا كنيم كوفت شاممونو بريم بيا يا بسه _ 

 ...كه بپرسم اشكان خود از بايد اصال نميدى جوابمو چيه _ 
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 لىو كنم زنده را معين عصيانگر روح شدم موفق باالخره كه بود نشده تمام حرفم 
 !!! باشم كرده پيشروى محكم سيلى يك حد تا نميكردم را فكرش

 هب را سرم و بردم پناه خودش سينه به خشمش از كه بود تر عجيب خودم واكنش 
 بود شاد دارد غيرت هم من براى اينكه از دلم ته اما ميسوخت ام گونه فشردم اش سينه
 جرات هنوز من و گزاشت موهايم روى اى سه*و*ب و كرد نوازش را سرم ثانيه چند از بعد
 نداشتم را او به كردن نگاه

  نيار زبون به من جلوى مرديو هيچ اسم وقت هيچ ديگه _ 

 ميريختم اشك فقط 

  بزنمت نميخواستم بود خودت تقصير _ 

 شد ربيشت نوازشش بودم داده قرار سالح را گريه و شوم جدا آغوشش از نميتوانستم 

  من كوچولوى عسل نكن گريه ديگه كافيه هيييش _ 

 (ميبردم لذت حرفهايش از گريه و درد اوج در ) 

 وم نوزادسفيد يه كنم بغلت ترسيدم كه بودى كوچولو اينقدر ديدمت كه اول روز _ 
 نداره اسم هنوز گفت اسمتو پرسيدم كنم بغلت و نترسم كرد كمكم پريما وقتى طاليى
 نوزاد كوچولوى چشمهاى تو بودن ريخته عسل شيشه يه انگار كردى باز كه چشمهاتو
 از ههميش ولى نديدمت روز اون از ديگه عسله، شبيه عسل بزاريد اسمشو گفتم خنديدم
 شونىن ديگه و رفتن اينجا از هميشه واسه اينكه تا ميپرسيدم رو كوچولو عسل حال پريما
 نگفت شركت اومد پريشون و هراسون بودى شده بازداشت كه روزهم اون نداشتم ازش
 شدم مطمئن كردى باز هاتو چشم بيمارستان توى كه روزى تا بده نجات رو عسل گفت يلدا
  كوچولوئه عسل همون اين

  

 و كرد جدا اش سينه از را صورتم شد تمام ام گريه شيرينش قصه شنيدن با 
 نهاد اش سيلى جاى همان درست اى سه*و*ب
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 شمميك درد بيشتر خودم كن باور شم بد قدر اين شم مجبور كه نكن كارى ديگه _ 
 قيمت به اگه حتى باشى زمين كره زن ترين خوشبخت تو ميدم قول باش صبور يكم

 بره سوال زير غيرتم كه نكن كارى و نزن حرفى وقت هيچ مدت اين تو ولى باشه جداييمون

 (پس نگرانه غيرتش واسه فقط نداره دوست منو ) 

  

 رفت در سمت و شد بلند جايش از كشيدم دراز تخت روى و نگفتم هيچى 

 همينجا بيارن شامتو ميگم _ 

 ... نگفتم هيچ باز و 

   

 جاى كردم سعى و زدم صورتم به آبى رفت سر ام حوصله واقعا بعد دقيقه چند 
 فسن رسيدم كه خورى غذا سالن به كنم پنهان مجدد آرايش با را قرمزم هاى چشم و سيلى
 شدم وارد و كشيدم عميقى

 بود نشسته ميز صدر خان اتابك اينبار 

  

 نگاهم تعجب با همه و دادم سالم بلند صداى با بودند كنارش در معين و عماد و 
 ؟ ىدونست قابل رو ما كه شد كسالت رفع :گفت و كرد نازك چشمى پشت شهبانو كردند

 گاهمن نفرت با كه حالى در مبينا و خنديدند خاصى شيطنت با نوجوانش هاى دختر 
 داد؛ جواب من جاى به ميكرد

 فقط زياده نازش تره حال سر ما از جون خاله كه ميبينى _ 

 غذاتونو :گفت و رفت اى غره چشم جون خانم بزند حرفى معين اينكه از قبل 
  بخورين

  شوهرت كنار بشين دخترم بيا گفت؛ من به رو بعد و 
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 االب به عادت راحتم همينجا من ممنون :گفتم و كشيدم كنار صندلى ميز انتهاى از 
 ندارم نشينى

  

 آيد مى من سمت و گرفته دست به را بشقابش معين كه ديدم تعجب كمال در 
 بود زدن بيرون حدقه از حال در همه چشمهاى نشست و كشيد عقب را ام كنارى صندلى
 اين ما جاى آقا :گفت و نياورد تاب بود نشسته معين روى به رو حال كه شهناز داماد

 پاييناست

 :گفت و گزاشت دهانش در چنگال با گوشتى تكه تفاوت بى معين 

  نبخوري شامتونو من به زدين زل نيومدين كه سينما چيه ، زنمه پيش منم جاى _ 

 و نفهميدم را نگاهش معنى صورتم به بود زده زل كه عماد جز كردن اطاعت همه 
 انمده غذا ها بچه مثل همه جلوى معين اينكه از قبل اينبار انداختم پايين را سرم سريع
 ام گوشى خوردن غذا حين در كردم راحت را خيالش و شدم خوردن مشغول خودم بگزارد
 نتز  به :گفت و كرد معين به رو خان اتابك گرفتند هدف مرا نگاهشان با همه و خورد زنگ
  قانونمند و مقتدر آقاى كنه خاموش تلفنشو شام ميز سر بده ياد

  

  بزرگ آقا ميدادم ياد بايد مهمترى چيزهاى خانومم به _ 

  

 هب سريع شام اتمام از بعد خواستم معذرت جمع از و كردم خاموش سريع را تلفنم 
 فتگ منوچهرى ، بگيرم تماس بودم نداده را جوابش كه منوچهرى با بتوانم تا رفتم حياط
 گرفته نظر در سرطانى كودكان درمان براى ماهانه را شركت سود از زيادى درصد معين
 سريع و آمد خوشم معين كار اين از واقعا است ضرورى امر اين براى هم من تاييد و است
 منوچهرى با تماسم تازه داشتم ايمان شركت اداره امور همه در او به كردم اعالم را موافقتم
 را عينم و برگشتم تعجب با داد محكمى فشار را بازويم كسى كردم حس كه بود شده تمام
 است كشيده هم در اخم كه ديدم
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  ميزدى؟ زر شب وقت اين ناموسى بى كدوم با _ 

 بود؟ پيش دقايقى مهربان معين اين 

 هاىوانت برد باغ سمت به ها پله از مرا و كشيد را دستم كه بدهم را جوابش خواستم 
 ودمب مطمئن و بودم كرده وحشت كرد قفل و بست محكم را در و كرد پرتم اتاقكى در باغ
  زد چشمك و گزاشت اش بينى روى هيس عالمت به را دستش است شده ديوانه

 :گفت من به لب زير و زدن ضربه ديوار به كرد شروع به آورد در را كمربندش بعد 
  بزن جيغ

  

 آرام و آمد جلو كالفه !؟ است جديدى نقشه چه ديگر اين كه بودم مانده زده بهت 
  بزنمت واقعى مجبورم نزنى جيغ الكى اگه :گفت

 اى؟ ديوونه تو _ 

  پريما جان بكن ميگمو كه كارى هيس _ 

 زدم جيغ و گزاشتم گوشهايم روى را دستم زد ديوار به كه را بعد ضربه 

 اش جلوه عصبى ميكرد سعى كه صدايى با و كرد در نزديك را دهانش هم خودش  
 كرد شروع دهد

 ىبيار  سرم تو دفعه اين رو بال همون نميزارم ميكشمت باالخره ميكشمت يلدا _ 

  

  بزنم جيغ تر بلند صداى با كه داد عالمت دست با 

  بكشد دست شد باعث در به ضربه چند زدم كه را آخر جيغ 

 چيه؟ _ 

 كنيد؟ باز رو در لحظه ٢ ميشه ببخشيد آقا _ 

  عزيزم عماد بود عمادم صداى 
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 دكمه ريخت هم به را موهايش و برد موهايش بين دست و خنديد صدا بى معين 
  كرد باز را پيراهنش باالى

 عماد؟ ميكنى كار چى اينجا تو _ 

  ميكنم خواهش آقا _ 

 عماد صداى ببيند را داخل عماد نداد اجاز و رفت بيرون خودش و كرد باز را در  
 ميلرزيد

 بزنين؟ سر بهش ميشه ناخوشه يكم مادر _ 

 خوب خاله حال بودم اونجا پيش ساعت ٢ منم ؟ نيست سرش باال مگه پرستارش _ 
 بود

 ؟ خوبه حالت شما _ 

  بگى؟ رو اينا اومدى اينجا تا _ 

 بزنيم حرف بايد آقا _ 

  حرفى؟ چه _ 

  ميكنم خواهش _ 

 ميزنيم حرف ميام كتابخونه تو برو باشه _ 

 :بود آميز التماس عماد صداى 

  بريم االن همين _ 

 ميام برو گفتم _ 

  

 : لرزاند را دلم اش جمله 

  آقا نزنش ، بودم اونجا ميزد حرف داشت منوچهرى با شنيدم من _ 
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 ...زيباست داشتن برادر يك حس قدر چه و 

  

 ... ممنونم ممنونم معين 

 ؟ ميكنى دخالت من زندگى تو چى واسه داره؟ ربطى چه تو به _ 

 نكرده هى*ا*ن*گ دختر اون _ 

 نيست بعيد ازش هيچى آذره دختره هه _ 

  

 !است؟ رفته معمول حد از تر باال صدايش عماد 

  ميكنى خالى بدبخت اين سر رو ژاله ظلم تالفى دارى شما _ 

  

 صدا بردن باال در آورد نمى كم هم معين 

  

  !اى؟؟ كاره چه تو ميكنم بخوام كار هر شوهرشم چه؟ تو به اينه كه گيريم _ 

  

 ميلرزد خشم از صدايش اما بشكند حرمت نميخواهد 

 لىو كن صدام داداش گفتى نيست رسمش اين داشتم نگه احترامتو عمر ٢ من آقا _ 
 نيستم ازت كم و نامدارى گفتن همه ، ببينم و بگم نتونستم اين جز كه آقايى واسم اينقدر
 نم چون داشتم ايمان مرديت به چون كوچيكت و غالمتم دنياست دنيا تا من گفتم ولى
 والله به حقه ، حقه پره دلت ديدى زخم ، نديد ازت كس هيچ كه چيزايى فهميدم و ديدم
 ك خالى معصوم طفل اين سر ولى
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  نيست حق ردن 

  

 ميزند فرياد معين 

 ؟ كارشى چه تو دارم كارى هر حق شوهرشم من عماد _ 

  

 زد فرياد دوباره 

 كارشى؟ چه تو _ 

  

 راهى شوق اشك عماد عشق از پر فرياد صداى كه است نشده تمام دومش سوال 
 ميكند ام گونه

  

  برادرشم _ 

  

 عزيزم عماد دل حرف گشايى گره براى است كرده سكوت معين 

  

 جا يه دلى و دق نداره حق كس هيچ وقت هيچ ، وقت هيچ نزن بهش دست _ 
 باشه من آقاى شوهرش اگه حتى باشه شوهرش اگه حتى كنه خالى من خواهر سر ديگرو

  

 رو معين است اشك غرق من چون عمادم صورت ميكنم باز درا آورم نمى دوام 
 نكند كمرنگ ما مقابل در اش مردانگى بغضش پر چشمهاى تا برگردانده



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 395 

 در وا يا رفتم آغوشش در من نميدانم ميشويم خيره هم چشمان در كوتاه ثانيه چند 
 چنين منتظر سالها گويى كه ميبوييديم را همديگر عميق آنقدر ميدانم فقط گرفت آغوشم
 :كرد نگاهم نگرانى با و كرد دورم كمى آغوشس از بوديم اى لحظه

 خوبى؟ _ 

 (خوبم عمرم همه اندازه به امروز خوبم ) 

 :داد پاسخ من جاى ميكرد ترك مارا كه حالى در معين اينبار  

 نباش نگران خوبه _ 

 :گفت و رفت ديگر قدم چند 

 برگردين زود سرده _ 

  

  مديونم بهت برادرمو : بزنم فرياد ميخواست دلم 

 ...خودم خون و پوست از بمانم مردى آغوش در دادم ترجيح و نتوانستم باز ولى 

  

 اينكه از بود شاكى او با ازدواجم از بود نگرانم بود دلخور معين از هنوز عماد 
 ... بود ترسيده كور عشق از چشمش ميترسيد بودم عاشقش

  

 مواظب دادم قول هم آخر در برگردم اتاق به و بكنم دل عماد از توانستم باالخره 
 باشم خودم

 قعاش من و بود مطالعه مشغول چشم به عينك و بود كشيده دراز تخت روى معين  
 ويضشتع براى و برداشتم را هايم لباس سكوت در و كردم كنترل را خودم باز بودم عينكش
 تادمايس كه هم سرش باال بود كتابش گرم سرش هنوز آمدم بيرون وقتى رفتم حمام داخل
 :گفت فقط و نكرد نگاهم
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 ؟ كنم خاموش چراغو بخوابى ميخواى اگه _ 

  ممنون ، فعال نه _ 

 بابته؟ _ 

  عماد _ 

  آها _ 

 نداشتم دوست را دادنش جواب كوتاه 

 حياطه؟ تو فهميدى كجا از _ 

 ىجور  ولى دنبالت اومد ديدم حياط رفتى وقتى صورتت به بود زده زل شام موقع _ 
 نديدم كه كردم وانمود

  شى جمهور رئيس بايد زرنگيت و سياست اين با تو _ 

 زدى؟ مسواك _ 

  

 (ام بچه من انگار بيشعور ) 

  بده گند بو دهنم شب دارم دوست نه _ 

  

 تمپش كه طورى كنارش حرص با هم من كرد سرزنشم خاصى نگاه با عينك باالى از 
 ميخواست دلم قدر چه كرد خاموش را ها چراغ بعد دقيقه چند كشيدم دراز باشد او به

 و مدآ نمى جلو او اما شوم محو آغوشش در و بشكنم هم در هم را كم فاصله اين ميتوانستم
 ...بس و است عطرش فقط او از هم امشب سهمم نميداد رفتن جلو اجازه هم غرورم

 همه بود بينمان كه سكوتى تمام با ميشد سپرى شركت در كه ساعاتى طول تمام 
 دخالتى بيچاره منشى اتفاق حسب بر اگر و ميدادم انجام خودم را اش شخصى كارهاى
 با ام رابطه ميشد پشيمان كه ميكردم سرزنشش و ميگرفتم ايراد دخترك از آنقدر ميكرد
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 و منداشت را مادرش ديدن اجازه هنوز اما بود شده بهتر و نزديكتر هم گذشته از كم كم عماد
 !!! ميدادم او به را حق مسئله اين در

 پوشيده را ام رسمى هاى لباس بهترين بود داير شركت در مهمى جلسه روز آن 
 ردك هدايت ام زرشكى رژ سمت را دستم و كرد رسوخ جانم در شيطان باز آينه جلوى بودم
 تا دميش خنك دلم كمى حداقل ولى است شده تيره خيلى رژم كردم حس شد تمام كه كارم
 از كه اى دقيقه چند داشتم نگه دور معين ديد از را خودم اعضا همه ورود و جلسه شروع
 را رد وقتى و كردم حضور اعالم كفشهايم بلند تق تق صداى با سكوت در گذشت جلسه
 ولى !! شد رژم رنگ دقيقا ناگهان چشمانش رنگ كردم حس آورد باال سر معين و گشودم
 رويش روبه ، نداشت تحمل جز اى چاره كشور بزرگ دار سرمايه نفر ٢١ مقابل در خوب
 از اواقع بعد دقيقه چند كه ميكشيد نشان و خط چنان هايش چشم با نشستم عماد كنار
 و ردك اعالم را جمع از تبعيت هميشه عكس بر نظرش اعالم موقع حتى شدم پشيمان كارم

 !!! جلسه ساعات طول در تمركزش عدم يعنى اين ميدانستم

 ىمهندس شركت بزرگترين صاحب شوكت پدرام مهندس ، بدرقه زمان نيز انتها در 
  كرد تحريك بيشتر را اژدها خشم عظيم، هاى سازه

 صالحيت حد اين تا شما جوانى به خانمى نميكردم فكرشو واقعا افسرى خانم _ 
  كننده مسحور البته و زيباست صورتتون مثل كارتون واقعا باشه داشته

  

 بفهمم خودم فقط كه طورى بود كنارم در وجودش گواه معين تند هاى نفس صداى 
  است قائل خاصى احترام شوكت مهندس براى ميدانستم فشرد و گرفت را دستم مچ

 ؟ كردين كشف طور چه رو دختر اين نامدار جناب جدا _ 

 انهدوست اصال كه لحنى با و آورد باال داشت حلقه كه را دستم و زد تصنعى لبخند 
 حساسا اداره قدرت كه كسى كردم كشف نامزديمون بعد از :گفت نداشتم را توقعش و نبود
  باشه داشته ميتونه قطعا هم شركت اين به تسلط قدرت داره منو

  

  ؟ صدا و سر بى :گفت تعجب با بود مانده انگشترم به خيره كه شوكت 
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 هستين اول درجه مدعوين جز شما حتما ميشه بلند زودى به صداشم و سر _ 

  

  

 ميخكوبم صدايش كه بودم پنهانى خروج حال در هم من و شد و خالى اتاق باالخره 
 كرد

  وايسا شما _ 

 نزديكم بست را اتاق در 

  

 صورتم اش عصبى و داغ هاى نفس حال ، شد تر نزديك بودم انفجارش منتظر شد 
 گزيدم لب آورد باال را سرم محكم و گرفت را ام چانه انداختم پايين را سرم ميسوزاند را

 ديوونه كن ولم _ 

 ميخورد، هايم لب به هايش نفس ميزد حرف وقتى كه بودطورى كرده كج را سرش  
 بود هايمان لب فاصله متر سانتى ٢ از كمتر شايد

 شى؟ آدم نميخواى _ 

  هستم آدم من _ 

  بود سرخ هنوز شدم خيره هايش چشم به 

 وقتيه؟ چه مال رژ رنگ اين ميدونى _ 

  كن ول اَه _ 

 ميدونى؟ ، بده جوابمو _ 

 مامت و بود شده حلقه ام سينه دور ديگرش دست حاال بود رفته باالتر صدايش تن 
 كند رهايم كه دادم را پاسخش كالفه ، بود كرده محصور اى گونه به را بدنم اعضاى
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 ...نميدون نه _ 

 !! برد يغما به را لبانم هايش لب كه بودم نكرده ادا كامل را نميدونم ميم هنوز 
 داشت؟ لذت بود؟ نو اى تجربه بودم؟ خوشحال بودم؟ ترسيده ...بود طوالنى

 به هتاز  شد تمام هايم لب با كارش كه وقتى نشدم مانعش كه ميدانم فقط نميدانم 
 مخش از كمى بودم اسير هنوز اما كنم فرار آغوشش از كه كوبيدم اش سينه به آمدم خودم
 ميكشيد نفس عصبى و تند هنوز اما بود شده كاسته هايش چشم

 اين مردهاى همه و شوكت كنم فكر چيه؟ و كى مناسب رنگ اين فهميدى حاال _ 
  داشتن منو حس هم سالن

 سرم دل؟ ميل يا بود س*و*ه تنبيه؟ يا بود عشق ، ميسوزاند را بدنم تمام شرم 
 ...ام زنانه حواس تمام بر ميكرد سنگينى نگاهش هنوز و بود پايين

  

 ٢٢ قسمت پايان 

  

 الرحيم الرحمن الله بسم 

 #٢٣ 

 ميميرد امشب مرد اين ٢٣ قسمت 

  

 هسرف چند با و كرد رها را خورده شكست دخترك باالخره در به ضربه چند صداى با 
  بود (جديد منشى )بيرامى داد ورود اجازه

 آوردند تشريف سوييما خانم رئيس _ 

 (ميبينم امروز پس رو خارجكى زنيكه اين باالخره ) 

 !االن؟ _ :گفت و كرد ريز را هايش چشم معين 
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 بياد؟ گفته كى وقتشه؟ چه 

 (دبيا بگه بعد برم بفرسته منو ميخواسته حتما !!خانوم؟ اومدن داره وقت پس ) 

  

 گرفتين تماس خودتون گفتن _ 

 كنه دقت بيشتر نگرفتم تماس من بگو ، حتما ميكنه اشتباه !!عجب _ 

 ولى !!اينجاست زنم نكن احتياطى بى يعنى رمزيه جمله حتما كنه؟ دقت بيشتر ) 
 (مهمم براش من مگه اصال

  

 بهانه ميدادم نشان خودى سريع بايد !!! زنانه هاى حسادت و ها شك اين از امان 
  كنم بررسى نيز را انتظار اتاقك ، مسير در و برگردم اتاق به تا كردم جور اى

 عقب به قدم چند !! شدم متعجب كامال بادامى چشم ساله ٢١ تقريبا زن ديدن با 
 ورشكش مخصوص سنتى حالت به و شد بلند لبخندى با شد من متوجه كه زن برگشتم
  داد سالم

 !(بادوميه؟ چشم وجبى نيم اين سوييما) 

  آمديد خوش سالم _ 

 :گفت اش مزه با لهجه با 

 هست؟ يلدا شما _ 

 (معين سليقت بى سر تو خاك ؟ ميدونه منم اسم ) 

  

  بله گفتم اى مسخره لبخند با 

 ديد عماد موبايل عكست _ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 401 

  (ميشناسه؟ عمادم ) 

 نشناخت رو شما من ولى _ 

 (بزنم حرف خودش مثل بزار نميفهمن كه اين ) 

  هستم سويى _ 

 :گفتم و بردم جلو عمد به را دستم 

  وايف معينز !! وايف ، معينم همسره منم يو، ميت تو نايس _ 

  (بره وقتشه جفتتون آبرو حاال ) 

  

 را من و داد دست سوييما با خاصى صميميت با و شد وارد عماد بين همين در 
 :كرد معرفى

  بوكسينگ كيك قهرمان خواهرم يلدا _ 

 زيبا ، خوب خيلى ديد را عكسش بله بله _ 

  

 كى آخه خودش بزرگ نامدار شدى متوجه اشتباهى زدم، زنگ بهت بودم من _ 
 ؟ زده زنگ بهت شخصا

 (بزرگ نامدار اون روح تو اى ) 

  

 هم آخر اينكه از عصبى شدند عماد اتاق راهى دو هر بش و خوش كمى از بعد 
 دبع دقيقه چند شدم اتاق وارد دارند زن اين با شخصى كار چه عمو پسر دو اين نفهميدم
 بود لبانم روى اش سه*و*ب داغ هنوز كنم نگاهش ميكشيدم خجالت هنوز آمد معين هم
 نفسم ميكردم حس !ميشد؟ مگر ولى دادم جلوه مشغول را خودم انداختم پايين را سرم
 اينبار و آورم نمى تاب هم را مترى ٢ دورى اين بمانم بيشتر كمى اگر و است آمده تنگ
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 رس بلكه بخورد سرم به هوا كمى بايد ، آغوشش و سه*و*ب براى ميشوم پيشقدم خودم
 بيايم عقل

 " كجا " بلند صداى با براى دلم روزها اين شدم خارج اتاق از و برداشتم را ام گوشى 
  بود تنگ عجيب گفتنش

  

 بود عماد خورد زنگ تلفنم شدم خارج كه شركت از 

 عماد بله _ 

  زدى پر كجا دل جان _ 

 ميدونى؟ كجا از تو _ 

 كن نگاه باالسرتو_ 

  

 داد تكان دست برايم اتاقش پنجره پشت از ، بردم باال را سرم 

 نميخواى؟ ماساژ _ 

 !االن؟ _ 

 نداره حرف كارش باال بيا آره _ 

 چشم و كردم احساس سرم به اى ضربه بدهم را جوابش خواستم اينكه محض به 
 شد سياه هايم

 مه را ام گوشى سوار موتور !!! نبود دستم ديگر كه گوشى و سوار موتور گاز صداى 
 !!!بود قاپيده سرم به ضربه زدن با زمان

 ايمج از ميدويد هراسان عماد بودند شده جمع دورم شركت نگهبانان بعد ثانيه چند 
 كرد بغلم سريع عماد تكاندم را مانتويم خاك و شدم بلند

  زد بد وجدان بى پدر بى ؟ خوبى يلدا ابلفضل يا _ 
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 خوبم نشد هيچى _ 

  ترس از مردم _ 

  بود شده شلوغ دورم 

 به را خودش كارمندانش تمام مقابل در اينبار هم شركت جذاب و اخالق بد رئيس 
 رمس نگرانى با و گرفت را هايم شانه گرفتم آرامش حضورش از بود پريده رنگش رساند من
 كرد معاينه را

 زد؟ چى با زد كجاش _ 

  

 نشد هيچيش آقا خوبه _ :داد را پاسخش عماد 

 خورده؟؟؟؟؟ سرش به :گفت عصبانى 

  :دادم پاسخ خودم اينبار  

  نبود محكم خيلى اما آره _  

  دزديد گوشيمو : گفتم گريه ميان و تركيد بغضم 

  

 سرت فدا :گفت و داد فشار اش سينه در را سرم بود سوخته دلش گمانم به 

 ردارىب عكس اتمام از بعد بروم بيمارستان به او با كرد مجبورم و كرد خبر را سامى 
  شد راحت خيالش وآزمايشت

 نميره؟ گيج كه سرت _ 

 خوبم نه _ 

 اوكى؟ بگو بهم داشتى گيجه سر اينكه محض به _ 

 باشه _ 
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 من به مرد اين وجود از آرامش قدر چه ، كرد نوازش را سرم و كرد بغلم دوباره  
 !!!ميشد منتقل

 زدم دريا به دل راه در  

 داشت كار چى عماد با بادوميه چشم زنه اون _ 

 سوييما؟ _ 

 آره _ 

 ماساژوره _ 

  

  كشيدم هم در اخم 

 !زن؟ يه _ 

 نباش نگران داداشتو نميخوره _ 

 (اون نه توام نگران لعنتى ) 

 نداره وجود مرد ماساژور يعنى زشت قدر چه _ 

 انگار خانومه همين دست آقا گردن گرفتگى درمان راز _ 

 !(است؟ زنيكه اين دسته تو چيه راز ) 

 بگم بهش باشه يادم خوبيم ماساژور من _  

 (نميشنيد انگار ديوار اين و بشنود ديوار كه گفتم در به ) 

 خونه؟ بريم _ 

 نداشتى؟ كار شركت _ 

  بخوابم بايد ميكنه درد سرم نه _ 
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 بخونم درس بايد امتحانم آخرين واسه منم اوكى _ 

  

 دوباره اى لحظه براى داد تكيه عقب به را سرش و گزاشت چشمش روى را دستش 
 ...افتادم داغش سه*و*ب لحظات فكر در

  

  مدل دقيقا موبايلى جعبه رفتم شركت به امتحانم بعد كه صبح فردا 

  شد اتاق وارد زمان هم معين گشودم كه را جعبه بود ميزم روى معين گوشى 

 سالم _ 

 بود؟ طور چه امتحان سالم _ 

 چيه؟ اين نبود، بد _ 

 سنگينه آب آكتور   ر   _ 

 مزه بى _ 

 فرستاده واست اينو اون جاى سوخته دلش دزده ؟ ندزديدن مگه گوشيتو _ 

 نمياد خوشم اصال مدل اين از چون بوده سليقه بى خيلى معلومه _ 

  بپرسه خانومو كار سر نظر قبلش حتما ميگم ديگه دفعه _ 

  

 (نداشتم را بود كرده خوشحالم واقعا كه اى هديه از تشكر قدرت ) 

 يرز  معين و من سلفى عكس كه اش زمينه پيش عكس ديدن با كردم كه روشنش  
 معنى ، گرفت بر در را وجودم روزها آن خاطرات ياد كوتاه هرچند لحظاتى براى بود باران
 باشد؟ ميتوانست چه كارش اين
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 ترديد عجيب روزها اين و بود ترديد من براى منفور حالت دومين انتظار از بعد 
 رفتنگ ناديده استاد ميكرد حفظ اى ماهرانه طرز به من با را اش ايمنى فاصله معين داشتم
 ودمخ به كه واكنشى ديدن براى گاهى گه هايش گرفتن ناديده تالفى به هم من و بود شده
 اينقدر كاش اى و ميكردم روى پياده اعصابش روى هستم مهم برايش هنوز كنم ثابت
 ...ميدادم خرج به زنانه كمى غيرتش و توجه جلب براى كه بودم عاقل

 بيدار من قبل ها صبح و خوابم شود مطمئن كه آمد مى اتاق به تر دير ها شب 
 !!!! بود توصيف قابل غير روزها آن در احساسم ميكرد ترك را اتاق و ميشد

 نسال به ميدانستم پوشيدم را ام ورزشى ست و شدم بيدار خواب از كالفه صبح 
 شدم دويدن مشغول تردميل روى حرص با نيافتمش هم جا آن وقتى ولى ، ميرود ورزش
 ام گاهى صبح سه*و*ب سهميه و كشيد معمول روال طبق را دماغم آمد عماد هم بعد كمى
 گزاشت ام گونه روى را

  كجاست؟ شوهرت _ 

 :گفتم و انداختم باال شانه 

 كجاست بدونم كه ميدونم چيشو من _ 

 گفت؛ و خنديد ريز 

 شوهر اون اونم نميكنه ول خدا امان به شوهرشو آدم دختر خوب اى عرضه بى _ 
 رو هلو

  نيست هلو تلخه ماره زهر اون ايش _ 

 خوب ولى ؟ شه رد فرسخيش ٦ از هم ماده پشه نميزارى شركت تو همين واسه _ 
 خبره چه دورت نيست حواست خنگى كه ميگم

 گفتم؛ تعجب با  

 خبره؟ چه _ 

 :گفت و خنديد موذيانه 
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  شم اختالف باعث شوهر و زن بين نميخوام كن ولش _ 

  

  بودم شده كنجكاو واقعا 

  خبره چه بگو ميگم بهت عماد _ 

 گروه ارشد مشاور هست صبورى خانم اين _ 

 زرده؟ دراز دختر اون _ 

 ديگه بلونده بلند قد همون _ 

 ديگه بگو اومد در جونم عماد، _ 

 ، رفتى زود تو كه ديروز _ 

  

 كرد مكث بعد 

 ديگه بگو _ 

  نكنيا قاطى _ 

 بود گرفته بغضم بودم ترسيده كم كم 

 نهميبي اونو ، بلنده موهاشم بودم كرده شك اول از چيزيه بينشون بگو روخدا تو _ 
 زود رستادف سامى با منو نبود بيخود عمره عين فقط ما واسه ميشه باز بناگوشش تا نيشش
  برگردم

  

 بزنم حرفمو من بزار بابا _ 

 نميداد حسابى و درست زدن حرف اجازه بغضم  
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 نم كه شركت وسط ميزنم جيغ ميرم فردا از خودمه تقصير بگى ديگه نميخواد _ 
 ...و زنشم

 روى زا معين برم سكته مرز تا تعجب از بود مانده كم كه بود نشده تمام حرفم هنوز 
 شد دبلن مينوشيد آب بطرى از كه حالى در بود من به پشت كه چرمى بزرگ ماساژ صندلى
 با دكن كنترل را اش خنده ميكرد سعى عمادهم كرد عماد به اى كننده سرزنش و خاص نگاه
  كن لودگى كم :گفت او به شيرينى اخم

 خارج محض به شد خارج سالن از و داد تكان تاسف عالمت به را سرش بعد و 
 بودم شدن ذوب حال در حرفهايم شرم از كه هم من و تركيد بمب مثل عماد خنده شدنش
 كردم بارش داشتم فحش هرچه

 بردى آبرومو پلشت !!؟ داداش ميگن هم تو به _ 

 :گفت هايش خنده قهقهه ميان 

  سرته پشت دقيقا كه نديدى رو گندگى اون به حجمى طور چه موندم من _ 

  

  شده ولو اونجا نبود حواسم اصال من عماد روحت تو _ 

  

  بيار در دلش از كن ماچش دوتا برو _ 

 ؟ گفتى اراجيفو اون داشتى مرض تو _ 

 نكنه خطا يهو متعصبه خيلى خواهرم بدم نشون آقام به ميخواستم _ 

  

 يزهرچ از قبل نبود اى چاره خوب ولى نداشتم را بروم صبحانه سالن به اينكه روى   
 تمنشس معين كنار خجالت با و كشيدم را مهرسام لپ بعد و سيدم*و*ب را جون خانم گونه
  دميخور  را اش صبحانه اشتها با و تفاوت بى بود عالى چيز همه بر مرد اين تسلط قدرت



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 409 

 پرستار راجب :گفت معين به رو ميگذاشت مهرسام دهان در لقمه كه حالى در آوا 
 كردى؟ فكر

 نفرست رو بچه هم ديگه كنم پيدا مناسب شخص يه تا ميكشه طول ولى آره _ 
 ميزاره تاثير روش اشتباهشون تربيت اونور ساختمون

  

  ميشن دلتنگ دارن دوست مهرسامو هم اونا مادر _ :گفت و گزيد لب جون خانم 

 حتما ببرن رو بچه اين نداره لزومى ببيننش اينجا بيان شدن دلتنگ _ 

  ميكنى تلخى اوقات شما كه ميانم _ 

 راماحت به بيرون نكردم شوتشون خونه اين از كه قدر همين جون خانوم همينم من _ 
 بزنن ضربه بهم كردن سعى عمر همه كه رو دو خور مفت مشت يه تحمل واگرنه شماست

  سخته واسم خيلى زدن و

  

  داد قلقلك را جان شيرين و داد سالم همه به خنده با بود رسيده تازه كه عماد 

  نه؟ مگه منه جيگر من شيرين عمه _ 

 هستم هم عقل شيرين تازه :گفت و خنديد زده ذوق شيرين  

 پرسيد جدى معين كردند سكوت همه 

 بهت؟ گفته اينو كى _ 

 كرد شمردن به شروع دستش هاى انگشت با شيرين 

  ها يكى اون و يارا و صنم و مبينا _ 

  

 غمزده عزيزم عماد 
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 :كوبيد ميز روى را ليوانش كالفه معين و ميكرد نگاهش 

 با امو سايه كه من به برسه چه ندارن رحم معصوم طفل اين به اينا جون خانم بيا _ 
 ميزنن تير

  

 و زدم اى مهربانانه لبخند سوخت ميكرد نگاه را همه مبهوت كه شيرين براى دلم 
  هستى؟ خانمانه گردش ٢ پايه جون شيرين :گفتم

 :داد قورت را دهنش آب و كرد ذوق 

 بله بزاره داداشم اگه _ 

  

 گفت و سيدش*و*ب و كرد بغلش سفت عماد 

 ميده عقد سر بله داره انگار جان اى _ 

  

 امروز بيرون رو ها بچه ببر عماد :گفت نداشت خنده قصد اصال امروز كه معين 

  

 !!(ميشم؟ محسوب ها بچه جز منم !؟ ها بچه ) 

 نمياى؟ خودت شما آقا _ 

  دارم جلسه نه _ 

  :گفت جون خانم به رو و شد بلند جايش از 

 هي لواسون ويال بره ميخواد كه كفش يه تو كرده پاشو كه حاال نزار تنها شوهرتو _ 
 ندارم رفتنت با مشكلى من برو هم شما مدت
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 معين بى گردش نگرانه هنوز من دل ولى كرد، تشكر خواسته خدا از هم جون خانم 
 چرخيد زبانم ميخواست را نفره دو شهربازى همان دلم بود

 واجبه؟ امروز جلسه _ 

 آره _ :داد جواب تفاوت بى 

 جلسه ميام منم بمونه ديگه روز يه واسه گردش پس خوب _ 

  

 ولدت مرخصيه امروز ندارم جلسه صبورى با :گفت ميكرد ترك را سالن كه حالى در 
  شوهرشه

  

  

 !!!(بود بدتر فحش تا صد از حرفت كه واى ) 

 ....كردم نگاه ميخنديد هنوز كه را عماد حرص با 

 ٢٣ قسمت پايان 

  

  حق يا 

 #٢٢ 

 ميميرد امشب مرد اين ٢٢ قسمت 

  

 بدرقه را خان اتابك و جون خانم عماد، برويم گردش به اينكه از قبل روز آن عصر 
 وىر ولى كردم خداحافظى هم خان اتابك با و رفتم ماشين كنار تا جون خانم احترام به كرد
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 مادع به حرص با كند حركت تا داد اشاره راننده به و زد وحشتناكى نيشخند و گرداند بر
 :گفتم

  وحشتناكه خيلى پدربزرگت _ 

 آره؟ فقط منه پدربزرگ _ 

 رگهامه تو مرد اين خون كنم فكر حتى نميخوام _ 

  

 :گفت و زد تلخى لبخند ميرفت ماشينش سمت جيب به دست كه حالى در عماد 
 ژاله جمله دقيقا

  

 گرفتم؛ را دستش و رساندم او به را خودم سريع !بود؟ رسيده وقتش 

 ببينم خواهرمو عكس دارم دوست من عماد _ 

  :گفت و داد باال را ابروهايش از يكى و كشيد ريشش ته روى را دستش كف كالفه 

 شوهرت سابق نامزد يا خواهرت _ 

 شدم خيره هايش كفش به و انداختم پايين را سرم 

 عاشقشه هنوز شوهرم كه بوده چى خواهرم ببينم دارم دوست _ 

  

 كشيد حسرتى آه و كرد نوازش را صورتم 

 ىشرمندگ جز داشتم بهش كه عشقى همه با نگذاشت باقى عشق واسه جايى ژاله _ 
 نميكرد ازدواج تو با بود عاشقش اگه آقا مطمئنم ندارم بهش حسى هيچ ديگه وجودش از

  

 بود سخت آوردنش زبان به حتى !!! بود سخت 
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 نيست منم عاشق _ 

 كن قبول من از اينو سريده بدجور دلش _ 

 گرفتن فاصله حال در مدام و داره بهم نسبت مسئوليت احساس فقط نه _ 

 سهوا ميسازى كوه كاه از تو چون ميگيره فاصله كه ميشم متوجه نجنگه ميخواد _ 
 باهاش جنگيدن

  

 شدم خيره روشنش اى قهوه هاى چشم به و كشيدم باال را خودم دلخور و ناراحت 

 ساخت پل من از اش ارثيه به رسيدن واسه اون !عماد؟ ندارم حق _ 

  ميدادى مثبت جواب بهش نبايد داره وجود ترديد و تنفر اينهمه وقتى _ 

  

 شدم خيره باغ درختان به و برگشتم شرم با 

 همينه دردم همه و عاشقشم عجيب من !!!نه تنفر اما دارم ترديد _ 

 عاشق اونم شدم عاشق يبار كن من به نگاه يه نيست پذير ترديد عشق ذات _ 
 هب اينا همه دونستن وجود با اگه مطمئنم هنوزم ولى كردم اشتباه دنيا آدم ترين مزخرف
 ستني مهم نيست و نبود عاشقم نيست مهم برام ميشم عاشقش هم باز برگردم گذشته
 من كه اينه مهمه براى كه چيزى تنها گذاشت كاله سرم و خواست مادى منافع واسه منو

 لطمه اطرافيانم و خودم به ، اون به من عشق هست فرق يه تو و من بين اما عاشقشم
  اعتماده قابل مرد اون چون هست هم سازنده نيست خطرناك تو عشق اما ميزنه

  

 شده كه هم خودم دل حرمت به بايد داشت حق بودم پذيرفته را عماد هاى حرف 
 ...آمدم مى كوتاه
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 من ولى جان شيرين مخصوصا گذشت خوش همه به روز آن جمعى دست گردش 
 آرام كمى ام گوشى صفحه عكس به شدن خيره با و ميكرد را معينم ياد دلم لحظه هر

 من با نشدن رو رويا براى را مسيرش كه هميشه عكس بر مبينا رسيديم كه خانه به ميشدم
 داد سالم و آمد جلو دوستانه خيلى ميداد تغيير

  بيايم هم ما بده آمار گردش ميريد تنها تنها عماد _ 

 رساندم اتاقم به را خودم سريع هم من و گفت شيرينى چشم خوشرويى با عماد  
 ميزد، اش پيشانى روى را دستش پشت كه اش هميشگى ژست با بود خواب معين

 ار  كوتاهم قرمز خواب لباس ، ميكند اذيتش گاهى قدر چه شركت كارى فشار ميدانستم
 زدم تىغل نشد حضورم متوجه حتى كه بود خوابيده عميق آنقدر خوابيدم كنارش و پوشيدم

 كردم؛ مرور ذهنم در را عماد حرفهاى صورتش به خيره و

  نيستى عاشقم كه درك به _ 

 است ديگه جاى دلت كه درك به 

 حقيرم و كوچيك چشمت تو كه درك به 

 خواستى ارثت به رسيدن واسه منو كه درك به 

 عاشقتم من كه اينه مهم 

 صورتم اجزا دار زاويه و جذاب تركيب اين عاشق 

  مردونه هيكل اين عاشق 

 اخمات عاشق 

 نفسات عاشق 

  تنت عطر عاشق 

  جادوم چراغ غول عاشق 

  مردم اين عاشق من چى همه دادن دست از قيمت به حتى!! مردم اين عاشق من 
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 يخورمم را ميكند طى را لبم به منتهى مسيرى ام گونه از اشكى كه قطره نياوردم تاب 
 نم با تنها سه*و*ب اين حق اينبار مدت همه اين بعد حداقل ميگزارم قلبش روى را دستم
 و ميگردم بر سريع شدنش بيدار ترس از ميگزارم هايش لب روى كوتاه اى سه*و*ب است
 ...ميشوم پنهان خودم خيال به و ميكشم سرم روى را پتو

  

 گرگ هگل يك ميان بسته دست را معين مينگرم كه را پايين معلقم هوا و زمين بين 
 ميشوم تر دور ميزنم پا و دست و برسانم او به را خودم ميكنم سعى قدر هرچه ميبينم

 ات ميزم زور هرچه است نديده را ها گرگ حتما ميگويم خودم با است بسته را چشمهايش
 اى لحظه براى ميشود نزديكش كشان زوزه گرگى آيد نمى در صدايم كنم متوجهش
 !!! ندنميبي را گرگ ميكند نگاهم لبخند با و آورد مى باال را سرش و ميكند باز را چشمانش
  نميبيند

  

 رقغ نشستم و پريدم خواب از خودم فرياد با زدم فرياد كه بلند صداى با را اسمش 
 را خواب چراغ سريع بود شده بيدار كه هم معين آمد مى باال سختى به نفسم و بودم عرق
 داص ام بريده بريده هاى نفس ميان را اسمش تند تند بود بريده را امانم گريه كرد روشن
 :كرد نوازشم كودكى چون و فشرد اش سينه به را سرم كرد بغلم ميكردم

  بود خواب نيست هيچى شد تموم هيسسس _ 

  

 ميخواست را نامش هجى وجودم همه !! بوده خواب يك فقط كه نميشد باورم هنوز 
 كر بغلم تر محكم و كردم صدايش هم باز

  

 د 

  بابايى آروم باش آروم نيست هيچى اينجام من _ 
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 ...بود هايش گفتن بابايى مهر با اين تنگ دلم 

 ام انىپيش به را دستش نگران باز و كرد پاك هايم گونه از را اشكهايم دست پشت با 
 زد

  عزيزم دارى تب _ 

 دادم قورت را دهنم آب و گرفتم فاصله كمى بودم شده آرام 

  بهترم االن نه _ 

  بيا بشور خنك آب با صورتتو و دست پاشو _ 

 ميره؟ن گيج سرت :پرسيد دستشويى درب جلوى شوم بلند جايم از كرد كمكم بعد 

 اصال نه _ 

 رد قرصى و زد كنار ام پيشانى از را موهايم كرد خشك را صورتم حوصله با خودش 
 داد دستم را آب ليوان و گزاشت دهانم

 خانومى بخور _ 

 بل به لبخند گزاشت ميز روى و گرفت دستم از خودش را خالى ليوان كردم اطاعت  
 داشت

  بخوابى ميتونى راحت بعد ميشى بهتر االن _ 

  

 داشتم بغض هنوز 

  ميترسم _ 

  :گفت بامزه خيلى و كرد ريز را هايش چشم 

 ؟ ميتلسى _ 
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  اوهوم _ 

 نميكنم خاموش رو چراغا پس _ 

  ندارم دوست نورشو نه _ 

 نداره دوست نورشو :گفت كردن خاموش با زمام هم  

  

 چه ميشد خارج جدى و خشك رئيس جلد از و ميشد دلسوز و مهربان وقتى كه واى 
 بود تر خواستنى قدر

  كشيد رويم را پتو و كشيد دراز كنارم 

  نترس اينجام من بخواب آروم حاال _ 

 وىر را پايم يك و چسبيدم او به است نبوده واقعى سم*و*كاب اينكه خوشحالى از  
 يك با وخودش كرد كمكم كنم بغل را بزرگش هيكل كردم سعى دستم با و انداختم شكمش
 گزاشت سرم زير را بازويش و آورد باال را بدنم حركت

 آخه؟ پوشيدى لباسيه چه اين _ 

 پرسيد را سوال اين خنده با كه كشيدم خجالت  

 خوابه لباس _ 

 نميكنه؟ اذيتت ، مجلسيه لباس شبيه بيشتر _ 

 اذيت؟ چرا نچ _ 

 ميكنه اذيت منو داره آخه _ 

 نفهميدم اول را حرفش معنى كه بودم خنگ قدر آن 

  بده؟ جنسش چى واسه _ 

 سيد*و*ب را ام بينى و خنديد  
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  لطيفه و نازك خيلى اتفاقا نه _ 

  

 گرفتم نيشگونش و كردم اخم آمدم خودم به تازه 

 نىك استفاده سو ميخواى دارم احتياج بهت امشب يه حاال نكن شوخيا ازين من با _ 
 ؟

  

 را ام پيشانى لرزاند را جانم هم تاريكى آن در حتى نافذش نگاه و برگشت 
 كرد نوازشم دوباره و سيد*و*ب

 بخواب _ 

 باشه؟ شركت فردا نميام من :گفتم آميزى التماس لحن با 

  نداره ايرادى _ 

 دادم ترجيح ولى ( بمان هم تو نرو )بگويم تا داشتم را قدرتش ميخواست دلم  
 شب هزار كه شب يك بياورم در را اش دورى مدت اين تالفى آغوشش در و كنم سكوت
 !! نميشد

  

 ودب كرده دل درد و ميزد حرف برايم آنقدر ساره بود كننده كالفه معين بدون خانه 
 عدهم و نميگذاشت كم من به رسيدگى از كه هم شريفه است كرده باد مغزم ميكردم حس
 بود گرفته اشتباه نهنگ معده با را من

 زاشتهگ اش پيشانى روى كرده قالب را دستانش كالفه آوا رفتم سالن به حوصله بى 
 بود جويى بهانه و زدن جيغ حال در سامم مهر بود

 نشستم كنارش 

 ؟ خوبى _ 
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  ميكنه ديوونم داره بچه اين يلدا خوبى چه _ 

  نخور حرص ديگه است بچه خوب _ 

 راى خود و زورگو ، نامداره پا ٢ االن از _ 

 :گفت مهرسام به رو بلند صداى با بعد و 

 وبدت حرفها و بزن جيغ هى حاال ميگم مو به مو امروزتو كارهاى تمام بياد داداشت _ 
  كن تكرار

  

 آمد نمى بند اشكش ميسوخت واقعا آوا براى دلم 

 هك پيرمرد اون دست از كرده فلجم بچه اين بيرون داشتم كار كلى دارم امتحان _ 
 يه اين دست از ولى نميدن گير و اينجا نميان ها عجوزه اون تو سر صدقه از و شدم راحت
 ندارم راحتى بچه الف

  

 به ميرفتى يكى پيش ميزاشتيش خوب دارم نگهش امروز كه بودم منم آدم اينهمه _ 
 ميرسيدى كارات

  

 هنوز نشناختى شوهرتو :گفت و كشيد عميقى پوف 

  

 زد حرف معين اداى با و كرد كلفت را صدايش بعد و 

  بسپارى كسى به رو بچه ندارى حق _ 

  

 گرفت اش خنده هم خودش 
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 من خاله پسر اخالق اين با بده صبر بهت خدا يلدا _ 

 آمد؛ ما سمت به بود شده ساكت كه مهرسام 

 نميرى؟ ديگه مامى _ 

  

  گفت؛ خاصى لبخند به آميخته حرص با آوا 

 شازده باشه راحت خيالت نخير 

  

  نگو داداس به پس _ 

  ميگم زشتتو و ادبى بى حرفها همه اتفاقا _ 

  ها ميزنه منو _ 

  

  گفتم و دوختم چشم آوا به متعجب 

 كه واسش ميميره بزنه؟ اينو معين _ 

  

 ناو به اين دستش پشت يا ميزنه پشتش يواش دونه يه :گفت و زد چشمكى آوا 
  چيه معين واقعى زدن نميدونه واگرنه زدن ميگه

  

 ؟ ميدونى تو مگه _ 

 بيرون برديم خونه اين از مرده تقريبا رو ژاله آره :گفت و خنديد 

  شد پشيمان حرفش از انگار و كشيدم آهى 
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 نداشتم منظورى عزيزم ببخشيد يلدا _ 

 شبيهشم؟ گفتى يادته _ 

 كردنت اخم و رفتنت راه مخصوصا خيلى آره _ 

 شد؟ طورى اين چرا _ 

  معين با نامزديش بعد درست شد پيمان عاشق _ 

 داشتن؟ دوست وهمديگر _ 

 كرد نابودش پيمان عشق كه شد چى نميدونم ولى آره _ 

  

 (متنفره پيمان از حد اون تا ژاله خاطر به پس ) 

  

  :گرفت را دستم كه بودم خودم افكار در 

 داره دوست بيشتر خيلى رو تو مطمئنم ولى االن يلدا 

 كردم نگاهش اميدانه نا  

  موندگاره معين قلب و همه ذهن و خونه اين تو هميشه تا اون _ 

  

 دست يمبرا مبينا شهناز خانه ساختمان از بزنم قدم كمى داشتم احتياج رفتم باغ به 
 رينشي آمد نمى خوشم اصال اش ناگهانى رويه تغيير اين از زدم لبخند ناچار به داد تكان
 ب يك زده ذوق من ديدن با بود ها گربه به دادن غذا مشغول باغ در جان

  

 يدسف و سياه هم هوشنگ :كرد بغض ناگهان بعد و كرد معرفى را هايش گربه يك ه 
  كشتش پيكو بود
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 كدومشونه؟ پيكو _ 

 زشته هيوالئه يه اون _ 

 جان شيرين نداره وجود هيوال _ 

 ديگه داداشمم شده زندانى پشتى باغ تو ماهه ٢ همينم واسه هيوالست پيكو داره _ 
  نداره دوسش

 است؟ گربه _ 

  وحشتناك آبى چشم سگه يك نه _ 

  

 قبال گس پارس صداى رفتم پيكو سراغ به و كردم سرگرم را شيرين بودم سگ عاشق 
 زرگب هاسكى يك بود درست حدسم است نگهبان سگ صداى ميكردم فكر اما بودم شنيده
 حسى ارتباط هم با حصار پشت از كردم سعى قدر هرچه وحشى و آبى چشمهاى با اصيل
 از خودم و كردم دراز را زبانم و آوردم در را ادايش كرد ام كالفه و كرد پارس فقط كنيم پيدا
 زدم داد و گرفت ام خنده خودم كار

 خودته مثل صاحبتم سگى اخالق كش گربه قاتل هووووى _ 

 هرفت سر ام حوصله كشيدم خجالت خودم حرف از افتادم كه ديشبش مهربانى ياد 
 شتربي مدام بود عالى جديدم گوشى كيفيت واقعا خودم از گرفتن عكس كردم شروع بود

 اه عكس جلوه ام نارنجى تاپ با و آوردم در را پليورم بعدى عكس براى ميشدم تحريك
 آورد خود به مرا صدايى ناگهان شد دوبرابر

 بپوشى لباستو آقا اومدن قبل تا بهتره _ 

 راحتى نفس مينا شوهر ديدن با گرفتم گارد خودآگاه نا و ترسيدم مرد صداى از 
 كشيدم

 شمايى بهروز آقا _ 

 ديدم رو شما تصادفا بله _ 
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 پوشيدم را پليورم سريع 

 نرفتين؟ شركت :گفت ميكرد روشن سيگارى كه حالى در 

 طور چه شما خونه، بمونم دادم ترجيح امروز نه _ 

 همين خاطر به و باغه تو گالريم من هنريه؟ و خل دامادمون اين نگفته شوهرت _ 
 است خونه توى كارم

 خوب قدر چه _ 

 بدن بهت عرضه بى لقب و بزنن سرت توى هنرتو و كار مدام كه وقتى نه _ 

 !معين؟ _ 

 بودن ايشون من كار حامى تنها اتفاقا نه _ 

 !(حرفا؟ اين معينو اوهوك ) 

 داره؟ اهميتى چه سايرين حرف _ 

 خودمون بين :گفت ديد را ترديدم وقتى كرد تعارفم و كرد باز را سيگارش جعبه 
 خوفناكه عمارته اين هميشگى طوفان دواى ايم ميمونه

  

 بهروز با ام صحبتى هم ساعت يك طول در زدم دريا به دل و نكردم رد را دستش 
 اش بينى دنيا از نيمى هنرمند هم و بود ورزشكار هم آمد خوشم فكرش طرز و او از واقعا
 اگر تىح است خوبى دار نگه راز ميدانستم و داشت تفاوت خاندان اين با كال و بود من شبيه
 ...شود تبديل ساعت يك در بسته نصف به سيگارش تعارف نخ ٢

  

 ىزندگ بهروز بودند خاندان اين مسخره رسومات و رسم قربانيان از هم بهروز و مينا 
 او به داشت شهناز چون زنى مادر كه نظر اين از من و ميپنداشت جهنم را نامدار عمارت در
 ميدادم، حق
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 بازگشت از قبل سريع ميخواستم بود برگشته زودتر عماد برگشتم عمارت به سريع 
 آرامش وجود با كنم عوض را ميداد سيگار بوى حتما كه هايم لباس و بروم اتاق به معين
 سمت به و دادم سالم سريع ، ميترسيدم داشتنى دوست غول اين از هنوز روزهايش اين
 زد صدايم متعجب عماد رفتم ها پله

 كجا؟ يلدا _ 

 دستشويى برم بايد :گفتم و كردم طى ديگر پله دو 

  

 ميرى؟ كجا است پله بغل همين كه دستشويى :گفت و خنديد 

 مياد بدم فرنگى شويى دست از _  

 خيس خودتو اينكه قبل بده منو ماچ بيا ، هست كه سرويس جور دو هر خوب _ 
 كنى

 گفتم كالفه 

 ديگه دقيقه چند عماد ميام _ 

  

 ميزدم را حدسش بايد و بود نامدار يك هم او باالخره 

 ببينم وايسا _ 

  

 اما ودمب كشيده سيگار خودش با قبال اينكه وجود با گرفتم استرس شد كه نزديكم 
 نميپسنديد را كشيدن سيگار كس هر با و زمان هر ميدانستم

 نبالد به كه گربه مثل دقيق آمد پله به پله دنبالم به هم او و رفتم باال پله چند 
 گفتم ذهنش كردن منحرف براى !ميكشد بو گوشت

 دارما كار ؟ چيه _ 
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 ادندد جبهه تغيير كامال چشمانش كرد بو و گرفت آرام را لباسم يقه و شد نزديكم 
 آمد نمى من عزيز عماد به اخم

 يلدا؟ چته _ 

 بود تند صدايش 

  هيچى _ 

 ميكنى خالى دارى چيو درد كردى خفه دود توى خودتو هيچى و مرض _ 

 ميكنى اشتباه _ 

 نداشتم توقع اصال من و زد داد 

 يكنىم تمومش ازدواجو اين يلدا ميكنى تمومش ؟ مخمليه گوشام ببين بزن دست _ 
  برو و بكن كشيدن عذاب و موندن جاى ، كنى درستش نيستى بلد اگه

  بودم كرده بغض 

 ... من عماد _ 

 فقط نكن بازى اعصابش با دارى دوستش اگه بيشعور دارى؟ دوستش چى؟ تو _ 
  حساسه قدر چه تو روى ميدونه خدا

  

 وشمگ زير بزنى داد سرم داشتم احتياج سالها همه قدر چه ! برادرم ، بود پايين سرم 
  بودم وجودت محتاج من قدر چه كنى تايين برايم مرز بزنى

 ميكنى؟ بغلم عماد _ 

  بگير دوش ٢ برو نه _ 

  

 كوبيدم زمين روى پا و زدم صدا را نامش بلند 
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 عماااااد _ 

 و داد نشان را ٢ عدد اشاره انگشت با بود من به پشتش و ميشد دور كه حالى در 
 دارى وقت ساعت ٢ خونست ديگه ساعت ٢ :گفت

 ميداد دود بوى عجيب هايم لباس بود عماد با حق رفتم اتاق سمت عجله با  
 مدل هك سرم دستمال و پوشيدم جذبم سفيد دكلته تاپ با را روشنم آبى جين پيشبندى
 پانداى تاتوى و بود پايم مچ باالى سانت ٢١ ام پيشبندى شلوار كردم سرم بود كانادا پرچم
 ها پله ، بود شبم آن آرايش تنها ام صورتى لب رژ ميكرد خودنمايى پايم ساق كنار خوشگل

 فراخواندم بلند صداى با را عماد سالن وسط و كردم طى ميان در يكى را

 شر 

  

 آمد سالن به هراسان يفه 

 شده؟ چيزى خانم _ 

 ؟ كو عماد نه _ 

  جانن شيرين پيش آقا :گفت و كشيد راحتى نفس 

  ؟ كجان _ 

 ميهمانن سالن تو _ 

 ميدى پروينو بوى خيلى :گفتم و سيدم*و*ب را شريفه لپ 

 يشپ اسفنديار شدم سالن راهى عماد دنبال به هم من و زد رضايتى لبخند شريفه 
 داد سالم داده قورت عصا هميشه مثل و كرد پايم تا سر به نگاهى عمارت اصلى خدمت
 نبود مهم برايم اصال موضوع اين و آمد نمى خوشش زياد من از كه ميدانستم

 جا كنارش را خودم سريهع بود جان شيرين هاى نقاشى كردن رنگ حال در عماد 
 شدم آويزان گردنش از و دادم
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  اومد عشقت جونى جون جون عماد _ 

  بزرگ؟ وارث نامدار يلدا تيپيه چه اين :گفت و كرد اخمى 

 كم كم دارم ميكنم حس پوشيدم رسمى لباس ايقدر شده تنگ خودم واسه دلم _ 
 ميشم شهناز شبيه

  :گفت و كشيد پايم تاتوى به دستى شيرين 

 بگير خوشگل زن هم تو عماد _ 

 خوشگله؟ بزغاله اين كجاى :گفت و خنديد عماد 

  

 تىزش چيز هيچ دنيا تو خدا گفته داداشم :گفت و كشيد باال را اش بينى شيرين 
 نيافريده

 مثال ؟حتى خوشگلن همه پس :گفت و كرد ريز متفكرانه را هايش چشم عماد 
  !اسفنديار؟

  

 اينا و زشته كردن مسخره زشته دروغ فقط ميگه داداشم _ 

  

 ينا سر در را بود مشكل من براى حتى فهمش كه بزرگى اين به درس طور چه معين 
 !بود؟ داده جاى ناتوان طفل

 زا داشت آمدنش بر گواه بود تلفنش با زدن حرف مشغول كه معين بلند صداى  
 در فندياراس رفتم اصلى سالن به اتاقم به گشت باز بهانه به بودم تنگش دل عجيب ديشب
 و يزدم حرف تلفن با اش شده فسخ شراكت مورد در عصبى معين و بود كتش گرفتن حال
 با را سالمم و شد ام خيره لحظه چند من ديدن با بود شاكى اش دايى دو از معمول طبق
 حال در گشودم كه را در رفتم من هم بعد دقيقه چند رفت اتاق سمت به و داد پاسخ سر
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 فندياراس وقتى حتى لطفا خانم يلدا _ :كرد نگاهم دوباره و برگشت بود لباسش كردن عوض
 خوشگله خيلى اينكه با نپوش لباس مدلى اين است خونه توى

 يگهم من لباس به !ميكنه؟ استفاده لطفا كلمه از !! داده رويه تغيير شده عجيب ) 
 !(خوشگل؟؟

  

 :گفتم و زدم اتاق در دورى 

 ودمخ خونه تو دارم دوست من ديگه جا يه بفرستش يعنى كن، بيرون اسفنديارو _ 
 باشم راحت

  

 گفتن از سريع قدر چه بعد كه واى !بود؟ شوهرم و من خانه جا اين !خودم؟ خانه 
 كشيدم خجالت جمله اين

  

 خوبه؟ لواسون بره ميفرستم _  

 بود شده مطيع معين 

 خوبه نيست بد _ 

 نداشتم را حركتى هيچ توان مقابلش در ، گرفت را دستم و شده نزديكم 

  ميكنم فيكون كن واست رو دنيا باشى خوبى دختر _ 

  

 ...بودم خوب كاش اى و 

  

  مهربون بزرگ پدر خوبه خودم دنياى ندارم الزم :گفتم و كشيدم را دستم 
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 ؟ گشنشه بزرگ پدر كنن آماده شامو ميگى _ 

 پس؟ اونجا ميكنه غلطى چه دختره اين _ 

 اونم نميخورم بياره چيزى واسم كسى دارم وسواس من گفته بهش نفر يه نميدونم _ 
 بسته خالى كه ندادم لو نفرو يه اون منم البته كرده اطاعت

  

 ميكردم عوض را حرف بايد !!! بود گرفته را مچم بازهم 

 ندارم دانشگاهو حال بگيرم مرخصى ميخوام ترم اين _ 

  

 يكم بايد رسيد عقلت باالخره :گفت و زد لبخند اما بودم مخالفتش واكنش منتظر 
 بزارى وقت شوهرت واسه

  

 ؟ شوهر كو :گفتم و كردم نازك چشمى پشت 

  

 شير مثل اينجاست :گفت و زد اش سينه به _ 

 نديديم هيچى ابولهول مجسمه جز كه ما _ 

  

 ى؟بيين دارى دوست :گفت و داد ماساژ آرامى به را پشتم و شد نزديكم جذاب خيلى 

  

 !!! ميزد در بر كه ساره نام به اى معركه مگس خر بر خدا لعنت و 

 ...كرديم متولد را فاصله سريع و شد كشيده برق از دويمان هر سيم انگار ناگهان 
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 ٢٢ قسمت پايان 

  

 منّان ايزد نام 

 ميميرد امشب مرد اين ٢٥ قسمت ٢٥# 

  

 چنين همسرش با خاصش نوع تماس اولين از ساله ٣٥ مرد يك نميشد باورم 
 !!! شود سرخ و شرمزده

 پرسيد خشم با و كرد باز را در بود، عصبانيت از هم شايد البته 

 كندى؟ رو در چيه _ 

  

  گفت و رفت عقب قدم چند بود ترسيده كه ساره 

 كنم آماده حمامتونو گفتين خودتون آخه آقا ببخشيد _ 

  

 گرسنمه فعال نميخواد ديگه _ 

  

  چشم _ 

   

 و كرد قرض ديگر پاى دو و داشت پا دو نميدانست را معين خشم دليل كه طفلك 
 حاالها حاال فهميدم و كرد مرتب را موهايش آينه جلوى كالفگى با نميكرد نگاهم معين رفت
 ..ندارد را بدوزد من به را نگاهش و ها چشم اينكه قصد
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 با مهه ميكرد را تعريفش ها مدت عماد كه جديدى فيلم گرفتيم تصميم شام از بعد 
  گفت عماد به رو نفهمد كسى كه طورى اشاره با معين ، ببينيم هم

 نيست مناسب يا ؟ بمونن ها بچه _ 

  

 گفت ميداد تكان را معين شلوار كه حالى در عماد از زودتر مهرسام 

 داله گنا شيرين عمه بمونن ها بّسه نه _ 

  

 :تگف نشود اش خنده متوجه مهرسام كه ميكرد نگاه را سقف كه حالى در كه معين 

  بزرگترا كار تو دادن نظر و دخالت زشته خيلى_ 

  

 برد پناه مادرش آغوش به سريع مهرسام 

  

 هك كسانى به عماد عشق بودند شده وصل هم به چسب با انگار هم شيرين و عماد 
 بود توصيف قابل غير بودند مهم برايش

 نم و خودش سمت كشيد بودم ايستاده كنارش كه را من و داد لم كاناپ روى معين 
  شدم پخش كاناپه روى هم

  

 آوا و عماد رفتند فرو خواب در شيرين و مهرسام كه بود نگذشته فيلم از نيمى هنوز 
 از هم معين بودند هفت برنامه اصلى كارشناس انگار كه بودند نقدش و فيلم غرق چنان هم
 كرد حلقه من دور را دستش بود كشيد خوردن از دست حاال بود خوردن مشغول فقط اول
 اشتمگذ بازويش روى را سرم نميترسيدم حركاتم با اعتراف از و نداشتم جنگ حس اينبار
 (رمدا دوست را تو با بودن، عاشق من ! معينم ) داد تكيه سرم به را سرش و برگرداند سر
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 همه با كه مردى دستان در حواسم تمام بود تلوزيون صفحه به خيره هايم چشم 
  بودم عاشقش ام دلخورى

 ام گونه دادم لم او روى بيشتر را خودم گذشت سكوت در و حركت بى كه دقيقه چند 
 و برداشتم صورتم روى از را دستش * ميكرد نوازش اى ماهرانه طرز به دستش پشت با را
 ميگيره خوابم نكن :گفتم آرام

  ديگه اى گربه : گفت من از تر آرام خيلى صداى با 

 ؟ روييمه و چشم بى منظورت _ 

 اداهات و بودنت لوس نه _ 

 !!! داشتم دوست را مرد اين براى شدن لوس فقط من بودم شده لوس واقعا  

  كرد موهايم نوازش به شروع اينبار 

 كنه اينجورى يكى ميگيره خوابم معين واى _ 

 !هركى؟_ 

  دادم فشار پهلويش در را انگشتم 

 نخير_ 

 نيست؟ سردت _ 

 يكم چرا _ 

 ات او از بودن تر كوتاه خاطر به من و كشيد رويمان را بود آورده شريفه كه پتويى 
 بودم پتو زير بينى

 ميشى گرم سردته هنوز اگه بهم بچسب بيشتر _ 

 دارى؟ ترموستات تو مگه وا _ 

 ؟ بريم _ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 433 

  كجا؟ _ 

 اتاقمون _ 

  نشده تموم فيلم _ 

  ميكنم تمومش خودم _ 

  

 حاال كه معينى به زده بهت عماد و آوا كرد خاموش را تلوزيون و برداشت را كنترل 
 بودند زده زل بود ايستاده

 شد؟ چى آقا _ 

  بخير شب همگى ميبينيم شب فردا ادامشو مياد خوابش يلدا _ 

 اتاق سمت به كه حالى در و كرد بغل را مهرسام و كرد بيدار را شيرين آرام بعد و 
 ميام منم برو شما :گفت من روبه ميرفت مهرسام

  

 نفهميديم؟؟ ما شد ذليل زن اينقدر كى شوهرت اين يلدا :گفت و خنديد آوا 
 بخوابى بفرستت اينكه جا كرد تعطيل فيلمو كال مياد خوابش خانومش

  

 صورتت اينقدر چرا ؟ دلم جان دارى تب : گفت و كرد من به معنايى پر نگاه عماد 
 سرخه؟

  

 (ياستدن تب قشنگترين تب اين بگم بهت نميتونم ولى دارم تب برادرم دارم تب ) 

  

 نانچ بود ام سينه قفسه شكاف حال در قلبم بار هزار معين آمدن تا رفتم اتاقم به 
  ...ميطپيد محكم
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 ...شيرين ترس نوعى ندارم سراغ ضميرم در حس آن براى نامى 

  

 تخراس كنار در كشيدن سيگار حال در بهروز كنم تازه هوايى تا رفتم اتاق تراس به 
 و فتگر  ام خنده كارش اين از كرد احترام اداى ژاپنى روش به برايم آورد باال كه را سرش بود

 خانه اين در اسارتش و تنهايى همه براى دلم ، دادم نشان او به دستم با را اليك عالمت
 ... ميسوخت

 ، رفت هم بهروز كه كردم شكر را خدا و برگشتم معين سمت به اتاق درب صداى با 
 اىه نرده به من اطراف از را دستانش ايستاد سرم پشت درست و آمد تراس در ، سمتم به

 او از ار  خودم كمى بود چسبيده اش عضالنى و سفت شكم به كامال كمرم ، داد تكيه تراس
 كردم نزديك نرده به و دور

 آقا امشب ها شده چيزيت يه _ 

 كشيدم را آقا آخر الف عمد از 

 مداشت دوست را ريشش ته بچسبد ام گونه به اش گونه كه طورى كرد خم را سرش 
 بود خاص و مرتب هميشه

  خوشگلم گربه نميكشه پنجول امشب _ 

 ندارم حوصلشو _ 

 دعما حرفهاى بودم معين با آشتى تنگ دل و تاب بى خودم واقع در ميگفتم دروغ 
 شآغوش مرد اين از تنها من و است توقع بى معشوق از عاشق كه بود كرده قانع مرا عجيب
 ... ميخواستم را

  

  داد حركت ام گونه روى را صورتش و زد لبخند 

  مياد قلقلكم نكن _ 

 ؟ مگه قلقلكى _ 
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 خيلى آره _ 

 فشار و كشيد آرام ولى دهد قلقلك كه گرفت را پهلويم دو هر دست دو با  

  

  داد 

 كردى شوهر ميفهمن همه كم كم آوردى پهلو كنار گزاشتى ورزشو _ 

 ميمونم هيكل خوش هميشه من نخير _ 

   

 در را هايش لباس برد اتاق سمت به و گرفت آرام را دستم و سيد*و*ب را ام گونه 
  خوابيد تخت روى تن به زير لباس فقط و آورد

 كرد نگاهم 

 نميخوابى شما _ 

  

  !بودم؟ ترسيده 

 باز تاس شده تبديل لرز به تبم ميكردم حس كشيدم دراز تخت روى استرس با آرام 
  لرزيدم اى لحظه براى كرد كه بغلم نميكردم نگاهش آمد مى باال سخت نفسم

 !بودم؟ ترسيده 

 سيد*و*ب را همانجا دقيقا و زد كنار ام پيشانى از را موهايم 

 معين؟ عسل   ميبخشى منو _ 

  

 بخشيده وت به را اش دارايى همه قلبم است بخشيده قلبم ميگفتم ؟ ميگفتم بايد چه 
 !است؟
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 دوختم سقف به را هايم چشم و زدم پلك آرام 

  

  چرخاند خودش سمت را سرم 

 منقبض عصبى صورت به عضالتم همه كردم حس گزاشت كمرم روى كه را دستش 
 را اش اشاره انگشت كرد نگاهم نگرانى با كردم جمع آغوشش در جنينى چون را خودم و شد
 :گفت و كشيد لبم روى

 !ميترسى؟ من از _ 

 مادرم كه شبى از عالم مردهاى مردانه خلوت همه از فقط من ، منى جون همه تو ) 
 (گريزانم كرد معنى اجنبى يك با برايم را بودن زن

  داد فشارم آغوشش در بيشتر نگفتم هيچ 

 ، كنهن تابى بى گنجشك مثل بگو قلبت به امنه جات اينجا ، واست بميره معين _ 
 عزيزم بخواب اينجا، ابد تا باش آروم

  

 ، كرد نوازشم ، ميشد عالم مرد ترين گذشت با و ترين فهميده گاهى معين 
 امنيت   در فقط سكوت در من و بود الاليى چون كه خواند آواز برايم لب زير ، سيدم*و*ب

 ...نبود من عاشق اگر حتى ، داشتنش از كردم شكر را خدا آغوشش،

 الخوشح بودم نكرده آغاز را روز تنهايى روز هر مثل اينكه از گشودم چشم كه صبح 
 بر دليل اش كرده پف هاى چشم بود بيدار اينكه با بودم معين آغوش در هنوز من شدم
  خودم خوشگل دختر بخير صبح :گفت و زد لبخندى بود شدنش بيدار تازه

  

 زدم آرام مشتى شكمش به و دادم قوسى و كش را خودم 

 نزن حرف ها بچه عين من با _ 
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  :گفت و داد فشارم 

 كردى اذيت منو وقت اينهمه نشدى خسته كردى؟ جنگ اعالن شد صبح باز _ 

 ىميزن باز ميشى عصبانى هم موقع هر رفته؟ يادت زدى منو شدى؟ تو مگه نخير _ 

 خودم اينكه با چيه ها حماقت بعضى عواقب بفهمى كه زدم بود الزمت يبار اون _ 
 افيمك ديگه نميكنى فكر ميجنگى من با دارى وقته خيلى االن ولى ، كشيدم عذاب خيلى
 باشه

 رثتا به كه شم زنت زدى گول ها سفته با منو نيست كافيت باشه قيامتم تا نه _ 
 برسى

  

 ور تو نخوام ثروت و پول واسه كه داشتم خودم از اونقدر :گفت و كشيد عميقى آه 
 ميتونم من فقط هم تو بود شده دريغ ازت عمر يه كه بود حقى ميراث اين كنم بازيچه
  ببرى لذت حقت از خودم كنار در بايد پس باشم مواظبت و كنم كنترل

  

 (؟ داشتى دوستم نميگى حتى همين؟ واسه فقط ) 

 :گفتم و برگرداندم را رويم 

 آقا لطفت همه اين از ممنون _ 

 عمر يك بده تكون خودت واسه شده هم بار يك رو صلح پرچم اون بيا جان يلدا _ 
 بابايى؟ نيست كافى داشتن دوستت كه هايى آدم و دنيا و خودت با جنگيدى

 نداشته دوست منو كس هيچ _ 

  

 شوهر حاال تو زندگيت توى اومديم تازه كه ما و ، داره دوستت وار ديوانه پريما _ 
 بودن؟ خوشبخت واسه نيست كافى اينها دارى خانواده دارى برادر دارى
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 (دارم دوستت نگفت بازم ) 

  

 تدل تو كينه و بغض همه اين چرا نبودى خوشبخت چرا داشتى رو اينا همه كه تو _ 
 بود؟

  

 ات قنداق بند از من داره فرق تو با من داستان :گفت و گذاشت سرش روى را دستش 
 ىكذاي ميراث اين خاطر به باختم بودن نامدار معين جرم به كسمو همه و چيز همه امروز به
 بود هم هميشه تا شد شروع مادرم از ،

  

 ژاله؟ تا شد شروع مادرت از _ 

  

 فشرد آغوشم در بيشتر كرد نگاهم و برگشت متعجب 

 خوردى؟ خلوتمون توى پسره اون اسم آوردن خاطر به كه سيلى اون يادته _ 

  

 داد ادامه خودش و ندادم جوابى 

  

 نبر بين از شوهرو و زن خلوت قداست داره حكمو همون واسم زنم يه اسم آوردن_ 
  لطفا

  

 خواهرمه زن اون _ 

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 439 

 كرد تر بلند كمى را صدايش 

 بايد هم تو نيست خواهرش كه پذيرفت بود باهاش عمر يك كه عماد !نيست _ 
  نداره ما با نسبتى هيچ زن اون ، بپذيرى

 چرا؟ _ 

  

 بود شده كالفه 

 كرده انتخاب راهو اين خودش و نيست اليق چون _ 

  

 و سوخت عجيب بود دوخته چشم سقف به حال كه معين گرفته صداى براى دلم 
 ...كنم تمام سكوتم با را بحث دادم ترجيح

  

 صلح هم من و نميكرد روى زياده معين آمديم خانه به زودتر شركت از بعد روز آن 
 بعد و دويد ما سمت به شيال ماشين شدن وارد با بودند آمده ما قبل شيال و مونا بودم، كرده
 را مهربان و وفادار مرد اين من چون هم او ، كرد بغل را سامى معين كشيدن آغوش در

 نمك با واقعا اش لهجه سيد*و*ب و كرد بغل مرا مهربانى و خلوص با بعد و داشت دوست
  بود

 بگم؟ بايد دايى زن _ 

  

 كنى صداش كه راحته چى خودش ببين :گفت و خنديد معين 

  

 خوبه يلدا همون !!!نه دايى زن نه :گفتم و كردم گشاد را هايم چشم هم من 
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  آشناييت از خوشحالم جون يلدا :گفت و كشيد آغوش در مرا بازهم 

  

 اعتماد و جذبه همان برخواست جاى از احتراممان به مونا شديم وارد كه عمارت به 
 ا عين در بود وقار با ميخورد چشم به مونا صورت در اش زنانه نوع از معين نفس به

  

  نميشد صميمى كسى با و ميكرد رعايت مرز و حد هميشه رويى خوش و حترام 

 سيد*و*ب را اش پيشانى هى معين و كشيد آغوش در را برادر 

 بيان دونستن قابل زور و دعوت بدون اينجا ما خواهر عجب چه _ 

 تىوق از مخصوصا ببينم عروسمونو اومدم :گفت و سيد*و*ب مرا لبخند حال در مونا 
 لواسون كردى تبعيد اتابكو سلطان شنيدم

 نشدم مانعش منم و داشت رفتن به اصرار خودش كن باور _ 

 هركى از معين باشه حواست :گفت و كرد من به رو بود مونا دست در هنوز دستم 
 شدم تبعيد بار چند هم من خود لواسون ميفرستتش باشه دلخور

 چه؟ يعنى تبعيد مامى :گفت تعجب با و بامزه لحن با شيال 

  

 دادم را شيال جواب من و خنديدند دو هر مونا و معين 

 نيست نفعمون به ندونيم تو و من بهتره _ 

 امر  چنان برادرى و خواهر اين و ميشدند خيره هم به طوالنى دقايق گاه مونا و معين  
 طبق و دادم جاى آغوشش در را خودم رسيدنش محض به كه بود كرده برادرم تاب بى

 هكنند مسحور آنقدر جديدش موهاى مدل كشيد را ام بينى و سيدم*و*ب تند تند معمول
 خالى را موهايش دور بود شده برادر يكدانه اين براى شدن فدا حال در جانم و دل كه بود
 بينى تا اش بلندى كه بود ريخته صورتش روى كج را بود مانده بلند كه وسط تكه و بود كرده
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 مظلوم العاده فوق كه روشنش اى قهوه هاى چشم مخصوصا بود زيبا برادرم ميرسيد اش
 شد بلند معين اعتراض صداى كه سيدم*و*ب و ميداد فشارم آنقدر بود

 كردى تمومش بسه عماد _ 

  آخه شيرينه خيلى زنت شرمندتم آقا _ 

  

 پسر :گفتم معين به رو برادرم لپ از سه*و*ب آخرين حال در و خنديدم هم من 
  گذشت ازش نميشه كه مردهاست دسته اون از عموتم

 كشيد آغوش در شيال و سيد*و*ب را مونا عشق و احترام با عماد 

  شدى بكهام ديويد شبيه موهات مدل اين با عماد دايى _ 

 گفت و خنديد عماد 

 جان دايى منه شكل اون _ 

  

 اتابك نام به موجودى از را من وجود همه ديگر يكبار باز شيال كردن خطاب دايى 
 ...كرد نفرت از آكنده

 ٢٥ قسمت پايان 

  

 حق يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٢٦قسمت ٢٦# 

  

 لذت بودن خانواده اين اعضاى از كم كم كرديم سپرى شيال و مونا با را خوبى روز 
 و پاك شيرين عماد چون برادرى آوا هاى خواهرانه , مهرسام هاى زبانى شيرين ميبردم
 ...معين هميشگى حمايت حتى مونا خاص نوع از و مادرانه دلسوزى مهربان



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 442 

   

 هك چند هر بمانيم پيشش روز چند بود داده قول معين بود شده تنگ عمه براى دلم 
  بود بازنگذشته و بود نكنده دل مشهد از هنوز

  

 يدادم آموزش شركت اداره براى را متد بهترين واقعا نميگذاشت كم شركت در معين 
 جز هفته در روز ٢ البته داشتم خوبى پيشرفت واقعا هم من و بود گير سخت و جدى كار در

 كنم خسته را خودم زياد نبايد داشت عقيده و بود داده اجبارى مرخصى من به ها جمعه
 هنوز ودمب ساخته بينمان پيشتر من كه ديوارى اما نميكرديم جنگ بود شده بهتر مان رابطه
 بهروز گالرى در را خانه در بيكارى روز دو ميگذاشت احترام ديوار اين به هم معين و بود
 و خاص دنيا به ديدش بود شده بيدار هم من هنرى روح و بود هنرمند واقعا ميكردم سپرى
 دود ارسيگ و مينگريست عميق اش شده تمام تازه هنرى اثر به خيره چنان گاه بود متفاوت
 عريفت برايم كه اساطيرى هاى داستان از ميشد خاصى عرفانى حالت يك غرق گويى ميكرد
 ،داستانم آن اول شخص خودم ميكردم حس كه ميگفت گزار تاثير و دقيق آنچنان ميكرد
 ميدادم ترجيح هم خودم و نداشت اطالعى جديدم دوست و نشينى هم اين از معين البته
 نفهمد چيزى

  

 رنظ صرف شام از حتى كه بازگشت خانه به عصبى و خسته آنقدر معين شب آن 
 ولينا براى نامدار معين و بود خورده زمين رقيب شكنى كار با آخرش پروژه ميدانستم كرد
 آمد مى حساب به خورده شكست رقبا ميان در بار

 شبراي را شريفه مخصوص كرده دم زبان گاو گل نداشتم اصال را اش ناراحتى طاقت 
 البق صورت به را دستانش و مانيتورش صفحه به بود زده زل كالفه بردم كارش اتاق به
 عقده ودب منتظر انگار و كشيد عميقى پوف من ديدن با بود گزاشته اش پيشانى روى كرده
 بگشايد كسى با دل

 عجم دورم خاصيت بى خور مفت مشت يه ميره داره فنا به بورسمون شاخص يلدا _ 
  ها عرضه بى ميكنم اخراج رو همه شدن
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 نشستم ميز لب و گزاشتم جلويش را ليوان 

 كه مرگ كرديم واگزارش يبارم برديم ما هميشه داريم؟ رو پروژه يه همين مگه _ 
 هستن هم كنار ضرر و سود نيست

  

  واى واى واى رسمم اسمم اعتبارم نيست ضررش و سود مهم _ 

  

 درد بود معلوم اش چهره حالت از گزاشت كتفش روى را دستش باز بود شده سرخ 
 ميكشد

 خورىمي حرص كم شركت تو ، كنم فكر هزاره رو االن فشارت ميكنيا سكته معين _ 
 رتذك و فكر همه كه شركت اون درك به اصال !!؟ كامپيوتر اين به چسبيدى اومدى االنم
  رفته يادت چيو همه و شده

   

 :گفت ميكرد نگاهم متعجب كه طور همين 

 رفته؟؟ يادم چيو من _ 

 هك شيرين ميبره خوابش سالن توى تو ديدن اميد به هرشب مهرسام رفته يادت _ 
 عين و جوونه رفته يادت كه عمادى ميزنى ورق حوصله بى و بده نشونت مياره نقاشيهاشو
 بزنى نگز  جون خانم به نميكنى وقت حتى نميزارى واسش وقتى و ميكشى كار ازش تراكتور
  رفته يادت منم حتى

  

 كرد نوازش را ام گونه اشاره انگشت با ايستاد كنارم و شد بلند جايش از 

 بزارم احترام هات خواسته به ميخوام فقط نميره يادم وقت هيچ عسلمو من _ 

 ميدونى؟ منو هاى خواسته تو _ 
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 بدونم ميكنم سعى _ 

 نميدونى _ 

  نميدانستم را دليلش و بودم كرده بغض  

  كرد بغلم 

  لباتو نكن اينجورى _ 

 ميزد تند قلبش بود داغ بدنش 

 دكتر؟ دارى قلب طپش _ 

  هيجانه و استرس از :گفت و سيد*و*ب را ام گونه 

 ميدونم باالست فشارت _ 

 :گفت و خنديد  

  شده؟ پير غول نگران كوچولو خانم يعنى _ 

 معين _ 

 معين جون _ 

 نداشتى؟ دوستم وقت هيچ _ 

  

 انداختم پايين سريع را سرم كرد اخم و كرد جدا اش سينه از را سرم 

  كن نگاه من به _ 

 صداى با كردم امتناع و كنم نگاهش نميخواست دلم ولى گفت جدى را جمله اين 
 :گفت ترى بلند

 كن نگاه منو گفتم شما به _ 
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 آوردم باال را سرم خجالت با 

 ؟ چيه خوب _ 

 !؟ نميفهمى چشمام از سوالتو جواب _ 

 (دارد دوستم نگفت هم باز ) 

 كنم فرار بحث اين از سريعتر هرچى ميخواستم  

 ميكنم دق دارم من نيومد عمه _ 

 پيشش؟ بريم ما ميخواى _ 

 :گفتم و پريدم زده ذوق 

 چى؟ شركت كارا كى؟ ميشه؟ مگه _ 

 دنش ريلكس يكم و استراحت به خودمونم شمال بفرستم تنها رو آوا نميتونم _ 
 خوبه؟؟ مشهد ميريم بعدم اونجا روز دو ميريم همگى داريم احتياج

  

 شبغل محكم !!نبود خودم كنترل تحت حركاتم از كدام هيچ ديگر نبود خودم دست 
 غرق جذابش هاى خنده صداى در و گرفتم گاز را اش سينه سيدم*و*ب را گردنش و كردم
 "بود كافى بودم عاشقش من كه همين " داشت حق عزيزم عماد شدم

  

 است شكستن حال در هايم استخوان كردم حس كه فشرد آغوشم در محكم آنقدر 
 گفت داشت غم و بغض از هايى رگه كه صدايى با بعد و كرد سكوت هايش خنده ميان در

 اين داغ شدى محرمم وقتى از بودى؟ نكرده بغلم اينجورى وقته چند ميدونى _ 
 نبود سزاش قدر اين من جرم معرفت بى گزاشتى دلم به هاتو سه*و*ب
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 ميكرد خيس را پيراهنش و ميريخت فرو مهابا بى هايم اشك 

 كافيه عاشقتم كه همين _ 

 ام راضى قسم سرت به ميترسم عشق از من نگو عشق از يلدا هيس _ 

  

  واقعى ولى ساده داشتن دوست يه به 

 (بودم شده توقع بى من و دارم دوستت نگفت هم باز ) 

  

 را ام پدرى بى سالهاى تمام و بود اش شانه روى سرم شب هاى نيمه تا شب آن 
 خواند الاليى محشرش صداى آن با كرد جبران برايم

 بودم محروم آن از من و است ميخوانده عماد و ژاله براى هرشب جهاندار كه الاليى 
 بود خاص و ناب تلخى عين در مرد اين صداى قدر چه و
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  بهار گل بخواب آروم شونمو رو بزار تو سر ♫♫ 

  بزار هم آروم چشماتو صبح خود تا پیشتم من 

  ببره خوابت وقتی تا میمونم بیدار اونقده 

  خره می نگاتو ناز هم رویا خوابی می وقتی 

  سوزونم می بد خواب کنم می زندون و س*و*کاب 

  مهربونم بخواب آروم کوچیک گنجیشک یه مثل 

  نازنین و خوب عزیز منه دستای تو دستت 
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  بشین ابرها شاپر رو بزار هم آروم چشماتو 

  خونم می عشق ،الالیی غزل و شعر برات صبح تا 

  مونم می بیدار اینجا من بزار هم آروم چشماتو 

  دل خوب خدای و من میشیم تو خواب حافظ 

  بخیر شبت ... بخوابی خوب میبینم فردا چشماتو 

  بهار گل بخواب آروم شونمو رو بزار تو سر 

  . بزار هم آروم چشماتو صبح خود تا پیشتم من 

  

  

 گرا حتى بود من براى فقط معين شدم سيراب بوييدمش كرد نوازشم گفت قصه 
 ...باشد او از من سهم شب تنها امشب همين

  

 لاميا از است آتشين اى كوره معين كه بودم دريافته بعد به شب آن از اينكه با 
 مردانه تمام بود گشوده رويم به را آغوشش كه زمانى مقتدرانه و قوى قدر چه ولى مردانه
  ميكرد كنترل را هايش

  

 من ديد در كه مردى براى بودم شاكرش بود روزى چند !بودم؟ كرده آشتى خدا با 
 ...نباشد من عاشق اگر حتى بود مخلوقش بهترين

  

 عينم اينكه با نرفتم شركت را هفته تمام هفته آخر جمعى دست مسافرت هيجان از 
 مورد در جز بود شده نرم و مهربان جا همه كرد توبيخم به تهديد و شد عصبانى خيلى
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 ها قرص تجويز علت نز و و داشت خاصى حساسيت و اصرار كه داروهايم خوردن و شركت
 ميدانستم، ويتامين كمبود و ضعف فقط را

 خوشحال تعجب عين در هستند همسفر ما با هم بهروز و مينا شدم متوجه وقتى 
 بودم كرده كشفش خودم فقط كه بود متروكى غار شبيه برايم بهروز شدم

 ٢٦ قسمت پايان  

  

 حق يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٢٦قسمت ٢٦# 

  

 لذت بودن خانواده اين اعضاى از كم كم كرديم سپرى شيال و مونا با را خوبى روز 
 و پاك شيرين عماد چون برادرى آوا هاى خواهرانه , مهرسام هاى زبانى شيرين ميبردم
 ...معين هميشگى حمايت حتى مونا خاص نوع از و مادرانه دلسوزى مهربان

   

 هك چند هر بمانيم پيشش روز چند بود داده قول معين بود شده تنگ عمه براى دلم 
  بود بازنگذشته و بود نكنده دل مشهد از هنوز

  

 يدادم آموزش شركت اداره براى را متد بهترين واقعا نميگذاشت كم شركت در معين 
 جز هفته در روز ٢ البته داشتم خوبى پيشرفت واقعا هم من و بود گير سخت و جدى كار در

 كنم خسته را خودم زياد نبايد داشت عقيده و بود داده اجبارى مرخصى من به ها جمعه
 هنوز ودمب ساخته بينمان پيشتر من كه ديوارى اما نميكرديم جنگ بود شده بهتر مان رابطه
 بهروز گالرى در را خانه در بيكارى روز دو ميگذاشت احترام ديوار اين به هم معين و بود
 و خاص دنيا به ديدش بود شده بيدار هم من هنرى روح و بود هنرمند واقعا ميكردم سپرى
 دود ارسيگ و مينگريست عميق اش شده تمام تازه هنرى اثر به خيره چنان گاه بود متفاوت
 عريفت برايم كه اساطيرى هاى داستان از ميشد خاصى عرفانى حالت يك غرق گويى ميكرد
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 ،داستانم آن اول شخص خودم ميكردم حس كه ميگفت گزار تاثير و دقيق آنچنان ميكرد
 ميدادم ترجيح هم خودم و نداشت اطالعى جديدم دوست و نشينى هم اين از معين البته
 نفهمد چيزى

  

 رنظ صرف شام از حتى كه بازگشت خانه به عصبى و خسته آنقدر معين شب آن 
 ولينا براى نامدار معين و بود خورده زمين رقيب شكنى كار با آخرش پروژه ميدانستم كرد
 آمد مى حساب به خورده شكست رقبا ميان در بار

 شبراي را شريفه مخصوص كرده دم زبان گاو گل نداشتم اصال را اش ناراحتى طاقت 
 البق صورت به را دستانش و مانيتورش صفحه به بود زده زل كالفه بردم كارش اتاق به
 عقده ودب منتظر انگار و كشيد عميقى پوف من ديدن با بود گزاشته اش پيشانى روى كرده
 بگشايد كسى با دل

 عجم دورم خاصيت بى خور مفت مشت يه ميره داره فنا به بورسمون شاخص يلدا _ 
  ها عرضه بى ميكنم اخراج رو همه شدن

 نشستم ميز لب و گزاشتم جلويش را ليوان 

 كه مرگ كرديم واگزارش يبارم برديم ما هميشه داريم؟ رو پروژه يه همين مگه _ 
 هستن هم كنار ضرر و سود نيست

  

  واى واى واى رسمم اسمم اعتبارم نيست ضررش و سود مهم _ 

  

 درد بود معلوم اش چهره حالت از گزاشت كتفش روى را دستش باز بود شده سرخ 
 ميكشد

 خورىمي حرص كم شركت تو ، كنم فكر هزاره رو االن فشارت ميكنيا سكته معين _ 
 رتذك و فكر همه كه شركت اون درك به اصال !!؟ كامپيوتر اين به چسبيدى اومدى االنم
  رفته يادت چيو همه و شده
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 :گفت ميكرد نگاهم متعجب كه طور همين 

 رفته؟؟ يادم چيو من _ 

 هك شيرين ميبره خوابش سالن توى تو ديدن اميد به هرشب مهرسام رفته يادت _ 
 عين و جوونه رفته يادت كه عمادى ميزنى ورق حوصله بى و بده نشونت مياره نقاشيهاشو
 بزنى نگز  جون خانم به نميكنى وقت حتى نميزارى واسش وقتى و ميكشى كار ازش تراكتور
  رفته يادت منم حتى

  

 كرد نوازش را ام گونه اشاره انگشت با ايستاد كنارم و شد بلند جايش از 

 بزارم احترام هات خواسته به ميخوام فقط نميره يادم وقت هيچ عسلمو من _ 

 ميدونى؟ منو هاى خواسته تو _ 

 بدونم ميكنم سعى _ 

 نميدونى _ 

  نميدانستم را دليلش و بودم كرده بغض  

  كرد بغلم 

  لباتو نكن اينجورى _ 

 ميزد تند قلبش بود داغ بدنش 

 دكتر؟ دارى قلب طپش _ 

  هيجانه و استرس از :گفت و سيد*و*ب را ام گونه 

 ميدونم باالست فشارت _ 

 :گفت و خنديد  
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  شده؟ پير غول نگران كوچولو خانم يعنى _ 

 معين _ 

 معين جون _ 

 نداشتى؟ دوستم وقت هيچ _ 

  

 انداختم پايين سريع را سرم كرد اخم و كرد جدا اش سينه از را سرم 

  كن نگاه من به _ 

 صداى با كردم امتناع و كنم نگاهش نميخواست دلم ولى گفت جدى را جمله اين 
 :گفت ترى بلند

 كن نگاه منو گفتم شما به _ 

  

 آوردم باال را سرم خجالت با 

 ؟ چيه خوب _ 

 !؟ نميفهمى چشمام از سوالتو جواب _ 

 (دارد دوستم نگفت هم باز ) 

 كنم فرار بحث اين از سريعتر هرچى ميخواستم  

 ميكنم دق دارم من نيومد عمه _ 

 پيشش؟ بريم ما ميخواى _ 

 :گفتم و پريدم زده ذوق 

 چى؟ شركت كارا كى؟ ميشه؟ مگه _ 
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 دنش ريلكس يكم و استراحت به خودمونم شمال بفرستم تنها رو آوا نميتونم _ 
 خوبه؟؟ مشهد ميريم بعدم اونجا روز دو ميريم همگى داريم احتياج

  

 شبغل محكم !!نبود خودم كنترل تحت حركاتم از كدام هيچ ديگر نبود خودم دست 
 غرق جذابش هاى خنده صداى در و گرفتم گاز را اش سينه سيدم*و*ب را گردنش و كردم
 "بود كافى بودم عاشقش من كه همين " داشت حق عزيزم عماد شدم

  

 است شكستن حال در هايم استخوان كردم حس كه فشرد آغوشم در محكم آنقدر 
 گفت داشت غم و بغض از هايى رگه كه صدايى با بعد و كرد سكوت هايش خنده ميان در

 اين داغ شدى محرمم وقتى از بودى؟ نكرده بغلم اينجورى وقته چند ميدونى _ 
 نبود سزاش قدر اين من جرم معرفت بى گزاشتى دلم به هاتو سه*و*ب

  

 ميكرد خيس را پيراهنش و ميريخت فرو مهابا بى هايم اشك 

 كافيه عاشقتم كه همين _ 

 ام راضى قسم سرت به ميترسم عشق از من نگو عشق از يلدا هيس _ 

  

  واقعى ولى ساده داشتن دوست يه به 

 (بودم شده توقع بى من و دارم دوستت نگفت هم باز ) 

  

 را ام پدرى بى سالهاى تمام و بود اش شانه روى سرم شب هاى نيمه تا شب آن 
 خواند الاليى محشرش صداى آن با كرد جبران برايم
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 بودم محروم آن از من و است ميخوانده عماد و ژاله براى هرشب جهاندار كه الاليى 
 بود خاص و ناب تلخى عين در مرد اين صداى قدر چه و
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  بهار گل بخواب آروم شونمو رو بزار تو سر ♫♫ 

  بزار هم آروم چشماتو صبح خود تا پیشتم من 

  ببره خوابت وقتی تا میمونم بیدار اونقده 

  خره می نگاتو ناز هم رویا خوابی می وقتی 

  سوزونم می بد خواب کنم می زندون و س*و*کاب 

  مهربونم بخواب آروم کوچیک گنجیشک یه مثل 

  نازنین و خوب عزیز منه دستای تو دستت 

  بشین ابرها شاپر رو بزار هم آروم چشماتو 

  خونم می عشق ،الالیی غزل و شعر برات صبح تا 

  مونم می بیدار اینجا من بزار هم آروم چشماتو 

  دل خوب خدای و من میشیم تو خواب حافظ 

  بخیر شبت ... بخوابی خوب میبینم فردا چشماتو 

  بهار گل بخواب آروم شونمو رو بزار تو سر 

  . بزار هم آروم چشماتو صبح خود تا پیشتم من 

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 454 

  

 گرا حتى بود من براى فقط معين شدم سيراب بوييدمش كرد نوازشم گفت قصه 
 ...باشد او از من سهم شب تنها امشب همين

  

 لاميا از است آتشين اى كوره معين كه بودم دريافته بعد به شب آن از اينكه با 
 مردانه تمام بود گشوده رويم به را آغوشش كه زمانى مقتدرانه و قوى قدر چه ولى مردانه
  ميكرد كنترل را هايش

  

 من ديد در كه مردى براى بودم شاكرش بود روزى چند !بودم؟ كرده آشتى خدا با 
 ...نباشد من عاشق اگر حتى بود مخلوقش بهترين

  

 عينم اينكه با نرفتم شركت را هفته تمام هفته آخر جمعى دست مسافرت هيجان از 
 مورد در جز بود شده نرم و مهربان جا همه كرد توبيخم به تهديد و شد عصبانى خيلى
 ها قرص تجويز علت نز و و داشت خاصى حساسيت و اصرار كه داروهايم خوردن و شركت
 ميدانستم، ويتامين كمبود و ضعف فقط را

 خوشحال تعجب عين در هستند همسفر ما با هم بهروز و مينا شدم متوجه وقتى 
 بودم كرده كشفش خودم فقط كه بود متروكى غار شبيه برايم بهروز شدم

 ٢٦ قسمت پايان  

  

 تعالى بسمه 

 ميميرد امشب مر اين ٢٧ قسمت٢٧# 
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 معين و من مشترك سفر اولين اين بودم هايمان چمدان بستن مشغول ساره همراه 
 حال عين در حوصله با ساره ببرم خودم با را كمدم همه داشتم دوست زياد هيجان از و بود
 ميكرد جمع مرتب را هايم لباس ميزد حرف مدام كه

  گفتم؟ واست رفتنمو سينما قضيه خانم _ 

 خانوم نگو من به گفتم اينقدر آورد در مو زبونم ساره واى _ 

 ام قتىو بزارم بيرون در از پامو نزاشت بود زنده تا بابام ، بگم اينو بزار چشم چشم _ 
 جات كشيديم رفتن نقشه ها بچه با مدرسه تو ولى بود من به حواسش هميشه شريفه مرد
 شده شب ٨ ديدم اومدم خودم به تا باشى شما كه خانومى بود هم باحالى فيلم چه خالى
 !! خوندست ام فاتحه گفتم ٢٢ شد كه ديگه چرخيدم آواره خونه بيام نكردم جرات ديگه
 سر اركپ همين تو خبر بى خدا از معتاد تا چند گير افتادم نبينه بد روز چشمت ! بهتره نرم

 راه از بده خيرش خدا سامى آقا كه !همونجا ، بنزين پمپ رو به رو هست اصليه خيابون
 وليموچوق شريفه بده نجاتم نتونست هيچكى آقام دست از ولى داد نجاتم مهلكه از و رسيد
 كىكت چنان بگه واست جونم خانم بود شده بد خيلى حالش نگرانى از خودشم و بود كرده
  خيلى حساسه ناموس رو آقام نكنه بيابون گرگ نصيب خدا كه خوردم

  

 برى؟ نميزاشت ميگرفتى اجازه اگه _ 

 ديگه من ولى ميداد اجازه خودش ميگفتم اگه كه گفت زدنم موقع همينو اتفاقا _ 
 به اهنگ نميخواد بدمو كه آقام ميگيرم مشورت و صالح كار هر واسه كردم داغ دستمو پشت
 واسمون نزاشته كم خدا به نكن ما با روييش ترش اين

  

 همه رفك به و نميكرد دريغ را محبتش رفتارش تلخى عين در معين بود ساره با حق 
 كارها خدمت حتى خانه اعضا همه و شركت كارمندان تك تك بود
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 خيره ها چمدان به متعجب معين و شد ساكت ساره باالخره شد اتاق وارد كه معين 
  :گفت و شد

 ميريم؟ داريم مگه قندهار سفر خانوم _ 

 داد جواب من از قبل ساره 

 ضروريه همش خدا به آقا _ 

 ميدى تشخيص شما بودنشو ضرورى :گفت و كرد ريز را هايش چشم معين 
 ساره؟ مادمازل

  

  خواست معذرت خجالت با و كرد جمع را خودش ساره 

 مطمئنم خوردى امروز خانومو مخ ديگه درست پى برو _ 

 كردم رو شما تعريف فقط خدا به آقا نه _ 

  

  :گفت و خنديد ريز معين 

 مشقت و درس سر برو حاال ، شدم خر االن خوب _ 

 چشم باشه سالمت سرت آقا جونت از دور _ 

 كنه زبونى چرب بلده فقط سگ توله _ 

  

 وىر بود رفتنش منتظر انگار كه معين و شد خارج اتاق از اى مزه با لبخند با ساره 
 روى خواسته خدا از هم من كشيد خودش سمت مرا و گرفت را دستم و شد ولو تخت
 كف با كردم شروع بعد و ريختم هم به را موهايش و شدم خم كمى و نشستم شكمش
  كردن نوازش را ريشش ته دست

 بابايى _ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 457 

 بابايى جون _ 

 خودت؟ ماشين با يا ميريم سامى با _ 

  راه طول تمام باشيم تنها دارم دوست _ 

 اجازه ندارى دوست رو مدت طوالنى رانندگى كه تو ولى دارم دوست منم اوهوم _ 
 كنم رانندگى من نميدى هم

  

 ميكند تابش بى حركتم اين ميدانستم كردم جمع قهر حالت به را هايم لب باز 
 :گفت و گزاشت لبم روى محكمى سه*و*ب و بخوابم كنارش كرد مجبورم

 ذهن نداره دليل ديگه داره راننده چون كنه رانندگى وقت هيچ نداره نياز من خانوم 
 شه نگرانش آقاش و كنه پيكر و در بى ها خيابون اين تو رانندگى درگير كوچولوشو

  

 دارم دوست خودم من ولى _ 

  

 كرد خاصى و شيرين اخم 

 ميخوام؟ رو شما بد من _ 

 چيه؟ بقيه با فرقم من مگه حساسى خيلى ولى نه _ 

 وقت مخصوصا اى مسئله هر سر دفعه هر مدام ، همين ضعيفى يكم شما عزيزم _ 
 ؟ باشه نكن تكرار سوالو اين داروهات

  

 باشه _ 
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 بود شده قبل از تر تند كمى صدايش 

 !؟ نشنيدم _ 

 گفتم حرص با  

 چشمممم _ 

  

  شمچ عسل گيسو عسل بانو عسل بال بى خوشگلت ها چشم :گفت و كشيد را لپم 

  

 برايم شعر و ميرفت ام صدقه قربان اينقدر سريع ميكرد دعوايم كمى تا جديدا 
 عزيز و ضرورى برايم هم دعوايش و اخم ميكردم حس و آمد مى در دلم از كه ميخواند
 :گفتم و كردم جمع بدجنسى با را هايم چشم از يكى و گرفتم نشانه را بازويش است،

 ميخواااام گاز _ 

 :گفت و خنديد 

 كنه؟ انرژى تخليه داره نياز باز من اكتيو هايپر _ 

 اوهوم اوهوم _ 

 عزيزم بگير _ 

  

 گرفتنش گاز از بود من جاى هم هركس كه بود عضالنى و بزرگ اينقدر بازوهايش 
 ميخنديد فقط و نميگرفت دردش ميگرفتم گاز محكم هم قدر چه هر نميگذشت،

  زشته ميشه كبود ميزنى ميك دارى چرا بگير گفتم گاز يلدا _ 

  بزنم نشويد نزديك هرگز است يلدا به متعلق مهر ميخوام ا   _ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 459 

 دلش كى اصال شه؟ من نزديك من كار رزمى قهرمان زن وجود با داره جرات كى _ 
 ميخواد بداخالقو پيرمرد اين

  

 گفتم و سيدم*و*ب را هنرى اثر جاى محكم شد تمام كه كارم 

 ميخوانش همه و جذابه زيادى بداخالق پيرمرد اين من بد شانس از _ 

 ميخواد رو تو فقط خودش اينه مهم _ 

 !!!!(بود من جذاب غول كالمى عالقه و عشق ابراز نهايت اين ) 

  

  :گفت و كرد نگاهم دقيق 

 باعث كه زدن بهت حرفى اگه كنيم تحمل رو نفر ٣ اون مجبوريم سفر اين يلدا _ 
 بگو خودم به فقط شد ناراحتيت

 كيا؟ _ 

 مبينا و شوهرش و مينا - 

 مياد؟ هم مبينا مگه اه _ 

 ه بهروز داشت اصرار كه گزاشتم بهروز پدر با كميسيون يه قرار اونجا من آره _ 

  

 تدوس طبع به خانوادش و پدر با همكارى واسه بده نشون عالقه يكم بلكه بياد م 
 باشن خواهرشم و زنش داشته

 ندارم رو مبينا تحمل باهاشون راحتم هستن اوكى كه مينا و بهروز _ 

  

 :گفت و برد باال را ابرويش يك 
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 اوكى هيچكدوم ها عمه خاندان اين نگفتم شما به من !چى؟ يعنى هستن اوكى _ 
 !شدى؟ متوجه كن رعايت روز دو اين توى فاصلتو نيستن؟

 !!!(كردم بهروز با شكنى فاصله چه بفهمى اگه واى ) 

 ميكنى؟ دعوا چرا ديگه چشم _ 

 به نياز كه هستى كن گوش حرف و خانوم اينقدر شما دلم عزيز نكردم دعوات _ 
 باشى نداشته دعوا

 (ميكنه خر همينطورى مهرسامم دقيقا ) 

  

 دادنمي اجازه و بود شده رحم بى معين چرا نميدانم و ميشدند رفتن آماده همه كم كم 
 ، جون خانم پيش لواسون بفرستد را او بود گزاشته قرار و بيايد همراهمان جان شيرين
 اىج معين كه بود گريه آماده لحظه هر و بود داده تكيه ديوار به و بود كرده بغض طفلك
 داد حويلشت اخم باز كردنش آرام

 نه؟ مگه بود همين قرارمون و قول ، ميادا باال روم اون كنى گريه اگه شيرين _ 

  

 داد را جوابش بغض با شيرين 

 كردم خواهى معذرت كه من _ 

  نكردم تنبيهت كه منم _ 

  

 آغوش در را او و كرد پاك دستمال با شريفه را بود شده آويزان كمى كه دهنش آب 
 كرد اخم بيشتر باز معين فشرد

 به و داره تاوان اشتباهى كار هر شه متوجه بزار لطفا نكن لوسش اينقدر شريفه _ 
  ميده دست از رو مسافرت اين مثل خوب چيزهاى خيلى بدش هدف به رسيدن خاطر
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 دويد اتاقش سمت كنان گريه و نياورد تاب شيرين 

 كردم مداخله و نياورد طاقت دلم 

 ميكنى باهاش طورى اين چرا مريضه بچه اين معين _ 

 كي مثل باهاش جامعه تو روز فردا كه بياد بار تربيت بى مريضه نميشه دليل _ 
 شه رفتار حيوون

 كرده؟ كار چى مگه حاال _ 

 شد دير شو سوار كن عجله كافيه ميدونه خودش _ 

  

 !!!!(چه؟ تو به گفت؛ من به محترمانه ) 

  

 شدمي هستى عالم مرد ترين سخت و ترين سنگدل اش مهربانى همه با گاهى معين 
!!! 

 دمبو هيجانش پر رانندگى عاشق بود خاص و اسپرت العاده فوق عماد جديد ماشين 
 و خط كلى حركت قبل كند پا به كوالك ماشينش با است قرار عماد بود زده حدس كه معين
 كشيد برايش نشان

  ماشين يك با مبينا و مينا و بهروز 

 و شديم راهى باهم، سوار جذابم غول و من و سامى همراه مهرسام و آوا و تنها عماد 
 مشكى شلوار و جذب سفيد شرت تى با معين بستم را كمربندم هرچيز قبل دستورش طبق
  بود شده خواستنى خيلى اسپورت
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 نزديك باال و ميگرفت را دستم گاه ميكرد خرجم مرتب را نگاهش مسير طول در 
 ميكرد ام شرمنده و ميگذاشت رويش بكر اى سه*و*ب و آورد مى لبش

 ميداد را جوابم بعد و ميكرد نگاهم عشق با لحظه چند ميكردم كه صدايش 

 معييييين _ 

 معين جان _ 

  ميكنه درد چرا دلم _ 

 دلت؟ كجاى : گفت نگرانى با 

 بگم نميشه آخه _ 

 بگم نميشه : گفتم و كردم جمع را لبم 

  دلم عزيز مونده خيلى كه بيستم تا :گفت و كرد ريز را چشمهايش 

  

 سرخ ميدانست را من دوره دقيق تاريخ كه اين خجالت از فهميدم كه را منظورش 
 شدم

 ميدونى تاريخشو كجا از تو بعدم نبود اون منظورم نخير _ 

  رنجيت زود و تاريخو اون تو گندت اخالق از _ 

 :گفتم و زدم بازويش به مشتى 

 ماهه كله الگندت دائم اخالق اين با تو مال بيستمه من ماله اگه پس _ 

  :گفت خنده ميان و خنديد بلند صداى با 

 ميكرد درد دلت كجاى حاال خوب _ 

  بود قلبم منظورم : گفتم و شدم خيره رو روبه به حرص با سينه به دست 

 چى؟؟ يعنى :گفت نگرانى و تعجب با  
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  بگم تا ندى كشتنمون به حاال رانندگيت به بده حواستو _ 

 بگو بفرما _ 

 ٢١١ در متر ٢ زياده ابعادش شده جا توش كه اونى چون ميكنه درد قلبم _ 

  

 سوخته؟ پدر اون كيه :گفت و كرد اى مزه با اخم 

 من قلب تو بره بتونه كه هست دنيا تو غول تا چند مگه _ 

  ٩٩ در ٢٩٧ ابعادش تو غول واال _ 

 همون حاال خوب _ 

 بيرون؟ بيام كجا از اينه مسئله حاال نكشى درد بيرون بيام ميخواى _ 

  

 كه ادعم گزاشتم اش شانه روى را سرم كرد بغلم محكم و زدم پهلويش به مشتى باز 
 ستا فهميده كه ميدانستم گرفت سبقت و داد نشانم موفقيت عالمت بود كنارمان حال

 است بوده گزار تاثير معين و من رابطه در عجيب حرفهايش

  

 بازي چيز همه او كنار اينبار اما بودم كرده طى را چالوس جاده زياد دوستانم با قبال 
  بود شده تر

 از زمان كاش شديم غرق ابرها در محبوبم با كردم حس رفتيم فرو كه جاده مه در  
 درق همين ميشد كوچك ماشين همين اندازه ما زندگى و خانه ابعاد كاش ايستاد مى حركت
 را معين حس اسم !! آرامش دنيا يك و او و من فقط و فقط هم كنار و هم نزديك

 به اقرار از ولى دارد دوستم شك بى نباشد عاشقم هم اگر بودم مطمئن ديگر نميدانستم
 اشقع بار هزار گرفت كه باران ، نميدانست اليقم هنوز شايد و بود فرارى هم داشتن دوست
 يينپا را ماشين شيشه ؛ بود شده من عاشقى گردان روان قرص ، باران انگار اصال شدم تر

 كردم هايم ريه وارد را باران بوى عميق و بردم بيرون پنجره از را دستم ، آوردم
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 كرد نوازش را ام چانه زير آرام و گزاشت ام چانه زير را دستش  

 بى واسه كردى سعى و تمرين عمرت همه چرا احساس همه اين با تو يلدا _ 
 ؟ بودن احساس

 گفتم و كشيدم آهى 

 دكتر؟ نميدونى جوابشو _ 

 زياد رو روانشناسى _ 

  

 مقابلته طرف شعور به توهين ميكنم حس نداشتم دوست 

 چرا؟؟ _ 

 سپ نيست درست كسى موبايل و كيف و كمد تو كشيدن سرك اجازه بى وقتى _ 
 طرف ودخ كه موقعى تا البته انسانيته به جسارت و جنايت نوع يك ديگران افكار تجسس
 نخواد

 دكتر كشيدى سرك زياد من زندگى توى ولى _ 

 انكارش ولى داشتى كمك و حمايت به نياز كه بودى افراد دسته اون از شما _ 
 بيرون زور به ذهنت توى از چيزى وقت هيچ كردم كمك زندگيت به فقط من ميكردى
 براى آزادى اين از بتونى اينه مسئله اما آزاده فكرت هميشه تو نكردم تحميلم و نكشيدم
 بده سوالمو جواب حاال كنى، استفاده بهتر تصميم

  بودم آذر دختر چون _ 

 عزيزم؟ كنى مجازات خودتو ميخواى نيستى مجرمش تو كه جرمى به كى تا _ 

 همه روز همون نباشم دختر ميخواست دلم شدم خيانتاش متوجه وقتى از _ 
  دور انداختم عروسكامو
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 دبو چشمانم جلوى اش عشوه پر هاى خنده و آذر تصوير بودم شده خيره رو روبه به 

 خودم با جوونيتو و بچگى روزهاى همه بمونه دلت به نبايد هيچى حسرت _ 
  باش عاقل فقط پايين ميكشم واست آسمون از بهشتو من يلدا ميدم قول ميگذرونى

  

 ...بودم عاقل خودم نظر به روزها آن قدر چه 

  

 عاشق ما رشته خاطر به من و بود سيندرال قصر شبيه معين ويالى . رسيديم باالخره 
 بحص بوديم شده آشنا هم با قبال كه آوا دوستان ، بودم شده متفاوتش و اصولى معمارى
 به ميزد مقابل طرف مشت به مشت كه خودش روش با عماد ، بودند رسيده ما از زودتر
 الطبع با هم من و بودند صميمى خيلى جمع اين با كه هم معين و آوا داد سالم همه

 تن به بارانى معين جز همه بود محشر و گرفته مه هوا داشتم بيشترى راحتى احساس
 دادم دستش و آوردم را كاپشنش سريع ماشين از داشتند

 به اممش يه كردينا عروسى سكرت خيلى دوتا شما :گفت و كرد نمكى با خنده سعيد 
 ندادين ما

 كه هارب منه خانوم شايسته شهر عروسى ترين مفصل :گفت و گرفت را دستم معين 
 ميشين متوجه بياد

  

 يعنى بودم نكرده فكر عروسى جشن و عروس لباس به حال به تا من لرزيد دلم 
 نيست راغب جريان اين به نسبت معين ميكردم فكر هميشه

 بر عماد سر از دست كه بودند شده اضافه آوا دوستان جمع به مجرد دختر چند 
 سوز پر هاى خنده از دلم و ميكرد باز خود سر از را همه شوخى با هم عماد نميداشتند
 هب سعيد ميكردم حس ميان اين در آمد نمى چشمش به دخترى هيچ كه ميگرفت برادرم
 كردم مطرح او با را مسئله وقتى اما نيست ميل بى چندان هم آوا كه دارد خاصى نگاه آوا

 :گرفت را دستم زده وحشت
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  ميشه شر نگو هيچى معين به ميكنم خواهش يلدا _ 

 تا ونىبم تنها نيستى كه اسير جوونى تو نيست منطقى بى آدم اصال معين !چرا؟ _ 
  عمر آخر

 عزيز ميده اجازه نظرت به ميگيره ازم مهرسامو حتما ولى نميگيره جلومو معين _ 
 شه؟ بزرگ ديگه مرد يه دست زير كردش

 كنه دريغ ازت حقو اين نميتونه كسى آوا مادرشى تو _ 

 :گفت و زد پوزخندى  

 مرح بى خيلى گاهى محبتش و عشق همه عين در ميتونه ، ميتونه نامدار معين _ 
  باشه وسط عزيزاش پاى اگه مخصوصا شه

 هاى ضربه زير كه زمانى بودم ديده هم را معين ديگر روى من و بود آوا با حق 
 دهم جان بود نزديك كمربندش

  

 معين با مناسب زمان در گرفتم تصميمم و سوخت آوا زنانه حس اسارت براى دلم 
 كنم مطرح را موضوع اين

 سر به سر فقط كه هم عماد شدند جوجه كردن درست مشغول پسرها شام زمان 
 دخترها جمع در كه من دور از و بود داده تكيه ديوار به معين ميخنديد و ميگذاشت همه
 بود گرفته نظر در را بودم

 نگاه رزط بود ايستاده تنها فاصله با و بود گرفته را خودش كه بود كسى تنها مبينا 
 داشت جنگ سر عالم همه با انگار بود عجيب خيلى دختر اين

  داشت زياد خواهان و بود گرفته معركه شعرش طبع با هم بهروز 

 ادعم بعد كمى كه كرديم خوردن به شروع هم با و آمد كنارم معين شد آماده كه شام 
 پيوست ما به دست به سيخ

 ميخوره؟ كى بال _ 
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 خنديد و كشيد را دستش كه بردم جلو را دستم ذوق با 

 نيست خوب شما واسه آبجى نه _ 

  :گفتم حرص با 

 خوبه؟ تو واسه پس عوضى _ 

  باش مودب :گفت و كرد نگاهم چپ چپ معين 

 ميكنه اذيتم آخه _ 

  

 دلبرى فقط خواهرت واسه بايد جمعه اين تو دختر اينهمه :گفت و كرد عماد به رو 
  كنى؟

  ميشه بامزه خيلى ميخوره حرص آخه آقا _ 

  نكن اذيتش _ 

 دهانم در اندازى راه دهن آب شده كباب بال و ميكرد بغلم كه حالى در عماد 
  گفت چشم ميگزاشت

 اى؟ ديوونه ميدونستى :گفتم و گرفتم نيشگونش 

  ؟ منى عشق ميدونستى :گفت و خنديد 

  :كرد نجوا گوشم در و زد چشمكى 

 بودنه تو كنار در حاصل معلومه ميبينم آروم آقامو سالها بعد باره اولين _ 

  

 هبرند خوشحالى با را عبور خط توانسته باالخره كه اى دونده چنان شدم خوشحال 
 !!! كند رد شدن

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 468 

 شب براى را او و گرفت تماس معين با بهروز پدر ميرفت پيش خوب چيز همه 
 نمعي با همراهى از و كرد بهانه را مينا درد سر بهروز كرد دعوت اش حرفه بزرگان نشينى
 ددبرگر  زود كه داد قول هم او و نميخوابم نيايد تا گفتم معين به رفتن موقع ، كرد فرار

  

 وطهمح وبه انداختم دوشم روى را شالم بودم دلتنگ عجيب و بود گذشته ساعتى ٢ 
 و نشستم ساحل در ها شن روى داشتم دوست هميشه را شب درياى رفتم ويال درياى كنار
 زند شدم خيره دريا به

  

 عدب و زدم زنگ او به و شد تنگ عمه براى دلم بود متالطم دريا شبيه درست ام گى 
 هب تا ام زندگى بقاى براى زن اين هاى مادرانه قدر چه كه كردم حس واقعا دل و درد كلى از

  است بوده ضرورى امروز

 سريع شد نمايان ساحل هاى شن روى شب مهتاب در مردى سايه گذشت كه كمى 
 شد راحت خيالم بهروز ديدن با و برگشتم

  هستى نقاشى تابلو يك خلق براى تصويرى چه امشب دريا بانوى _ 

  :گفتم و خنديدم 

 شد؟ بهتر مينا حال _ 

 نميشه خوب وقت هيچ مينا حال _ 

 چرا؟ _ 

 :گفت و نشست زمين روى 

 باهاش ازدواج از خاندانش رسميه و اسم بى جرم به كه كسيه عاشقه هنوزم چون _ 
 شد محروم

 : پرسيدم تعجب با و نشستم كنارش  
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 نميكنه؟ ناراحتت اين _ 

  ميگذاريم احترام هم درد به و درديم هم چون نه _ 

 بودى؟ عاشق هم تو _ 

 الهه از تصوير يك من براى فقط و شد فوت حادثه يه تو پيش سالها ولى بله _ 
 گزاشت باقى عشقم

 پس؟ همين كنار طورى چه _ 

 همين كنار نامدار معين و تو كه همونطور _ 

 :گفتم و كشيدم هم در اخم 

 بس و بوده معين زندگيم عشق تنها من _ 

 چى؟ اون عشق تنها و _ 

 نيست مهم واسم _ 

 ودب تو االن شبيه حسمون دقيقا مينا با آشناييم اوايل كوره عشق چون دارى حق _ 
 بوديم اشتباه در فهميديم رسيدن هم به شور رفتن كنار و زمان گذر با ولى

 :گفتم و برگرداندم رو كالفه  

  وقت هيچ نميشم پشيمون من _ 

 به هميشه مرد اون باشه يادت اينم ولى دارم رو آرزو همين برات و يلدا اميدوارم _ 
 از نشو عشقش غرق زياد بخورى ضربه تو نزار و ماند خواهد باقى وفادار اولش عشق
 كن زندگى خودت براى ببر لذت زندگيت

 ميشناختى؟ رو ژاله قدر چه تو بهروز _ 

 شاهد ولى بود شده جدا معين از كردم ازدواج مينا با وقتى ميشناختمش دور از _ 
 است خورده شكست عاشق يه واقعا اون بودم معين جدايى رنج و غم همه
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 دلش از كمم سهم و معينم شكسته دل براى بودم كرده بغض 

 بود؟ خوشگل _ 

 يزىچ ، اتفاقا بود هم معين دانشگاهى هم !! كرده تحصيل و گيرا و زيبا نهايت بى _ 
  گذشت معين چون آسى و خاص مرد عشق از چرا نفهميد كسى ولى نداشت كم

  

 گارسي آتش با كه سيگارى و شد ساكت هم او سكوتم حرمت به و زد آتش سيگارى 
 دل جان با كه بودم اندوه غرق و دلگير اينقدر گرفت مقابلم را بود كرده روشن خودش
 دو ره بهروز و من و افتادم سرفه به عماد صداى با كه بودم نزده را دوم پوك هنوز پذيرفتم
 برخواستيم جا از

 جواب حتى و ميكرد نگاه نفرت با را بهروز پاى تا سر و بود كرده شديدى اخم 
 ؟ ميكنى غلطى چه دارى اينجا شب وقت اين :گفت من روبه و نداد را سالمش

 ىب كارت اين :گفت خشم با و گرفت بهروز روى به رو و گرفت دستم از را سيگار 
  برو چشمم جلو از فقط االنم نميمونه جواب

  

 هروزب كه شد مطمئن عماد وقتى و رفت و كرد تعظيم آميزى تمسخر حالت به بهروز 
 اندازم رب بود بدتر فحش هزار از كه نگاهى با و برگشت سمتم دوباره است رفته ساختمان به
 شد نزديكم و فشرد پايش زير را سيگار كرد

 ؟ نامدار يلدا توضيحتم منتظر _ 

  

  كشيدم سيگار قبال هم تو با من عماد :گفتم كنان من من 

 وهرتش قرمزها خط رو نگفتم بار هزار ميكنى؟ مقايسه مرتيكه اين با منو : زد فرياد 
 وچشمش تا چيه دردت ، ميكردى چال قبلش رو اينا همه بايد عقد پاى رفتى وقتى نزار پا
 نميشه طورى اين بزارم جريانش در بايد ؟ ميكنى دود س*و*ه ميبينى دور
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 بفهمد نداشتم دوست ولى ميترسيدم او از واقعا ميشد جدى كه عماد  

 فهميدى؟ ، نميگى معين به هيچى تو عماد _ 

 ميكنه؟ تنبيهت چون ؟ بگم نبايد وقت اون چرا : گفت و كرد تلخى خنده 

 آره _ 

  نرى نداره دوست كه تفريحاتى سراغ ديگه كه باشه الزم واست شايد _ 

  ديگه بسه _ 

  

 !!!؟ مهربانم برادر !!!عزيزم عماد !!! كرد ام زده بهت آمد فرود گوشم در كه سيلى 

 صورت به اشك از پر هاى چشم با و گزاشتم سيلى جاى روى را دستم دو هر 
 شدم خيره غمش با توام خشمگين

 دليل اين ولى شه خراب سفرتون نميخوام كه اينه خاطر به نميگم بهش اگه _ 
 اين زا آخريه دفعه كنى گوشت آويزه كه زدم اينو نكنم ادا حقتو و نشى تنبيه تو نميشه
  ميكنى يواشكى ها شيطنت

  

 :گفت خشن صداى همان با و نكرد بغلم اما تركيد بغضم 

 نشدم عصبانى بيشتر تا داخل مياى ميوفتى راه دنبالم سريع _ 

  

 يلىس يك فقط جاى كاش ولى نداشتم عماد از اصال را سيلى اين توقع بودم دلخور 
 ... و آمدم مى خودم به كه ميزد مرا آنقدر

 ٢٧ قسمت پايان  
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 او نام به 

  ميمرد امشب مرد اين ٢٨ قسمت ٢٨# 

  

 خلوت در را ام گريه ادامه و زدم تكيه آن به و بستم را در و رفتم اتاق به سريع 
 دادم سر خودم

 كه مردى عشق در شدن غرق !داشت ،حق نبود فريبكارى آدم من باور در بهروز 
 خود اين از لذت دچار من و بود خودم به زدن ضربه فقط ديگريست آن   از عشقش همه
 بودم شده آزارى

 كاش ميسوخت عجيب اش سيلى جاى و كرد بلند رويم دست بار اولين براى عماد 
 شريك من داشتم احتياج بهروز با صحبتى هم و سيگار آن به قدر چه كه ميكرد دركم
 ، ودب اجبارى شراكت همين اثر هم داشتنش دوست ذره اين حتى بودم معين زندگى اجبارى
 است انفجار حال در چيزى سرم كاسه در كردم حس باز ميرفت گيج سرم

 سريع را شود آرام دردم اينكه محض بود كرده سفارش معين كه را هايم قرص 
 ...نماندم ديگر بيايد بود قرار كه مردى منتظر خوابيدم و بلعيدم

  

 نمى يادم خواب غرق خودش و بود معين بازوى روى سرم كردم باز كه را چشمانم 
 ودب سبك خوابش كردم بغلش محكم و كردم بغض داشتم سرگيجه هنوز بود آمده كى آمد

 گفت و كرد باز سختى به را هايش چشم من تكان با هميشه،

 شدى؟ خواب بد _ 

  اومدى؟ كى نه _ 

 ببخشيد عزيزم اومدم دير _ 

  

 (بودم عموت دختر ژاله قبل من كاش ميومدم ژاله قبل كاش اومدم دير من ) 
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 :گفت و سيد*و*ب را سرم 

 خانومى بخوابى خوب _ 

 معين _ 

  

 گفت جانم جاى همين براى نداشت زدن حرف حال بود خسته 

 هوم؟ _ 

  ميره گيج سرم _ 

  

 گذاشت ام پيشانى روى را دستش و نشست جا در و كرد باز را چشمانش سريع 

 شدى؟ اينجورى كى از ندارى كه تبم _ 

 برد خوابم خوردم گفتى كه قرصامو ولى ديشب، از _ 

 رفتگ را نبضم كرد روشن را ها چراغ و برخاست جايش از بود كالفه و نگران حسابى 
  كرد ام معاينه و كشيد پاييم را چشمم و

 !اومدم؟ دير شدى عصبى _ 

 دير ما ناراحتى دليل بگويم نتوانستم ندادم جوابى و پرسيد را سوالش دلخورى با 
 ... و نبود آمدنت

  !!! شمام با _ 

  يكم _ 
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 بزنى زنگ بهم ميتونستى ٩!!ميكنى اذيت خودتو كوچيك هرچيز سر آخرته دفعه _ 
 سئلهم نميفهمم و مياد پيش واست حالت اين ميشى متشنج زياد وقتى شما بيام زود بگى
 كنى؟؟ اذيت خودتو كه داشته اهميت قدر اين سادگى اين به

  

  نكن دعوام _ 

  يلدا تو دست از _ 

  كن بغلم فقط ديگه نكن دعوا _ 

 اين رىبگي ياد تا بيمارستان تهران ميريم واگرنه شى خوب صبح فردا تا كن سعى _ 
 اى مسئله هر تو نباشى ضعيف قدر

  

 داشتم شرم شب آن كار بابت خودم از آمد مى رحم به دلش ميماندم كه ساكت 
 نميكردم، نگاهش همين براى

  

 ار  علتش بهروز و من جز كسى و بود ساكت خيلى عماد صبحانه زمان روز آن فرداى 
 او هب ومحكم كردم بغلش پشت از و رفتم سراغش به تنها فرصت اولين در نميدانست
 ...بودم عهد به وفاى آدم كاش و دادم قول و چسبيدم

 سيلى بابت ولى سيد*و*ب را صورتم نبخشدم كه بود اين از تر مهربان برادرم 
  نخواست معذرت

  

 حس كه دويدم آنقدر بادبادك همراه و خريد بادبادك برايم رفتيم ساحل به معين با 
 مرد و ميخنديدم دل ته از بودم شده سبك شدم آسمان راهى همراهش هم خودم كردم
 به الهك مدت تمام خريدم حصيرى كاله و رفتيم بازارچه به ميداد تكان دست برايم ام زندگى
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 صحر  دستم از كه معين و خودم كنار و برداشتم بزرگى ماهى گزاشتم پا زير را بازار سر
  گرفتم سلفى عكس ميخورد

 گذاشتم مى معين دهان زور به و ميخوردم ذوق با لواشك ميخنديدم بلند صداى با 
 لبغ را زيبا تدى اين دل جان از خريد خوشگل پشمالوى عروسكى خرس يك برايم معين
 گرفت جان دوباره ام كودكى تمام و كردم

 !!ببخشد شادى را خسته تن اين قدرى بود آمده امروز من مرد 

  

 موسيقى و طرب و عيش بساط پسرها شديم جمع ويال در ساحل كنار دوباره غروب 
 عينم يه حتى سعيد ميشد شريك جفتش با و ميداشت بر بطرى هركى بودند كرده جور را

 و عماد حتى ميكردم همراهيشان و ميزدم لبى هم من ميخواست دلم واقعا نكرد هم تعارف
 و بود نشسته متين و آرام كه معين به خيره فقط من و نوشيدند جرعه چند اندازه هم آوا
 بودم مانده ميكرد نظاره را ها تر جوان شادى و رقص

 معين _ 

 جونم _ 

 ؟ نميخورى چرا تو ميگما _ 

 ؟ ميخواد دلت _  

 ميزنيم؟ آره، بگم _ 

  

 دوست عقايدمو واگرنه نخور ميگم نيست خوب واست چون _ :گفت و كرد اخم 
 بدى انجام نميزارم رو داره ضرر واست كه كارى فقط من ، بدم زور به هم تو خورد به ندارم

  

 ؟ داره من واسه نداره ضرر نفر ٣١ اين واسه _ 
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  كرديم توافق باهم قبال كافيه يلدا _ 

 نميخورى؟ چرا خودت _ 

  نميكنم فراموش شادى و آسايش توى بستمو خدا با طوفان توى كه عهدى _ 

 ميگى؟ مذهبيش بُعد   از _ 

 كردم معامله يه باهاش شب يه و دادم بهش رفاقت دست كردم قبول رو خدا من _ 
 كنه تعارف بهم ديگه نميكنه جرات كسى حتى همين واسه نزنم لب ديگه شد قرار و

  

 ايام و ميخواند نماز ميدانستم ميخوردم حسرت معين محكم عقايد به واقعا گاهى 
 مكك شاهد سال طول در ميكند شهر نشين حاشيه گرسنگان به بزرگى هاى كمك عزادارى
 لقاب غير بود خاص معين .بودم سرپرست بى زنان و مريض كودكان از هايش حمايت و ها

 هداشت عقايدى چنين بزنى هم را حدسش نميتوانستى نميشدى يكى او با تا !!! حدس
 ميگزا احترام ديگران عقايد به حال عين در باشد،

  

 عقايدش كردن تحميل و ريا اهل داشت مناسبى برخورد آدمى تيپ همه با و شت 
  نبود

  

 بدون اما بروم وسط هم من كه كردند اصرار زور به تند رقص حال در آوا و عماد 
 آن عجم آرام و سنگين مرد به و كردم رد را دعوتشان خودم بپرسم را معين نظر حتى اينكه
 شده؟ مظلوم اينقدر چرا من شيطون دختر _ :گفت و سيد*و*ب را سرم چسبيدم شب

 دخترم نگو اينقدر زنتم من _ 
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 را معين همه دلم من بودم گفته را دلم حرف بودم شده داغ خودم ام جمله شرم از 
 ودخ خيلى بعد به شب آن از اما كنم لمسش همسرش عنوان به ميخواست دلم ميخواست
 ميكرد دارى

  

 عالف ميشى زنمم شد وقتش وقتم هر منى كس همه تو :گفت و كرد نگاهم تعجب با 
  خانوممى

  

 , مكرد پرتغالم آب ليوان با كردن بازى مشغول را خودم و كشيدم خجالت بيشتر 
 براى حرفى مرد اين ميگفت من به حس همين و ميكردم حس را نگاهش سنگينى هنوز
 ... نميگويد و دارد گفتن

 زنان نفس نفس بود خيس موهايش تمام عرق فرط از كه بود رقصيده قدر آن عماد 
 رد زد من دست مشت به آرام را اش شده مشت دست خودش شيوه به باز و نشست كنارم
 ديگرى ليوان ها دختر از يكى كه بود ريخته صورتش روى كه بود موهايش زدن عقب حال
 آورد نبودم بلد وقت هيچ من كه طنازى كلى با برايش بود پر تقريبا كه

 شما واسه فقط جونى عماد _ 

  

 :گفتم عماد به رفت كه دختر كرد تشكر لبخند با و نكرد رد را دستش عماد 

 بودا خوشگل _ 

 زيادن خوشگال ازين _ 

 ميكنه؟ شادى تنهايى من داداش چرا پس خوب _ 

  

 بود شده دريا به خيره حال كه عماد به و برگشت هم معين من سوال اين با 
 :گفت و كشيد آهى عماد نگريست
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  نبود اين اوضاعش داشت اگه عقل داداشت _ 

 كنى؟ تجربه رو دوباره شروع يه رسيده وقتش نميكنى فكر عماد _ 

  بود همنشينى كمال اثرات باالخره و ميزدم حرف معين شبيه 

  

 ودب شده گذشته غرق باز كنم فكر نميداد جوابى بود شده خيره دريا به هنوز عماد 
 در ليوان كه عماد كنم تمام را بحث كرد اشاره من به و بود نگران هم معين چشمان حال
 :شد بلند معين صداى بنوشد براى برد دهانش نزديك را دستش

  بچه بسه امشب واسه _ 

  

 ميكرد تالش معين نظرم به زد سردى لبخند و گزاشت زمين را ليوان كرد اطاعت 
 كند عوض را عماد فكرى مسير

 امنميخو پرسيدن تو از مدام ديشب بيا باهام صدرى ويالى شام واسه حتما امشب _ 
  شدى جدا تجارتمون و خانوادت از بهروز مثل هم تو كنن فكر

  آقا چشم _ 

 پرسيد و شد خيره من به نگرانى با بعد 

 مياد؟ ما با هم يلدا _ 

 ههم نه :گفت و داد تكان سر معين ميزند را ديشبم رفتار شور دلش ميدانستم 
  كه ميدونى مدلشونو مردن

 سپ ببريم هم رو الدنگ خاصيت بى بهروز اين نيست بهتر آقا نباشه جسارت _ 
 اومده؟ افتاده راه ما دنبال چى واسه

 رد الفاظو اين راحت يلدا جلوى حداقل عماد؟؟ آوردم بارت تربيت بى اينقدر كى _ 
 مياد باشه داشته دوست ، نبر كار به ديگران مورد
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 به ار  قولم هايش چشم با باز و خواست معذرت سريع بود شرمنده و عصبى كه عماد 
 تا راحت و باشم خودم مواظب كه كرد سفارش كلى معين رفتن موقع ، شد آور ياد من

 مدآ مى سراغم به مسخره سرگيجه يكبار ساعت چند هر هنوز كنم استراحت برگشتش
 آماده بعد دقايقى هم بهروز برميخواستم جايم از طوالنى دقايقى از بعد كه وقتى مخصوصا
  :گفت نفهمد كسى كه طورى در كنار و شد رفتن

  بردارش برو حتما گزاشتم چيزى يه واست نيمكت روى ساحل تو _ 

  

 در تمميگش بر كه اتاقم به نشود متوجه كسى كه كشيدم كنار را خودم سريع خيلى 
 كرد صدايم مبينا تعجب كمال

 تنهايى مينا و من پيش بيا يلدا _ 

  

 كند لقىت خودگير مرا نميخواست دلم نداشتم او با نشينى هم به رغبتى اصال اينكه با 
 حال در مبينا و مينا نشستيم حصيرى هاى صندلى روى و رفتيم تراس به و كردم قبول
 دلم و نبودند اعتماد قابل دو اين ولى بودم كرده س*و*ه عجيب بودند كشيدن قليان

 شوند ناراحت و بفهمند عماد يا معين نميخواست

 خفن دميخور  قيافت به گرفته اى پاستوريزه زنه چه معين اوف :گفت و خنديد مبينا 
 تو باشى

  

 ديگه برقصى سازشون به بايد ازدواج بعد _ 

  

 بهروزو بابا نه اوه :گفت و داد بيرون دهانش از اى حلقه دود و زد عميقى پك مينا 
 توله سگ ميشه سوار سرم رو برقصم سازش به اگه

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 480 

 ميسوخت ميكرد خارش سرش پشت چنين همسرش كه بهروز براى دلم 

  هواس معين روى تو بتونه نيست ژاله كه اين خوب :گفت خاصى حالت به مبينا 

  

 !!!!بود اسمش جا همه !!ژاله؟ 

  

 :گفت و زد ام شانه روى مينا بودم كرده سكوت 

 جون؟ يلدا شدى ناراحت 

  نه نه _ 

 ميشين شبيه بيشتر شه بلندتر كه موهات خواهرتى شبيه خيلى ولى _ 

  

 توى معين با قلم لفظ چه يادته بود تر مقتدر خيلى ژاله :گفت حرفش ميان مبينا 
 ؟ مينا ميكرد اش خواسته انجام به وادار واسى در رو تو معينو و ميزد حرف مجالس

  بود عاشقش خيلى معين آخه آره خوب _ 

  

 !؟ كنند بحث معين و ژاله مورد در مقابلم در كه بودند كرده دعوت مرا خواهر دو اين 

  

 از يشترب خيلى بود زيبا !!! ببينم مينا گوشى در را خواهرم عكس شدم موفق باالخره 
 و كشيده هاى چشم بود جذاب و خاص هم لبخندش حتى !! داشت چهره در خانومانه من
  گيرا و گوشتى لبان و فرم خوش بينى !! معين شبيه خشن كمى

   

 قل اصلى مالك داشت حق زن اين 
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 باشد من شوهر ب 

  ريختم غم بود باخته را عشقى چنين كه معينى براى دل در  

 !فداكار؟ يا است احمق عشق و 

  

 ميكشم كنار را خودم برگردد روزى اگر 

 !فداكار؟ يا است احمق عشق و  

  

 !؟ دادى عذاب را من معين چرا خواهرم 

 ...عشق و 

  

 تلخ هاى خنده همان از زدم لبخند بفهمند خواهر دو اين را غمم نداشتم دوست 
 نفرت اما ميكردم حسادت !!! نبودم متنفر ژاله از من !! است تر انگيز غم گريه از كه شاعر
 !!!نه

 عشقم همه كه معينى ميكردم پيشكشش را معين اش خواهرى ازاى در و بود كاش 
 بود ام زندگى و

 ...بود ام زندگى راه ترين احمقانه شروع من براى شب آن 

 شده للو سرش كه سيگار نخ سه يافتم را بهروز بسته نيمكت روى رفتم ساحل به 
 بود بسته در نامه يك همراه به نيست توتون داخلش بودم مطمئن و بودم

  

 !! يلدا ! زمستانى بانوى " 
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  نباشد سال شب بلندترين درازاى به نامت چون غمت وسعت اميدوارم 

 تكپ يك چنان زيبايت صورت روى غم هر كه دنيايى اين شكوه با هنرى اثر يك تو  
 زيباست اثر اين مخروبى براى

 چنگال در كه سركشت روح نگران كه ميدارد وا اين به مرا ثانيه هر ام هنرى روح 
 اند كشيده بند به را آرامشت و آزادى تمام كه چنان باشم است نامدار خاندان اسارت

 دود بى مخدرى به دردهايت كردن دود براى قدر چه ميدانم بپذير را ناقابلم هديه 
  دارى نياز

 نه و دارد دود نه بزن آتشش راحت كردم پيدا برايت را اين و كردم فكر ديشب از 
  شود دار خبر ات نشينى شب خلوت اين از كسى خودت جز كه بويى

  

 "بهروز توست رفته باد بر شادى نگران دوستانه كه كسى 

  

  بود خاصى گياه نبود حشيش بود سيگار داخل كه اين ميشناختم را حشيش 

 حس واقعا عميق پتك يك از بعد كردم نگاهش خيره و زدم آتشش چرا نميدانم 
  داشتم خوبى

 كمى زدم تر خاطر آسوده را بعدى پك نداشت هم بو و دود ميديدم تر آرام را دريا 
 هژال به حسادتم تمام هايم حسرت و ها غصه تمام انگار بود بخش لذت ولى سوخت ام ريه
 شد دود يكجا معين براى بودنم كم غم   تمام

  

 را نامه كنم شنا دريا امواج روى داشتم دوست بودم شده سبك اما ميسوخت گلويم 
 رد آمد خواهند ميدانستم كه مباداهايى براى را ديگر نخ دو انداختم دريا داخل و كردم پاره
 را لتشع ولى ميخنديدم خنديدم بلند صداى با كردم پرت دريا داخل سنگى گزاشتم جيبم

 ...بودم شده سبك اما !!!كامال بودم هوشيار نبود مستى شبيه حسم نميدانستم
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 ، برگشتم اتاقم به 

 باشم خواهرم شبيه قدرى ميتوانستم هم من بود جذاب ژاله 

  

 را لبانم جگرى رژ ميپوشم را بلندم تورى مشكى خواب پيراهن آينه روى روبه 
 دنش مادمازل تمناى افشانم مى گردنم زير كه را مادمازل كوكو ميدهد نشان تر برجسته
 !!! عطر ازين دارم واقعى

  

 تحرك به شروع آرام معلق ابر تكه يك چنان و كردم پيدا ام گوشى در اليتى آهنگ 
  كردم رقصيدن و

  

 !!!است كرده بشريت حق در بزرگى جنايت كاذب شادى خالق 

  

 (مياد معين مياد معين مياد معين مياد معين) 

 روى بودم شده حال بى زياد حركت از كردم مرور را جمله اين سرم در بار هزار 
 گزاشتم، تخت روى را سرم و نشستم زمين

  

 شدم بيدار معين صداى با كه بود گذشته قدر چه نميدانم 

 خوابيدى؟ چرا اينجا يلدا _ 

 كىمش چشمان جذبه در خيره گشودم كه را چشمانم كرد بلندم و گرفت را بغلم زير 
 بودم شده طغيانگرى عجب باشد من به متعلق بايد مرد اين تمام كردم حس اش
 !!!!امشب
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  عشقم بودم منتظرت _ 

  

 اهدايى سيگار يا بود كرده بيدار ژاله عكس را هايم زنانه !!!ميزدم حرف لوند 
 !!بهروز؟

  

 باز چيه اين خوبى؟ :گفت و كرد ريز تجسس حالت به را چشمهايش معين 
 پوشيدى؟

 مىك بازويم از را لباسم دكلته بند و كردم غنچه را لبم كردم دور آغوشش از را خودم 
 :گفتم و دادم سر پايين سمت به

 ؟ ندارى دوستش _ 

 كرد مرتبش ام شانه روى و آورد باال را لباسم بند شد نزديكم دوباره  

 ايينپ ، بخورى بدم شامتو بريم بيا !خوابيدى زمين رو اونم لباس اين با هوا سرده _ 
 نيومدى شام واسه گفتن

  

  بود گرفته حرصم ام زندگى مرد دارى خود اين از 

 عميق اى سه*و*ب فقط اما دوختم لبهايش به را لبانم و چسباندم او به را خودم 
  شد نصيبم

 دختر؟ چته يلدا _ 

 آقاااا نيست خوب حالم _ 

  

 :گفت و انداخت باال را ابرويش يك 
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 ميشى بهتر بخورى قرصاتو _ 

  

 گفتم حرص با 

 مععععين _ 

  داد جواب آرامش با 

 جان _ 

  ميخوامت _ 

  

 او به را ام دارايى و جان همه ام كرده عهد امشب نميدانست و بود مانده زده بهت 
 ببخشم

  

 پايين بريم بپوش لباستو _ 

 نميكنى نگامم حتى تو پوشيدم رو اينا تو واسه من بخوابيم بيا نميام _ 

 نفهميدم را اخمش معنى و كرد اخم 

 اهشخو عزيزم كنم رفتار ها بچه پسر مثل نميخوام بريم پيش اينجورى نميخوام_ 
  بدم دست از رو كنترلم من كه نكن رفتار طورى ميكنم

  

 :گفتم خاصى طنازى با 

 دكتر منه دست كنترلت _ 

 ميگرفت؟ ام ناديده ميكرد ام مسخره كرد ناراحتم اش خنده ، خنديد  

 امشب شده چت يهو تو دلم عزيز _ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 486 

 گفتم بغض با 

 نيستم؟ زنت من مگه _ 

 خانوممى _ 

 باشى باهام ندارى دوست االنم كردى ازدواج من با داد قرار اون واسه فقط تو نخير _ 

  

 *** 

 داشت حذفيات كمى قسمت اين پوزش عرض با 

  

 او نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٢٩ قسمت ٢٩# 

 نز يك چشم به مرا ديگر معين واكنشم اين با بودم مطمئن خودم فكر در شب آن  
 از رپ ژاله حتما!؟ است داشته ژاله با خلوتى چنين بدانم ميخواست دلم كرد نخواهد نگاه
 عكس بر نبود ها تجربه بى شبيه معين حركات !!!است بوده جذابيت و شور و لطافت
 زد رمس به ناجور فكر هزار است حرارت پر بسيار ميدانستم ميكرد خورد بر اى حرفه خيلى
 و عرضه حتى من بود؟ وسط اى همخوابه پاى !ميكند؟ مهار كجا را احساس همه اين كه

 !!!قلبش تصاحب به برسد چه نداشتم را اش همبسترى لياقت

 را تبم معمول طبق زدم خواب به را خودم برگشت كه اتاق به خوابيدم بغض با 
  خوابيد كنارم آرام و گزاشت ام پيشانى روى اى سه*و*ب و كرد كنترل

 و ارانب پيوستم جمع به و كردم عوض را هايم لباس نبود كنارم شدم بيدار كه صبح 
 قتىو مخصوصا است رفته بيرون هوا اين در كه شدم نگران معين براى بود شده شديد مه

 لباس اب بعد ساعتى ماندم منتظرش پنجره كنار نگرانى با ديدم ويال حياط در را ماشينش
 زياد معين و جمعم در نبود مهم براى بازگشت بود شده خيس وجودش تمام كه ورزشى
 ستمميتوان تا كردم بغلش كنم افشا را امان خصوصى حريم ديگران مقابل در ندارد دوست
  سيدمش*و*ب
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 نامرد؟؟ بازى بارون رفتى من بدون _ 

 :گفت ميكرد جدا آغوشش از مرا كه حالى در و زد شيكى لبخند  

 نميومد بارون ميرفتم وقتى _ 

 بريم باهم ميشه بخوريم صبحانه اگه :گفتم و كردم جمع را لبم 

 ميريم باهم _ 

  

 نداشت مخالفتى حرفم با وقت هر بودم معين كردن اعالم موافقت نوع اين عاشق 
 ميكرد تكرار خودش مخصوص سبك با را ام جمله عين

  

 مرثيه اين به جانت آرام كنار وقتى خصوصا است آسمان هديه بزرگترين باران 
  بپيوندى آسمان

 است شده ات زمينى خداى كه مردى آغوش در زدن قدم باران زير ساحل كنار 
 حضور اختيار بى كه ام كرده آشتى خدا با روزها اين من و است الهى موهبت بزرگترين
 شقلب تمام اگر حتى كرد نخواهم عوض دنيا تمام با را حضور اين من شاكرم او از را معينم
 ... جا همه و هميشه شاكردم را حضورش ولى ميدهم تسكين را دردم نباشد من سهم

 نخورى؟ سرما كه بريم _ 

 معين _ 

 معين جان _ 

 خوبى خيلى تو _ 

  

 تگف و برداشت جلو به قدم چند كرد آرام را هايم خستگى دل تمام اش خنده خنديد 

  نيست خوب خيلى آدمى هيچ _ 
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 خوبى خيلى ميشى خوب وقتى تو ولى _ 

 گفت و كرد تنگ سوال عالمت معنى به را چشمهايش 

 كوچولو خانم نديدى منو شدن بد هنوز تو !ميشم؟ خوب وقتى _ 

  ديدم _ 

  خيليه و نيست نرمال بالطبع شدنم بد صد يا صفرم يا من چون نه _ 

  باش من خوب   بمون خوب هميشه پس_ 

   

 و مرفتي بان سايه زير بود اينگونه اش عالقه ابراز مرد اين و فشرد محكم را دستم 
 عميق كردم خشك كمى را خيسش صورت شالم با كرديم دريغ خودمان از را باران كمى

  كردم نگاهش

 نميرسه من به تو قلب تمام 

 بسه من براى پيشمى كه همين 

  

 خوبه صدات :گفت و كرد نگاهم خواندم را اميرى خواجه احسان شعر كه لب زير 
 خوندن واسه

 ميخونى؟ برام ، تو اندازه نه :گفتم و خنديدم 

 بگردم دورت ميخونم واست هرشب كه من _ 

  ميزنيا چه چه كه اينا از نه _ 

 باشى سنتى آهنگ اهل نميخوره قيافت به _ 

 باشم؟ نامدار معين زن ميخوره قيافم به _ 
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 نميخوره؟ چرا آره :گفت و سيدم*و*ب محكم 

  

 و سكال و رسم و اسم همه اون با تو و كجا من بابا اى :گفتم و انداختم پايين را سرم 
  ؟ كجا تحصيالت

  

 لد اين با سالم و سن اين با من نميشد باورم شدى زنم وقتى _ :گفت و كرد اخم 
 يكى داشتم لياقت ها سفته خاطر به حتى دليلى هر به حاال وحشتناكم اخالق اين و ام مرده
 باشم داشته رو تو مثل

  

 و ودمب كرده بغض!ميكرد؟ صحبت و ميكرد نگاهم اينگونه كه بود خودش لرزيد تنم 
 با يزآم اسرار اى قطعه برايم و كرد رها را صدايش ، بغض اين تسكين براى كه بود فهميده
  خواند اش طاليى صداى آن

 کاشی ی برکه این ماهی من و ماهی تو " 

 نباشی که زمانی ست بزرگی اندوه 

 نشابور صبح و تو پاک نفس از آه 

 تراشی فیروزه ی حجره و تو چشم و تو چشم از 

 بار هر که اسرار مخزن ای بزن پلکی 

 بپاشی آفاق به الماس و فیروزه 

  بگزار و بگذر مرا بگذار و بگذر مرا سار سبک باد ای 

 نخراشی را ما آرامش که هشدار 

 بلندم ماه نرسد دستم تو به هرگز 

 "نباشی چه باشی، چه ست بزرگی اندوه 
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 در ازپرو به و ميگسست هم از وجودم بند بند گويى ميگرفت اوج صدايش كه وقتى 
 آمد مى

  

 اى لحظه از ميرفت رژه چشمانم مقابل در بدمان و خوب خاطرات وتمام ميخواند او 
 ديدم را او و گشودم چشم بيمارستان در كه

 دويد دنبالم و قاپيدم سرش از كه چترى دعواهايمان هايش اخم تمام 

  باران زير سلفى عكس 

  شدنم قايم حمام در 

  شركت در داغش سه*و*ب 

 خاصش و ناب هاى نگاه كردنم بازى بادبادك 

  همه و همه 

 ... استورى الو فيلم مثل 

  

 ...بود بخش تسلى معين صداى قدر چه و 

 ... يا بود باران خيس صورتمان هنوز نميدانم شد تمام كه وقتى 

  

 اب گاهى كه همين بسپارم دريا به امروز همين را بهروز سيگارهاى گرفتم تصميم 
 ...است تسكين بزرگترين ميكند آرامم صدايش و آغوش
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 خيلى باران شب آن ميطپيد عاشقانه و آرام من قلب ميرفت پيش خوب چيز همه 
 م بود وحشتناك برق و رعد صداى شد شديد

  

 :گفت و سيدش*و*ب عماد ميكرد گريه مدام و نميشد جدا معين آغوش از هرسام 

 جون عمو نميكنه گريه كه مرد مهرسام _ 

  

 :گفت و كرد نگاه را كوچكش برادر عشق با معين 

 طفل اين به كردن ما مخ تو مردى تا بچگى از كه رو اشتباه درس اين عماد _ 
 ازهميند گريه به رو عالم دلش سنگينى از كنه گريه نتونه كه مردى نده ياد هم معصوم

  

 ... اش جمله پشت بود حرف قدر چه و !كند؟ گريه نميتوانست من معين 

  

 نداشتم دوست را نگاهش نوع بود رفته فرو فكر در معين به خيره مبينا 

 و زد اى مسخره لبخند دهم تغيير را نگاهش مسير تا چسباندم معين به را خودم 
  برگرداند را رويش

  

 قطع ناگهان كه ها برق 

 تكيه معين به قرص و محكم من كردند فرياد و جيغ به شروع من جز دخترها شد 
  بودم داده
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 گم مه ها برق موتور و است گرفته آتش ويال برق سيستم شد معلوم دقايقى از بعد 
 كم بود ادهافت كار از هم گرمايشى سيستم كرد شماتت را نگهبان عصبانيت با معين اند شده
 گفت جمع به رو معين ساعتى از بعد ميشد وحشتناك چيز همه كم

 هتل ميريم كنيد جمع _ 

 را جاده و هوا شرايط عماد برگرديم تهران به داد پيشنهاد و كرد مخالفت سعيد 
 رو يقىدقا از بعد بود نشسته متفكرانه و آرام كه بهروز ميداد نظرى هركس نميديد مناسب
 هست نزديكم ؟ پرى آب ويالى بريم :گفت عماد به

  

 ناي ناگهانى سكوت علت و شدند خيره او به تعجب و خشم با زمان هم معين و عماد 
  نفهميدم را جمع

  

 به هك حالى در متفكرانه و شد مانع معين ولى كند عوض را بحث كه كرد سعى عماد 
 گفت بود دوخته چشم من

 ميريم خوبيه فكر آره _ 

 :گفت تعجب با عماد 

 ...شما نميشه آقا ولى _ 

  بزن؟ كامل حرفتو عماد؟ چى من _ 

  :گفت و كرد حلقه كمرم دور را دستش بعد 

 نيست؟ طور اين همسرمه و همراه و كنارمه دنيا دختر بهترين االن _ 

  

 سوال عالمت شد دوخته ميباليدم خودم به معين جمله از كه من به جمع نگاه 
  گرفت شكل ذهنم در جديدى
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 انىنگر  با گاهى فقط بود ساكت مسير طول تمام بود شده عوض معين صورت حالت 
 ىعصب كه بود اين اش معنى و ننشست فرمان پشت خودش ميكرد ونگاهم ميگشت بر
 ديمرسي كه وقتى دهد جلوه بيخيال را خودش ميكرد سعى معين بود نگران هم سامى است
 يالىو از كوچكتر آورد وجد به مرا درختان انبوه ميان و بود ارتفاع در كه ويال رويايى شكوه
 من من به و بود خورده جا معين ديدن با ويال نگهبان بود بكر و خلوت جايى اما بود قبلى
 و كرد باز را در و شد قدم پيش خودش سكوت در و ساختمان به خيره من مرد بود افتاده
  شد داخل

  نبود خوب حالش معين 

 كردندمي پچ پچ مدام مبينا و مينا ميجويد استرس با را هايش لب آوا بود نگران عماد 
  جواب بى سوال هزار غرق من و بود گرفته نظر در را معين متفكرانه بهروز

 :گفت مصنوعى خنده با و زد هم به را دستهايش و برگشت 

 خوش نره باال كسى فقط لطفا اختيارتونه در پايين طبقه هاى اتاق ها بچه خوب 
 همه به بگذره

  

 !بود؟ خبر چه باال طبقه !باال؟ 

  

 دويدم دنبالش من و برد اتاقى سمت به را هايمان چمدان 

 باال؟ نريم چرا معين _ 

  ميگم من چون _ 

  

  اشتمند دوست را سكوتش بود كنده را قلبش از اى تكه انگار نبود مهربان بود جدى 

  ميكرد نگاهش نگران هنوز عماد 
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 داداش؟ _ 

 ميكند خطاب داداش را عمادش معين ميديدم كه بود بارى اولين اين 

  

 عماد شانه روى را دستش معين داد قورت را دهانش آب داشت بغض عماد 
 گزاشت؛

  بدى عذاب خودتو جريان اون واسه دوباره تو كه ميشم اذيت وقتى من _  

  

 بدهكارتم عمر يه من آقا :دارد بغض عماد 

 بده نشونش رازتو ببرش بگذره خوش خواهرت به وقتشه االن هيس _ 

  

 چسبيدم معين به و برگشتم ترس با 

 بيا خودتم _ 

 :گفت و كرد نوازشم 

  ميكنه درد سرم _ 

 پيشت ميمونم خوب _ 

 شديده بارون عزيزم بيرون برم نميتونم _ 

 ميمونيم هم با ميگم بيرون برو نميگم كه منم خوب _ 

 بيا بعد باشم تنها يكم_ 

  

 !!!نه اعتراض اما كردم بغض ميدانست خلوتش مزاحم مرا رسما !!!!شكستم 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 495 

 فتمر  نزند برهم را آرامشش وجودم كه رفتم داستان سياهه نخود دنبال رفتم عماد با 
 گزاشتم جا را دلم كه ميداند خدا فقط ولى

 اش كودكى درختى خانه كه دقايقى تمام در نبود من از بهتر روزش و حال هم عماد 
  است ديگرى جاى حواسش ميدانستم ميداد نشانم را

 ذابع معين دارى خود و دارى تو اين ميزد شور عجيب دلم نبود برگشتم كه اتاق به 
 اختمانس به ميخواستم نبود ولى رفتم باغ و حياط به ترسم همه با بودم شده نگران بود آور

 مافتاد معين حرف ياد و كرد جلب را توجهم باال طبقه در اتاق يك روشن چراغ كه برگردم
 ىا گهواره چوبى صندلى روى معين بود باز نيمه اتاق درب رساندم اتاق به را خودم سريع
 صورتش مگرفت كمين در پشت نبيند مرا كه طورى ميخورد تكان سريع و عصبى بود نشسته
 را اش بعدى سيگار ميزد پك عميق خيلى كرد روشن سيگارى و شد بلند جايش از بود سرخ

 نتىس حالت اتاق كردم دقت كه بيشتر كرد روشن قبلى سيگار همان آتش با بالفاصله
 كه حالى در و ايستاد آرايشى ميز جلوى بود قديمى و چوبى وسايل همه داشت خاصى

 برد آينه سمت را صورتش خيره ميز روى بود كرده عمود را دستهايش

 جلوى قرمز و بلند عطر شيشه گرفت فاصله يكهو بود خاص و عجيب خيلى حركاتش 
 اش بينى سمت به برداشت را آينه

  

 هتك هزار آينه آنى در و كرد پرتاب آينه سمت به را عطر شد پشيمان انگار اما برد 
  شد

  بود رفتهگ دستانش ميان را سرش بشنوم نميتوانستم كه ميكرد زمزمه چيزى لب زير 

 ...ترسيدم ترسيدم ترسيدم اما كنم آرامش و شوم داخل ميخواست دلم 

 را در و شد خارج عصبى شدم پنهان راهرو ستون پشت سريع كرد كه خروج قصد 
 زايىك اتاق آن سمت به مرا حسم تمام رفت و كرد طى يكى تا چند را ها پله و كوبيد محكم
 ميكشاند
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 زيبا كارى مينا چوبى نفره دو تخت 

 بزرگ خرگوش عروسك 

  بود شكسته معين كه خوشبويى و شيك عطر بوى 

 ميداد زن يك بوى اتاق اين 

 شد تبديل يقين به شكم كردم باز كه را كمدها 

 كه ىتصاوير  كردم روشن را اتاق پخش دستگاه بستم را كمد در سريع و شد بد حالم 
  بود هايم س*و*كاب شبيه ميديدم

 ميخنديد مستانه من مرد آغوش در آفتاب درخشش به زنى 

 ... ريش ته بى تر الغر بود تر جوان من مرد 

 اربرد فيلم كه بود اين از حاكى عماد صداى ميخنديد غرور بى و دل ته از ميخنديد 
  است عاشقانه تراژدى اين

 !ميزد؟ صدا را من معين   نبود خالى من جاى بودند شاد ميخنديدند 

  

 نميشى جا بزرگى اينقدر كادر تو بيا معين _ 

  

 ميخندد ژاله براى دل ته از 

  

  !؟ خواهرم ميكند طنازى 

 است؟ خواهرم است من عشق مالك كه زن اين 

 !دارم؟ دوستش 
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 !!بود كافى ندارم ديدن طاقت ديگر من خدايا خدايا 

  بود افىك بود كافى است داشته نگه بكر چنين را يادگارش هنوز ميدانستم كه همين 

  است عاشقش ابد تا و قدر چه ميدانم حال 

 كه بارانى همان ديدم غريب كامال را خودم درختان ميان در كه آنقدر دويدم باغ به  
 حتى ولى باشم بهروز شاكر بايد امشب دارم تن به بودم كرده ساز جا جيبش در را سيگارها
 ....بيشتر ميخواستم بيشتر نكرد آرامم هم مخدر نخ دو اين

 ٢٩ قسمت پايان 

  

 حق يا 

 ميمرد امشب مرد اين ٥١ قسمت ٥١# 

  ميديدم ام زندگى هاى آدم از يكى شبيه را درخت هر ميسوخت گلويم 

  بود ام زندگى سكانس ترين غمگين هايش خنده صداى خواهرم تصوير 

 زن ودب گيرا صدايش ميكرد خودنمايى يكدستش و سفيد هاى دندان ميخنديد وقتى 
 مردى لد در!! ثابت چنين خيانتش و رفتن بعد حتى بتواند كه آنقدر بود بلد خوب را بودن
  باشد داشته خانه معين، سختى به

 كه ساعتى ٢٢ تمام با من ميكرد اشتباه آوا ! نبودم اصال نه نبودم خواهرم شبيه من 
  ندارم جاى دلش در سوزنى اندازه هستم معين كنار در

 ...كاش ام نيامده دنيا به اصال انگار كه شود طورى كاش شوم محو امشب كاش 

 !ميشود؟ پيدا هم جايى دقايق اين در من بدن از سردتر مگر اما است سرد هوا 

 !ودم؟ب نكرده آشتى خدا با من مگر راستى است كرده نفوذ استخوانهايم مغز تا سرما 
 بود؟ اين رفاقت رسم
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 تا بگشايد حماقتم روى به را هايم چشم خواست و است خوبى رفيق هم شايد نه 
  نشوم ام دخترانه جديد دنياى مسخره هاى خيالبافى اسير اين از بيش

 باز را باغ انتهاى چوبى كوچك در هدف بى اما ميداشتم بر قدم سريع افتادم راه  
 فتممير  است آمده تنگ نفره يك سلول يك اندازه من براى خانه اين ميكردم احساس كردم
 ميرفتم فقط

 نبود مهم هم سرما ، خلوت و بود شب نبود مهم 

 بودم باخته را ام زندگى ترين   مهم من امشب 

 ميزدى پا و دست قدر هرچه بود آب بدون استخر در شنا مثل بودن معين كنار 
 ... دهى نشان را شنايت مهارت نميتوانستى

  

 نآ دويدن به كردم شروع هستند تعقيبم در ام زندگى هاى حماقت تمام كردم حس 
 براى توانى ميخواستم هم اگر ديگر حال بود افتاده شماره به هايم نفس كه دويدم قدر
 ... كردم سقوط ديگر بار امشب من كردم سقوط نداشتم هم رفتن راه حتى و دويدن

 *** 

 گشودن چشم قدرت حتى اما ميكند بيدار عميقى خواب از مرا مردى فرياد صداى 
 يكندنم ام يارى ذهنم ام شده فلج ميكنم حس !! زبانم حتى است شده سر بدنم تمام ندارم
  معين عاشق و هستم يلدا من اينكه جز آورم نمى خاطر به هيچ

 چرا اما اوست بازوى روى سرم شوم كه بيدار حتما است شده تنگ برايش دلم 
 !؟ نميكنم حس را عطرش

  نميشناسم را هستم كه جايى ميگشايم چشم توانم همه با و سختى به 

 ! است غريب من با عجيب اتاق اين 

 و افتد مى زمين به ليوانى طور چه نميفهمم و ميدهم تكان را دستم سختى به 
 ميكند صدايم كسى بعد ثانيه چند ميشكند



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 499 

 اومدى؟ هوش به يلدا 

  است بهروز ميشناسم اورا ميكنم نگاهش آشناست اما نيست معينم صداى  

 سح بنشينم ميكند كمكم ميكنم طلب آب ام شده خشك گلوى براى سختى به 
 ميكنم نگاه دستم سرم به ندارم را خودم حمل توان و است شده برابر چند وزنم ميكنم

 كجام؟ من بهروز _ 

  

 ميدادى؟؟ كشتنش به داشتى نبود هنرى اثر اين حيف جون دختر _ 

  

  

 نوشيدم اى جرعه گرفت دهانم جلوى را آب ليوان 

 شده؟ چى كجاست؟ معين _ 

 عشق اون فكر از و بدونه رو خلقت شاهكار اين قدر شايد شه نگرانت يكم بزار _ 
 بياد در اش پوسيده

  

 مى ياد به را چيز همه ناگاه به و آيد مى فرود سرم بر پتكى چنان بهروز حرفهاى 
 !!!آورم

  

 ميكنم بغض 

 ميكند نوازش را صورتم 

 عشقتو؟ بانو؟شناختى شد بيدار عقلت باالخره _ 

 كردى پيدام طور چه تو كجاست؟ اينجا _ 
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 ىب خلوتت به نميخواستم ولى بود بهت حواسم بودى ژاله اتاق پشت وقتى از _ 
  اومدم رفتى هرجا و نزاشتم تنهات بده حالت كردم حس شه احترامى

 محيط اون و معين از كردم حس كردم خبر دكتر و پدرم ويالى آوردمت شد بد حالت 
 كرف نشناخت رو تو عصبانيه خيلى پدرم و برگردى اونجا به نميخواست دلم كردى فرار
  خيانتم حال در مينا از پنهان كه معشوقمى ميكنه

  

 زيبايش چندان نه صورت و حالتش بى چشمان آن با عينكى مرد اين خنديدم تلخ 
 است نامدار معين از تر فهيم قدر چه

  

 خنديد و كرد تزريق سرمم به آمپولى 

  سرمت تو بزنم اينو شدى بيدار گفت دكتر !!! شدما دكتر حسابى _ 

  

 بهروز مثل خوبى دوست شخص آن اگر حتى نداشتم را كسى با صحبتى هم حال 
 بشكند مدام را سكوت اين دارد اصرار او ولى باشد

 وستد كردم كمكت من نفهمن بهتره البته پرى آب برگرديم شدى بهتر كه يكم _ 
 كنن ناجورى فكر ندارم

  شدن نگران خيلى حتما _ 

 يلدا باش عاقل _ 

 شدم عاقل تازه _ 

 نكن خالى ميدونو جورى همين ، دستش كف بزار حقشو _ 

 ميزنهن سرم به انتقامم فكر حتى ولى كنم تركش شايد بهروز عاشقشم هنوز من _ 
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 خرجش كه خالصى حس اونهمه و خودت براى دلت _ :گفت و رفت پنجره كنار 
 ىبشناس بهتر رو معين و شه باز چشمت كه پرى آب آوردمتون من دختر ؟ نميسوزه كردى
  بوده ژاله با خلوتگاهش ويال اين بودم شنيده مينا از

  

 است سيب يك بزرگى به ميكنم حس ميخورم فرو كه را بغضم 

 و قعش واسه ديگه دلى گفته بهم خودش يعنى ميدونستم اول روز از ميدونستم _ 
  نداره عاشقى

 با هميشه و اول از اون كردم فرض خر خودمو خودم نگزاشته كاله سرم معين 
 بودم هالو كه منم اين كرده رفتار صداقت

 زا اصال كشيدم عقب را خودم كمى كرد نزديكم را صورتش و آمد سمتم به سريع 
 نيامد خوشم او حركت اين

 كن رفتار خودش مثل هم تو بدونه قدرتو بزار كن دريغ ازش خودتو _ 

  نيست مقصر اون بگيرم انتقام نميخواد دلم ميگم بهروز _ 

 

  

 خودش دست نكرده، من به ظلمى محبت و دلسوزى جز مدت اين تمام خودمه، از اشتباه
 و قول بعد نه حاال ولى ميرم ، عاشقشم و نيست خودم دست كه من مثل عاشقه نيست
  خودشه و خودم بين كه قرارى

  

 ختىس راه كه ميدانستم خوب را اين ولى نميدانستم را بهروز كالفگى و اصرار دليل 
 اعالم ممنوعه خودم براى را او و باشم معين كنار و كنم چال را دلم بايد باز دارم پيش در
  ميكردم اش همراهى يكسال حداقل بايد كنم
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 اصشخ سيگارهاى از پر بار اين ولى بسته يك باز رفتن قبل و رفت بهروز بعد كمى 
 يكنمم پيدا احتياج خيلى آن به مدت اين ميدانم ميگفت بخشيد من به قرص چند همراه به
 بر پرى آب ويالى به مرا بعد ساعتى و است منتظرم ماشينى شد آور ياد من به بعد و

  ميگرداند

 مآد از پر ويال آن بودم مطمئن و شدم خارج ويال از بود گفته بهروز كه هايى پله از 
  شدم بود گيلكى لهجه با پيرمردى اش راننده كه سبزى تاكسى سوار است

 ...بود ديگرى جاى حواسم نميفهميدم اما ميشنيدم را مرد پير حرفهاى 

  رسيديم باالخره 

  بود قواره بى تنم در خيلى بهروز اهدايى مانتوى و شال 

  است شده ديوانه االن تا حتما معين ميدانستم 

 بود، ديگرى عاشق كه مردى نگران بودم نگرانش 

 !؟ فداكار يا است احمق عشق و 

 آمد جلو سريع ديدنم با نگهبان 

  آخه؟ شما بودين كجا خانم _ 

 بدم؟ جواب تو به بايد _ 

 !!!ميزدم حرف معين شبيه 

  كرد نشينى عقب و خواست معذرت بيچاره 

 بود زانگي بر تعجب اين و نبود ويال در بهروز ماشين جز ماشينى هيچ شدم ويال وارد 
  كردم باز را در و كشيدم عميقى نفس ساختمان جلوى

 بود قرمز هايش چشم آمد جلو زده بهت آوا ورودم محض به 

 ؟ دختر كجايى ؟؟ كجايى ديشب از تو يلدا _ 
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 زا اما آمد هم بهروز بعد كمى و شدند سالن وارد هم مبينا و مينا ، آوا بلند صداى با 
 داشتم كار ؛ گفتم و رفتم شومينه سمت بيخيال خيلى نشد خبرى ديگرى كس

  

 زد ام شانه به اى ضربه آمد جلو حرص با ميريخت اشك آشكارا حاال كه آوا 

  كشت هم رو ما مرد معين !شب؟؟ نصفه اونم شوهرت از خبر بى و موبايل بدون _ 

  

 دمب خبر نتونستم بود شده بد اطرافه اين شهرهاى مال كه دوستم حال شد يهويى _ 
  ماشاال شدين خيز سحر همه اما ، نشده بيدار كسى هنوز ميگردم بر صبح تا گفتم

  

  :گفت عشوه با مينا و خنديد بلند صداى با مبينا 

  زندگى بند و قيد بى ميگى من به تو بعد بهروز واى_ 

  

 به كه حالى در كرد تاييدم هايش چشم با بهروز و كردم بارش خشمى از پر نگاه 
 پرسيدم ميرفتم اتاق سمت

 كجان؟ بقيه _ 

  

 داد را جوابم مبينا اينبار 

 ميره خبر بى شبها نصف زنش نره آبروش كه كرد تهران راهى رو همه شوهرت _ 
  سيتى صفا

 بدهم را خاندان اين جواب بود شده وقتش ديگر  

 كه باش هوايى اين دبه به فكر نباش من شوهر آبرو فكر تو ؟ چيه تو به صنمش _ 
 برداشته عالمو ترشيدگيت بو
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 و آوا كه آورد هجوم سمتم بود حقش اما كردم خالى بدبخت اين سر را حرصم همه 
 :گفت التماش با آوا شدن مانعش و گرفتنش بهروز

 و ترىكالن رفتن صبح از سعيد با بده خبر معين يا عماد به بزن زنگ سريع يلدا _ 
 بيمارستانها

 زحمتشو خودت بخوابم ميخوام مياد خوابم جون آوا _ :گفتم و كردم باز را اتاق در 
 بكش

  

 بستم را در بالفاصله و 

 چه ميدانست كاش اما كند خفه ام خيالى بى اين با مرا دارد دوست آوا ميدانستم 
 !!!است شده پا به دلم در طوفانى

  

 سرم را خانه بيايد كه معين ، بودم كرده آماده جهانى جنگ    شبه يك براى را خودم 
 !؟ شد خواهد برايم ترم سياه اين از روزگار مگر ولى ميكند خراب

 هر آماده من بودند نشده اتاق داخل هنوز شدم آمدنشان متوجه بعد ساعت نيم 
 !!!بودم چيزى

  به بلند آوا كننده آرام حرفهاى ميان معين صداى 

 رسيد گوش 

 كجااااست؟ _ 

  

  بود طوفانى مرد يك صداى اين 

 !!!نشستم ، شدند داخل معين سر پشت همه و شد باز در بعد ثانيه چند 
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  نداشتند صورت به رنگ عماد و معين 

 جاك بيشعور :گفت و آمد سمتم عماد ميكرد نگاهم و بود ايستاده حركت بى معين 
 بودى؟

  راگرفت دستش شد مانع معين 

 !بود؟ ساكت چرا  

 :بود نگران دل آوا 

 گذشت خير به سالمه و صحيح خانومت شكر رو خدا معين _ 

  

 :كرد تاييد را حرفش هم سعيد 

  ديگه گذشت خير به شكر رو خدا خوب _ 

  

 !ودند؟ب گرفته نشانه را صورتم كنشان خورد اعصاب و خاص هاى نگاه با مينا و مبينا 

 ، ميكند نظاره را ما و است ايستاده همه از تر دور بهروز  

 است؟؟ ساكت چرا معين 

  

 است غمگين است خسته نگاهش ميكند نگاهم خيره ولى ميزند حرفى كس هر 
 رهباالخ ميخواند را مادرش كه مهرسام گريه صداى ، اندازم مى پايين را سرم ، است متوقع
 ميشكند كشيد طول سال يك انگار كه را دقيقه يك اين سكوت طلسم

  كارتون پى بريد هم بقيه كن آروم رو بچه برو آوا _ 

  

 :است شده نگران برايم كمى انگار عماد 
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 بمونم؟ من آقا _ 

 نه _ 

 ميگويد را نه اين قاطعانه 

 !!!دارد وجود هم ديشب از تر وحشتناك مگر نه !؟ ميترسم 

  

 اب مينشيند رويش و گزارد مى رويم روبه ، اتاق كنار از را صندلى ميبندد كه را در 
 هگرفت محكم را اش چانه و فك راستش دست با است گرفته ضرب زمين روى چپش پاى
 را مرد اين نميتوانم امروز ميكند نگاهش چشمى زير ميكشد موهايش بين پنجه گاه و است
 !!!؟ كنم بينى پيش

  

 !!!آيد نمى معين به اصال اين و است شده دار خود 

 بودى؟ كجا _ 

 !داشتم؟ سوالش اين براى جوابى چه  

 ميكرد نگاهم خيره 

 گفتم سردى با 

 دوستم خونه _ 

 عصبى خيلى ميشوم متوجه دندانهايش فشار از ميدهد فشار بيشتر را اش چانه 
 است

 !است؟ شده دار خود 

 دوستت؟ كدوم _ 
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 ندارد خارجى وجود اصال كه آورم مى در خودم از نامى و ميكنم فكر كمى 

 مريم _ 

 هست؟ كى _  

 قديميه _ 

 رفتى؟ چرا _ 

 بود بد حالش _ 

 كجاست؟ _ 

 اطراف همين _ 

 موبايلت؟ _ 

 گزاشتم جا _ 

 رفتى؟ طورى چه _ 

  تاكسى با _ 

  

 !!!بود عجيبى بازجويى 

  

  :كرد نزديكم را صورش و زد پوزخندى 

 اونوقت؟؟ رفتى خبر بى چرا _ 

  بود مريض _ 

 است عصبانى هنوز رفت پنجره كنار و شد بلند جايش از 

 !است؟ شده دار خود 
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 ميريم هم با شو حاظر پاشو _ 

  

 پرسيدم تعجب با 

  !كجا؟؟ _ 

  

 باشه داشته احتياج كمك به هنوز شايد دوستت خونه _ 

 شده خوب ديگه نه _ 

  

 بود بلندترى صداى با پوزخندش اينبار 

 آدرسش؟ _ 

  

 ميشوم بلند جايم از كالفه است داده گير بد 

  ديگه تهران رفته _ 

  ديدنش تهران ميريم هم ما _ 

  ديگه بسه نميخوام _ 

 بسه؟ چى _ 

 پيشانى روى دست اما كند خالى را عصبانيتش باالخره كه ميترسم ميشود كه نزديكم 
 ميشود خيره چشمهايم به كند كنترل را تبم تا ميگزارد ام

 !خوردى؟ آوردى كجا از بخش آرام _ 

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 509 

 (ميكشيم بدونى اگه ) 

 ايدب ميشناسم من كه معينى مواقع اين در نميكند؟ رفتار هميشه مثل چرا معين 
 !!!بكشد مرا حداقل

  

 بزنم حرف نميخوام معين كن ولم _ 

 چشم عمود دقيق ميدارد نگه ثابت را صورتم و ميگزارد سرم طرف دو را دستانش  
  هايش

  

 دهش تر شكسته قدر چه امروز به تا ديشب از مرد اين است خستگى از پر نگاهش 
 است

 نشى من شبيه كه بزنى حرف بايد ديگه تو بزنى حرف بايد _ 

  

 كرده مشت كه را دستش ميدهد فشار اش سينه در را سرم ميكند كوالك بغضم 
  است كرده جمع مشتش در را اش آرامى نا همه ميفهمم و ميبينم را است

 ؟ يلدا بودى كجا _ 

 نباشم اينجا داشتم نياز ولى نبودم بدى جاى _ 

 من كس   همه ميكنى اشتباه دارى _ 

 نميدونى هيچى تو نه _ 

 ىم بيرون را دستبندم ميكند دور آغوشش از كمى را من و ميكند جيبش در دست 
 ميگيرد رويم روبه و آورد

  شده باز دستت از گزاشتى جا باال اتاق تو اينو _ 
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 تكرار دوباره و است مغموم چشمانش كردم كشف را خلوتش من كه است فهميده 
 !!!!ميكند

 ميكنى اشتباه واحد و احد خداى به ميكنى اشتباه _ 

  بزنم حرف نميخوام_ 

 ... من اينجا اومدم تو خاطر به من ؟ كنى نابود خودتو ميخواى _ 

 ميگزارم دهانش جلوى را دستم 

  كن باور تو نه ام شاكى خودم از من ميدم حق بهت من معين نگو _ 

  مرده واسم اون _ 

 هاى ىيادگار  ياد افتم مى اتاق در حركاتش ياد بزنم پوزخند كه است من نوبت اينبار 
 ژاله هاى دلبرى و فيلم آن ياد اش داشته نگه

  

 واسم ديگه آرومم االنم كردم قانع خودمو خودم من بسه عزيزات جون رو تو بسه _ 
  نيست مهم

  

 كن اعتماد بهم _ 

 معين همان باز هم غم اوج در او و گرداندم بر رو كرد ادا عاجزانه را اش جمله  
 !!!است نامدار

  ميكنم كنسل رو مشهد امروز بليطهاى _ 

  

 :گفتم حيرت با !!! داشتم احتياج عمه به من 

 !چرا؟ _ 
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 وقت هيچ بزارى تنها منو حاال تا ديشب نداشتى حق باشى ناراحت هم قدر چه هر _ 
  داره عواقبى كارى هر باالخره اشتباهت تاوان اينم ندارى، حق

  نيست قشنگ واست زياد اوضاع بودى كجا ديشب نفهمم هم وقتى تا 

  

 !!!!نبود تنبيه اين از دردناكتر ميكرد لهم لگد و مشت زير اگر 

 ٥١ قسمت پايان 

  

 تعالى بسمه 

 ميميرد امشب مرد اين ٥٢ قسمت ٥٢# 

  

 هب كه ميكردم قانع را خودم باشم كنارش در فقط و فقط يكسال اين ميخواستم 
 بگزارم احترام دارم او به نسبت كه عشقى حرمت به هست وجودش در كه عشقى

 حمكم اين پايبند و كنم آرام روشى هر با را خودم شده طور هر گرفتم تصميم 
 باشم يكساله زناشويى

 خورد ىمسكن بود مانده بيدار شب كل گويا كه هم معين نرفتم بيرون اتاق از عصر تا 
  كرد صادر همه براى را تهران به بازگشت حكم شد بيدار هم وقتى خوابيد و

 كه افتاد عماد به چشمم رفتم كه بيرون كردم جمع را وسايلم سكوت در هم من 
  تمگرف را دستش و رفتم سمتش !!! بودم داده عذاب ديشب را برادرم ميكرد نگاهم نگران

  نبود ما به حواسش كسى 

 ميبخشى؟ منو عماد _ 

 ميفشارد و است گرفته را دستم حاال هم او 
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 تو پاى بدم واسش جونمو حاضرم كه مردى اون ميزه عذابت داره زندگى اين اگه_ 
 نكن يادم در نفسم اين وقتى تا يلدا پشتتم خودم بگذره ازت ميكنم التماسش بياد وسط
  نكن خودت با كارو اين

 شم جدا ازش نميخوام _ 

  

 است كالفه 

 نبود مهم تو قد براش وقت هيچ ژاله _ 

 ميزنم تلخى لبخند  

 باشه محكم قلبش تو جاش و باشه يادگاراش االن تا كه بود مهم اينقدر_  

 بياد كرد پيدا جرات تو وجود با بود نيومده اينجا آقا جداييشون بعد از دختر _ 

 روب گفت من به داد ترجيح كنارشم در كه زنده منه به اونو جون بى هاى يادگارى _ 
 اتاقش اون ياد با بره كه

 چه نزاشت واسش آبرو و شد همدست نامزدش دشمن با ژاله نيست طورى اون _ 
 ؟ تو وجود با باشه زنى همچين عاشق ميتونه طور

 فروختت ميليون ٥١ به كه هستى كسى عاشق هنوز هم تو ، عماد احمقه عشق _ 
 بود پيمان آدم اونم

  

 سمت به را دويمان هر مهرسام جيغ صداى بود كرده سكوت نداشت برايم جوابى 
 بودند رسانده را خود زودتر سعيد و آوا كشاند حياط

 ميكشيدند جيغ دو هر زمان هم و بود چنگالش در ويال نگهبان كوچك دختر موهاى 

 ازب را مشتش كرد سعى آوا قدر هرچه آمد نمى باال نفسش گريه شدت از بچه دختر 
  ميكشيد تر شديد را دخترك موى و نميكرد
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 ار  مشتش اى ثانيه در زد صدا را مهرسام و آمد حياط به وقتى بود اتاق در كه معين 
 ندك آرامش كرد سعى و كرد بغل را كوچك دختر سعيد برد پناه مادرش آغوش به و كرد باز
 جيب در گويا كه ميكرد طلب را ماشينش و ميزد فرياد كه بود مهرسام گريه نوبت حاال
 نداشت خنده حال و حس كسى اما بود دارى خنده جنگ بود بچه دختر

 :گفت آوا روبه و آمد جلو معين 

 زمين بزارش _ 

 بود چسبيده مادر به محكم مهرسام 

 كرد جدا آوا آغوش از را او و كرد اقدام خودش معين 

  فتگر  اش بينى جلوى سكوت عالمت به را انگشتش معين گرفت اوج هايش گريه 

 ؟ چيه واسه گريه هيس _ 

  

 :گفت گريه ميان اش كودكانه لحن با مهرسام 

  دزديد ماسينمو دَيا _ 

 بود دريا همان منظورش 

 شكليه چه ببينه ميخواسته فقط ، نزن بد حرف _ 

 ديد؟ كه حاال چرا نميده پَ  _ 

 كشيدى موهاشو چى واسه بده، منو جواب اول شما _ 

 گرفت اوج اش گريه باز 

 احتىنار  چون ميكنى گريه االنم درسته؟ كردى بد كار :گفت و زد پشتش آرام معين 
 كارت؟ از
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 انداخت معين آغوش در را خودش 

 ببشخى _ 

 معذرت ازش و س*و*بب رو دريا كن پاك اشكاتو كشيدى؟ منو موهاى مگه _ 
 بخواه

 ميده؟ ماسينمو _ 

 دارى؟ اونا از چندتا تو _ 

 داد نشان هم با را اش بامزه انگشتان همه مهرسام  

 نهميتو ماشينو بگو هم داشتى دوست بخواه معذرت نداره هم يكى حتى دريا ولى _ 
 رمميگي من ازش بگو باشى خسيس خواست دلت و نداشتى دوستم داره نگه خودش واسه

  

 داشت؟ من به نسبت كه ترحمى همان !ميداد؟ برادرش به ترحم درس 

  بخشيد را ماشينش و خواست معذرت وقار با كوچك نامدار 

 !!!بود داده من به را ارثش صدقه ازايش در و بود كشيده مرا موهاى هم معين 

  

 نزذم حرف اى كلمه حتى و خوابيدم آمدنمان عكس بر برگشت مسير   طول تمام 
 و نكرد اصرار هم معين و نشدم پياده هم ماشين از رستوران در خوردن غذا براى حتى
 مافتادي راه دوباره و است نخورده چيزى ميدانستم و برگشت سايرين از زودتر هم خودش

 شدم خارج خانه از و گزاشتم داشتى ياد رفت حمام به وقتى رسيديم كه خانه به 

 "ميگردم بر ديگه ساعت يك تا بيرون ميرم" 

  

 اآنج از مزاحمم كردم حس بود تنها جديدش پسر دوست با بردم پناه افى خانه به 
  خال حس شبيه داشتم عجيبى حس رفتم هم
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 ميداد عذاب مرا چيزى كمبود وجودم در 

 از قدر چه نداشت دود اينكه از و كشيدم را بهروز سيگارهاى از نخ دو رفتم پارك به 
 كردم تشكر دل در بهروز

 است موقت كاذب، آرامش اين ميدانستم هرچند شدم سبك 

 رد مرد يك به شهر اين در كردم حس كه بود بارى اولين ايستادم كه خيابان كنار 
 دارم، نياز كنارم

 ...داشتم نياز حضورش به !بودم شده عادت بد 

  

 است بوده برگشتم نگران بود معلوم آمد استقبالم به عماد برگشتم 

 و آمد دبع ساعاتى و خوابيدم باشد كارش اتاق در داشتم حتم نيافتم اتاق در را معين 
 كرد رت نزديك خودش به مرا و كرد بغلم پشت از بود او به پشتم كشيد دراز كنارم صدا بى

 گزاشتى تنهام كه بازهم _ 

 برگشتم ساعتم سر و دادم خبر بهت _ 

 ميريزم بهم من نرو بيرون تنها شب ديگه لطفا عزيزم _ 

  

 (باز رسمشه و اسم و غيرت نگران ) 

 باشه _ 

 بيش كمى 

  

 داد فشارم تر 

 بودى كجا ديشب بگى نميخواى _ 
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 ذربگ بود امن جام عمه جان به بگم اسمشو نداره دوست كه بردم پناه نفر يه به _ 
  ديگه

 ميكند اذيتش آمدن كوتاه اين ميدانستم و آمد مى كوتاه 

 بزرگ و بگيرى تصميم خودت وقتشه ميكنم حس ديگه كنم اسيرت نميخوام يلدا _  
 هنوز كنم حس اگه سخته واسم ولى كنم توهين شعورت به كردنت محدود با نميخوام شدى
 نيستى آزادى اين شايسته

  

 گفتم و زدم پوزخندى 

  كردى لطف ممنون _ 

 ببينمت؟ نميگردى بر _ 

 بخير شب ام خسته لطفا بخواب نه _ 

 گفت و گزاشت ام شانه پشت اى سه*و*ب 

 پيشته اينجا فردا پريما _ 

 ندادم بروز را ام خوشحالى ولى دارد حدى هم تنبيهش ميدانستم شدم خوشحال 

 ... تر طوالنى بار اين سيد*و*ب را گردنم 

 كرد طغيان به شروع ممنوعه حس همان وجودم در ناگهان 

 گزرانده ژاله با را ها عاشقانه اين همه اينكه فكر با بود بلد خوب را كارش معين 
 شوم مانعش كردم سعى و كردم خاموش را حسم است

 نكن ام خسته من معين _ 

 ميخوابونم خانوممو دارم نكردم كارى _ 

 نميخوام _ 
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 بخونم؟ الاليى _ 

 نميخوام _ 

 بگم؟ قصه _ 

 :گرفت ام خنده معين گفتن قصه تصور از  

 بلدى؟ _ 

 ميكرد تعريف واسم هرشب پريما رو قصه يه ولى بگه قصه واسم نداشتم مادر _ 
 و ميگفتم رو قصه همين خودم براى شب هر خودم دادم دست از هم رو پريما وقتى

 ميخوابيدم

  

 گرفت عجيب اى لحظه بود باخته را اش زندگى عزيز زنهاى همه كه مردى براى دلم 

 چى؟ قصه _ 

 دريا ماهى و تنگ قرمز ماهى _ 

 بگو _ 

 هقص ميكرد نوازش را موهايم كه حالى در و گزاشت گردنم پشت دوباره اى سه*و*ب 
 كرد شروع را اش

  

 ميشهن چرا نميدونم نيست يكى و هست يكى هميشه اصال نبود يكى و بود يكى _ 
  باشن باهم دو هر

 مهه ميكرد فكر بود اى شيشه كوچولو تنگ يه اسير كه بود كوچولو قرمز ماهى يه 
  تنگه همون اندازه دنيا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 518 

 كرد حس ثانيه اون از ديد بزرگ ماهى يه دريا توى و ديد رو دريا روز يه اينكه تا 
 تُنگ يگهد نبود قشنگ ديگه واسش كوچيكش دنياى ديگه ميزنه ديگه جور يه ديگه قلبش
  بود اومده تَنگ واسش

  نداشت راهى بود اسير ولى 

 نگت كه كرد گريه قدر اين كرد سيالب اشكهاش شكست كه بغضش گرفت دلش 
 دريا به رسيد و شكست

 رياد توى نكرد پيداش ، بزرگه ماهى سراغ رفت كرد شنا تند تند بود خوشحال اول 
 حس !كمه كرد حس گرفت باز دلش رنگارنگ هاى پولك با خوشگل هاى ماهى از بود پر
 خوشگل گلى ماهى تنها اون نميدونست نمياد، وقت هيچ بزرگه ماهى چشمه به كرد

 االح بزرگتر درياهاى به رفته حتما رنگى پولك ماهى يه با كرد فكر خودش با ! درياست
 ان نداشت هم اشك ديگه حتى اما بود شده تر تَنگ واسش كوچيكشم تنگ از دريا ديگه
 زرگىب به ديگه ماهى يه به افتاد چشمش ولى بميره همونجا ميخواست دلش بود شده اميد
 به رياد توى تنهايى از بهتر اما نميزد ديگه جور يه واسش قلبشم نبود بزرگه ماهى خوبى و
 ...رفت و رفت و رفت و شد همراهش بود بزرگى اون

 برسه دريا به تا كرد گريه اونهمه بزرگه ماهى واسه چرا بود سوال واسش هميشه 

 اونقدر بود زده ديگه جور يه اون واسه قلبش هم بزرگه ماهى نفهميد وقت هيچ اما 
 و شد خشكى اسير ولى برسه اون كوچولوى تنگ به تا كنه شنا قدر اين ميخواست دلش كه
 ... داد جون آب بى ساحل تو

   

  

 اشتند ميرسيد خونش به كالغه نبود ها قصه بقيه شبيه معين هاى كودكى قصه 
 ...بود تلخ هم هايش كودكى قصه حتى معين نميشد ته خوش و خوب تهش

  

  عزيزم بخير شبت :گفت كرد وصل موهايم به اى سه*و*ب 
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 نكارا قابل غير مرد اين به من عشق شدم نزديك او به خودم اينبار ولى چرا نميدانم 
 بود

   

 :فتگ و سيد*و*ب را صورتم رفتن موقع رفت بيمارستان به و شد بيدار زود صبح 

 ،داره الزم اتاقش واسه كه وسايلى خريد برو پريما با ميز روى گزاشتم كارتمو _ 
  باشه راحت ميخوام متضاده خونه اين وسايل با اش سليقه ميدونم

  

 هب روز اين فقط و بود حساس افراد حس كوچكترين به هميشه نگر جزئى معين 
 ...نميديد مرا شكستن روز

 حس ورودش محض به رفتيم پيشوازش به شريفه و عماد و آوا با رسيد كه عمه 
 نوبت حال شدم جدا كه آغوشش از نشاند صورتش روى را خاطرات غم غبار خانه اين كردم
 بودند هم دلتنگ عجيب قديمى دوست دو ، بود عمه و شريفه

  

 بود رويت قابل وضوح به چشمانش در زده حلقه اشك ايستاد كه عماد روى روبه 
 رروزگا كه دستانش! مظلوم و آرام همانقدر پدر شبيه بود جهاندارش يادگار و پسر ، عماد
 داشت لب به مهربانى لبخند عماد كشيد برادرم صورت روى را بود كرده زبرش

 ماشالله ماشالله عماد شدى مردى چه شدى بزرگ قدر چه _ 

  سيد*و*ب را عمه پيشانى عماد 

  اومدى خوش خونه به جان پروين اومدى خوش _ 

  يلدا به لطفت سالهاى همه براى ممنونم 
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 خانه اين اهل همه بودم كرده پير هايم اذيت با را زن اين من كردم بغل را عمه 
 بودند اش خانومى مديون

 آسوده خيالش كمى خان اتابك نبود با بود آمده عمارت معين جبر و اصرار به عمه 
 همه براى هايش مادرى نيامده زن اين ميشناخت خوبى به را عمه هم جان شيرين شد
 دستوراتش و ميداد گوش دلش حرف به و سيد*و*ميب آنچنان را مهرسام بود شده شروع
 سامى با و كردم اش راضى زور به كرد خواهد اعتراض معين بودم مطمئن كه ميداد انجام را
 خريد براى

  

 الح از برگشت و رفت راه طول تمام ميكرد انتخاب را اش ساده هرچيز از عمه رفتيم 
 ار  خودم كنم خود شريك را او هم اينبار غمم براى نميخواست دلم ميپرسيد وضعيتم و

 هم باز ام خوشحالى همه وجود با بود كافى برايم بود كه همين دادم نشان خوشحال و راضى
 هاى سيگار اش چاره تنها ميدانستم بودم كرده آمدعرق سراغم درد سر و خال حس همان
 را المح سيگارهم حتى ولى رفتم دستشويى داخل برسيم خانه به تا كردم صبر است بهروز
  خوردم زمان هم را ها قرص از دوتا نكرد بهتر

 كشيدم جيغ و شد خراب سرم روى دستشويى سقف تمام كردم حس لحظه يك 
 ثلم و كردم پاك را جرمم اثرات بود گرفته خوابم شدم توهممم متوجه زدم پلك وقتى ولى
  رفتم فرو خواب به جنازه يك

 بود من عصيان اول روزهاى اين و 

 نمعي بود شده زياد شركت كارهاى نرفتم شركت به و كردم بهانه را عمه روزى چند 
 عىس وقت هر ميخوابيدم و ميخوردم قرص قبل ساعتى من و ميگشت باز خانه به شام وقت
 ازهاند به ميكردم حس روز چند آن آمد مى كوتاه بيچاره و ميزدم فرياد كند بيدارم ميكرد
 بودم عصبى شديد بود شده تمام ها قرص و سيگارها بودم شده دور او از سال چند

 تاليااي به سه هر عماد با بايد رم در شركتمان افتتاح براى داد خبر معين وقتى مخصوصا
 امتناع هرچه اما ميبرد پى وضعيتم به قطعا آنجا بروم اگر وضعيت اين با ميدانستم برويم
  ردك بغلم بود كالفه حسابى گزاشتم گريه بناى اينكه تا داشت پا يك مرغش كردم
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 بدم؟ اينقدر من كردى فرار ازم فقط روزه چند آخه چته تو بابايى _ 

 :گفتم گرفته صداى همان با گريه ميان و كشيدم باال را ام بينى  

 ندارم دوست من نيستم؟ زندانى نگفتى مگه ؟ كنى محدودم نميخواى نگفتى مگه _ 
 باشم ام عمه پيش ميخوام ؟ ميگى زور چرا بيام

 ميبريم هم رو پريما _ 

  

 كوبيدم پا ها بچه مثل 

 بمونم اينجا ميخوام من نه نه نه _ 

 بزارم تنهات هفته دو نميتونم من يلدا _ 

 ؟ ندارى اعتماد چون ؟ چرا _ 

 گفت و كرد اخم 

 بياى ندارى دوست ميديدم واقعا واگرنه نرم نميتونم من نيست اعتماد بحث _ 
 ميشم نگرانت چون ميموندم خودمم

 هي ميكنم حس كه رفتارهات و كنترلها اين بسه !مردم؟ من نبودى تو سال ٢٢ _ 
  جدايى مدت اين به تنهايى اين به دارم احتياج من اصال مريضم ساله ٢١ بچه

  

 ميكشيد موهايش الى پنجه مدام باز و رفت راه اتاق دور عصبى و شد بلند 

 كنى فكر هم هفته دو واسه حتى من از جدايى به ميتونى تو خوبه _ 

  

 بود غم و كنايه از پر حرفش 
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 دعق پاى ديدم كردم باز چشممو يهو من بيام كنار خودم با دارم احتياج من معين _ 
 مك نه يعنى عاشقتم كردم حس كم كم ، بزرگ نامدار معين زن شدم و كردم امضا رو نامه
 يا ردمك اشتباه دارم ترديد كه رسيدم زندگى از جايى يه به حاال ولى بود اول از شايد نبود كم
 نه

  

 :گرفت تنومندش هاى دست با را ضعيفم هاى شانه و آمد سمتم نگرانى با 

 !!؟ كردى اشتباه كه كنى فكر اين به ميخواى تازه منى زن تو يلدا _ 

 !بود؟ داد قرار يه ازدواجمون رفته يادت _ 

 ارىد فهميدى اينو كه حاال عزيزى واسم قدر چه كه ميبينى خودت نيست كه حاال _ 
 ميكنى؟ استفاده سو حسم اين از

 دارم احتياج زمان به من _ 

 ؟ كردم تحميل بهت ازدواج اين بعد چيو من ندادم؟ زمان انصاف بى _ 

 خودتو معين خودتو _ 

  

 برگرداند رو و خنديد عصبى 

 تراماح بهت كردم سعى فقط گذشتم زنش به نسبت مرد يه حق بزرگترين از من _ 
  خودم لتحمي ميشه اينا اسم كه جالبه بستم اشتباهاتت از خيلى رو چشممو مدت اين بزارم

  

 ميپرستيدمش عاشقانه كه منى براى بود سخت خيلى برايم ها حرف اين گفتن 

  

 زن يه پاى احساسشو همه جا يه بار يه كه كردى تحميل بهم مرديو با زندگى _ 
 خوشه اون خاطره و عشق با هنوز و باخته
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 ترساندم واقعا كوبيد ديوار به كه مشتى 

 سوزن سر اندازه سرم توى بزنى كه ساختى چماغ يه ازش تو كه زنى اون ببين _ 
 زمان هم نيستم پست اونقدر من كن فرو ات كله اون توى اينو نفهم نداره ارزش واسم
 باشم نفر دو عاشق

  

 لرزيد ها ديوار كه كوبيد را در محكم چنان و شد خارج از گفت را اين 

 كردم گريه خنديدم شدم داغ بعد كردم يخ اى لحظه 

 !!!!!گفت؟؟ 

 !!!بود؟ من عاشق 

 !!!بگه شد مجبور خدا واى 

  نبووووود دروغگو معين 

 ...دارم بهشت از بهتر ديگر من خودت مال بهشتت خدايا 

 ٥٢ قسمت پايان 

  

 زيبا خالق نام به 

  

 ميميرد امشب مرد اين ٥٢ قسمت ٥٢# 

  

  شود، می که رفتن حرف 

  کمین چشمانم پشت دروغگو چوپان هزار 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 524 

  .کنند می 

  :گویند می من جای به نفر هزار 

  !روی می که جهنم به 

 شوند، می مومن دلم در نفر هزار بعد 

 دعا 

  کنند می  

  رفتن، حرف که 

 ... باشد چشمانت دروغگوی های چوپان کار فقط 

  

  

 ىخط چند بود ام زندگى ترين آشنا كه عزيزم ناشناس براى بود من نوبت اينبار 
 كنم ارسال و بنويسم

 نبود خوش حالم نيافتم را او ولى رفتم بهروز گالرى به ميشدم آماده رفتن براى بايد 
 ار  بهروز بايد بروم ها عمه ممنوعه عمارت به شدم مجبور ميكرد گز گز بدنم تمام كم كم

 پرسيد و شد ام خيره متعجب ديدنم با شهبانو ميافتم

  كردى گم راه خانم عروس به به _ 

 كنم تحملش كمى ميتوانستم كه طورى بود شهناز از تر آرام شهبانو 

 اشمب مودب كردم سعى ميناست پيش قطعا نباشد گالرى در اگر بهروز ميدانستم 

 هست؟ مينا سالم _ 

  :گفت و كرد تنگ را هايش چشم 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 525 

 و ربچ زبون يه حداقل اون نيستى مادرت شبيه اصال ميكنم فكر همه برعكس من _ 
  بزاره احترام دستيش باال به كه داشت چيل

  

 دختر متنفر حتى يا و باشد دور اش زاده برادر از ميتوانست عمه يك قدر چه 
  من به بود زده زل تمام ادبى بى با بود شده اضافه ما جمع به حال كه هم كوچكش

 ندازها جايگاهش خونه اين تو زنى فعال !دستى؟ باال گفتم؛ و زدم اى مسخره لبخند 
  نيست من

  

  تربيت بى :ميگفت هم سر پشت كه حالى در و برگرداند رو حرص با 

 من ديدن با ميشد خارج اتاق از كه ديدم را بهروز خوشبختانه و رفت باال ها پله از 
 شدم خارج خانه از و كردم اى اشاره بزنم حرف نميتوانستم شهبانو دختر جلوى شد متعجب

 ماندم منتظرش گالرى در و

 شد راحت خيالم آمد وقتى 

 قصر زيباى بانوى بر درود _ 

  

 ريختنم فرو حال در ميكردم حس درون از واقعا بودم مستاصل 

 دارم نياز سيگارا اون به من بهروز _ 

 :گفت و كرد گرد را هايش چشم 

 كردى تموم مگه _ 

 گفتم خجالت با 

  آره _ 

 تو با معين اين كرده چه بانو!!! بود خيلى _ 
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 مر  برم عماد و معين با بايد مياد داره كه هفته اول من نيست حرفها اين وقت االن _ 
 خراب رو اوضاع بدم حال نميخوام اونجا ميخوام قرصم دارم نياز اونا به نيست خوب حالم
 كنه

 شدى؟ وابسته تو _ 

  

 !!!كشيد بيرون هايم غفلت تمام از را من و گرفت را ام يقه كسى انگار لحظه يك 
 نم شبيه كه معتادها نه نه !اعتياد؟ يعنى اين !بودم؟ شده مخدر وابسته من !وابسته؟
 ... دارم نياز من بخشه آرام قرص فقط اين نيستن

 نه؟ يا دارى بهروز _ 

 ميتونم قرصم گزاشتم كنار خودم مباداى واسه كه دارم نخ دوتا نه كه معلومه _ 
 نميكردم كرف برسه برام تا كنى صبر بايد بخواى بيشتر ولى نخ دوتا اين با بدم بهت چندتا
 ويزتآ حلق شوهرت و نيومده در گندش تا كنى كنسل مسافرتو اين بهتره كنى روى زياده
 نكرده

  

 شاعتماد از استفاده سو از شرم داشتم شرم ترس از بيشتر !!!معين واى !!! شوهرم 
 برگشت قبل تا بايد بگزارم كنار بايد من خداى واى ضعفم و حماقت از شرم ام آزادى و

 بگزارم كنار را لعنتى اين معين

 *** 

  

 سايلو با باز ميداشتم نگه سرپا را خودم روز چند اين بايد بلعيدم باهم را قرص چند 
 كنم پنهان را چيز همه تا صورتم جان به افتادم آرايش

  

 وارد سريع و زد در كند خبردار مرا معين بازگشت محض به بودم سپرده ساره به 
 شد اتاق
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 و پتي به زدن اينا مهران آقا اين با باز گمونم به پره توپشم اومد آقا خانوم خانوم _ 
 ...بعد و زد داد خانم شيرين سر بعدم كارگرا به كرد بند نرسيده در از هم تاپ

 شد وارد عصبى و كالفه معين و شد باز در كه بود نشده تمام حرفش 

 و داد را جوابش سر با معين و داد سالم بود كرده جور و جمع را خودش كه ساره 
 كرد ترك را اتاق سريع و گرفت اجازه طفلك

 لباسها همان با و داد پاسخ كوتاه را سالمم دادم سالم آرامش با و شدم نزديكش 
 انداخت تخت روى را خودش

 ودمب گرفته فاصله او از روز چند اين بس از گرفتم را دستش و نشستم تخت لبه 
 كرد تعجب

 ؟ شده چى معين _ 

 گزاشت اش پيشانى روى را دستش 

 گفتم حقير هميشه و پست جماعت اين واسه اومدم كوتاه هرچى كافيه ديگه _ 
 كنن گم گورشونو رسيده وقتش كنن جمع وسايلشونو

  آخه شده چى _ 

 مادوع ميخواد فروخته مرتيكه انبارامونو و ها سوله تمام قالبى نامه وكالت يه با _ 
  داده وكالت عماد ميگه من جلو كنه خراب

  كى؟ واى _ 

 االح بكنه ميكنه جرات خبطى همچين كى عتيقه دايى دوتا اون جز ؟ نظرت به كى _ 
  ديگه زندگيم و من از بكنن بسشونه كندن ازم جدشون و نسل هفت اندازه

  

  !!!!نبود كم شركت هاى سوله و ها انبار قيمت بود معين با حق واقعا 

 كنى كار چى ميخواى _ 
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 شده توش كه هايى جنايت همه با ميفروشمش ميخوره هم به عمارت اين از حالم _ 
 خودشون واسه باشن جا فكر هم اونا ميره ميكنم ردش

 اجداديشه و آبا عمارت اين ميشه چى خان اتابك ولى معين _ 

  

 خنديد متشنج و عصبى خنديد 

 هنقش و حكم بتونه تر راحت كه لواسون رفته نباش سر هفت اژدهاى اون نگران _ 
 مبود چيزى همچين يه منتظر رفت كه روزى كنه صادر پفيوسش دامادهاى اون واسه هاشو

 خونه اين از مال اين از دارن سهم هم اونا _ 

  

 كرد نگاهم خيره و نشست و شد بلند عصبى 

 شد صفر!! ندارن نه _ 

  

 رونبي كشيدمشون گرداب از صبح تا شب ، شب تا صبح كردم حمالى من !! بودن ه 
 دادم االن تا حقش برابر ده كدومم هر به اموالشون و خاندان اين سر باختم چيمو همه من
 هاى هدف و آرزوها همه شدنه نابود حاصل حقمونه توئه و من نام به االن كه هرچى
  شوهرته

  

 بود گرفته را كتفش باز بود شده سرخ 

 هسليق به تر جور و جمع جا يه ميريم برن بهشون بده درك به باشه نخور حرص _ 
 خودمون

  

  بود شده آرامتر كمى انگار كردم نوازشش 
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 نيست طبيعى چشمهات يلدا _ 

  كردم گم را پايم و دست ترسيدم 

 برگرداند دستش با را صورتم برگرفتم نگاه چشمهايم در بود شده دقيق 

 خوردى؟ چى _ 

 ؟ بدى گير كه بگم _ 

 بگوووو _ 

 برداشتم كيفت از دادى بهم ديدم س*و*كاب كه شبها اون كه ديازپامى همون از _ 

 (گفتم دروغ ) 

  برد باال را صدايش شد عوض صورتش حالت 

 شدم مجبور داشتى نياز كه شب اون اونم نصفه ٢ من قويه بخشه آرام اون يلدا_ 
 خوردى؟ چندتا ؟؟؟ ميكنى چيه كارها اين چته تو بدم بهت

 خوابيدم آخه خوردم تا ٢ نخور حرص اينم سر روخدا تو نميخورم ديگه كردم غلط _ 
 االنم خوبم نداشتما تب ولى ديدم س*و*كاب مدام

  

 دهب قول بخورى چيزى خود سر نبايد تو ميكشى جنون به آخر منو تو خدا يا خدا يا _ 
 باشه؟ نخورى ديگه مسكنم ٢ حتى من به گفتن بدون بده قول

  

 ميترسيدم بود جدى حد اين تا وقتى و بود جدى 

 آقا چش چش _ 

  

  بود فرار راه تنها شدن لوس 
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 رد ميدانستند همه ! شام براى حتى نيامد بيرون اتاق از خورد مسكن خودش آنشب 
 اب فقط عماد ميكرد بازى صدا بى مهرسام حتى كنند مراعات بايد معين وضعيت   اين

 آقايش جلوى دوباره بود شده استفاده سو مظلوميتش و سادگى از كرد بازى غذايش
 يكردندم نصيحتم مدام عمه و شريفه بود نكرده شماتتش حتى كه آقايى بود شده شرمنده
 كه حال نداشت خبر دردم از كسى ولى بگزارم تنها را شوهرم نبايد وضعيت اين در كه
 و چشمان مقابل در دوباره تا ميكردم انتخاب را دورى بايد بودم معين با بودن   ى تشنه
 ...نكنم جلوه لياقت بى و بار و بند بى يلداى همان باورش

  

 تناراح ، بود ساكت ولى معين بود فايده بى هم عماد اصرار بود رسيده جدايى وقت 
 به را متصمي بود دلخور هفته دو براى حتى ميدهم ترجيح را جدايى بود شنيده كه اين از بود
 كرده را زچي همه فكر رفتن قبل البته كنم انتخاب را نيامدن نداشت توقع بود سپرده خودم
 شرمزده خودم باشند احوالم مواظب بود كرده سفارش شريفه و عمه به كه آنقدر بود

 !ميسوخت مرد اين حال به دلم قدر چه و بودم زده ام زندگى به كه نكبتى از ميشدم

 وتسك در معين بوديم ايستاده بدرقه براى ما و ميبردند ماشين به كه را ها چمدان  
 هچ بفهمد كسى نبود مهم برايم شدم نزديكش نياورد طاقت دلم بود دوخته چشم من به
 بودن دستانش هميشگى گرماى و فشار از خبرى ولى گرفتم را دستش معينم وابسته قدر

 من؟ با قهرى معين _ 

 داد تكان سر 

  ميكنن دل بزرگها آدم هاست بچه مال قهر نه _ 

  

 ميلرزيد صدايم ميترساند مرا هم كندن دل از حرف كردم وحشت خورد تكان قلبم 

 كندى؟ دل يعنى _ 

  نميكنم قهر وقت هيچ ولى نه _ 
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 ساكتى و اينطورى چرا پس _ 

 بود تو خواست جدايى و دورى كردى انتخاب اينو خودت _ 

 فشردم را دستش  

 شى سرد باهام تو كه نبود اين خواستم نه _ 

 چيه تدرس كار نميدونم كه باره اولين شده فلج مغزم نگرانتم خيلى نگرانم فقط _ 
  برم نيست رضا دلم

 قلب كه فهميدم اند آماده كرد اعالم كه خدمتكار نميكرد نگاهم بود غمگين صدايش 
  ايستاد حركت از لحظه يك دويمان هر

 بود گرفته حال را دستم دو 

 همينه خواهشم فقط باش عاقل گزاشتم احترام ات خواسته به من يلدا _ 

  

 (نيستم عاقل تو بى من عالمم دوپاى ترين احمق من معين !!!نيستم عاقل ) 

 زدم لبخند شود راحت خيالش ميخواستم 

 باشه راحت خيالت _ 

 ىداشت مشكلى ، شه بد حالت ميترسم بياد سپردم پرستار ٢ عصر بيمارستان از _ 
 بگو حتما بهش

  

 كرده شك كه داشت امكانش !بود؟ گزاشته مراقب برايم نبودش در !!!ترسيدم 
  نيست ممكن نه واى !باشد؟

  

 بمخو بلده هم عمه ميكنم تب ساله چند من!! ضعيفى كه نگو باز چمه؟ مگه من _ 
 افته نمى ديگه كه هم بازداشتگاه اتفاق اون كنه
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 كن اعتماد من به هيس :گفت و گزاشت لبم روى را انگشتش 

 به زدم گند و نكردم باورت و نكردم اعتماد كه سرم تو خاك !!! نكردم اعتماد ) 
 (خودم

  

 ميدانستم مقدس عبادتگاهى چون لحظات آن در را آغوشش من و سيدم*و*ب 
  ندارد شگون مسافر سر پشت گريه ميگفت عمه نبود وقتش كردم اسير را اشكم

  !داشتم؟ را عزيزم برادر از دورى هفته ٢ طاقت بود نگران هم عماد 

  كشيدم خجالت خودم از بيشتر قدر چه رسيد كه او آغوش به نوبت 

 !!!!!كردم ثابت را بودن آذر دختر من 

 !!!طلب خوشى و عنصر سست قدر همان 

  

 براى هم كسى كاش و پاشيدم سرش پشت آب رفت معينم !!!رفت جانانم جان 
 ...برگردد كه بپاشد آبى رفته باد بر يلداى

  

 رمس از كه ميكشم درد اينقدر و ميگزارم كنار ثانيه همين از كردم آغاز را تصميمم 
 نكنم حس را كمبودش حتى ديگر و بپرد

  

 داشت نام سيما كه بود دقيق و ساله ٢١ حدودا زنى بود فرستاده معين كه پرستارى 
 اه امتحان مراقب وقت هر بودم متنفر ها مراقب و ها نگهبان از هميشه من ولى بود محترم
 شخص
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 والس همه جواب اگر حتى ميشدم تحريك تقلب به بيشتر من بود ترى دقت با ى 
 !!ميدانستم را ها

  

  

 كه وقتى از بودم دلتنگ نبود خوب حالم بايستم تصميمم روى توانستم شب تا فقط 
  باشم كنارش ميخواست دلم قدر چه بودم شده هم تر تنگ دل بود گرفته تماس معين

  بردم پناه قرصها به و نداشتم سيگار كردم روى زياده 

 ٢ !!! بخوابم معين آمدن تا ميتوانم كه ام شده حس بى و كرخت آنقدر كردم حس 
 !!!تمام هفته

  

  بود گذشته لعنتى روز ٢٢ اين از روز ٢ هنوز و شد صبح نشد اما نشد 

 عمه با دل درد 

 آوا با گردش و خريد 

 جان شيرين و مهرسام با بازى 

  افى به زدن تلفن 

  وليعصر خيابان روى پياده 

  جانان جان مدام هاى تلفن 

 بود رسيده دستم به تازه كه سيگارهايى حتى 

  

 ...نميكرد كم را ام دلتنگى و وجدان عذاب تلخ احساس از اى ذره هيچكدام 
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 ميبردم پناه اتاق به و ميكردم پيدا الكى هاى بهانه و ميكردم دعوا سيما با مدام 

 !!!!ممكن حالت بدترين به بود گذشته روز ٦ 

  

 تراژدى عجب !!! نباشد من معين و باشد باران بود گزاشته بارش بناى باران 
 وحشتناكى

 باشى تنها 

 باشد تعطيل روز 

 باشد غروب 

 ببارد هم باران 

 ...هستى دنيا آدم ترين بالتكليف ميكنى احساس 

  

 كند آرامم كمى باران شايد 

 عالم گر شكنجه بدترين من براى روزها اين تهران هاى نخيابا رفتم باران زير 
 هستند

  ؟ ساعت چند ساعت دو ساعت يك 

 !! نميدانم 

 كه سىك تنها ميدانستم ولى ميلرزيدم بود سردم بودند نگران همه برگشتم وقتى 
 ...دنياست سر آن حال ميكند گرمم ميتواند

 ٥٢ قسمت پايان 

  

 رب يا 
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 ميميرد امشب مرد اين ٥٣ قسمت ٥٣# 

   

 هك هايى شب تمام كردم هق هق را هايم دلتنگى تمام تخت روى آوردم پناه اتاقم به 
 نگرفتم آغوشش در و بود

 باريدم را نبودنش تمام 

 !ببيند؟؟ مرا روز و حال بود كجا طبيبم ؟ بود كجا معين 

 ميشد بدتر لحظه به لحظه حالم 

 خورد زنگ تلفنم 

 ندميز  زنگ مدام اما ميكند برخورد سرد و دلخور اينكه با !! ندارم او جز كسى كه من 
 !!!نيست بلد كردن دريغ من مثل

 معين الو _ 

 جذاب بم صداى اين از امان 

 كو؟ سالمت _ 

  افتادم بودم نداده سالم كه بيمارستان در اش جمله اولين ياد 

 سالم _ 

 !ندهد؟ تشخيص را گريسته ها ساعت كه كسى صداى من معين   ميشود مگر 

 !چرا؟ كردى گريه !!! دختر _ 

  

 است كرده سكوت ببارم دوباره تا ام جمله اين منتظر 

 !!!معين _ 

  جان؟ _ 
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 برگرد _ 

 ندارم را كلماتم بر تسلط قدرت ميشود كمرنگ حواسم و تعادل كم كم 

 است مضطرب صدايش 

 جان يلدا !!يلدا _ 

 است جوابش هق هق فقط 

 ميلرزد كم كم صدايش 

 چته عزيزم ميميرم نگرانى از غربت اين تو دارم من خانومم _ 

  

 بزنم حرف ندارم قدرت 

  كردى گريه كه بس رفت بين از چشمهات عزيزم بسه _ 

  

 معين مرگ بگو چيزى ٢ چته ميكنما سكته االن جان يلدا _ 

  

 ميدهد قسم جانانم جان ميدهد قسم 

 برگرد معين برگرد شده تنگ دلم _ 

 ميام بگى وقت هر ميام بگردم دورت ميام _ 

  

 ميزنم فرياد هق هق ميان 

  كردم غلط كردم غلط ببخش منو _ 

  عزيزم آروم باش آروم _ 
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 ميخواهد شدن سبك و اعتراف كمى دلم 

 ميشه احمق عاشق بودم عاشقت بدون شد هرچى _ 

 نيست بند اينجا جايى به دستم شدم عمر نصف ميگى دارى چى يلدا _ 

  

 ميپرسم بريده بريده ندارم اشكى ديگر 

 احمقه؟ عشق _ 

 آخه تو ميگى چى يلدا _ 

 احمقه؟ عشق بلدى، من از بهتر چيو همه تو بگو من جان ديگه بگو _ 

 شنيدم اشو قصه ولى نفهميدم نميدونم يكيو اين _ 

  كن آرومم معين بگو قصه برام بگو _ 

 گرفتارشن كه اونا ولى باشه احمق تماشاچيه دور از كه اونى ديد تو شايد عشق _ 
 الترس ميدونى حاال شده گرفته عََشقه نام به گياه يه از عشق اسم نميكنن حسش احمق
 كه درق اون ميپيچه و ميپيچه دورش پيچك مثل گل يه به ميبنده دل وقتى چيه گياه اين
 ميگيره گل اون از چيو همه و نور خورشيدو !!نميفهمه و مياد در خاك از خودش هاى ريشه
 هنميفهم ميكنه محافظت ازش داره ميكنه فكر نميفهمه ولى گرفتتش محكم قدر اين

 و رهاسطو اونو هم يكى احمقه خودروى علف يه عشقه نظرش به يكى كرده نابود جفتشونو
 ميدونه عشق نماد

  

  شيم تلف جفتمون قراره اگه حتى باش عاشقم معين باش عاشقم _ 

  

 باال توبصيرت بكشدت باال بسازدتت نكنه نابودت كه دارم اعتقاد حسى اون به من _ 
 عشق ميگم حس اين به خودم فرهنگ تو من ببره
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 ترين قوى فرمول كنم فكر دارد بااليى كردن آرام قدرت مرد اين ام شده تر آرام 
 بميرم آرام ميتوانم حتى حاال آرامم اند گرفته من معين وجود از را ها آرامبخش

  

  است ديگرى جنس از اينبار من هبوط ميكنم سقوط 

 ميزند فرياد را نامم كه ميشنوم را صدايش 

  

 جوانى تارپرس داد دستم كار سيما باالخره بيمارستانم در مطمئنم ميكنم باز كه چشم 
 ميزند لبخند است باالسرم كه

 خوبه؟ حالتون نامدار خانوم _ 

  

 آورم مى زبان به را معين نام سختى به 

  ميشينه ديگه ساعت چند پروازشون دكتر آقاى نباشين نگران _ 

  

 حال است خط آخر من براى اينجا !!! است همين ام نگرانى تمام من خداى واى 
 من ندارم را معين با رويارويى قدرت من ام آورده خودم سر باليى چه ميدانند همه مطمئنم
  ندارم را شكستش ديدن قدرت

 ميكند نابود را برادرم غم اين !!!عزيزم عماد واى 

  كردم اميد نا را همه من 

  

 ميشوم بلند جايم از سختى به 
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 همراهمه؟ كى دستشويى، برم ميخوام _ 

   

 ور جان سيما بده اجازه خوابونديم بخش آرام زور به رو همراهتون ، شبه نيمه االن _ 
  كنم صدا

 ميتونم خودم نيست الزم نه _ 

  

  هستم خوب كنم وانمود تا ميكنم جمع را همتم همه 

 ميشود نزديكم پرستار آيم مى پايين تخت از 

  نشده تموم هنوز سرمت ميكنم كمكت _  

  

رم   ميگيرم دست در خودم را س 

 برم راه يكم ميخوام _ 

  نيست مساعد حالتون ولى _ 

 ميبرم باال را صدايم ناتوانى همه با 

 ميگم خوبم _ 

  

 ميگويد نگرانى با ميشوم خارج كه اتاق از 

 داره دستشويى اتاق _ 

 برم راه يكم ميخوام كه گفتم _ 

 ادهافت تخت روى جان بى عمه كنارى اتاق در باشم قوى بايد ولى دارم سرگيجه هنوز 
 بيچاره است خواب غرق بخش آرام با ميدانم ميكشم آغوشش در ميروم اتاق به است
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 الشخي ميبند عمه اتاق در مرا كه پرستار !؟ بسوزد من هاى حماقت پاى بايد كى تا !!!عمه
 ميشود راحت

 كنين خبرم داشتين الزم چيزى لطفا نامدار خانوم _ 

 بمونم اينجا ميخوام فعال _ 

  

 درد ميكشد دستم از را س رم و ميدارم بر را عمه چادر و كيف ميگذرد ساعتى يك 
 نيست مهم وخونش

  

 محك حال !! ميشوم ترين قوى كند صادر را كارى فرمان مغزم تمام كه وقتى از امان 
  بلدم خوب را كارم من و است ترين ضرورى من براى نماندن و رفتن

 وىر بيشتر را عمه چادر ميبينم بيمارستان اصلى سالن در را شريفه و سامى و آوا 
 اين از شرمسارى چه است معين بيمارستان اينجا اندازم مى پايين سر و ميكشم صورتم
 !!!است سر بر خاك معتاد يك رئيس زن بدانند پرسنلش كل كه بدتر

 فر من 

  

 ؟هرجا دارم را كجا اينبار اما ، كردم فرار خودم از اى زندگى همه من بلدم خوب را ار 
 !!! است ماندن از بهتر بروم

 رگيجهس فاصله ميشود زده وحشت من وضعيت ديدن با رفتم افى خانه به تاكسى با 
 به ات سپردم افى به را چادرش و عمه كيف كردم عوض را هايم لباس بود شده تر كوتاه هايم

 شده كه مه يكبار براى حتى يكبار ميخواست دلم داشتم نگه را عمه گوشى ببرد بيمارستان
  بشنوم را عزيزانم صداى

 من   قدر چه و بياورم دوام روز چند بتوانم فقط كه بود آنقدر عمه كيف پول مقدار   
 ... هستم لياقت بى و احمق ، نامدار عظيم ثروت وارث
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 ميشود هراسان من پياپى هاى كردن روشن سيگار از اما است خبر بى ماجرا از افى 

 بيهش كه خودتم ميكنه پا به قيامت باز شوهرت اون خدا به نكش ديگه بسه يلدا _ 
 مرگته چه هم نميگى شدى ميت

  

 است سرد لبخند يك تنها جوابش 

 خودت كرده؟ كار چى تو با معين ؟ وضعش و حال باشه اين بايد ورزشكار يلداى_ 
 آخه كردى چه خودت با

  

 روزها اين شدم احمق خيلى شدم احمق _ 

  

 نهات نميدانستم را مقصدم كردم ترك را خانه راببرد عمه كيف فرستادم كه را افى 
 رمينالت به !! نكند پيدايم كسى كه باشم جايى ميخواهم كه بود اين ميدانستم كه چيزى
 طبق نمعي رسيدن تا ساعتى ميدانستم نميدادم جواب و ميخورد زنگ مدام عمه تلفن رفتم،
 !!ميگيرد تماس كه نيست او شك بى و است مانده پرستار گفته

  

 ما مانده ميدهد نشان را عباس بندر مقصد كه بليطم به خيره بارى كوله هيچ به 
 يتموضع متوجه است نشسته كنارم كه مسنى زن ميشود تر وخيم ثانيه به ثانيه حالم
 ميشود

 نيست خوب حالت كنم؟ كمكت دخترم _ 

  

 نميخواهم كمكى هيچ نميخواهم كمك ولى نيستم خوب نيستم خوب 
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 را وضع اين كه ها همان ميكند طلب را بهروز سيگارهاى و ها قرص تنم همه دوباره 
 !!!زد رقم برايم

  !زدى؟ ام زندگى به گندى چه بهروز 

 مميخواه شهرستانى جوان پسر از و ميگيرم را عمارت شماره و ميخرم تلفنى كارت 
 اب بهروز و ميگذرد طوالنى دقيقه چند بيايد خط پشت بهروز كه بخواهد و بزند حرف كه

 خودش سريع ميدهد قول روزم و حال و ام قصه شنيدن با ميدهد جواب آلود خواب صداى
 جهنم سمت به بليط يك كاش اى و !!!شوم بليط آن بيخيال كه ميخواهد و برساند را

 !!!نميشدم راهى بهروز با هرگز و ميگرفتم

  

 ادهد تكيه ديوار به را سرم است زياد اينجا تا عمارت فاصله ميدانم ام مانده منتظر 
 بودم نگفته دروغ بودم مرگ انتظار چشم لحظه هر بگويم اگر ام

  

 براى را صدايش فقط من است آمده جانم آرام !! است معين خورد زنگ تلفن 
  ميخواستم بار آخرين

 ادفري منتظر ميكنم وصل را تماس لرزان دست با بود معين از من سهم آخرين اين 
 ميمانم هايش

  است گرفته عجيب صدايش ميزند صدا را نامم 

 بده جواب يلدا !!! يلدا _ 

  

 !!نه قطعا بگويم؟ كالمى ميدهد اجازه شرم 

  بده جواب لعنتى _ 

 ..... 

  كن گوش فقط كن گوش من به يلدا كجايى؟ _ 
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 ..... 

 كنم درست چيو همه كه اومدم حاال !؟ بيا نگفتى ديشب مگه اومدم اينجام من _ 
 رفتى؟ كجا

  

 است شكسته من مرد است شده متضرع صدايش 

 شتباها ميكنم درستش ، نكن حماقت حداقل االن ديگه بدم قسم كى به رو تو يلدا _ 
  ميكنم درستش من نشده چيزى هنوز اما كردى

  

 بار آخرين براى بزنم حرف بايد ولى است بريده را امانم گريه 

 ببخش منو معين نداشتم رو خوشبختى و عشق لياقت من _ 

  

 است شده بلندتر قدرى صدايش 

 نميبخشمت خودت جان به مادرم روح به برنگردى اگه نميبخشم _ 

  راهه آخر من واسه جا اين برگردم؟ كجا _ 

 وجهىت بى من گزاشتم كم من حتما بودم مقصر من حتما ولى كردى اشتباه تو يلدا _ 
 كنيم جبران اشتباهمونو باهم بزار شده كشيده اينجا به زنم كه كردم

 رو تو خراب حال و آبروريزى وسعت خودم كنى قانعم حرفها اين با نكن سعى _ 
 ميدونم

  

 است كالفه 

 باليى هر ممكنه االن ولى كن باور عزيزم ميشى خوب نيست وخيم زياد اوضاع _ 
 اشتىد فشار افت ميكنن فكر همه پريما جز منه امينه سيما ، رفتى حالت اون با بياد سرت
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 تر سخت كارو فقط كجايى بگو نميزنم هم داد سرت حتى والله به ندارم كاريت من يلدا ،
  نكن

  

 برگردم؟؟ كه ميگويد دروغ 

  

  نميگردم بر من _ 

 اون مميكن پيدات ولى ميكشه طول يكم ميكنم پيدات باشى هرجا ميكنم پيدات _ 
 نخواستى و دادم فرصت بهت كه نميره يادم وقت هيچ موقع

  

 عاشقتم _ 

  نيست عشق اين يلدا ميده بو عشقت _ 

  

 ميزنم فرياد و ميزنم ضجه 

  عاشقتم كن باور فقط _ 

  

  ...ارمند شرمندگى طاقت اين از بيشتر من ميكنم خاموشش و ميكنم قطع را گوشى 

 نز شوم ماشين سوار كرد كمكم بود ترسيده من وضعيت ديدن از رسيد كه بهروز 
 رگ به آمپولى ورودم محض به كرد معرفى دكتر اورا بهروز كه بود ماشين در هم جوانى
 است حالم تسكين براى داشت ادعا كه كرد تزريق دستم

  

 منجالب اين در مرا كه بهروزى به معين به اعتماد جاى به كه بودم احمق قدر چه و 
 !! كردم اعتماد بود كرده گرفتار
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 **** 

  

 !!! بودن زنده هنوز درد و شدن بيدار يك باز 

 هدقيق چند داشتم شديدى تهوع حالت است شده سست بدنم تمام گشودم چشم 
 ستمه تنها اتاق در ميزند را هايم چشم آفتاب نور بياورم خاطر به را چيز همه تا ميكنم فكر
 اى خانه ميروم پنجره كنار و ميشوم بلند جايم از سختى به

  

 چرخاندم را دستگيره قدر هرچه رفتم در سمت هستم كجا نميدانم !!درخت در غرق 
 يدىكل بعد اى دقيقه ميزنم صدا را بهروز و ميكوبم در به محكم است قفل در نشد باز در
 !!!!ميشود اتاق وارد اسفنديار همراه به خان اتابك بهروز جاى به اما ميچرخد در قفل در

  

 ميكند نگاه تاسف با را پايم تا سر پيرمرد ام مانده گنگ و گيچ 

 !! نامدارى يه تو نميشه باورم _ 

  

 ميكند بيان نفرت با را اش جمله 

 ميكنين؟ كار چى اينجا شما كجاست؟ بهروز كجام؟ من _ 

  

  :گفت و كرد آورى چندش خنده 

 رد طوالنى راه ميكردم فكر بود كارم شروع پرى آب ويال به كشوندنتون نقشه _ 
  داد جواب راه اول همون ولى دارم پيش

 بزرگم پدر نامدار اتابك ها جنايت اين همه پشت بود؟؟ نقشه همه !نقشه؟  
 بود؟؟؟
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 چه بود شده خوشحال من شدن طعمه از هم اسفنديار ميكردم نگاهش زده بهت 
 !!!اعتمادش همه به كردم خيانت من كه همانطور !؟ كند خيانت معين به ميتوانست طور

  بود شده خيره صورتم به اتابك 

 اينبار اما نبود مقصر قبل دفعه خورد شكست هم باز كه متاسفم معين براى _ 
 خاندانمو ارشد نوه كردى ذليل و خار قدر چه ، كرد انتخاب رو تو خودش

  

 سىك را ام رسوايى طبل اين ديگر كاش ببلعد يكجا مرا زمين كاش خدايا خدايا واى 
 آوردم باال كمى را سرم سختى به افتادم زمين به زانو روى نشنود

  معين زندگى از ميرم دارم خودم پاى با برم بزار ميكنم خواهش _ 

  

 شد تبديل خشم به اش خنده و كرد سكوت لحظه يك در خنديد و خنديد 

 !!آوردى ما همه و معين و خودت سر رو بال اين خودت دختر ميومدى نبايد اول از _ 

 رنب آبروشو نيست اين حقش معين ولى نخواى منو دارى حق باش متنفر من از _ 

 هك همونطور نميكنم حروم وقتمو انتقام براى من نه ؟ انتقامه قصدم كردى فكر _ 
 كني كمك بهمون تو كه ماست نوبت اينبار كرد تصاحب چيو همه تو توسط اون

 ميگردونم بر ناممه به كه چيزى هر ميكنم بگى هركار _ 

 لىو نداره رو آقاخان ميراث لياقت زنى همچين وجود با لياقته بى كرد ثابت معين _ 
 مايى مهمون تو موقع اون تا ميگردونه برش زودى به و اونه ماله چي همه قانونا فعال خوب
  هنميكن كارى تو عيش واسه كسى اينجا چون كنى ترك هم رو كوفتى اون االن از بهتره
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 دهش كثيفى موش تله اسير خيابانى بدبخت موش يك مثل باز من نميشد باورم 
 زده گند حماقت همين با چيز همه به ام زندگى اول از كه حماقتم همه و من به لعنت بودم
 من خاطر به را آبرويش غرورش اموالش همه كردم نابود را معين اينبار كه واى و بودم

 !ميباخت؟

  

 !! نميتوانم نه 

 ردنم بودم خودم كشتن براى راهى ميكردم فكر كه چيزى تنها به من و رفت اتابك 
 ...بود جانانم جان نجات راه تنها من

 ٥٣ قسمت پايان 

  

 تعالى بسمه 

 ميميرد امشب مرد اين ٥٢ قسمت ٥٢# 

   

 رمس دور اتاق است برگرفته در را استخوانم مغز تا كه دردى ميكند درد بدنم تمام 
 ، تنهايى گاه ميشوند خراب من سر روى ثانيه هر ديوارى چهار اين ى ديوارها و ميچرخد
  دارد را وجودت همه تخريب قدرت

 پيدا چاره راه بايد !داشت؟ برايم حسرت جز سودى چه پشيمانى و وجدان عذاب 
 دنبو زياد هم آنچنان اتاق ارتفاع گشودم ام ناتوانى همه با سختى به را پنجره ميكردم
 بود دوباره اسارت و پا و دست شكستن نهايتش

 دوجو راه هزار دارد مردن قصد كه كسى براى ميدانم اما نميكنم پيدا اتاق در تيزى 
 بدرد را پنجره شيشه مشتم تا ميكشد طول ثانيه چند فقط و دارد
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 مميكن نگاهش خيره ثانيه چند ميدارم بر اى شيشه تكه نميكنم حس دردى هيچ 
  سب و بودم خودم عقلم و خوشبختى قاتل ها سال اين تمام نيستم شاكى خدا از اينبار

  عاشقى فرصت ! بود داده فرصت من به خدا 

 داشتم چه هر روى را چشمانم راحت چه من و بود بخشيده من به معينى چون خدا 
 بودم بسته

 به را شيشه تكه !! بستم ، ببندم خودم روى را چشمانم بود رسيده وقتش بار اين و 
 كردم نزديك دستم رگ

  معين خداحافظ 

  ترينم عزيز خداحافظ 

  

 ..است دريده زمان هم را رگم و گوشت و پوست ميدانم كه سوزشى 

 !؟ است شجاعت اين 

  

 زا ميشود خارج دستم مچ از سرعت به كه سرخى خون با هايم بدبختى تمام انگار 
 ميشوند دور بدنم

 نميدهد دست از را مالش نميرود معين آبروى بميرم كه من 

  

 !فداكار؟ يا است احمق عشق و 

  

 ديگر هم زدن پلك انرژى ميگذشت كند زمان داشتم دوست را مردنم لحظه لحظه 
 خيره رو به رو ديوار به ميشدم غرق خودم خون در بود شده خشك هايم چشم نداشتم
  ماندم
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 حس بودم متنفر بميرم باز چشم اينكه از هميشه ببندم را هايم چشم بتوانم كاش 
 اين زا عجيب من و بود باقى دنيا به چشمشان هنوز ميميرند باز چشم كه هايى آدم ميكردم
 ...بودم كنده دل دنيا

 *** 

  

 در ار  پاهايم ، سبكم ميرقصد باد در ميدوم وقتى و است بلند ام كودكى مثل موهايم 
  ميكند لمس را دلچسبى حس وجودم تمام ميبرم فرو زالل اى رودخانه

 لبخندش ميكند دراز سمتم به را دستش رود سوى آن از دارد تن به سپيد معين 
  بسپارم او به را دستم ميخواهم است عشق موهبت بزرگترين

  ميزند صدايم كسى 

 يلدا _ 

 دارم دوست را صدا اين 

 هبود هايم خواب در هم قبال ام ديده را عكسش ميشناسم را مرد اين ميكنم نگاهش 
 برايم دور از ميشود دور اما ميروم سمتش به دارم دوستش است عماد شبيه است
 ميگويد بلند و ميكند اشاره معين به ميفرستد اى سه*و*ب

 بگير محكم دستشو دخترم _ 

  

 !!! عاشق هميشه جهاندار عزيزم پدر 

 را معين باز مهربانى با دهم جاى را خودم آغوشش در و باشم كنارش ميخواهم 
 ميدهد نشانم

 برو عزيزم برو نيست وقتش حاال نه _ 

 ميسپارم او به وجودم همه همراه به را دستم است من سمت به دستش هنوز معين 
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 ثلم ميشود باز هايم چشم آيد مى باال نفسم ميكند احاطه مرا عجيب حسى ناگهان 
 !!! احيا يك

  

 ميكند ترم هوشيار زنى شادمان جيغ صداى 

 بدين خبر خان اتابك به اومد هوش به اومد هوش به _ 

  

 را هايم چشم آورد مى صورتم نزديك را صورتش جوان زن !!اتاقم همان در باز 
 ميكند معاينه

 جوونى خيلى مردن واسه تو دختر _ 

  

 نمميك تقال ميكنم جمع را نيرويم همه نبودم هم مرگ اليق حتى من !!!نشدم موفق 

  بمانم تخت روى حركت بى ميكنند وادارم زور به مرد دو 

 ميكند نگاهم متحير زن ميشوم خيره ام شده پيچى باند دست مچ به 

  نيست خوب حالت برى اينجا از نمونده چيزى باش آروم _ 

  

 ندارد اهميتى اما است شده تار ديدم ، آتشم از اى كوره در ميدانم نيستم خوب 
 ميزنم فرياد

 كنيد ول منو كنيد ولم _ 

 هر و ميسوزى دارى تب تو ساعته ٢٢ اما چيه مريضيت نميدونم من خانوم ببين _ 
  بگو ميكنى مصرف خاصى قرص اگه نمياد پايين تبت ميكنم كار
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 ايمبر  وقت هيچ البته !است؟ مهم اش مريضى برايش دارد خودكشى قصد كه كسى 
 نبود مهم

  

 ميشود وارد ويلچرش با پير اتابك فريادهايم و جيغ ميان در 

  ميدادى داشتى كشتن به خودتو عقل بى دختر خبرته چه _ 

   

 كردم نگاهش نفرت با 

 انداختيم روز و حال اين به تو مهمه؟ من مردنه !پير؟ كفتار مهمه واست _ 

  بود خودت حماقت از نبود من نقشه جز اعتيادت قضيه_ 

 بميرم بزار پسرات روح رو تو بميرم بزار _ 

  

 اندازد مى پايين را سرش اى لحظه 

 وهن به كوچيك گوشماليه يه فقط جون دختر بياد كسى دماغ از خون نميخوام من _ 
 اموالم گرفتن پس واسه امه

  

 زن صداى دارم خفگى حس ميبرد هم را ام آمده در تازه كمرنگ نفس همان گريه 
 ميپيچد اتاق كل در

 هدار  چشه نميدونم نميده جواب ديگه مرفين نيست عادى وضعيتش دختر اين _ 
  ميميره
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 شود تمام سريعتر هرچه كاش بميرم كاش 

  

  

  ...ميروم فرو خواب به دوباره 

  

 در سوپ قاشق چند زور به دارم دست به س رُم هنوز ميگشايم چشم سختى به هربار 
  ميريزند دهانم

 !!! نيست هم ها آسونى اين به مردن 

  

 باال اتابك شدم بيدار خواب از تر سبك يكم اينبار اما است گذشته قدر چه نميدانم 
  است سرم

 خطه پشت شوهرت ؟ شدى بيدار _ 

  

  من مرد !!! من معين !شوهرم؟ 

  

  ميگزارد گوشم كنار را گوشى 

  

  يلدا يلدا _ 

 ا من داستان جذاب و قوى غول لرزان   و گرفته صداى اين 

  

 ست؟ 
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 يه يلدا انداختن روز اين به من خاطر واسه رو تو كه روزى نباشم بميرم بميرم _ 
 بزن حرف كلمه

 _ .... 

   

 بگو چيزى يه ميميرم دارم_ 

  

 .... 

  

 خانومم باش قوى ميبرمت اونجا از ميام ديگه ساعت ٢ تا ميام دارم ميشى خوب _ 
  بيار دووم ديگه يكم

  

 ميزنم صدا قلبم تمام با را اسمش 

 معين _ 

  معين عمر   معين جان   ، جان _ 

 ندارم ارزششو من نيا خدا رو تو نيا _ 

  

 ميگيرد خودش گوش نزديك و ميقاپد دستم از را گوشى اتابك 

  

 همهم واست زنت جون اگه كنن پيدا نتونستن اينجا رو گفتى كه قرصهايى معين _ 
 مردنشو چشمات جلوى ميخورم قسم باشه همراهت كسى هم اگه برسون خودتو زودتر
  ببينى
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 شمو كه مردى مثل ميكند خرجم ترحم كمى نگاهش ميكند قطع را تماسش سريع 
 ...مينگرد وجدان عذاب كمى با اش جنازه به حال و انداخته تله در را خيابانى

  

 رفتم ينپاي را ها پله سختى به و پيچيدند دورم پتويى ميكنند بلندم جايم از زور به 
 به نتهىم فرعى جاده كنار افتادم مى زمين بار چند نميگرفتند را بغلم زير اگر مسير طول در
 !!!بود دنيا آخر اينجا كردند توقف باغ

 ملحق ما به معين كوچك دايى همراه تنومند مرد ٢١ حدود كور و سوت و خلوت 
  ميكرد هدايت ما سمت به را خان اتابك ويلچر هم اسفنديار شدند

  ميداد گزارش وخيم مرا وضعيت و بود نگران مدام جوان زن 

 را او ات ميكشم سر است آمده معين اينكه فكر با ميشنوم دور از كه ماشينى صداى 
 پياده هك ميبينم را شركت وكيل منوچهرى ميكند توقف كه ماشين ناباورى كمال در ببينم
 ميشود

  

 آيد مى جلو نگران ميشود شرمنده من با رويارويى از 

  ميميره داره دختر اين نبود اين قرارمون كردين؟ كار چى باهاش _ 

  

 ميپاشم صورتش روى را دهانم آب قدرتم همه با 

 فروش خود بدبخت _ 

  

 ميكند احترام اداى و ميرود اتابك كنار و ميكند پاك دست پشت با را صورتش 

 ميكند نگاه را ساعتش مهرزاد 

 نكرد دير ميدون يل اين بزرگ آقا _ 
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 مياد داره سرعت آخرين با مياد باشيد صبور _ 

  

  ميپيچم محكم خودم دور را پتو افتم مى زمين روى 

 ردد از نفسم كرد بلند جايم از مرا و انداخت موهايم بين چنگ آيد مى سمتم مهرزاد 
 ميگويد اى زده نفرت صداى با آمد باال سختى به

 نيست نشستن جاى ديگه اينجا پاشو عمارت خانوم _ 

 ميكند من معين بار فحش ميكشد مرا كه همانطور 

 ميزنم فرياد !!! من معين 

 شوووو خفه شو خفه _ 

 ادفري و نميكند توجه اتابك اعتراض صداى به است وحشتناك اش خنده ميخندد 
 ميزند

  بگيره حويلت زنشو تا باغ ته بيارينش بسته دست رسيد وقتى بمونين منتظر شما _ 

  

 ميرسيم است سگ النه شبيه كه مترى ٦ سيمانى اتاقك به جان بى و كشان كشان 
 حكم است دار خار سيم تماما رويش به رو ديوار و است سيمانى اتاق ديوار ٣ و سقف
 يك ولى ميكنم ممانعت بروم اتاق به دم و شاخ بى غول مرد دو همراه كه ميكند صادر

  بيوفتم اتاق كف تا كافيست حركتشان

 شوندمي اضافه جمعشان به ها گرگ ديگر گله كه است نگذشته بيشتر دقيقه چند 
 است صفت بى لشكر اين دار طليعه هم اتابك
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 دهش خبر چه است گرفته دوباره جان قلبم ميرسانم ها دار خار سيم نزديك را خودم 
 اش بسته هاى دست وجود با كه ميخورد چشم به مردى نامردان آن جمع بين از ؟ است
 ...است مهلكه اين مرد تنها

  است پريشان و آشفته صورتش روى موهايش 

 تىوق است شده شكسته و خميده قد چنين من معين كه است گذشته قدر چه مگر 
 چند گرگ جماعت اين اما ميزند فرياد را نامم و ميدارد بر خيز افتم مى من به چشمش
 ميزند پا و دست ميگيرند را او نفرى

 !!!دم و شاخ بى غول چند چنگال از رهايى است محال اما است قوى من مرد 

 ادايست سينه به دست معين روى به رو و من به پشت درست اتاقت بيرون مهرزاد 
 بود شده سخت معينم ديدن كه طورى

  

 است معامله اين شروع خان اتابك صداى 

 باشى اومده تنها كه باشى عاقل اونقدر هنوز اميدوارم _ 

  

 است گرفته عجيب معين صداى 

 ؟ ميكنى گيرى گروگان كه رسيده جايى به كارت _ 

  

 ميخندد بلند صداى با پيرمرد 

 كمكش خلوت جاى يه آوردم معتادمو نوه من !ميزارى؟ گيرى گروگان اينو اسم _ 
 فاقىات قراره نه مسلحه كسى نه اينجا كنى كمكم كردم دعوت رو تو االنم كنه ترك كنم
  كنيم معامله مرد دوتا مثل ميخوايم بيوفته
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 است خشم از پر هم اش گرفته صداى همين 

 واسه كردى جمع خودت دور آدم كلى بستى منم دستهاى كردى زندانى منو زن _ 
 چيه؟ اسمش اين جنايتات

 :ميكند دخالت مهرزاد 

 كردنته گوش وقت نيست تو زدن حرف جاى اينجا !! كه بازه نطقت هنوز معين _ 

  دايى اسم به تف وجودت تو مردونگى جو يه از دريغ _ 

 وت ديگه اينجا بيرون؟ بندازنمون خودمون خونه از كردى حكم وقتى نبودم دايى _ 
  !!! نميكنى آقايى

  

 :كرد جمع را بحث اتابك 

 دش تموم ما كاراى كه بعدم روز چند كنى درمون دوا زنتو ميتونى بعد كن امضا _ 
  برى و بگيرى دستشو

  

 زد فرياد معين 

 ميخواين كه كوفتيو هر ميكنم امضا بده _ 

 پول به رو همه روز چند اين بتونه تا مهرزاد به ميدى چيو همه وكالت ، چى همه _ 
  كنه تبديل نقد

  

  :گفت و كرد منوچهرى به رو  

  داشت؟ قيمت قدر چه شدن اينا سگ _ 
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 بود انداخته پايين را سرش منوچهرى 

 :ميلرزد صدايش من معين 

 كشيده جا اين به زنم خاطرش واس كه مالى اون من كنين تموم كارو سريع _ 

  

 خورد سگ !!روش ميندازم توف رو شه 

  كنم امضا بيارين 

  

 ميگويد هايش آدم به رو بلند صداى با اتابك 

  نيست كردن رم وقت االن ميدونه من نوه كنيد باز دستشو _ 

  

 ببينم تر راحت را جانم آرام بتوانم تا ميكشانم اتاقك ديگر سمت را خودم كمى 

  اند كرده اسيرش نفرى چند هنوز اما كردند باز را هايش دست  

 رس و ميشوم شرمگين كه دارد غم آنقدر هايش چشم ميكند تالقى هم با نگاهمان 
 ميشنوم را هايش فرياد اندازم مى پايين

  ميميره داره زنم بدين بهش دادمو كه قرصها اون _ 

 ميخندد كريه مهرزاد 

 ميراث آقاى و مالك ديگه كه بدى نجات ميتونى وقتى رو ات مردنى زن اين دكتر _ 
  نباشى خان آقا

  

  ميكشمت ميخورم قسم ميكشمت مهرزاد _ 

 بخورى نميتونى گوهى هيچ كه فعال _ 
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 و ميام دنبالت دنيا آخر تا ميخورم قسم مو يه فقط شه كم سرش از مو يه اگه _ 
 ميكنم نابودت

 هيادت نكردى حركتى هيچ شد اسير غاز چندر خاطر به من بچه كه زمان اون خوبه _ 
 ميخوره عياشيشو و حماقت چوب داره اينجا زنت االنم عياشيشه و حماقت چوب گفتى

  

 !! آوردم نمى در سر مهرزاد حرفهاى از 

 زد؛ فرياد كالفه معين 

 داشپي كه اونى آخرم !!!نبود اسير بود كرده فرار دخترت كردم كار همه من لعنتى _ 
  ؟ بود كى داد تحويلت و كرد

 كنى تجربه هم تو بايد كشيديمو زجر مادرش و من كه روزهايى اون بود شده دير _ 

  

 غازه؟؟ يه من صد حرفها اين وقته چه االن مهرزاد:كرد قطع را حرفش اتابك 

  

 را ارخودك نفرت با معين ببرد معين براى را مدارك كه كرد اشاره منوچهرى به رو بعد 
 با يارمب طاقت نتوانستم گرفت جلويش را كاغذها تند تند مردك و كشيد منوچهرى دست از
 زدم صدا را نامش شرمم همه

  معين _ 

  

 كرد خواهد ذوب شرم از مرا آخر نگاه اين آورد، باال را سرش 

 مادرت روح رو تو معين بگيرن ازت چيو همه اينا نزار نكن امضا قرآن رو تو معين _ 
 ندارم ارزششو من نكن امضا
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  ندارم ارزششو من :كشيدم فرياد بعد و 

 ندچسبا خودش به و كرد بلندم زور به و گرفت را كتفم اتاقك داخل مردهاى از يكى 
 !!شد قطع صدايم داد فشار گردنم روى را آرنجش و

 :ميزد فرياد گرفتنش باز دويد سمتم و زد فرياد داشت جنون حالت ديگر معين 

  كن ولش آشغال نزن بهش دست كثافت _ 

  

 ميكنم خواهش مريضه :گفت اتابك به رو ميكند التماس مادرش به كودكى مثل 
 ندن عذابش بگو

  

 !بودم؟؟ كرده چه مرد اين با من !!ميكرد؟ التماس من غرور كوه 

  

 بود بريده را امانم سرفه افتادم زمين به و كرد رهايم مرد اتابك اشاره با 

  

 خوبى؟ يلدا يلدا _ 

  

 !!! گرفتم اش ناديده احمقانه چه كه محبتت و بزرگوارى اين فداى جانم و دل 

  پيشت ميام االن ميشه تموم نگو هيچى نگو هيچى باش قوى يلدا _ 

  

 روى كه كاغذها است بدتر شكنجه هزار از كه ميكند ام شرمنده چنان ات مهربانى 
  ميدارد بر را بود افتاده زمين

  ماشينه داشبورد توى مداركم بقيه و ماشين سووييچ ميكنم امضا رو همه _ 
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 ميزند كف مهرزاد 

  

 !!! باالخره پس شدى عاشق عزيزم خواهر پسر _ 

 تا ردمنميك فكر گرفتى اهدافت به رسيدن واسه رو پاپتى دختر اين كرديم فكر همه 
 بره تيشميفرس راه وسط ميدونيشو ننگت مايه ژاله مثل كه بود اين گمونم بياى پيش اينجا
  خيلى خيلى اومد خوشم خيلى

  

 است كالفه اتابك 

 شه ختم قائله اين كنه امضا باش ساكت مهرزاد _ 

 بگم كوچيكترم خودم از سال ٢٥ زاده خواهر به كردى مجبورم عمر يه آقابزرگ هه _ 
 بر وهعال بايد نيستم غيرت بى مهران مثل من كنه له پاهاش زير رو ما و كنه آقايى !! چشم
 بده دست از ناموسشم اموالش

  

 كرد اى اشاره اتاقك داخل مرد به بعد و 

 !؟ بود شده ديوانه مهرزاد 

 ينكها جز نميفهميدم هيچ ميخنديد بلند مهرزاد ميزد فرياد معين ميزد فرياد اتابك 
 كرد سعى آورى چندش خنده با و رفت بلوزم هاى دكمه سمت به اتاقك داخل مرد دست
  سد*و*بب مرا

 التماس و ميكرد صدا را معين ميزدم پا و دست فقط نداشتم قدرت نداشتم جان 
 ميكردم
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  ميداد فحش و ميزد فرياد فقط بودند گرفته را معين 

 :ميزد فرياد اتابك 

  

 خواهر زنه نامداره ناموس دختر اون نبود ما برنامه توى اين شدى روانى تو مهرزاد _ 
  زادته

  

 !!!بود آمده درد به مهرزاد تصميم از اش نداشته وجدان هم پير اتابك 

  

  :ميگفت و ميخنديد 

 وامميخ مالشو هم من ببينه مردو يه شدن خورد و تحقير زجر بزار كنه تماشا بزار _ 
  مردونگيشو هم

  

 ادمهرز  هاى آدم از يكى با اسفنديار نميكرد اطاعت كسى ميداد دستور هرچه اتابك 
 افتاد زمين روى هوش بى لگد و مشت بار زير ولى شد درگير

  

 بود شده پنهان درختى پشت زده وحشت منوچهرى 

 از براى متعصبش مرد هاى چشم مقابل در كه زنى ميدانست مرا حال خدا فقط و 
 !!!ميكند تالش عفتش و ناموس ندادن دست

 رامآ صفت هيوال مرد ميكردم التماس ميزدم چنگ من ميزد فرياد ميكرد تقال معين 
  بود شده باز پيراهنم هاى دكمه همه كم كم ميكرد حركت چركش لبخند با آرام
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 من مرد شكست نميداد فحش نميزد فرياد ديگر افتاد زمين به زانو روى معين 
  شكست

  ميكرد گريه 

  

 قالي كند خار را مردى چنين كه زنى !! آتشم اليق من كن آماده برايم را جهنم خدايا 
 است آتش

  

 و آدمت ميشم عمر آخر تا خودم نزنه بهش دست بگو كنه ولش بگو مهرزاد _ 
  غالمت

  

 !؟!ميكند گريه 

  

 ا داخل مرد 

  

 و است افتاده زمين روى چنين كه اين اند زده بهت همه ميكند صبر اى لحظه تاقك 
 !!ت؟اس نامدار معين ، سلطنت اين غرور پر آقاى ميكند التماس و ميريزد اشك متضرعانه

  

 ميشود زخمى دستانم ميشوم ها خاردار سيم آويزان ميروم ها خاردا سيم سمت به 
 نيست مهم ولى

 ميكنم التماس باشم قوى بايد ام شده قوى اما آيد نمى بند هقمم هق  

 نكن گريه معين _ 

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 564 

 !!! نكن گريه اينا جلوى : ميكشم فرياد 

  

 !!!است افتاده روزى چه به من مرد آورد مى باال را سرش 

 !!! من بر مرگ اى 

  

  عاشقتم يلدا _ 

 ميكند تكرار مدام را اين اش گريه ميان و آرام 

 !!!ام مرده آرام و خوشبخت هم بميرم حاال اگر خدايا 

  

 دوخته عشقم چشم در چشم من ميكند تهديد را مهرزاد و ميزند فرياد مدام اتابك 
 ... ام

 و ميشود تمام خوش پايانى با وحشتناك فيلم اين آنى در انگار و نميبينم هيچ 
 !!!ميگيرد را چشمم جلوى فيلم اتمام سياه صفحه

  

 را نامم معين هستم دنيا اين با وداع حال در لبخند با و افتم مى زمين روى آرام 
 ...بود همين شنيدم كه چيزى آخرين و ميزند فرياد

 ٥٢ قسمت پايان 

  

 او نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٥٥ قسمت ٥٥# 
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 ...ميشوم خيره ها دست دور به 

 ...مينگرم نور دل در كور اى نقطه به 

 ... و من و من تنها ! هستم "من" كور نقطه آن و 

 است؟ گرفته نشات كجا از من تاريكى ، روشنايى همه اين دل در 

 !است؟ برده تاراج به را چيز همه رحمانه بى چنين غارتگر كدامين يكباره به 

 ،به من اين چهارچوب تنها و ام ريخته فرو كه سالهاست سست بناى چنان من 
 ...برجاست پا من چون هاى من   نگاه در ظاهر

 چنين از غافل ، غرور اوج در خود گاه حتى ديد نخواهد را كسى ويرانى كسى 
 ...ويرانيهاست

 ...و ترس،غفلت،طمع،دروغ رحمانه بى هجوم 

  !؟ جام بر پا هنوز چگونه 

 است؟ من آن   از هنوز چگونه من اين سرزمينى 

 از هنوز كه است بودنش باور   شايد! ديگريست كس مملوك اين اصلى مالك شايد 
 ...است كرده محافظت ها تاريكى اين مقابل در من من  

 !منيّت مقابل در است امنيت حضورش 

 ...امنيت 

  

 ***  

 پر ارمب كوله ام شده متولد تازه كه هستم طفلى شبيه ميگشايم چشم وقتى اينبار 
 !!تهى از است

  آرام و سبكبال 
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 آورم مى دنيا اين به خودم همراه تلخى حس نه دردى نه 

 متوجه ات است كافى نگاه يك تنها است افتاده صورتم روى اتاق پنجره از زيبايى نور 
  هستم اتاقم امن حريم در شوم

 !نيوفتادم؟ گذشته اتفاقات ياد اى لحظه حتى دقايق آن در چرا 

 وابخ به برادر بخش آرام وجود اما نيافتم را او گشتم معشوق دنبال و برگرداندم سر 
 خواب در مظلومش و زيبا صورت آورد مى هايم لب روى را لبخند تختم كنار در ام رفته

 است تر خواستنى

 ...بودم دلتنگش قدر چه 

 !!!است پيچى باند دستانم تمام كنم نوازشش و شوم بلند ميكنم سعى 

 ها رخاردا سيم پشت صحنه بياورم خاطر به تا است كافى لحظه يك تنها لحظه يك 
 !!!! را

  

 در وحشتناكى درد متوجه تازه و ميكشم را دستم ميگيرد را وجودم تمام وحشت 
 است كرده ايجاد كندم كه سرمى سوزن خالى جاى كه ميشود دستم

 !؟ معين 

 !بود؟ گذشته ما سر بر چه 

 بود كجا معينم 

  

 ميزنم فرياد را اسمش 

 ميدهم تكان ها ديوانه چنان كه را سرم ميشود نزديكم هراسان پريده خواب از عماد    
 ميگيرد دستانش ميان محكم را
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  باش آروم دلم جان باش آروم _ 

 !دارد؟؟ تن به مشكى برادرم 

  

  ميشوم نحس رنگ اين متوجه تازه 

 كنم هجى را گذشته ذهنم از كه سوالى نميكند ام يارى زبانم  

 كجاست من معين   معين _ 

 اينجام من باش آروم خدا رو تو خوشگلم آبجى مياد مياد _ 

  

 ميگويد؟؟؟ دروغ شدنم آرام محض ميگويد؟ دروغ 

  

 ميكشم جيغ و نميشوم آرام 

  

 هرچه نمنك تقال تا ميكند بغلم محكم و ميزند فرياد را سيما نام بلند صداى با عماد 
 نميرسد برادرم قوى و مردانه زور به زورم ميكنم سعى

 كن ولم عماد كن ولم _ 

 ميكشم جيغ 

 معيييييييين ميخوام، معينمو من كجاست من معين _ 

  

 ميدهد فشارم آغوشش در بيشتر 

 اينطورى نكن باش آروم مياد خدا به مياد _ 
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 ككم سيما به !! عمادم آغوش اسير هنوز ميشود اتاق وارد هراسان سرنگى با سيما 
 آتش نخرم بر آبى چنان ميرود فرو ام عضله در كه سوزنى ميدارد نگه ثابت را پايم و ميكند
 ميگويم وداع را معين بدون بيدارى و ميشوم سبك باز من و است

  

  

 ندارم را هايم چشم گشودن قدرت اما ام شده بيدار است گذشته قدر چه نميدانم 
  است شده فلج بدنم اعضاى تمام گوشهايم جز انگار

  

 ..دارد را هايم زخم تمام مرحم حكم جانانم جان صداى 

 !!!باشد؟ خواب يك تنها اين نكند من خداى واى 

  

 نيستم خواب شوم مطمئن تا ميسپارم گوشهايم به را نيرويم همه 

  

 !تتنهاس كنه حس است شده ترد كنه حس راه اين تو نبايد دختر اين عماد ببين _ 
 كنيم كمكش بايد واسش سختيه راهه

  

  است خودش صداى 

 ميكند بيداد كه هم عطرش 

 بدهكارتم قدر چه خدايا شكر خدايا  
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 ندارم را جانانم جان تماشاى و هايم چشم گشودن توان چرا 

 است كرده سستم چنين كه بخشى آرام به لعنت اى 

  

 ميشوم عزيزم عماد خداحافظى و خروج متوجه و ميگذرد اى دقيقه چند 

 يكندم نوازش را صورتم و است نشسته كنارم ميكنم حس تر نزديك كمى را عطرش  
 بودم هايش نوازش تشنه قدر چه

 !!!ميدهد قدرت چشمانم به ها نوازش اين 

 گود هايش چشم زير دارد تن به مشكى است شده تر بلند هميشه از ريشش ته 
 ميكند خودنمايى تازه بخيه چند ابرويش گوشه در است افتاده

 ميزند لبخند چشمهايم گشودن با 

  

  كرده صدا و سر خيلى شنيدم شده؟ بيدار من دختر   _ 

  

 داشت را بدهد قرار مخاطب مرا كه صدايش دوباره شنيدن آرزوى جانم همه 

  

  دارم دوستت _ 

  

  من دارم دوستت شنيدن با ميشود تر شيرين لبخندش 

  بهم كن ثابت _ 

  

 !!بود نشده ثابت معين براى عشقم !بودم؟ نكرده ثابت 
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 داد؟ نجات رو ما كى _ 

  خدا _ 

 معين؟ شد چى _ 

  ميكنم تعريف رو همه واست شى بهتر يكم _ 

  شده چى ؟ تنتونه مشكى چرا خوبم من _ 

  

 ميگيرد اش مردانه دست در محكم را دستم 

  

 داخ خواست نكن فكر منفى چيزهاى به تو شكر رو خدا خوبيم همه كه فعال يلدا _ 
 شه ختم قضيه اين اينجورى كه بود اين

  

 ؟ كجاست ام عمه _ 

  شه خوب زود كه باشيم بايد اميدوار ولى نيست خوب روزش و حال _ 

 مشكى هاى لباس اين پشت بود كجا معين پريماى !مهربانم پروين! عزيزم عمه 
 !بود؟ چه عماد و معين

 مرده؟ من عمه ! معين _ 

  

 ميكشد هم در اخم 

 ميارمش شه بهتر !! نه !؟ حرفيه چه اين _ 
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  خونه 

 كيه واسه مشكى اين كردى جونم نصف _  

 آقابزرگ _ 

  

 !!!بود؟ مرده پير اتابك !؟ اتابك 

 داشتى؟ نگه عزا هيوال اون واسه تو معين _ 

 دستش و كرده ترك رو دنيا كه كسى سر پشت ضمن در مديونم بهش ناموسمو _ 
 روحش و شه بخشيدبه هاش*ا*ن*گ شايد نزنيم حرف بد بهتره دنيا همين از كوتاهه
 بگيره آرامش

  

  !!!بود بزرگوار من معين 

 اومد؟ سرمون به چى _ 

 !؟ شد تموم طور چه بدونى دارى اصرارى چه يلدا شد تموم _ 

 بگو من جان بگو_ 

 و هبيار  حرف به بهروزو تونست عماد خونه زد زنگ بود برده بو قضيه از جون خانم _ 
  نياد همراهش كه كنه قانع رو پريما بود نتونسته بود گرفته رو آدرس

 پريما و اون و رفت خطا ولى كرد شليك شكارى تفنگ با عماد رسيدن كه وقتى 
 رهاخب بى اون از كدوم يه ميكرد التماس و ميزد پا و دست فقط بيچاره زن شدند گرفتار
 اون ولى مردى ميكردم فكر من و بودى بيهوش تو رفت حال از و زد اش سينه به بدى ضربه
 معماد اينبار رسوايى اين واسه بودن كرده جمع عزمشونو نبودن بردار دست ناموسا بى
 شبه رو شكارى تفنگ همون و كرد كمك آقابزرگ به منوچهرى شد چى نميدونم بود شاهد
 ... خودش به بعد و كرد شليك مهرزاد به اونم رسوند
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 داد ادامه سپس و كرد سكوت لحظه چند رسيد كه حرفش اينجاى به 

  بود شده دير خيلى ولى رسيدن ها پليس _ 

 پرسيدم وحشت با  

 شده چش عمه _ 

 شكر رو خدا اما بود رسيده آسيب قلبش به و شكسته اش سينه قفسه دنده _ 
 ، ننك پرستارى ازش خونه ميارمش بيرون بياد كه يو سى سى از بود آميز موفقيت عملش
 شد؟ راحت خيالت

 مرد؟ مهرزاد _ 

 هباش براش مناسب ميراث تنها خان اتابك ويلچر كنم فكر ولى متاسفانه نه _ 

  

 بود شده راحت خيالم كمى 

 ميريزم هم به بيار در رو عزا رخت معين _ 

 و نيمك آبرو حفظ بايد گذشته ما به چى كه نميدونن مردم شده فوت بزرگمون پدر _ 
  تولد مثل دقيق قائلم احترام هميشه مرگ براى من

  

 شد مانعم كه شوم بلند جايم از كردم سعى 

 كنه ترك تختو اين نميتونه فعال كوچولو خانم _ 

  

 كردم نگاهش متعجب 

 چرا؟ _ 

  شه ثابت وضعيتت كنى صبر بايد شه مساعد حالت وقتى تا _ 
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 ميميرم؟ دارم ؟ چيه مريضيم چمه؟ من _ 

  

 بود خشم با توام صدايش بود شده عصبانى 

  ديگه بسه ميزنى مير و مرگ حرف دارى مدام يلدا _ 

  

 بودم معين نگران ! خودم از بودم شرمنده 

 بپرسم ميتونم هم آخرم سوال يه _ 

 :گفت كالفه 

 آره آخريشه اگه _ 

 شده چت چيه؟ صورتت بخيه اين _ 

  

 كشيد عميقى نفس و بست لحظاتى براى را هايش چشم 

 نمياد؟ يادت_ 

 نه _ 

 سمتم اومدم ديدمت حال اون توى و رسيدم كه موقع همون نبود خوب حالت _ 
 چشمم تو زد يكيشون

  

 را ناكوحشت دقايق آن اعظم قسمت ميدانم كه بود بد حالم اينقدر بود گرفته بغضم 
 ؟!بودم نديده

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 574 

 خطر به را عزيزانم از خيلى جان بود ممكن كه بودم وحشتناكى فاجعه مقصر من 
 نميكرد رهايم اى لحظه شرمندگى و بياندازد

 معينم هاى اشك و زخم ياد به ! باريد و كرد قرارى بى بغضم 

  

 كند پنهان را چشمانش اسير اشك حلقه تا ميگرداند بر رو 

 نكن گريه ديگه يلدا بسه _ 

  ميبخشى؟ منو _ 

 فعال ! هن ، ببخشم اشتباهاتتو همه كه نميشه اين دليل گفتم بهت حسمو اينكه _ 
  ببخشمت نميتونم

  

 !!نداشتم چيزى شرمندگى جز من و داشت حق 

 شرمساريتم مايه من بردم آبروتو _ 

 با ناال من، جز كردى اعتماد همه به هم باز ولى ميكنم درستش برگرد بهت گفتم _ 
 ميدونم و راهو نصف كردى اشتباه فهميدى كه همينقدر نميشه درست چيزى سرزنشت
  نيست آسونى راه و رفتى

  

 !!!نكرد نوازشم اما گزاشتم اش سينه روى را سرم 

 ببخشم تو فقط ميرم پياده راهو همه ببخشم فقط _ 

 نه؟ يا بودم گفته داره، تاوانى اشتباهى هر بودم گفته بهت _ 

  

 اوهوم : گفتم مظلوميت با 
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 يكنمم سعى منبعد ميكنم كمكت و كنارتم فقط االن بودم من اشتباهت اين تاوان _ 
 از يلىخ شايسته البته و داره كمك و حمايت به نياز كه كنم نگاه بچه دختر يه مثل بهت

  نيستى قبليت امتيازهاى

  ببخشمت ميتونم اونوقت ميكنى طى موفقيت با راهو اين تونستى وقتى 

  

  

 اما ردميك حمايتم و بود مانده بود گرفته نظر در برايم را زندگى تنبيه بزرگترين 
 كنم ثابت را لياقتم بتوانم كه زمانى ، راه پايان براى بود داشته نگه را عشقش

 ...داشت شكر جاى بود نكرده تردم و بود مانده كه همين 

  

 او ىب تنهايى اين و تخت اين تحمل برد را جانم از نيمى انگار رفت اتاق از كه وقتى 
 !!! داشت مردن حكم برايم

  

 تمحب و نميكرد سرزنشم عماد كنم ترك را تختم توانستم تا گذشت روزى چند 
  نميكرد دريغ را اش خالصانه

 مرا اينكه از اش جانى بى و ضعف همه با و آورد خانه به را عمه قولش طبق معين 
 با كه خدايى بودم خدايم شاكر نيز من و ميكرد شكر را خدا فقط و فقط ميديد كنارش در
 بود نگذاشته تنهايم وقت هيچ حماقتم همه

 بروم دادگاه به شدم مجبور عماد و معين با بارى چند 

  شد قائل تخفيف منوچهرى براى قانون و داشتند سنگينى حكم مهرزاد و بهروز 
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 اب معين و كردند ترك را خانه خودشان خواست به بلكه معين اجبار به نه ها عمه  
  كرد پرداخت را يك هر االرث سهم تمام سخاوت

 ...بود شوهرش عزادار هنوز جون خانم 

  

 مواظبم چشمى ٢ نبود خانه معين كه ساعاتى ميكرد مراقبت من از مدت تمام سيما 
 بود

  

 مميزد فرياد و ميكشيدم درد ميرفتم پيش مرگ حد تا گاهى دارد حق ميدانستم و 
 ميكوبيدم ديوار و در به را خودم و ميشد غالب من بر خال احساس

 و شكستم را اتاق وسايل تمام باخته كامال را عقلش كه بودم آدمى شبيه آخر بار 
 التماسم مدام حالش آن با كه عمه مراعات حتى كردم بيچاره زن بار داشتم فحش هرچه
  نميكردم را باشم آرام كه ميكرد

 باال طبقه به زده وحشت دو هر آمدند خانه به عماد و معين موقع همان درست 
 مينگريستند افسوس با مرا خانه اهل همه شدم شرمگين خودم حالت از اى لحظه و آمدند
  است عالم ترين مهربان برادرم ميدانستم افتادم عماد پاى به كردم التماس

 بار يه همين بگو بهشون بگو بهشون تو خدا رو تو خدا رو تو ميميرم دارم عماد _ 
  قرآن رو تو يبار همين فقط

 ميريخت اشك مهابا بى عماد 

 به و كرد بغلم ، ميكرد مراعات ولى بود عصبى كرد بلندم جايم از و شد خم معين 
 اقات از را همه و كرد پرتم تخت روى نكرد توجه زدم جيغ و پا و دست هرچه برد اتاقم سمت
 كرد بيرون

 آره؟ آوردى كم _ 
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 بود افتاده شماره به نفسم 

 ازت نميخوام هيچى بدت بهم قرص چندتا فقط خدا رو تو ميميرم دارم _ 

 تادمع زنه يه اسم نميخوام ميشيم جدا محضر ميريم صبح فردا ولى ، ميدم باشه _ 
  باشه شناسنامم تو ضعيف

  

 بود شديد خيلى دردم اما ميكردم وحشت آمد مى كه جدايى اسم هم حالت آن در 

  خوردم گوه معين _ 

 باش مودب هيس _ 

 همين فقط بخوابم بزن بهم بخش آرام يه بيا _  

  

 !!!ميكرد التماس آرامشش براى طور چه بود متنفر آمپول از كه يلدايى 

  

  ! نه _ 

 ميميرم _ 

 ؟ كردى چه خودت با ببين ، نميميرى _ 

  

 كه بود كرده گريه برايم اينقدر روزها اين دختر اين كرد صدا را ساره و زد فرياد بعد 
 ميريخت اشك هنوز آمد اتاق به سريع بودم شرمنده رويش از

 آقا بله _ 

  كنيد مرتب اتاقو بعدم كنه آماده جوشونده يه بگو شريفه به گرفتن، آبغوره بسه _ 

 آقا چشم _ 
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 حالت در سرم بود بريده را امانم درد بدن ميلرزيدم و بودن كرده بغل را زانوانم 
 شوم بلند جايم از كرد كمكم داد خوردم به كه را هايم قرص بود انفجار

  كن گوش حرفم به فقط ميشى خوب _ 

  

 و ها لباس همه خاكش و بودم شكسته را گلدان بودم نرفته حمام بود روزى چند 
 ردك كمكم و آورد در را اش رسمى هاى لباس رفت حمام سمت به بود، برگرفته در را موهايم
 دهم انجام را اينكار خودم نداشتم جان حتى بياورم در را هايم لباس هم من

 كرد كمكمم و كرد پر را وان مهربان و دلسوز پدرى مثل معين ولى داشتم شرم 
  كرد آرامم كمى آب بخش آرام و مطبوع گرماى بنشينم

 باشه؟ كن گوش فقط اينجا بزار سرتو ببند چشماتو _ 

 نمك عمل حرفهايش به ميكردم سعى گذاشت بخش آرام اليت موسيقى يك برايم 
 عدب كمى و داد ماساژ را سرم ميپيچيدم خودم به و ميكردم گريه آرام و داشتم درد هنوز اما

 !! بود دنيا مخدر ترين قوى بدنش كردم حس وان در را حضورش

 او روى من و بوديم كشيده دراز وان در دو هر كشيد آغوش در را من و كرد كمكم 
  بود اش سينه روى سرم كه طورى بودم گرفته قرار

 ، موسيقى و آب صداى ميشد كمتر و كمتر دردم ميداد ماساژم ماهرانه و آرامى به 
 بود گر معجزه كه هايش زمزمه ميكرد آرامم قدرتمندش هاى نوازش و معين گرم تن

  

 تمومه ديگه روز چند كنى تحمل ديگه يكم بايد فقط ميشى دارى خوب ديدى _ 
 دوستت همه خونه اين تو ميكنى اذيت ديگرانو خودتو فقط باشى بدى دختر باش آروم
 ىبرگردون بهش زود زود زنشو منتظره هم معينت پيششون برگردى دوباره منتظرن دارن
 نميكنه ولت ندى بهش تا خوشگل نى نى يه ايندفعه شده طاقت بى خيلى



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 579 

  

 ايمه ران بود بلد خوب را كارش معين و كرد زندگى به شروع قلبم در دلچسبى حس 
 بود كمرم نوبت حال و ميداد ماساژ را

  ها باشه مامانش چشمهاى رنگ چشمهاش ميخوام خوشگل دختر يه _ 

 گرفت شكل لبهايم روى لبخند كردم ذوق 

  باباش شكل پسر يه نه _ 

  كنه؟؟ كار چى زشت غول دوتا با داره ه*ا*ن*گ مامانش نه _ 

  دنياست غول خوشگلترين من جادوى چراغ غول _ 

  فشرد اش سينه در بيشتر مرا و داد ماساژ را گردنم 

 گذاشت سرم روى اى سه*و*ب 

 ؟ بخره رو دنيا عروس لباس خوشگلترين واست ميخواد غوله آقا ميدونستى _ 

 جا بر پا ميتواند هم شرايط ترين مهلك در كه دنياست حرفى ٢ تنها اميد !!اميد 
 ...دارد نگهت

 ٥٥ قسمت پايان 

  

 پاك ايزد نام به 

  

 ميميرد امشب مرد اين ٥٦ قسمت #٥٦ 

  

 !!بود بلد خوب قدر چه را مادرى من مادر   بى معين 
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 با و آرام زد شانه را موهايم كرد مرطوب كرم با را دستهايم و پوشاند را لباسم خودش  
 گزاشت دهانم در را ام جوشانده صبر

 !!شد آرام وجودم وجودش بركت از بودم شده آرام 

 معين _ 

  جان _ 

 بميرم نميخوام من _ 

 كرد اخم شد سفيد آنى در صورتش 

 بميرى نيست قرار _ 

 معين؟ چمه من نيست درست چيزى يه ميكنم حس _ 

 بود نشسته صورتش روى غم غبار بود كالفه 

 يه سال ٢٢١ ميتونى كنى مراعات كه وقتى تا نيست خطرناك تو مريضى يلدا _ 
  مطمئنم اينو من باشى داشته عادى زندگى

 ؟ چيه اسمش خوب _ 

 ... مغزت از قسمت يه _ 

  خورد را حرفش كرد سكوت 

  ؟ چمه من بگو معين _ 

 يجانه داره نگه متعادل بدنتو حرارت درجه نميتونه فقط نميدونم درست والله به _ 
 مدت اين همه شى مرنژيت دچار ممكنه كنى تب شه باعث كه هرچيزى و خوردگى سرما و
 است ناشناخته ولى گرفتم كمك حيطه اين تو ها متخصص بهترين از

  

 بود شده نگرانم انداختم پايين را سرم كردم بغض 
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 انرژى و مريضى اين فكر با نميخوام منبعد نشد هيچيت و چته ندونستى سال ٢٢ _ 
 مهه كردى ورزش چون سالها اين تمام شى خوب كن سعى فقط كنى فلج زندگيتو منفى
 چه ، ميكنيم شروع ورزشو شده حساب دوره اين اتمام بعد بعدم به اين از بوده مرتب چى
 طوره؟

  

 !!!بغض اين به لعنت داشتم بغض بودم كرده بغض 

  بميرم نميخوام من معين _ 

  

 ىهمگ شامو ميخوايم امشب كن استراحت يكم ، بد دختر ميزنمتا بگى ايندفعه_ 
  باشيم باهم

  

 ميكشم خجالت نميام من نه _ 

  آورد باال را سرم و گرفت را ام چانه  

 داريم اشتباهاتى ما همه ميكنه اشتباه آدمى هر _ 

  من اندازه نه _ 

 يه با بودم فرمون پشت سرخوش و مست خرابيم كله و جوونى اوج تو شب يه _ 
 بچه سرپ بيمارستان بردمشون برگشتم بعد ولى كردم فرار كردم تصادف مادرش و بچه پسر
 رفتمع ته اونم بستم عهد خدا با ولى بودم كرده اشتباه ! بود مرگ حد در حياتيش عالئم
  بود خونش تو بعد ماه يه سرحال و سالم بچه پسر كرد معجزه و كرد خرج

 هم آداب مبادى آواى حتى كرده زياد زندگيش تو خريت و اشتباه هم عماد  
 داره خودشو خطاهاى

  مهمه خطا جبران 
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 خوبى خيلى تو _ 

 عالف شما كن استراحت اينه منم تاوان نيستم مقصر كم وضعيتت اين تو هم من _ 

  

 گزاشت بازويم روى اى سه*و*ب كشيد رويم را پتو 

  

  رفت و كرد آرام مرا من معين 

 *** 

 هايم آلودگى تمام وجودم و خونم از كم كم ميكردم حس گذشت كه روزى چند 
 بودم گرفته جان ميشود خارج

 عمه دنميگذاشتن كم برايم ميرفتيم گردش ميكرديم ورزش عماد و معين با صبح هر 
  بود گرفته اى تازه روى و رنگ زندگى بود شده بهتر

 مرا خان اتابك خواهر ميداد آزارم ها نگاه سنگينى خان اتابك چهلم مراسم در 
 مهم برايم چيزى ام خانواده و عشق و معين جز من نبود مهم برايم خواند بدقدم عروس
 نبود

  

  ميشد باران شكوفه هم من دل ، طبيعت همراه و رسيد راه از عيد كم كم 

  

 راحت خيالم و بودم سپرده معين به را خودم اما آمد مى سراغم سرگيجه و تب گاهى 
 بود
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 بايىزي سين هفت سفره آوا با بود گرفته اى تازه بوى و رنگ خانه تحويل سال شب 
  بوديم چيده

  پوشيدم را بوديم خريده آوا با قبل روز چند كه هايى لباس 

 داشت بلندى حرير دنباله رو از كه دكته سفيد كوتاه پيراهن 

 طرف يك كوچكى مخمل سفيد سر گل با با را ميشد جمع كمى حال كه را موهايم 
  كشيدم لب به را مخصوص زرشكى رژ و آراستم را هايم چشم كردم جمع سرم

 نميشود ناراحت معين و نيست خانه در امشب اى غريبه مرد ميدانستم 

 نبودند خانه عماد و معين 

  ميكرد ذوق كلى جديدش لباس با جان شيرين ميكرد دود اسپند مدام عمه 

  ميكرد نگاه را همه عشق با جان خانم 

 گازش همه مدام كه بود شده خواستنى آنقدر پاپيونش و شلوار و كت با مهرسام 
 ميريخت اشك و ميگرفتند

  

 كردم بارانش سه*و*ب آغوشش در معمول طبق رسيد خانه به زودتر عماد 

 شده چى من دماغوى اوف _ 

  پايين نياد خواهرت كارى كالس كه بيا بگير دوش برو _ 

 شد راهى اتاقش سمت و كشيد را ام بينى 

 يالمخ ديدم كه را ماشينش ايستادم پنجره كنار راهش به چشم بود كرده دير معين 
 بود شده زده باال خاصى مدل موهايش و بود رفته آرايشگاه شد راحت

 آورد اتاق به ماشينش از بزرگى گل دسته و كرد كمك خدمتكار 

 دنبالم هم شيرين و مهرسام رساندم ورودى در به استقبالش براى را خودم سريع 
 دويدند
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  شديم آويزان كولش و سر از سه هر شد وارد كه در از 

 بود خانه اهل همه اميد ، معين شدند اضافه ما جمع به هم سايرين  

 سيدم*و*ب و گرفت رويم روبه را گل دسته 

 ببخش كاريمو كم ميگرفتم گل واست بايد روز هر_ 

  

 عمرم همره در بار اولين اين بوييدم و كشيدم آغوش به دل و جان با را گل دسته 
 ميخريد گل برايم كسى كه بود

 خوشگله خيلى _ 

 شما خوشگلى به نه _ 

 گفت و كشيد كل آوا 

 شده كشيده راه تو چه دامادمون ماشاال ماشاال _ 

  

 ميرود مان صدقه قربان جون خانم ميخواند ...وال حول ال عمه 

 ...ميدانستيم بيشتر را خوشى لحظات قدر كاش 

  

 را همديگر همه سپردم او به را معينم و خودم كرديم دعا تحويل سال زمان 
 !! البيهوشش دائم خاله حتى بود خريده عيدى همه براى معين سيدند*و*ب

 اي 
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 گردنبدى به تبديل زيبايى صورت به نامش بود خودخواه هم هديه خريد در مرد ن 
 من و ميخواست خودش براى ابد تا مرا مرد اين!! ام سينه روى و گردنم در شد نشان جواهر
 بودم جانانم جان خواستن   اين عاشق

  

 جا چپش دست انگشت در را بودم خريده او براى هديه عنوان به كه اى ساده ركاب 
  دادم

  

  بود خريده اى حرفه بازى كنسول يك برايم عماد 

  بود ام زندگى هاى شب بهترين از يكى شب آن 

 سه*و*ب اين و سيدم*و*ميب ميكرد بغلم محكم مدام جمع به توجه بدون معين 
 ...ميكردم بايگانى هايم مبادا براى جايى كاش را ها

  

 ناي از :گفت اخم با و كرد امتناع معين كرد اصرار رقص براى عماد هرچه شام از بعد 
 نمياد خوشم بازيا لوس

  

 !!داشت فرق هميشه همه با من مرد 

  

 كم مك شدم كفرى بود كار مسائل درگير هم عيد شب اينكه از خورد زنگ كه تلفنش 
 وشنر را اتاق پخش دستگاه رفتم اتاق به حرص با هم من رفتند و گفتند بخير شب همه
  شد پخش ام عالقه مورد آهنگ و كردم

  

 خستگیهامو کن ،بغل محتاجم تو آغوش به 
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 تنهامو قلب بفهمی تا کن باورم جورى یه 

 نزدیکم سه*و*ب و صبح به و دور شب س*و*کاب از من 

 غم از شده کم توانم باعشق، بده قدرت من به 

 باشه خطر بی راه یه تو با زندگی کن کمک 

 باشه در پشت عاشق یه و باشی خونه قشنگه 

 کرده معجزه سکوتم ، خوبه دلم    حال اگه 

 درده طرف هر از درد که میدونم خوب واگرنه 

 باشه کم لحظه عذاب   تا گذشتم حقم از من 

 باشه متهم زمونه که وقتی باالست سرم 

 دادن قفس دیوونه به آزادی حکم عاقل به 

 دادن پس تقاص همه کردن بدی که اونایی 

 باشه خطر بی راه یه تو با زندگی کن کمک 

 باشه در پشت عاشق یه و باشی خونه قشنگه 

  

  

 باز را بود بسته ساره پوشيدن موقع كه را لباسم زيپ كردم تالش هرچه آينه جلوى  
 نتوانستم كنم

  

  برگرداندم روى قهر حالت به شد وارد كه معين 

 ريزترين ميكردم حس آغوشش در كرد بغلم پشت از و شد نزديكم و زد لبخند 
  هستم دنيا موجود
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 برس تلفنات به برو معين نكن _ 

 گفت و سيد*و*ب را گردنم  

 كرده قهر دخترم _ 

 كرده قهر زنت نخير _ 

 !؟ زنم اوه _ 

 اوهوم _ 

 زنم اين ميده گوش قشنگى آهنگ چه _ 

  چسباند من به بيشتر را خودش پشت از 

  كنم عوض لباسمو ميخوام معين نكن _ 

  

  ميگذاشت كمرم روى سه*و*ب مدام و كرد باز آرام آرام را پيراهنم زيپ 

  !!!بود جالبى حس بودم كرده يخ 

 كردم پنهان آغوشش در را خودم زده خجالت آورد در كامل كه را پيراهنم 

 بود جذاب هايش خنده خنديد  

 ببند چشاتو _ 

 ؟؟ بابا ميبينمت طورى اين اوله دفعه مگه _ 

 است ديگه جوره يه تو چشمهاى داره فرق امشب نه _ 

  

 ...بود هيجان و حرارت از پر هايش چشم 
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  خنديد بدجنسى با 

 خونه؟ خانوم اين ما به امشب نميدى عيدى _ 

 نميدانم اصال را لحظات آن در احساسم اسم 

 سرد هك نرم چنان آن نه ميكرد رفتار شكستنى چينى عروسك يك چنان من با معين 
 كنم خم سر بايد مردانه غريزه يك بار زير كنم احساس كه كه خشن و تند نه شوم

 ودب دنيا طعم بهترين بود باخته او به را قلبش همه كه كسى براى هايش لب طعم 
 وحشت بودن زن از هميشه كه منى چون مقابل در حتى بود بلد خوب را بودن مرد معين
 كردم فرار و داشتم

  

 ميكشيد بو عميق ميكرد تنم باران سه*و*ب به شروع گردنم از كه زمان هم 

 عطرو اين كه ام كسى آخرين و اولين مطمئنم يلدا بكره تنت عطر قدر چه _ 
  چشيده

  

  آينده براى هم و گذشته براى هم بود خودخواه من همسر 

   

 شدم مست كه كرد نجوا عاشقانه گوشم در آرام آنقدر 

 همه از و داد درس را بودن زن و مردى تمام صبر با و آرام دلسوز معلمى چنان 
  گفت برايم رابطه جزئيات

 شد صورتم به صورت و شد بلند خودش و كرد مرتب سرم زير را بالشت 

 باشه؟ بگو بهم ترسيدى يا نداشتى دوست وقت هر _ 
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 ودشوج تشنه واقعا كه بود گزاشته وقت اينقدر بار اين داشتم اعتماد معين به من 
  بود

 ميشد عضالتم كرختى باعث استرس گاهى باز ولى 

  بكشى عميق نفس كن سعى و كن نگاه من هاى چشم تو فقط يلدا _ 

 ما پيشانى روى اى سه*و*ب گرفتم را بازوانش دستانم با و دادم گوش حرفش به 
 گزاشت

 باشه؟ بده فشارم داشتى درد وقت هر _  

 داره؟ درد مگه _ 

 خنديد مهربان 

  كمتره دردت باشى تر ريلكس هرچى ، كوچولو يه كنم فكر _ 

 و ردك صحبت فقط دقايقى دهم انجام را معين دستورات نكته به نكته كردم سعى 
 كه بودم سبك و شناور حركاتش و ها حرف در بود موفق كامال كه داشت اغوايم در سعى
 هك كردم فرو معين بازوان در را هايم ناخن و زدم جيغ چنان شديدى سوزش و درد با ناگهان
 باشد من از بيشتر او جراحت ترسيدم خودم

  بود رضايت و عشق از اش خنده خنديد 

  باش آروم ديگه شد تموم _ 

 تركيد بغضم 

 معين دارم درد _ 

  ديگه نكن گريه خوبيه، همش بعدش به اين از عزيزم ميشى خوب _ 

  

 زدم جيغ و ترسيدم بيشتر ، خون ديدن با 

  طبيعيه كامال اين خانومم نيست هيچى هيس _ 
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 هب زور به و ريخت برايم ميوه آب كند آرامم ميكرد سعى و سيدم*و*ميب تند تند 
  داد خوردم

  كنم استراحت كرد مجبورم و كرد پاك را هايم اشك 

  بخوابيم هم با كن بغلم معين _ 

  بخورى بيارم چيزى يه واست ميرم خوابن همه _ 

  

 متوجه آمد پر سينى با كه معين داشت شديدى درد دلم زير رفت و سيدم*و*ب 
 گزاشت دهانم را هايم قرص و كرد چك را تبم شد حالم

 امشب _ 

  

  خانومم نكنى تب 

 ميدم قول نه _ 

  واست؟ كنم جبران طورى چه امشبو _ 

 چى؟ جبران _ 

 بخواه چيزى يه ازم _ 

  ميخوام همينو فقط بمون پيشم هميشه _ 

 ودرست كنى خسته خودتو شركت كارهاى با ديگه نميخوام ، پيشتم هميشه من_ 
 خوبه واست ،ورزش شما با مديريتش و ميخريم باشگاه يه كنارش در و بخون
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 رينبزرگت از باشگاه يك داشتن و بود بلد راهى كردنم خوشحال براى هميشه معين 
  بود روياهايم

  

 ...داشتم دوست را بودن مرد اين زن من و بخوابم راحت كرد كمكم فقط شب آن 

  

 هميشه خالف بر هم معين كه بود عجيب بود ظهر نزديك تقريبا شدم كه بيدار 
 من نخورد تكان با ميكشيد تير هم دلم زير داشتم ضعف كمى بود نشده بيدار زود صبح
  بود خواستنى آلودش خواب هاى چشم بود سبك خوابش من مرد شد بيدار سريع

  خودم خانم عروس سالم به _ 

  

 رمكم دستش با بردم فرو بالش زير را سرم و كشيدم خجالت قبل شب آورى ياد از 
 داد ماساژ را

 خوشگله؟ خانوم ميكشه خجالت ؟ پس شدى قايم چرا_ 

 اوهوم _ 

 ؟زنتم من ميزد جيغ پيش وقت چند بود كى ميكشه؟ خجالت مگه شوهرش از آدم _ 

 ميكشم خجالت بيشتر معين نگو _ 

 كنن آماده مقوى صبحانه يه واست بگم پاشو برم قربونت پاشو _ 

 گفتم و آوردم بيرون بالش از يواشكى را سرم  

 زرنگه ميفهمه شريفه نگو نه نه _ 

 منى زن منى عشق منى حق شما ؟ كرديم جنايت مگه _ 
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 !!معينى چون از هايى عاشقانه چنين شنيدن بود بخش لذت قدر چه و 

  

 كمرم بود مواظبم مدام معين ميكنند نگاهم ديگرى طور همه ميكردم حس روز آن 
 مردانگى كه كنى مردى خرج را هايت دخترانه است بخشى لذت شرم حس ميداد ماساژ را
 !!است آوازه پر اش

  

  برگرديم آپارتمان به معين با دادم ترجيح را نوروز آرام و خوب روزهاى 

 رفتند تركيه به كردند استفاده تعطيالت از هم دوستانشان جمع و آوا و عماد 

 هك هرچند باشم كدبانو شده كه هم روز چند براى حتى شوهرم براى ميخواست دلم 
 ...نداشتم زيادى تجربه

 در خريد چرخ با رفتيم فروشگاه به دنيا هاى شوهر و زن همه مثل نفرى دو 
 سرخ مردم متعجب هاى نگاه از سنگين محجوب   معين   و ميدويدم فروشگاه راهروهاى
 ميداد تذكر مدام و ميشد

  نبوديم هم شبيه قدر چه ما و  

 !است؟ الزم بودن همگون بودن همراه براى است گفته كسى چه و 

 ميكرد كمرنگ مان همدلى را ما بين تضاد همه اين 

 داد تكام سر حرص با معين كردم پر را سبد رسيدم كه ها لواشك قفسه به 

 ممنوع هوله هله و پفك و چيپس ، لواشكا فقط _ 

  بدى خيلى معين ا _ 

 نك پر معده الكى و نخور درد به چيزهاى پس ؟ بدى گوش حرفم به نبود قرار مگه _ 
 نميخورى مضر و
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 دكى باشه گفتم؛ و كردم اخم 

 ريختم هم به را موهايش و پريدم 

 ما رو كردن زوم ملت باش سنگين يلدا _ 

 گفتم و انداختم باال تفاوتى بى با را ام شانه 

  الهى كور حسود چشم عمه قول به _ 

  

  او و خودم روى كردم فوت بازى مسخره با و خواندم ورد الكى بعد 

  

 تمام كه خانه هاى خريد ، ميگذاشت احترام جديتش همه با درونم كودك به معين 
 رهخاط همه اين بود توانسته طور چه ديوارى چهار اين برگشتيم هايمان خاطره خانه به شد
 !دهد؟ جاى خود در را

  

 ٥٦ قسمت پايان 

  

 پاك ايزد نام به 

  

 ميميرد امشب مرد اين ٥٦ قسمت #٥٦ 

  

 !!بود بلد خوب قدر چه را مادرى من مادر   بى معين 

 با و آرام زد شانه را موهايم كرد مرطوب كرم با را دستهايم و پوشاند را لباسم خودش  
 گزاشت دهانم در را ام جوشانده صبر
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 !!شد آرام وجودم وجودش بركت از بودم شده آرام 

 معين _ 

  جان _ 

 بميرم نميخوام من _ 

 كرد اخم شد سفيد آنى در صورتش 

 بميرى نيست قرار _ 

 معين؟ چمه من نيست درست چيزى يه ميكنم حس _ 

 بود نشسته صورتش روى غم غبار بود كالفه 

 يه سال ٢٢١ ميتونى كنى مراعات كه وقتى تا نيست خطرناك تو مريضى يلدا _ 
  مطمئنم اينو من باشى داشته عادى زندگى

 ؟ چيه اسمش خوب _ 

 ... مغزت از قسمت يه _ 

  خورد را حرفش كرد سكوت 

  ؟ چمه من بگو معين _ 

 يجانه داره نگه متعادل بدنتو حرارت درجه نميتونه فقط نميدونم درست والله به _ 
 مدت اين همه شى مرنژيت دچار ممكنه كنى تب شه باعث كه هرچيزى و خوردگى سرما و
 است ناشناخته ولى گرفتم كمك حيطه اين تو ها متخصص بهترين از

  

 بود شده نگرانم انداختم پايين را سرم كردم بغض 

 انرژى و مريضى اين فكر با نميخوام منبعد نشد هيچيت و چته ندونستى سال ٢٢ _ 
 مهه كردى ورزش چون سالها اين تمام شى خوب كن سعى فقط كنى فلج زندگيتو منفى
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 چه ، ميكنيم شروع ورزشو شده حساب دوره اين اتمام بعد بعدم به اين از بوده مرتب چى
 طوره؟

  

 !!!بغض اين به لعنت داشتم بغض بودم كرده بغض 

  بميرم نميخوام من معين _ 

  

 ىهمگ شامو ميخوايم امشب كن استراحت يكم ، بد دختر ميزنمتا بگى ايندفعه_ 
  باشيم باهم

  

 ميكشم خجالت نميام من نه _ 

  آورد باال را سرم و گرفت را ام چانه  

 داريم اشتباهاتى ما همه ميكنه اشتباه آدمى هر _ 

  من اندازه نه _ 

 يه با بودم فرمون پشت سرخوش و مست خرابيم كله و جوونى اوج تو شب يه _ 
 بچه سرپ بيمارستان بردمشون برگشتم بعد ولى كردم فرار كردم تصادف مادرش و بچه پسر
 رفتمع ته اونم بستم عهد خدا با ولى بودم كرده اشتباه ! بود مرگ حد در حياتيش عالئم
  بود خونش تو بعد ماه يه سرحال و سالم بچه پسر كرد معجزه و كرد خرج

 هم آداب مبادى آواى حتى كرده زياد زندگيش تو خريت و اشتباه هم عماد  
 داره خودشو خطاهاى

  مهمه خطا جبران 

  

 خوبى خيلى تو _ 
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 عالف شما كن استراحت اينه منم تاوان نيستم مقصر كم وضعيتت اين تو هم من _ 

  

 گزاشت بازويم روى اى سه*و*ب كشيد رويم را پتو 

  

  رفت و كرد آرام مرا من معين 

 *** 

 هايم آلودگى تمام وجودم و خونم از كم كم ميكردم حس گذشت كه روزى چند 
 بودم گرفته جان ميشود خارج

 عمه دنميگذاشتن كم برايم ميرفتيم گردش ميكرديم ورزش عماد و معين با صبح هر 
  بود گرفته اى تازه روى و رنگ زندگى بود شده بهتر

 مرا خان اتابك خواهر ميداد آزارم ها نگاه سنگينى خان اتابك چهلم مراسم در 
 مهم برايم چيزى ام خانواده و عشق و معين جز من نبود مهم برايم خواند بدقدم عروس
 نبود

  

  ميشد باران شكوفه هم من دل ، طبيعت همراه و رسيد راه از عيد كم كم 

  

 راحت خيالم و بودم سپرده معين به را خودم اما آمد مى سراغم سرگيجه و تب گاهى 
 بود

  

 بايىزي سين هفت سفره آوا با بود گرفته اى تازه بوى و رنگ خانه تحويل سال شب 
  بوديم چيده

  پوشيدم را بوديم خريده آوا با قبل روز چند كه هايى لباس 
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 داشت بلندى حرير دنباله رو از كه دكته سفيد كوتاه پيراهن 

 طرف يك كوچكى مخمل سفيد سر گل با با را ميشد جمع كمى حال كه را موهايم 
  كشيدم لب به را مخصوص زرشكى رژ و آراستم را هايم چشم كردم جمع سرم

 نميشود ناراحت معين و نيست خانه در امشب اى غريبه مرد ميدانستم 

 نبودند خانه عماد و معين 

  ميكرد ذوق كلى جديدش لباس با جان شيرين ميكرد دود اسپند مدام عمه 

  ميكرد نگاه را همه عشق با جان خانم 

 گازش همه مدام كه بود شده خواستنى آنقدر پاپيونش و شلوار و كت با مهرسام 
 ميريخت اشك و ميگرفتند

  

 كردم بارانش سه*و*ب آغوشش در معمول طبق رسيد خانه به زودتر عماد 

 شده چى من دماغوى اوف _ 

  پايين نياد خواهرت كارى كالس كه بيا بگير دوش برو _ 

 شد راهى اتاقش سمت و كشيد را ام بينى 

 يالمخ ديدم كه را ماشينش ايستادم پنجره كنار راهش به چشم بود كرده دير معين 
 بود شده زده باال خاصى مدل موهايش و بود رفته آرايشگاه شد راحت

 آورد اتاق به ماشينش از بزرگى گل دسته و كرد كمك خدمتكار 

 دنبالم هم شيرين و مهرسام رساندم ورودى در به استقبالش براى را خودم سريع 
 دويدند

  شديم آويزان كولش و سر از سه هر شد وارد كه در از 

 بود خانه اهل همه اميد ، معين شدند اضافه ما جمع به هم سايرين  
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 سيدم*و*ب و گرفت رويم روبه را گل دسته 

 ببخش كاريمو كم ميگرفتم گل واست بايد روز هر_ 

  

 عمرم همره در بار اولين اين بوييدم و كشيدم آغوش به دل و جان با را گل دسته 
 ميخريد گل برايم كسى كه بود

 خوشگله خيلى _ 

 شما خوشگلى به نه _ 

 گفت و كشيد كل آوا 

 شده كشيده راه تو چه دامادمون ماشاال ماشاال _ 

  

 ميرود مان صدقه قربان جون خانم ميخواند ...وال حول ال عمه 

 ...ميدانستيم بيشتر را خوشى لحظات قدر كاش 

  

 را همديگر همه سپردم او به را معينم و خودم كرديم دعا تحويل سال زمان 
 !! البيهوشش دائم خاله حتى بود خريده عيدى همه براى معين سيدند*و*ب

 ىگردنبد به تبديل زيبايى صورت به نامش بود خودخواه هم هديه خريد در مرد اين 
 من و ميخواست خودش براى ابد تا مرا مرد اين!! ام سينه روى و گردنم در شد نشان جواهر
 بودم جانانم جان خواستن   اين عاشق

  

 جا چپش دست انگشت در را بودم خريده او براى هديه عنوان به كه اى ساده ركاب 
  دادم
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  بود خريده اى حرفه بازى كنسول يك برايم عماد 

  بود ام زندگى هاى شب بهترين از يكى شب آن 

 سه*و*ب اين و سيدم*و*ميب ميكرد بغلم محكم مدام جمع به توجه بدون معين 
 ...ميكردم بايگانى هايم مبادا براى جايى كاش را ها

  

 ناي از :گفت اخم با و كرد امتناع معين كرد اصرار رقص براى عماد هرچه شام از بعد 
 نمياد خوشم بازيا لوس

  

 !!داشت فرق هميشه همه با من مرد 

  

 كم مك شدم كفرى بود كار مسائل درگير هم عيد شب اينكه از خورد زنگ كه تلفنش 
 وشنر را اتاق پخش دستگاه رفتم اتاق به حرص با هم من رفتند و گفتند بخير شب همه
  شد پخش ام عالقه مورد آهنگ و كردم

  

 خستگیهامو کن ،بغل محتاجم تو آغوش به 

 تنهامو قلب بفهمی تا کن باورم جورى یه 

 نزدیکم سه*و*ب و صبح به و دور شب س*و*کاب از من 

 غم از شده کم توانم باعشق، بده قدرت من به 

 باشه خطر بی راه یه تو با زندگی کن کمک 

 باشه در پشت عاشق یه و باشی خونه قشنگه 

 کرده معجزه سکوتم ، خوبه دلم    حال اگه 
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 درده طرف هر از درد که میدونم خوب واگرنه 

 باشه کم لحظه عذاب   تا گذشتم حقم از من 

 باشه متهم زمونه که وقتی باالست سرم 

 دادن قفس دیوونه به آزادی حکم عاقل به 

 دادن پس تقاص همه کردن بدی که اونایی 

 باشه خطر بی راه یه تو با زندگی کن کمک 

 باشه در پشت عاشق یه و باشی خونه قشنگه 

  

  

 باز را بود بسته ساره پوشيدن موقع كه را لباسم زيپ كردم تالش هرچه آينه جلوى  
 نتوانستم كنم

  

  برگرداندم روى قهر حالت به شد وارد كه معين 

 ريزترين ميكردم حس آغوشش در كرد بغلم پشت از و شد نزديكم و زد لبخند 
  هستم دنيا موجود

  

 برس تلفنات به برو معين نكن _ 

 گفت و سيد*و*ب را گردنم  

 كرده قهر دخترم _ 

 كرده قهر زنت نخير _ 

 !؟ زنم اوه _ 
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 اوهوم _ 

 زنم اين ميده گوش قشنگى آهنگ چه _ 

  چسباند من به بيشتر را خودش پشت از 

  كنم عوض لباسمو ميخوام معين نكن _ 

  

  ميگذاشت كمرم روى سه*و*ب مدام و كرد باز آرام آرام را پيراهنم زيپ 

  !!!بود جالبى حس بودم كرده يخ 

 كردم پنهان آغوشش در را خودم زده خجالت آورد در كامل كه را پيراهنم 

 بود جذاب هايش خنده خنديد  

 ببند چشاتو _ 

 ؟؟ بابا ميبينمت طورى اين اوله دفعه مگه _ 

 است ديگه جوره يه تو چشمهاى داره فرق امشب نه _ 

  

 ...بود هيجان و حرارت از پر هايش چشم 

  

  خنديد بدجنسى با 

 خونه؟ خانوم اين ما به امشب نميدى عيدى _ 

 نميدانم اصال را لحظات آن در احساسم اسم 

 سرد هك نرم چنان آن نه ميكرد رفتار شكستنى چينى عروسك يك چنان من با معين 
 كنم خم سر بايد مردانه غريزه يك بار زير كنم احساس كه كه خشن و تند نه شوم
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 ودب دنيا طعم بهترين بود باخته او به را قلبش همه كه كسى براى هايش لب طعم 
 وحشت بودن زن از هميشه كه منى چون مقابل در حتى بود بلد خوب را بودن مرد معين
 كردم فرار و داشتم

  

 ميكشيد بو عميق ميكرد تنم باران سه*و*ب به شروع گردنم از كه زمان هم 

 عطرو اين كه ام كسى آخرين و اولين مطمئنم يلدا بكره تنت عطر قدر چه _ 
  چشيده

  

  آينده براى هم و گذشته براى هم بود خودخواه من همسر 

   

 شدم مست كه كرد نجوا عاشقانه گوشم در آرام آنقدر 

 همه از و داد درس را بودن زن و مردى تمام صبر با و آرام دلسوز معلمى چنان 
  گفت برايم رابطه جزئيات

 شد صورتم به صورت و شد بلند خودش و كرد مرتب سرم زير را بالشت 

 باشه؟ بگو بهم ترسيدى يا نداشتى دوست وقت هر _ 

  

 ودشوج تشنه واقعا كه بود گزاشته وقت اينقدر بار اين داشتم اعتماد معين به من 
  بود

 ميشد عضالتم كرختى باعث استرس گاهى باز ولى 

  بكشى عميق نفس كن سعى و كن نگاه من هاى چشم تو فقط يلدا _ 

 ما پيشانى روى اى سه*و*ب گرفتم را بازوانش دستانم با و دادم گوش حرفش به 
 گزاشت
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 باشه؟ بده فشارم داشتى درد وقت هر _  

 داره؟ درد مگه _ 

 خنديد مهربان 

  كمتره دردت باشى تر ريلكس هرچى ، كوچولو يه كنم فكر _ 

 و ردك صحبت فقط دقايقى دهم انجام را معين دستورات نكته به نكته كردم سعى 
 كه بودم سبك و شناور حركاتش و ها حرف در بود موفق كامال كه داشت اغوايم در سعى
 هك كردم فرو معين بازوان در را هايم ناخن و زدم جيغ چنان شديدى سوزش و درد با ناگهان
 باشد من از بيشتر او جراحت ترسيدم خودم

  بود رضايت و عشق از اش خنده خنديد 

  باش آروم ديگه شد تموم _ 

 تركيد بغضم 

 معين دارم درد _ 

  ديگه نكن گريه خوبيه، همش بعدش به اين از عزيزم ميشى خوب _ 

  

 زدم جيغ و ترسيدم بيشتر ، خون ديدن با 

  طبيعيه كامال اين خانومم نيست هيچى هيس _ 

  

 هب زور به و ريخت برايم ميوه آب كند آرامم ميكرد سعى و سيدم*و*ميب تند تند 
  داد خوردم

  كنم استراحت كرد مجبورم و كرد پاك را هايم اشك 

  بخوابيم هم با كن بغلم معين _ 
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  بخورى بيارم چيزى يه واست ميرم خوابن همه _ 

  

 متوجه آمد پر سينى با كه معين داشت شديدى درد دلم زير رفت و سيدم*و*ب 
 گزاشت دهانم را هايم قرص و كرد چك را تبم شد حالم

 امشب _ 

  

  خانومم نكنى تب 

 ميدم قول نه _ 

  واست؟ كنم جبران طورى چه امشبو _ 

 چى؟ جبران _ 

 بخواه چيزى يه ازم _ 

  ميخوام همينو فقط بمون پيشم هميشه _ 

 ودرست كنى خسته خودتو شركت كارهاى با ديگه نميخوام ، پيشتم هميشه من_ 
 خوبه واست ،ورزش شما با مديريتش و ميخريم باشگاه يه كنارش در و بخون

  

 رينبزرگت از باشگاه يك داشتن و بود بلد راهى كردنم خوشحال براى هميشه معين 
  بود روياهايم

  

 ...داشتم دوست را بودن مرد اين زن من و بخوابم راحت كرد كمكم فقط شب آن 
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 هميشه خالف بر هم معين كه بود عجيب بود ظهر نزديك تقريبا شدم كه بيدار 
 من نخورد تكان با ميكشيد تير هم دلم زير داشتم ضعف كمى بود نشده بيدار زود صبح
  بود خواستنى آلودش خواب هاى چشم بود سبك خوابش من مرد شد بيدار سريع

  خودم خانم عروس سالم به _ 

  

 رمكم دستش با بردم فرو بالش زير را سرم و كشيدم خجالت قبل شب آورى ياد از 
 داد ماساژ را

 خوشگله؟ خانوم ميكشه خجالت ؟ پس شدى قايم چرا_ 

 اوهوم _ 

 ؟زنتم من ميزد جيغ پيش وقت چند بود كى ميكشه؟ خجالت مگه شوهرش از آدم _ 

 ميكشم خجالت بيشتر معين نگو _ 

 كنن آماده مقوى صبحانه يه واست بگم پاشو برم قربونت پاشو _ 

 گفتم و آوردم بيرون بالش از يواشكى را سرم  

 زرنگه ميفهمه شريفه نگو نه نه _ 

 منى زن منى عشق منى حق شما ؟ كرديم جنايت مگه _ 

  

 !!معينى چون از هايى عاشقانه چنين شنيدن بود بخش لذت قدر چه و 

  

 كمرم بود مواظبم مدام معين ميكنند نگاهم ديگرى طور همه ميكردم حس روز آن 
 مردانگى كه كنى مردى خرج را هايت دخترانه است بخشى لذت شرم حس ميداد ماساژ را
 !!است آوازه پر اش
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  برگرديم آپارتمان به معين با دادم ترجيح را نوروز آرام و خوب روزهاى 

 رفتند تركيه به كردند استفاده تعطيالت از هم دوستانشان جمع و آوا و عماد 

 هك هرچند باشم كدبانو شده كه هم روز چند براى حتى شوهرم براى ميخواست دلم 
 ...نداشتم زيادى تجربه

 در خريد چرخ با رفتيم فروشگاه به دنيا هاى شوهر و زن همه مثل نفرى دو 
 سرخ مردم متعجب هاى نگاه از سنگين محجوب   معين   و ميدويدم فروشگاه راهروهاى
 ميداد تذكر مدام و ميشد

  نبوديم هم شبيه قدر چه ما و  

 !است؟ الزم بودن همگون بودن همراه براى است گفته كسى چه و 

 ميكرد كمرنگ مان همدلى را ما بين تضاد همه اين 

 داد تكام سر حرص با معين كردم پر را سبد رسيدم كه ها لواشك قفسه به 

 ممنوع هوله هله و پفك و چيپس ، لواشكا فقط _ 

  بدى خيلى معين ا _ 

 نك پر معده الكى و نخور درد به چيزهاى پس ؟ بدى گوش حرفم به نبود قرار مگه _ 
 نميخورى مضر و

  

 دكى باشه گفتم؛ و كردم اخم 

 ريختم هم به را موهايش و پريدم 

 ما رو كردن زوم ملت باش سنگين يلدا _ 

 گفتم و انداختم باال تفاوتى بى با را ام شانه 

  الهى كور حسود چشم عمه قول به _ 
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  او و خودم روى كردم فوت بازى مسخره با و خواندم ورد الكى بعد 

  

 تمام كه خانه هاى خريد ، ميگذاشت احترام جديتش همه با درونم كودك به معين 
 رهخاط همه اين بود توانسته طور چه ديوارى چهار اين برگشتيم هايمان خاطره خانه به شد
 !دهد؟ جاى خود در را

  

 ٥٦ قسمت پايان 

  

 او نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٥٧ قسمت ٥٧# 

   

 نرسيد محض به بود شده خواستنى زورگوى شكموى پسر همان معين خانه اين در 
  شد ولو كاناپه روى

 چيه شاممون !! عيال _ 

  

 بود گرفته ام خنده لحنش از 

  ويژه نيمروى _ 

 بخوريم؟ نميشه ويژه يلداى _ 

 بشه زياديت ميترسم _ 

 بيام در خودم خجالت از بايد ديگه داشتم رژيم ماه چند _ 
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 از مدآ دنبالم شدم مشغول بشتم را پيشبندم رفتم آشپزخانه سمت به و خنديدم 
  كرد بغلم پشت

 ميكنم رو كارا همه من كن استراحت برو بيا خانمم _ 

 !تو؟ _ 

 من بله _ 

 !نامدار؟ معين _ 

 نامدار معين بله _ 

 رئيس جناب بتونى عمرا _ 

 كردما آشپزى تنها اينجا عمر يه شما اومدن قبل _ 

 اينجا؟ ميومدى چرا راستى _ 

  كنم عادت سلطنت و آقايى به نميخواستم _ 

  

 !!! بود خاص من معين 

  ميخواند برايم و ميكرد خورد كاهو شديم آشپزى مشغول هم با سيدمش*و*ب 

 هب ترديد لحظه يك افى اسم ديدن با رفتم كه گوشى سمت به خورد زنگ تلفنم 
 !نه؟ يا بدهم جواب كه آمد سراغم

 :كرد تنگ را هايش چشم و شد حالتم متوجه هم معين 

 كيه _ 

 كى هيچ_ 
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 بود جدى صدايش 

  نه يا خوبه كى هيچ صداى خببينم بده جواب پس !؟ كى هيچ _ 

 افيه _ 

 داد تكان عصبانيت با را سرش 

 بده جواب _ 

 نمياد خوشت ميدونم معين كن ولش _ 

 نداشتى ارتباط باهاش هنوز ميدونستى _ 

  

 !بود؟ دلخور 

  

 رفت بيرون و كرد پرت ميز روى را چاقو دادم جواب كه را گوشى 

 افى بله _ 

  نميگى عيد تبريك يه كجايى دختر سالم _ 

 آپارتمان اومديم معين با _ 

 اونجاست؟ واى _ 

 آره _ 

 ميزنگم بهت بعدا پس _ 

 بگو نه _ 

 بياى بگم بهت ميگفت پارميداست تولد _ 

 بيام نميتونم من _ 
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 بيا معين با اصال كه ميدونى حسابيه آدم پارميدا ، يلدا ذليلت شوهر سر تو خاك _ 
 كرد دعوتت

  ميدونم نمياد خوشش نه _ 

  دخى شده تنگ واست دلمون_ 

 باشه؟ ميحرفيم بعدا دارم كار خيلى من _ 

  

  كرد قطع و كرد خداحافظى زود كه شدم اش ناراحتى متوجه 

  كرد زياد را تلوزيون صداى من ديدن با بود نشسته تلوزيون جلوى معين 

 نباشى؟ ناراحت اولى روز ميشه جان معين _ 

 نميداد جواب و نميكرد نگاهم 

 گنده كله از يكى دختر تولدشه پارميدا ميكرد دعوتم مهمونى يه واسه داشت _ 
 ميشه خفن خيلى مهمونياش هميشه هاست

   

 را غذا و برگشتم آشپزخانه به كنم سكوت بايد فهميدم كه كرد نگاهم خشم با طورى 
 ماندم منتظر هرچه نداشتم دوست اصال را سكوتش من و بود كرده سكوت كردم آماده
 ردك اكتفا بله يك گفتن به تنها حوصله بى كردم صدايش و رفتم اتاق به خودم نيامد

 ؟ نمياى است آماده غذا _ 

  بزنم حرف باهات ميخوام اينجا بشين قبلش ، ميام _ 

  

 هم سر پشت عميق نفس چند وقتى معين ، نشستم رويش به رو و كردم اطاعت 
 است اعصابش كنترل حال در ميكشد



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 611 

 خانم اين منه قرمزهاى خط جز چيزها بعضى ولى كنم محدودت نميخوام من يلدا _ 
 ندهز  وجودت توى باز گذشته اشتباهات هيجان نميخوام ، نيست شما با رابطه ادامه مناسب
 شه

  منه دوست تنها افى ولى كنم اشتباه ديگه نميخوام من _ 

 باشم؟ من دوستت تنها ميشه _ 

  

  ! بود خودخواه من مرد 

 (منى كس همه تو ) 

  داد تكانم آرام آرام آغوشش در و نشست كنارم انداختم پايين را سرم 

 از رسمميت خودم از ميترسم بزرگيت سر اين از ميترسم تو سادگى از يلدا ميترسم _ 
 ميترسم باختمش خواستم چيو هر كه لعنتيم شانس

  

 !!!بود مضطرب و مظلوم قدر چه 

 ميزد ام پيشانى به هم سر پشت كه بود سه*و*ب  

 نميزارم بگيرتت ازم كسى نميزارم من خودم شيرين كوچولوى من بانوى عسل _ 
 باعث اگه ببخش منو مواظبتم خودم مياد در نفسم و دارم عمر تا كنه اذيتت كسى

 نگرانم فقط كن باور ميشم دلخوريت

  

 نگران و نكند اعتماد من به ام گذشته هاى حماقت خاطر به داشت حق داشت حق 
 !!باشد
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 شده ها شوهر و زن همه شبيه تازه خورديم هميشه از تر عاشقانه و هم كنار را نهار 
  !!!برگرديم عمارت به و شود تمام تعطيالت نميخواست دلم بوديم

  

 ميخورد حرص و بود كار فكر در مدام نميشد تمام وقت هيچ معين كارى هاى تلفن 
 :گفت تعجب با كردم خاموش و برداشتم را تلفنش

 ؟ شدى ديوونه _ 

  تعطيالتتتتتتتتتت معين تعطيالته _ 

 ميمونه لنگ مردم كار تعطيالته ايران فقط _ 

 رو اونا كارهاى خودت دارى كارمند اينهمه كامپيوتر يا موبايله تو يا سرت همش _ 
 ميدى انجام

  دارم اعتماد خودم به فقط چون_ 

 كنم تقسيم همه با همسرمو مدام بايد كه كردم هى*ا*ن*گ چه من _ 

  

 آورد در را ادايم و خنديد 

  بخورتت ميخواد همَسل ت _ 

 معين خوب ميره سر حوصلم _ 

  

 گفت و داد تكان تهديد عالمت به را انگشتش 

  ميارما جاش سر حوصلتو _ 

  

 ...بود عالم تهديد ترين دلچسب و زيباترين اين و 
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 ايپاسك طريق از بود مجبور معين كه بود برگزار آنالين جلسه جلسه دوبى در شب 
 كردن حبتص انگليسى مشغول كامپيوتر جلوى ساعتى چند ميدانستم كند شركت جلسه در
 كرد خواهم دق تنهايى از من و ميشود شركايش با

 كرد بغلم و آمد سمتم ميكرد نگاهش غصه با و بودم كرده كز اى گوشه 

 نمك بخوام كار اينجورى باشيا وصل من به هميشه نميشه اينجورى لوس خانومه _ 
 بگيريم دستمون گدايى كاسه ديگه سال چند ميشيم مجبور

 خوب؟ تنها و تك كنم كار چى من _ 

 مطالعه _ 

 ندارم حوصلشو _ 

  

 دفت ياد و زد جرقه ذهنم در فكرى ناگهان 

  

 افتادم بودم ديده كمدش در قبال كه رش 

 بخونم هاتو نوشته بده _ 

 ها نوشته كدوم _ 

 اتاقته تو كه همونا _ 

 فضول اى _ 

  ديدم فقط نخوندم خدا به _ 

  بخون برو _ 
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 براى كلى ميدانستم ريختم هم به را موهايش و سيدمش*و*ب و پريدم ذوق با 
 عاقط آنالين جلسه آن در ميدانستم بودم حسود من خوب ولى بود گزاشته وقت موهايش
 ..دارند وجود زن چندين

  

 اين قلم ميكردم حس ميخواندم كه خطى هر با بود خاص معين هاى نوشته دست 
 است قَدَر وجودش تمام چون مرد

  

 جا مهسالهاه ميكرد، سنگينى عجيب ام گرده بر بارم كوله در آرزو مشتى بود سالها" 
 صميم از بخندم دل ازته بود نداده اجازه اش سنگينى وقتها خيلى بود، همراهم وهرزمان
 خواب اش سنگينى و بود همراهم بارم كوله خواب، وقت حتى ، گويم شكر را خدايم قلب
 هساخت محروم هايم داشته لمس لذت از مرا كه بود سنگين آنقدر !بود ربوده من از را راحت
 !!!بود

 دور ايىج را بارم كوله ميخواستم ، بودم گرفته تصميمى پوشيدم مشكى لباس امروز 
 !!!داشتم دوستشان هنوز آخر بنشينم، تدفين اين عزادارى به زمانى و بسپارم خاك به

 بارانى ، بادى شايد فكركردم !!آرزوهايم از جدايى براى نه ، شدم پشيمان بعد اما 
 دشاي نبودم مطمئن خودم از بخواهيد كه را راستش اما بياورد بيرون خاك از دوباره را آنها
 !!!بازگردانمشان ام گرده بر دوباره خاك زير از و بازگردم اينجا به احيايشان براى روز يك

 ار  خاكسترش و سوزاندمشان !!! ميسوزاندم بايد را آنها ، رسيد ذهنم به ديگرى راه 
 !!!شدم خالص آرزو همه آن شر از ديگر آه : كشيدم عميقى نفس سپردم، باد به

 در اى لحظه طوالنى ساليان اين از پس را خودم وقتى كه افسوس ! افسوس اما 
 و !!!!بود نشسته موهايم روى بر حال كه ديدم را آرزوهايم خاكستر نگريستم زندگى آينه

 ..."بود گذاشته يادگار به برايم خميده كمرى اش ساله چند سنگينى
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 ...ميسوخت معينم نشسته گل به آرزوهاى براى دلم قدر چه و 

  

 معين خورده وشكست احساس پر قلب از اى پرده معين هاى نوشته از قسمت هر 
 ميبرد كنار برايم

 دارم نگه خود براى ابد تا را ها نوشته دست اين ميخواست دلم و  

  

 من از مسئوليت داشتن و بودن خانه يك خانوم احساس تعطيالت روز چند آن در 
 آن ذاغ تزيين و آشپزى و خانه بودن مرتب حواسم و فكر تمام بود ساخته ديگر يلداى يك
  بود شده ادغام هم در هايمان ثانيه تمام بود باشد داشته دوست معين كه طور

  بوديم شده نفر يك واقعا جانانم جان و من 

  

 همان گاهى ميكرد كمكم مدام همين براى ام ناشى خانه كارهاى در ميدانست معين 
 ار  اى رابطه هيچ و ميكرد مراعات معين و آمد مى سراغم عضالت شدن منقبض و استرس
  نميكرد تحميل

 اين گاهى و بود شده چندان دو كوچكتر خانه در هايش حساسيت كه هرچند 
  ميكرد اذيتم اش افراطى مراقبت

 ودمب نديده وقت هيچ ميكشيد سيگار و ميرفت بيرون اى دقيقه چند خانه از هرشب 
 يامالت سيگار با هنگام شب را دردش كدام كه اين از دلم در هنوز بكشد سيگار خانه در كه

  ستا كشيده سختى طوالنى مدت مرد اين كه ميكردم قانع را خودم بودم ناراحت ميبخشد

 هب بيمارستان امور به فقط دور دورا و بود كرده واگزار را بيمارستان رياست معين 
  داشت نظارت بنيانگزارش و صاحب عنوان

 قدر را اين و دارد هايش مشغله كردن سبك بر سعى من خاطر به ميدانستم 
 ميدانستم
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 اب هم من و فرستاد س*و*ب برايم بردم موز شير برايش كه ميدويد تردميل روى 
 كردم قطع را موزيكش صداى حرص

 ديگه كافيه ميريم باهم كه ها صبح دوييدنى حال در همش ديگه بسه معين _ 

 اى سه*و*ب كرد خشك را صورتش گردنش دور حوله با و كرد خاموش را تردميل  
 كشيد باال را موز شير نفس يك و دوخت ام گونه رو

 كنم ورزش تو برابر ده بايد دارم ام چاقى استعداد ميخورم تو برابر چهار من _ 

 قلمبه شيكم يه با دارم دوست چاق شوهر من اصال _ 

 گفت و خنديد 

 سوخته؟ پدر وقت اون چرا _ 

 گفتم و برگرداندم رو عشوه با 

 ها بازارى حاجى اين مثل ميخواد دلم چشمه تو همش !!هات؟ عضله اين چيه _ 
 نكنه نگات خودم جز كس هيچ شى قلمبه شكم و كچل

  

 سيدم*و*ب تند تند هوا روى و كرد بغلم حركت يك در 

  شه قلمبه روزها همين شكمش زنم ميخوام منم _ 

  

 كوبيدم يواش مشت چند اش سينه به 

  

 كنم فكرى يه ات خواسته واسه تا زمين بزارم _ 

 دستوره نيست خواسته _ 
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  زورگو اوهوك _ 

 شيم تا ٣ برنامه با باشى برى ميخوام متخصص يه نظر تحت فردا از جدا يلدا _ 

 بود آمده شوق به خاصى طور دلم كردم ذوق 

 نيست؟ زود _ 

  هست ديرم من واسه نه _ 

  بودن هول چه ميگن همه_ 

 باش نظر تحت شما االن از ولى عروسى بعد ، امشب همين كه نگفتم حاال _ 

 نيست درست نشده آقابزرگ سال نميخوام عروسى من معين _ 

 راسمم ارديبهشت بسمونه ديگه كرديم عزادارى گزاشتيم احترام كافى اندازه به ما _ 
 فكرشم تو ميگيريم

 نحس عروس گزاشته اسممو همينجورى شمس عمه _ 

 اىه آدم اين به نكن توجه تو ناراحته كنه غالبم نتونست كيلوييشو ٥١١ نوه _ 
  سطحى

 كيه اش نوه _ 

 شده چيز همه بى بهروز برادر زن االن كه همون _ 

 نيست يادم نسبتتون ميشد؟ كيت بهروز بابا اونوقت پيچيده قدر چه اوه _ 

 مسخره و فاميلى ها ازدواج اين با ميكنم قاطى نسبتامونو گاهى خودمم من _ 

 خودت رفته يادت _ 

  

 او نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٥٧ قسمت ٥٧# 
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 نرسيد محض به بود شده خواستنى زورگوى شكموى پسر همان معين خانه اين در 
  شد ولو كاناپه روى

 چيه شاممون !! عيال _ 

  

 بود گرفته ام خنده لحنش از 

  ويژه نيمروى _ 

 بخوريم؟ نميشه ويژه يلداى _ 

 بشه زياديت ميترسم _ 

 بيام در خودم خجالت از بايد ديگه داشتم رژيم ماه چند _ 

  

 از مدآ دنبالم شدم مشغول بشتم را پيشبندم رفتم آشپزخانه سمت به و خنديدم 
  كرد بغلم پشت

 ميكنم رو كارا همه من كن استراحت برو بيا خانمم _ 

 !تو؟ _ 

 من بله _ 

 !نامدار؟ معين _ 

 نامدار معين بله _ 

 رئيس جناب بتونى عمرا _ 

 كردما آشپزى تنها اينجا عمر يه شما اومدن قبل _ 

 اينجا؟ ميومدى چرا راستى _ 
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  كنم عادت سلطنت و آقايى به نميخواستم _ 

  

 !!! بود خاص من معين 

  ميخواند برايم و ميكرد خورد كاهو شديم آشپزى مشغول هم با سيدمش*و*ب 

 هب ترديد لحظه يك افى اسم ديدن با رفتم كه گوشى سمت به خورد زنگ تلفنم 
 !نه؟ يا بدهم جواب كه آمد سراغم

 :كرد تنگ را هايش چشم و شد حالتم متوجه هم معين 

 كيه _ 

 كى هيچ_ 

  

 بود جدى صدايش 

  نه يا خوبه كى هيچ صداى خببينم بده جواب پس !؟ كى هيچ _ 

 افيه _ 

 داد تكان عصبانيت با را سرش 

 بده جواب _ 

 نمياد خوشت ميدونم معين كن ولش _ 

 نداشتى ارتباط باهاش هنوز ميدونستى _ 

  

 !بود؟ دلخور 

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 620 

 رفت بيرون و كرد پرت ميز روى را چاقو دادم جواب كه را گوشى 

 افى بله _ 

  نميگى عيد تبريك يه كجايى دختر سالم _ 

 آپارتمان اومديم معين با _ 

 اونجاست؟ واى _ 

 آره _ 

 ميزنگم بهت بعدا پس _ 

 بگو نه _ 

 بياى بگم بهت ميگفت پارميداست تولد _ 

 بيام نميتونم من _ 

 بيا معين با اصال كه ميدونى حسابيه آدم پارميدا ، يلدا ذليلت شوهر سر تو خاك _ 
 كرد دعوتت

  ميدونم نمياد خوشش نه _ 

  دخى شده تنگ واست دلمون_ 

 باشه؟ ميحرفيم بعدا دارم كار خيلى من _ 

  

  كرد قطع و كرد خداحافظى زود كه شدم اش ناراحتى متوجه 

  كرد زياد را تلوزيون صداى من ديدن با بود نشسته تلوزيون جلوى معين 

 نباشى؟ ناراحت اولى روز ميشه جان معين _ 

 نميداد جواب و نميكرد نگاهم 
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 گنده كله از يكى دختر تولدشه پارميدا ميكرد دعوتم مهمونى يه واسه داشت _ 
 ميشه خفن خيلى مهمونياش هميشه هاست

   

 را غذا و برگشتم آشپزخانه به كنم سكوت بايد فهميدم كه كرد نگاهم خشم با طورى 
 ماندم منتظر هرچه نداشتم دوست اصال را سكوتش من و بود كرده سكوت كردم آماده
 ردك اكتفا بله يك گفتن به تنها حوصله بى كردم صدايش و رفتم اتاق به خودم نيامد

 ؟ نمياى است آماده غذا _ 

  بزنم حرف باهات ميخوام اينجا بشين قبلش ، ميام _ 

  

 هم سر پشت عميق نفس چند وقتى معين ، نشستم رويش به رو و كردم اطاعت 
 است اعصابش كنترل حال در ميكشد

 خانم اين منه قرمزهاى خط جز چيزها بعضى ولى كنم محدودت نميخوام من يلدا _ 
 ندهز  وجودت توى باز گذشته اشتباهات هيجان نميخوام ، نيست شما با رابطه ادامه مناسب
 شه

  منه دوست تنها افى ولى كنم اشتباه ديگه نميخوام من _ 

 باشم؟ من دوستت تنها ميشه _ 

  

  ! بود خودخواه من مرد 

 (منى كس همه تو ) 

  داد تكانم آرام آرام آغوشش در و نشست كنارم انداختم پايين را سرم 

 از رسمميت خودم از ميترسم بزرگيت سر اين از ميترسم تو سادگى از يلدا ميترسم _ 
 ميترسم باختمش خواستم چيو هر كه لعنتيم شانس
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 !!!بود مضطرب و مظلوم قدر چه 

 ميزد ام پيشانى به هم سر پشت كه بود سه*و*ب  

 نميزارم بگيرتت ازم كسى نميزارم من خودم شيرين كوچولوى من بانوى عسل _ 
 باعث اگه ببخش منو مواظبتم خودم مياد در نفسم و دارم عمر تا كنه اذيتت كسى

 نگرانم فقط كن باور ميشم دلخوريت

  

 نگران و نكند اعتماد من به ام گذشته هاى حماقت خاطر به داشت حق داشت حق 
 !!باشد

  

  

 شده ها شوهر و زن همه شبيه تازه خورديم هميشه از تر عاشقانه و هم كنار را نهار 
  !!!برگرديم عمارت به و شود تمام تعطيالت نميخواست دلم بوديم

  

 ميخورد حرص و بود كار فكر در مدام نميشد تمام وقت هيچ معين كارى هاى تلفن 
 :گفت تعجب با كردم خاموش و برداشتم را تلفنش

 ؟ شدى ديوونه _ 

  تعطيالتتتتتتتتتت معين تعطيالته _ 

 ميمونه لنگ مردم كار تعطيالته ايران فقط _ 

 رو اونا كارهاى خودت دارى كارمند اينهمه كامپيوتر يا موبايله تو يا سرت همش _ 
 ميدى انجام

  دارم اعتماد خودم به فقط چون_ 
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 كنم تقسيم همه با همسرمو مدام ايدب كه كردم هى*ا*ن*گ چه من _ 

  

 آورد در را ادايم و خنديد 

  بخورتت ميخواد همَسل ت _ 

 معين خوب ميره سر حوصلم _ 

  

 گفت و داد تكان تهديد عالمت به را انگشتش 

  ميارما جاش سر حوصلتو _ 

  

 ...بود عالم تهديد ترين دلچسب و زيباترين اين و 

  

 ايپاسك طريق از بود مجبور معين كه بود برگزار آنالين جلسه جلسه دوبى در شب 
 كردن حبتص انگليسى مشغول كامپيوتر جلوى ساعتى چند ميدانستم كند شركت جلسه در
 كرد خواهم دق تنهايى از من و ميشود شركايش با

 كرد بغلم و آمد سمتم ميكرد نگاهش غصه با و بودم كرده كز اى گوشه 

 نمك بخوام كار اينجورى باشيا وصل من به هميشه نميشه اينجورى لوس خانومه _ 
 بگيريم دستمون گدايى كاسه ديگه سال چند ميشيم مجبور

 خوب؟ تنها و تك كنم كار چى من _ 

 مطالعه _ 

 ندارم حوصلشو _ 
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 دفت ياد و زد جرقه ذهنم در فكرى ناگهان 

  

 افتادم بودم ديده كمدش در قبال كه رش 

 بخونم هاتو نوشته بده _ 

 ها نوشته كدوم _ 

 اتاقته تو كه همونا _ 

 فضول اى _ 

  ديدم فقط نخوندم خدا به _ 

  بخون برو _ 

 براى كلى ميدانستم ريختم هم به را موهايش و سيدمش*و*ب و پريدم ذوق با 
 عاقط آنالين جلسه آن در ميدانستم بودم حسود من خوب ولى بود گزاشته وقت موهايش
 ..دارند وجود زن چندين

  

 اين قلم ميكردم حس ميخواندم كه خطى هر با بود خاص معين هاى نوشته دست 
 است قَدَر وجودش تمام چون مرد

  

 جا مهسالهاه ميكرد، سنگينى عجيب ام گرده بر بارم كوله در آرزو مشتى بود سالها" 
 صميم از بخندم دل ازته بود نداده اجازه اش سنگينى وقتها خيلى بود، همراهم وهرزمان
 خواب اش سنگينى و بود همراهم بارم كوله خواب، وقت حتى ، گويم شكر را خدايم قلب
 هساخت محروم هايم داشته لمس لذت از مرا كه بود سنگين آنقدر !بود ربوده من از را راحت
 !!!بود
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 دور ايىج را بارم كوله ميخواستم ، بودم گرفته تصميمى پوشيدم مشكى لباس امروز 
 !!!داشتم دوستشان هنوز آخر بنشينم، تدفين اين عزادارى به زمانى و بسپارم خاك به

 بارانى ، بادى شايد فكركردم !!آرزوهايم از جدايى براى نه ، شدم پشيمان بعد اما 
 دشاي نبودم مطمئن خودم از بخواهيد كه را راستش اما بياورد بيرون خاك از دوباره را آنها
 !!!بازگردانمشان ام گرده بر دوباره خاك زير از و بازگردم اينجا به احيايشان براى روز يك

 ار  خاكسترش و سوزاندمشان !!! ميسوزاندم بايد را آنها ، رسيد ذهنم به ديگرى راه 
 !!!شدم خالص آرزو همه آن شر از ديگر آه : كشيدم عميقى نفس سپردم، باد به

 در اى لحظه طوالنى ساليان اين از پس را خودم وقتى كه افسوس ! افسوس اما 
 و !!!!بود نشسته موهايم روى بر حال كه ديدم را آرزوهايم خاكستر نگريستم زندگى آينه

 ..."بود گذاشته يادگار به برايم خميده كمرى اش ساله چند سنگينى

  

  

 ...ميسوخت معينم نشسته گل به آرزوهاى براى دلم قدر چه و 

  

 معين خورده وشكست احساس پر قلب از اى پرده معين هاى نوشته از قسمت هر 
 ميبرد كنار برايم

 دارم نگه خود براى ابد تا را ها نوشته دست اين ميخواست دلم و  

  

 من از مسئوليت داشتن و بودن خانه يك خانوم احساس تعطيالت روز چند آن در 
 آن ذاغ تزيين و آشپزى و خانه بودن مرتب حواسم و فكر تمام بود ساخته ديگر يلداى يك
  بود شده ادغام هم در هايمان ثانيه تمام بود باشد داشته دوست معين كه طور

  بوديم شده نفر يك واقعا جانانم جان و من 
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 همان گاهى ميكرد كمكم مدام همين براى ام ناشى خانه كارهاى در ميدانست معين 
 ار  اى رابطه هيچ و ميكرد مراعات معين و آمد مى سراغم عضالت شدن منقبض و استرس
  نميكرد تحميل

 اين گاهى و بود شده چندان دو كوچكتر خانه در هايش حساسيت كه هرچند 
  ميكرد اذيتم اش افراطى مراقبت

 ودمب نديده وقت هيچ ميكشيد سيگار و ميرفت بيرون اى دقيقه چند خانه از هرشب 
 يامالت سيگار با هنگام شب را دردش كدام كه اين از دلم در هنوز بكشد سيگار خانه در كه

  ستا كشيده سختى طوالنى مدت مرد اين كه ميكردم قانع را خودم بودم ناراحت ميبخشد

 هب بيمارستان امور به فقط دور دورا و بود كرده واگزار را بيمارستان رياست معين 
  داشت نظارت بنيانگزارش و صاحب عنوان

 قدر را اين و دارد هايش مشغله كردن سبك بر سعى من خاطر به ميدانستم 
 ميدانستم

  

 اب هم من و فرستاد س*و*ب برايم بردم موز شير برايش كه ميدويد تردميل روى 
 كردم قطع را موزيكش صداى حرص

 ديگه كافيه ميريم باهم كه ها صبح دوييدنى حال در همش ديگه بسه معين _ 

 اى سه*و*ب كرد خشك را صورتش گردنش دور حوله با و كرد خاموش را تردميل  
 كشيد باال را موز شير نفس يك و دوخت ام گونه رو

 كنم ورزش تو برابر ده بايد دارم ام چاقى استعداد ميخورم تو برابر چهار من _ 

 قلمبه شيكم يه با دارم دوست چاق شوهر من اصال _ 

 گفت و خنديد 

 سوخته؟ پدر وقت اون چرا _ 

 گفتم و برگرداندم رو عشوه با 
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 ها بازارى حاجى اين مثل ميخواد دلم چشمه تو همش !!هات؟ عضله اين چيه _ 
 نكنه نگات خودم جز كس هيچ شى قلمبه شكم و كچل

  

 سيدم*و*ب تند تند هوا روى و كرد بغلم حركت يك در 

  شه قلمبه روزها همين شكمش زنم ميخوام منم _ 

  

 كوبيدم يواش مشت چند اش سينه به 

  

 كنم فكرى يه ات خواسته واسه تا زمين بزارم _ 

 دستوره نيست خواسته _ 

  زورگو اوهوك _ 

 شيم تا ٣ برنامه با باشى برى ميخوام متخصص يه نظر تحت فردا از جدا يلدا _ 

 بود آمده شوق به خاصى طور دلم كردم ذوق 

 نيست؟ زود _ 

  هست ديرم من واسه نه _ 

  بودن هول چه ميگن همه_ 

 باش نظر تحت شما االن از ولى عروسى بعد ، امشب همين كه نگفتم حاال _ 

 نيست درست نشده آقابزرگ سال نميخوام عروسى من معين _ 

 راسمم ارديبهشت بسمونه ديگه كرديم عزادارى گزاشتيم احترام كافى اندازه به ما _ 
 فكرشم تو ميگيريم

 نحس عروس گزاشته اسممو همينجورى شمس عمه _ 
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 اىه آدم اين به نكن توجه تو ناراحته كنه غالبم نتونست كيلوييشو ٥١١ نوه _ 
  سطحى

 كيه اش نوه _ 

 شده چيز همه بى بهروز برادر زن االن كه همون _ 

 نيست يادم نسبتتون ميشد؟ كيت بهروز بابا اونوقت پيچيده قدر چه اوه _ 

 مسخره و فاميلى ها ازدواج اين با ميكنم قاطى نسبتامونو گاهى خودمم من _ 

 خودت رفته يادت _ 

  

 عموتى دختر شوهر االن م 

 بشم كوچولوم عمو دختر اين فداى من آخ _ 

  

 مميپرستيد و داشتم باور را مرد اين احساس تمام من سيدم*و*ميب دل ته از معين 

  

 ٥٧ قسمت پايان 

  

  حق يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٥٨ قسمت ٥٨# 

  

 ! ها روزمرگى و روزها اسير گاه " 

 ! ها امنى نا و نامردمى تمام از خسته 
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 و بكر چندان نه هاى بودن و داشتند ماندن ادعاى كه آنان   دليل بى هاى رفتن 
 كه خالى دست زدند فرياد موذيانه و صدا بى دستت فشردنت پس در كه آنان حقيقى
  !ندارد ماندن

 ...نكند كه مبهم اى آينده از نامطمئن 

 گاه حسرت، آتش   در كه ديروزت آرزوهاى بسان روياهايت دادن دست از نگران 
 ... نميكند رهايت هرگز داغش كه سوخت چنان

  !!كافيست ويرانگر بغض يك بناى براى هم دست در دست همه و همه 

 بار به بغض اين كه سونامى ، كس هيچ خودت جز كه است اين دردى هر از بدتر و 
  نميبيند را آورد مى

 ودىناب علت عزيزانشان حتى و باختند جان ها خيلى ، هايى سونامى چنين در شايد 
 . نفهميدند را آنها

 مشقت از مفرط ،خستگى سريع و مطمئن و آرام قدر چه تو ياد با تنها اما اما اما 
 بوى كه عشق مشتى از ميشود پر مشتم و ميكشد پر دستهايم ميان از روزهايم و امروز
 رمگ ترين، ايمن ميشود آنى در چگونه مغشوشم و سرد زيستگاه ميدهد را تو جاودان بودن
 بايد نشداشت براى كه بهايى تنها كه پناهگاهى !؟ تو و من ميعاد خلوتگاه زيباترين و ترين
  !بس و است دل پرداخت

 مى پر ام خسته پلك دو باريك شيار ميان از كه ميشود چگونه وسوز خوابى بى 
  !بندد؟ برمى رخت فتورم پيكر از تابى بى و وضعف كشد

 !من آرامم چه تو با امشب راستى 

 ! مستم خدايم ى باده از من 

 ! اند كرده ويران كه را آنچه وميسازد نميكند خرابت كه اى باده تنها 

 !روزگار؟ الكردار چرخ اين بداختر چرخش دارد اهميت چه ديگر 

 " ...ميخواهد آرام خواب سير شكم يك دلم قدر چه و آرامم آرام امشب من 
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 مدل گاه كه ميداد قرارم تاثير تحت چنان خدايش با دلش و درد و معين هاى نوشته 
 ...ميخواست او خداى خوبى به خدايى عجيب

  

 دبع و كرد عمل قولش به معين شد تمام بودن هم كنار در لحظه لحظه و تعطيالت 
  بود ام زندگى سورپرايز بهترين باشگاه تعطيالت

   

 الدنب و كرد مخالفت شويم ساكن آپارتمان همين در عروسى بعد كردم اصرار هرچه 
  يمكن زندگى هم كنار در شاد عمارت، تلخ خاطرات از جدايى با همه بتوانيم كه بود اى خانه

 بود كرده خود كرده درگير را همه عروسى مراسم تكاپوى 

 بعجي من و بمانيم آپارتمان در عروسى قبل و خانه شدن آماده تا خواستم معين از 
 ...داشتم دوست را خانه اين خلوت

 كردم خريد شام براى راه در و برگشتم خانه به هميشه از زودتر ظهر از بعد 

 قعاش معين رسيدم خودم وضع و سر به معين عالقه مورد شام كردن درست از بعد 
 چيزى معين آمدن به و بود مرتب چيز همه ، خودمان خلوت در فقط البته بود تيره رژ

 بود عماد خورد زنگ تلفنم كه بود نمانده

 جانم؟ _ 

 بود تلخ اتفاق يك گوياى صدايش  

 دنبالت؟ بيام باشگاهى يلدا _ 

  شده؟ چى _ 

 دارم كارت _ 

 ام خونه _ 
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 خونست؟ آقا _ 

  نه _ 

 دارم احتياج بهت _ 

 شده چى رسيد لبم به جونم _ 

 ،مياى؟ دنبالت بيام ديگه ربع يه تا _ 

   

 بودم ترسيده عجيب و بودم نگران 

 بيا زود باشه باشه _ 

  

 نت را ام عبايى مانتو بردارم را موبايلم و كليد رفت يادم كه بودم شده هول آنقدر 
 و ممرد بار هزار آمدنش تا ماندم عماد منتظر و رفتم پايين و كشيدم سرم را شالم و كردم
  شدم زنده

  

 فهميدم متورمش و سرخ هاى چشم و عصبى حالت از شدم سوار و رسيد كه وقتى 
 است خراب خيلى حالش

 كشيدم صورتش روى دستى 

  ؟ داداش شده چى ؟ چته جان عماد _ 

 علت نميدانستم نميكرد پنهان من از گاه هيچ را هايش اشك عزيزم عماد 
 ندارد هرگز را برادر اشك ديدن توان خواهر يك شدم همراه او با اما چيست اشكهايش

 ميكنه فروشى خود شوهرش موادخودشو پول   واسه داره اون يلدا _ 
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 !!!نميشود و است نشده هرگز زن آن بيخيال عماد ميدانستم 

 سراغش؟ رفتى باز _ 

 زمينم كره مرد ترين غيرت بى ميكنم حس ميشه منفجر داره قلبم _ 

 داره شوهر اون عماد _ 

  بره ميزاشتم نبايد ميكردم عقدش و ميبخشيدمش زود بايد مقصرم من _ 

  رفت خودش اون _ 

 نباشه من مال اگه حتى كنه نابود خودشو شم خيالش بى نميتونم ميخوامش _ 

 نمياد بر كارى تو از _ 

 كردم جاشو همه فكر _ 

  ميكشتت ايندفعه بفهمه معين _ 

 نميفهمه نگى تو _ 

  

 برگرداندم رو دلخور 

 ؟ فضولم من كه اينه منظورت معرفتى بى خيلى _ 

  زنشى باالخره نه _ 

 سرته تو چى بگو حاال هستم، هم تو خواهر _ 

 ميگيرم طالقشو و كنه ترك ميكنم كمكش _ 

  

 !فداكار؟ يا است احمق عشق و 
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 چى؟ نخواست اگه _ 

 ميبرمش زور به _ 

 ديگرو مرد يه زن اونم رباييه آدم اسمش اين عماد _ 

 مردى؟ هر زير ميفرسته عملش واسه زنشو كه مردى _ 

 مياد؟ بر ازم كار چى من _ 

 

  بيرون بيارش اى بهونه يه به و برو فقط تو خونه اون تو برم نميتونم من _ 

  

 ودنب آسانى كار كرده جمع عشقش براى را همتش همه كه مردى به گفتن نه قدرت 
 شدن تمام خيال ها اشك اين انگار ميكرد پاك را هايش اشك مدام و ميراند سرعت با عماد
 ار  زيباست و مظلوم برادر اين نفس به نفسش كه خواهرى سوخته جگر مراعات و نداشت
 نميكرد

  

 !!! شهر جنوب هاى محله ترين وحشتناك از يكى در اى خانه رسيديم باالخره 

 خيالش بى هم مامورها ميكنم حس كه بود آور چندش و مخوف آنقدر محله اين 
 مر و زن !! بودند شده

  

  ميكردند تزريق و ميكشيدند مواد راحت آتش كنار د 

 را عماد همه بود اينجا جالب كردند مان دوره عماد باالى مدل ماشين ديدن با 
 و سپرد آنها به آورد در درشتى اسكناس دسته عماد ميكردند صدايش آقا و ميشناختند
 داد نشانم را كوچه انتهاى اى خانه بعد و شدند تقسيم مشغول
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 بگو بهش اومد وقتى ساقى عشرت دنبال اومدى بگو برو است خونه همون يلدا _ 
 مياد باهات آوردم من ماهتو اين جيره بريم بيا ليلى

 مياد؟ _ 

 مياد ميفرستم يكيو هرماه آره _ 

 نشدى؟ خيالش بى وقت هيچ تو _ 

 انداخت پايين را سرش  

 نميتونستم _ 

  

 اواقع عماد ليلى   كنار به هايش آدم و خانه آن رفتم برادرم قرار بى دل براى رفتم 
 مه به كثيفى شدت از موهايش داشت تن به كثيف و مردانه هاى لباس بود انگيز رقت

 يك اش چهره ته در اما !!!بنفش زشت رژ يك و خراب و زرد هاى دندان بود چسبيده
 وىب قدر چه و آورد نزديكم را صورتش زدم صدا را اسمش كه وقتى بود پنهان كهنه زيبايى
 گفت و زد كجى لبخند نياورم باال كه كردم كنترل را خودم سختى به ميداد بدى

 ؟ جديدشى زيد   _ 

  

 او از تنهاست سالهاست ليلى مثل زنى خاطر به برادرم آوردم خاطر به اينكه از 
 دادم هولش شدم متنفر

  بيوفت راه دنبالم ميخواى جيرتو ام، كى نداره ربط تو به ، ببينم عقب برو _ 

  

 چون اگر !!!شدم پشيمان خودم كار از لحظه يك كرد التماس و دويد كه دنبالم 
 يكردم او چون مرا سرنوشت اعتياد قطعا نه ، شايد نميكرد درمانم راه اول و نداشتم معينى

 كردم نگاهش و برگشتم !!!
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 دارى؟ دوست عمادو تو _ 

 كردم بلندتر كمى را صدايم ميكرد نگاهم زده بهت 

 دارى؟ دوسش _ 

 ميشه بد جفتمون واسه شوهرمن فاميل همه اينجا جون خانوم هيس _ 

 بده جوابمو نترسون، عملى مشت يه از منو _ 

   

  كرد پاك را اشكش چركش آستين با انداخت پايين را سرش 

 باشه؟ نداشته دوست رو فرشته اون كسى ميشه _ 

  

 انآسم در ها فرشته جاى بود نشده آفريده زمين براى من عزيز عماد ميگفت راست 
  است

 آوردى؟ سرش رو بال اون چرا پس _ 

 بزنى؟ سرم تو اومدى _ 

 تظرهمن بيرون اون عماد ببرمت ندونسته و زور به نميخوام كنم كمكتون اومدم نه _ 
 تو دقيقه ٢١ كوچه سر ميرم من بده نجاتت جهنم اين از و بگيره طالقتو و بده تركت ببرتت
 ابد ات ميدم قول و ميريم هم نيومدى بيا و بردار شناسنامتو خواستى اگه ميمونم ماشين
 كنه فكر بهت حتى عماد نزارم

  

 گرفت را مانتويم گوشه و افتاد زمين به بود شده هول 

 زنشى؟ هستى كى تو جون خانوم _ 

  شو بلند ، خواهرشم _ 
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 چيشو همه ، عماد زندگى تو سيلم عين من ترك از ترس خاطر به نه نميام من _ 
    ىپ بياد ديگه نزار خودش جون رو تو ، بسه زدم بهش يبار نميشم هم آدم و ميكنم نابود
 نميخواد ماهونتم پول متنفره ازت گفت بگو بهش برو من

  

 !كند؟ خودگذشتگى از ميتواند هم خمار دختر اين !فداكار؟ يا است احمق عشق و 

   

  ميريخت اشك شد بلند كردم كمكش 

 بفهمه عماد اينكه بدون كنم كمكت من بزار _ 

 عمادم درد ميره يادم ام بچه داغ ام نعشه كه وقتى تنها دارم دوست دردمو من _ 
 ميره يادم وجدانم عذاب ميره يادم

 نىك نابود خودتو بزارم نميتونم انسانيت خاطر به برادرم خاطر به تو خاطر به نه _ 
 واستىخ اگه بكن فكراتو دنبالت ميام بفهمه عماد اينكه بدون ديگه روز چند ولى ميرم من
 بيا باهام كنى پيدا نجات كثافت اين از

   

 را اشكهايم تا دويدم ماشين سمت به هم من و نگفت هيچ كند نگاهم اينكه جز 
  نبيند

 گرفت را اش ليلى سراغ هراسان عماد شدم كه سوار 

 نيومد _ 

 گرفتم را دستش كه شود پياده خواست 

  داره دوست شوهرشو زن اون عماد _ 

  مياد شه خمار بزار بوده نعشه ميگه دروغ _ 

 ميكنم خواهش برو اينجا از برو _ 
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 خواستم كار يه ازت من يلدا _ 

  !!!!!بدون همينو فقط نيست وقتش امروز _ 

 :گفت ملتمسانه و مستاصل  

 ؟ بميره بزارم !؟ وقتشه كى _ 

 كن كمكم گفت نباشه وسط تو پاى كه شرطى به اما ميكنم كمكش من نميميره _ 
  كنيم ترك هم با خودم و شوهرمو

  

 سرش روى را دستش ، بود الزم شايد اما !! گفتم دروغ !! ريخت فرو عزيزم عماد 
  گذاشت

 نميتونم من فرمون؟ پشت ميشينى يلدا _ 

  

 شد كه سوار بود شده دوخته خانه آن به هنوز نگاهش شد پياده كردم كمكش 
 ارتعم تا را ماشين طور چه ميداند خدا و ، بست را چشمانش و داد تكيه شيشه به را سرش
 !!نگرانى فرط از راندم

 عمارتيم جلوى شد متوجه تازه رسيديم كه وقتى 

 ات خونه برسونمت اول برو اينجا اومدى چرا _ 

 يستن همراهم كيف فقط ميرم تاكسى با كنه سوال هى و بفهمه معين نميخوام نه _ 
 بده پول بهم

  

 سيدمش*و*ب و برداشتم اسكناس چند گرفت جلويم و آورد در را پولش كيف 

 خودم سر بال يه شده چيت يه بفهمم خدا به نكنيا بازى ديوونه من مرگ عماد _ 
  ميارم
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 زد تلخى لبخند 

  فقط نياد ورا اين فردا تا شوهرت كن كار يه _ 

  بخور كم نكنيا خفه باز خودتو هم تو ميكنم سعى باشه _ 

  

 ىاصل خيابان سمت به من و سيديم*و*ب را همديگر آخر بار براى كرد بغلم محكم 
 دويدم تاكسى گرفتن براى

 هك كردم دعا دعا قدر چه شدم خانه راهى تاكسى اولين با همين براى بود شده ديرم 
  بدهم را جوابش كه كردم رديف ذهنم در دروغ بهانه هزار باشد نيامده خانه به هنوز معين

 پرسيدم سريع نگهبان از رسيدم وقتى 

  

 آوردن؟ تشريف نامدار جناب سالم _ 

 ميشه اى دقيقه ده ٢ خانوم بله _ 

 ( بودم رسيده زودتر دقيقه ده كاش شانس بخشكى اى ) 

 پا آن و پا اين هى آسانسور در و بود انفجار حال در ام مثانه استرس شدت از 
 ميكردم

 در هب ضربه چند و زدم دريا به دل باالخره كردم فراموش هم كليد كه افتاد يادم تازه 
 بود مروي به رو لحظه آن كه معينى واى شد باز در كه بود نگذشته بيشتر ثانيه چند زدم
 !!!نيست توصيف قابل

 و رفت بدهد جواب اينكه بدون شدم وارد و دادم سالم ترس با ، كرد نگاهم فقط 
 فىحر  بايد !!! آلودش اخم نگاه آن از واى ايستادم همانجا و بستم را در نشست كاناپه روى
 ميزدم

  شد يهويى ، بگم بهت رفت يادم من معين _ 
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 :گفت و برداشت ميز روى از را موبايلم گوشى ميكرد نگاهم كه همانطور 

 چيه؟ اين اسم _ 

 ميكردم آرامش بايد است عصبى ميدانستم 

 ...جان معين ببين _ 

 كرد تكرار را سوالش بلند صداى با و كنم تمام را حرفم نگذاشت 

 چيه؟ اين اسم پرسيدم _ 

  نميفهميدم را سوالش معنى 

 ديگه موبايله سواليه؟ چه اين خوب _ 

  

  بگو فارسيشو معادل _ :گفت و زد پوزخندى 

  

 فهميدم را منظورش تازه 

 ...يادم خدا به _ 

 زد فرياد باز 

 بگو _ 

 دادم را جوابش ناچار و دستپاچه 

 همراه تلفن _ 

  

 خنديد عصبى و بلند صداى با 

 نميخوره درد به يعنى نيست همراهت وقتى پس !!همراه _ 
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 انچن را موبايلم اى ثانيه در داشت عجيبى عصبى هاى حالت بود شده عوض معين  
 ، شكست گوشى آن همراه دلم افتاد زمين روى و شد تكه چند كه كرد پرت ديوار سمت به
 ... داشتم دوستش من بود عشقم هديه

 آغوشش به ميخواست دلم آمد كه سمتم بود نشده آرام هنوز اما بودم كرده بغض 
 هك ميكرد نگاهم طورى بودم نديده طور اين را معين بود ها مدت بودم ترسيده ببرم پناه
 واستمنميخ بگويم را راستش نميتوانستم زمينم كره آدم ترين هكار*ا*ن*گ ميكردم حس
 كنم فاش را عماد راز

 بود باال هنوز صدايش تن 

 بودى؟ كجا _ 

 ...اومد پيش كارى يه باشگاه رفتم من... من _ 

 بودن سرم پشت در اگر كه نواخت صورتم روى سيلى چنان كه بود نشده تمام حرفم 
 بودم شده زمين نقش قطعا

  بودم نكرده هى*ا*ن*گ من نبود حقم سيلى اين نبود حقم 

 خيال اما ميرقصيد چشمانم در اشك بودم گذاشته اش سيلى جاى روى را دستم 
 بود تر عصبى نداشت را شبم آن تيرگى دامان به فرود

 ميكنى هم سر دروغ واسم كه رفتى گورى كدوم اومدى در اونجا از ٥ ساعت از _ 

  

 خودم ضعف از بودم شده عصبى ميكرد كنترل را آمدم و رفت كردم حس اينكه از 
 گفتم بلند صداى با و كردم جمع را شجاعتم همه بودم ناراحت

 احترام و آزادى از دم كه تويى گو دروغ گزاشتى؟؟؟ پا به حقى چه به من واسه تو _ 
  ميكنى كنترل آمدمو و رفت كه اعتمادى بى اينقدر و ميزنى من حريم به

 به خونه اومده زود گفتم كه خرم اينقدر نبودى دنبالت رفتم ٥ من بيشعور _ 
 هالو من   شركت برگشتم برسه، زندگيش
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  هالويى هم خيلى هالويى آره_ 

  ميرسيد اوج به عصبانيتش ميدادم كه را جوابش  

  ميكنما خورد دهنت تو دندوناتو ميزنم _ 

 بلدى؟؟ هم كارى زدن جز بزن _ 

   

  بود بريده را امانم اشكهايم 

  كشت بايد رو ميشه گور و گم ساعت چند خبر بى رژ اون با كه زنى _ 

  معين ميخوره هم به غيرتت اون از حالم _ 

 االنم ، اومدى بار ابالى ال كنى خرجت غيرت جو يه نبوده يكى عمرت همه چون آره _ 
 كجا؟؟؟؟ ؟ بودى كجا بگو فقط نكن سفسطه

  نداره ربطى تو به _ 

  ميرسد جنون حد در عصبانيتش ميدانستم 

 بودم ترسيده شد كبود صورتش ناگاه اما بودم دوم سيلى منتظر رفت عقب اما 
 سمتش خواستم است شده بد خيلى حالش بودم مطمئن گزاشت قلبش روى را دستش
 دويدم دنبالش شد خارج خانه از و برداشت را كتش حالش همان با شد مانع كه بروم
 گرفتم را كتش

 كمي بپرس بزن زنگ بهش بيا بودم عماد با نبودم جايى خدا به كردم غلط معين _ 
 مارتع نگهبان خونه بردمش بعدم كرد دل و درد رفتيم بفهمى تو نميخواست بود بد حالش
  ديد منو هم

  

 ميكشد نفس سخت ميدانستم نميگفت هيچ و نميكرد نگاهم 

  خونه بيا خدا رو تو بده حالت _ 
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  كشيد دستم از را كتش 

  بده ها همسايه جلو خونه تو برو _ 

 بياى تا ميكنم دق من بده حالت نرو جايى نرو _ 

  

 معين اما مرد خواهم نگرانى از قطعا برود ميدانستم ميكردم گريه بلند صداى با 
 !بزند؟ زيرش و بزند حرفى بود ممكن مگر نامدار

 تلو كمى و گزاشتم سرم روى را دستم ميكردم بازى نقش كمى بايد نداشتم اى چاره 
  شد افتادنم مانع و گرفت را بغلم زير سريع رفت يادش خودش درد آنى در انگار خوردم تلو

 كممح را در رسيديم وقتى و كشاندم خانه سمت به حرص با بعد و كرد نگاهم خيره 
  بست

 نكن بازى فيلم من واسه وقت هيچ _ 

 !!! كشيدم خجالت قدر چه واى !'بود؟ فهميده  

 آب ليوان يك با ديدم و رفت آشپزخانه سمت به انداختم پايين را سرم شرمزده 
 تاقا سمت به بودم نگرانش هنوز رفت اتاق سمت و كرد باز را پيراهنش دكمه خورد قرصى
 بودن كبود ديگر صورتش ميكشيد عميق هاى نفس و بود كشيده دراز تخت روى ، دويدم
 تاس كافى برايم بماند خانه در و باشد شده بهتر حالش كه همين بود شده راحت خيالم

 بود برده خوابم سالن وسط كاناپه روى كه شد طور چه نفهميدم 

 است انداخته نازكى پتوى رويم شدم متوجه شدم بيدار وقتى 

  

 ياد ولى شدم خوشحال بود خانه اينكه از است مشغول آشپزخانه در خودش و 
 شدم بلند كه جايم از دهم نشان را ام خوشحالى نداد اجازه بودم خورده كه ناحقى سيلى
 از ار  سى*و*عب رنگ كمى نداشت تصميم هم هنوز انگار كرد نگاهم برگشت و شد متوجه
 گفت جديدش تلخ و سرد صداى همام با كند پاك اش چهره
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  دارم كار جايى برم ميخوام بخور چيز يه پاشو_ 

  

 !(مونده؟ من منتظر داره؟ كار چى شب موقع اين ) 

 :گفتم خودش سردى همان به كاناپه كردن مرتب و پتو كردن جمع حال در  

  ندارم ميل _ 

 بيرون؟ خوردى چيزى مگه _ 

 سير بهم كردى لطف خونه اومدم اما بودم نرفته خوردن چيزى و تفريح واسه _ 
  شدم

  

  بگيرد نشنيده را ام كنايه كرد سعى 

 بخورى قرصاتو بتونى تا بخورى چيزى يه بايد پس _ 

 !!!!(روئه پر خيلى ) 

  امشب از ندارم ميل هم قرص _ 

 ريز سر صبرش كاسه قطعا كه است حساس قضيه اين روى اينقدر ميدانستم 
 آمد بيرون آشپزخانه از و كوبيد محكم ظرف در را قاشق !!!شد هم طور همين و ميشود
  بود عصبى و تند لحنش

  ندم نيكيمو دست كار يه كه نرو راه روش اين از بيشتر نيستا سالم مغزم من يلدا _ 

  

 شده گم اش چهره در اش هميشگى آرامش بود آشفته و ريخته هم به واقعا معين 
 بار هر كه داشت مرد اين هاى حالت تمام با عجيبى همخوانى چه من بغض نميدانم بود

 ميكرد كوك او با را سازش

 بود شده مشكل برايم زدن حرف كه ميلرزيد بغض اين از آنقدر ام چانه 
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  باشم داشته دوستت نميخواد دلم كه ميترسم اينقدر ميترسم ازت _ 

  

 متضرع صدايش پوشاند غم غبار را سش*و*عب چهره آنى در كرد نگاهم زده بهت 
 بودم شده

 نكن تالفى طورى اين ميكنم خواهش بخور قرصاتم بخور شامتو بيا _ 

 تو اصال سالمه ٥ ميكنم حس معين هات مراقبت و ها نگرانى اين از شدم خسته _ 
 الح در و نگرانه مدام كه گيرى سخت و س*و*عب پدر يه فقط تو شوهره؟ يه شبيه كجات

 رىميگي ناديده خودتو هات نگرانى خاطر به رابطمونم ترين نزديك تو حتى تو ، محافظت
 چيزى ره سر اينكه از ميكنى چكم ميزنى زنگ يبار ربع يك بدم كار گزارش بهت بايد مدام
  ام خسته ميكنى بلند روم دست

  

 ميكشيد موهايش بين پنجه باز نشست صندلى روى كالفه 

 يتونهم كه كسى من فرهنگ تو گفتى دروغ بود كه دليلى هر به يلدا گفتى دروغ _ 
 بده انجام حقت در رو بدترينا ميتونه بگه دروغ بهت

  نميتونم چون ! نه اينو نباشم نگرانت نخواه 

  

  ميدانستم نخست روز از را اين من و بود خودخواه من مرد 

 كرد بغلم و آمد جلو اش خودخواهى تمام با 

 مميكش درد برابر هزار خودم ميكنم بلند روت دست لعنتى من   كه هربار كن باور _ 
 فا؟انصا خواستم ازت چى باشى عاقل و كنى اعتماد بهم اينكه جز من نگو دروغ بهم ديگه

  

 اش؟ ببخشى نتوانى و باشى آغوشش در 
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 چيز همه مقابل در را زن يك عشق خاكى كره هاى زن تمام مثل زنم يك هم من 
 !!!ضعيف مردت مقابل در تنها و ميكند قوى

  

 ٥٨ قسمت پايان 

  

  او نام به 

  

 ميميرد امشب مرد اين ٥٩ قسمت #٥٩ 

  

 شود مي آزاد تو    انحصار از ، تاريخ شود مي فرياد دهكده    سكوت وقتي  

 شود مي ياد من ى كهنه هاى زخم از ، آن در كه است قديمى    كتاب يك ، تاريخ 

 شود؟ مي بيداد دهكده اهل به كى تا داشتم هرچه خان دختر   گرفت من از 

 شود مي نوزاد كه است من    دل موسى بزن سرى قصرت ى رودخانه به !خاتون 

 شود مى باد    همسفر ، خسته    مرد اين ام رسيده سليمان    مـُلك به ، غزل اين با 

 شود؟ مي آباد ، من    خراب    دل كى پس !مغول    لشكر تو وحشــى     ابروان اى 

 مى معتاد تو هاى چشـــــــــــــم به آدم است تازه    خشخاش ، مزرعه هزار تو در 
 شود
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 فراموش را هايم دلخورى و ها غم تمام ميخواند شعر شعرش كتاب از برايم كه معين 
 :گفت و سيد*و*ب را ام گونه ميكردم

 ؟ بخشيديم خاتون _ 

 كردم جمع بيشتر آغوشش در را خودم بستم را هايم چشم 

  آواز يا بخونى شعر يا صبح تا بايد نه _ 

  چشم ميگم من دنيا آخر تا بگو تو _ 

   

 خودش حال به را عماد و نرود عمارت به كه كردم اش راضى بهانه هزار با شب آن 
  است حساس قدر چه عمادش روى ميدانستم بود نگران بگزارد

 عمادى؟ فكر تو هنوز معين _ 

 گفت و كشيد عميقى نفس 

 هكهن زخم يه عين ميره يادش و ميگزره گفتم هرچى پسر اين مقابل در آوردم كم _ 
 حال همون تو ميره ميشم غافل ازش تا كردم ميومد بر ازم كار هر شد عفونى تنشو تو موند
  هوا و

  

 ميسوخت برادرم مظلوميت براى دلم 

 نيست خودشم دست عاشقه_ 

 ناي نميشد باورش كسى كرد كشى خود وقتى شده ضعيف اندازه از بيش عماد _ 
 اول داد دست از عزيزاشو هم سر پشت سال چند اين خاندانه آرومه و صبوره پسره همون
 جدايى و ميدادن جون هم واسه كه خواهرش رسوايى بعد بهش زد نارو دختره اون كه

  جهان عمو مثل پدرى دادن دست از آخرم در و اجباريشون
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  كشيدم آه 

 پسر يا داشت دوست بيشتر دختر بابام _ 

 زد لبخند  

  بود بند ژاله به عمو نفس _ 

 گفت و كرد نگاهم تعجب با كوبيدم اش سينه به مشتى آمد در حرصم 

 ميزنى؟ چرا _ 

 كردم اخم 

  مقدسه شوهر و زن حريم مياريا زبون به اسمشو آخرته دفعه _ 

 گفت خورد فرو را اش خنده 

 غيرتت قربونه _ 

  

 !بود؟ درگير ذهنم هنوز من 

  معين _ 

 جون؟ _ 

  داشتى؟ دوست من قد كيو حاال تا _ 

 سيد*و*ب محكم را لبم  

  حسود دارم دوست رو تو فقط_ 

 گفتم و بردم صورتش جلوى را دستم 

 ؟ قول _ 

 قول :گفت و گرفت محكم را دستم 
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 بده هم ديگه قول يه _ 

 چى _ 

 ديگه نزنى منو _ 

 گفت و بست را هايش چشم 

  نكن ترم شرمنده _ 

  

  كردم نوازش را صورتش نميخواست را مردم شرمندگى دلم من 

 ...است آرام عجيب امشب معين   اما ميخواست شيطنت كمى دلم 

  

 همه روى بر چشم گاهى كه آنقدر دارد دوستم اندازه از بيش مرد اين ميدانم 
 نىس اختالف كه ميروم فرو فكر در عميق گاهى كه ميكند مراعات آنقدر ميبندد نيازهايش
 !من؟ ناشناخته بيمارى يا ماجراست اين علت بينمان زياد

  

 رام و ميگيرد محكم دست يك با را دستانم مچ است فايده بى امشبم هاى دلبرى 
 ار  بازويش ميگيرد من از را شيطنت ى حركت توان و ميكند قفل آغوشش در كودكى چون
 ميزند لبخند فقط و بسته را چشمانش ميگيرم گاز

 باش آروم امشب يلدا _ 

  احساس بى پيرمرد _ 

  احساس بى پيرمرد همين ميده نشون بهت صبح _ 

 ؟ صبح جاى نميشه االن _ 

  داشتى هيجان و نوسان كافى اندازه به امشب نه _ 
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 كنم؟ تجربه خوبشم نميشه بوده بد همش خوب _ 

 واست؟ بخونم شعر _ 

 بخير شب بخوابم ميخوام اصال نميخوام قصه و شعر ديگه _ 

  

  ميشد جذاب مرگ حد در اش خنده صداى تن ميخنديد بلند صداى با كه وقتى 

 سيدم*و*ب تند تند و فشردم و خنديد 

  منه ماله دنيا زن ترين شيطون _ 

 *** 

 از قدر چه من و بروم باشگاه به سامى با كرد مجبورم و كرد بيدارم زود صبح روز آن 
 اسارت حس مدت تمام اما بودم سامى عاشق اينكه وجود با !!!بودم بيزار داشتن راننده
 ...داشتم

 كردم خواهش سامى از بودم عمادم نگران شدم پشيمان رفتن باشگاه از راه وسط  
 بش فهميدم شريفه و عمه حال از رسيدم وقتى ببرد عمارت به معين به گزارش بدون مرا
 اند نكرده سپرى را خوبى

 يلوك چند ديشب از انگار سيگار ته از بود پر اش سيگارى زير و بود خوابيده عماد 
 بود كرده كم وزن

 شده داربي نداد مجالم گريه و چسباندم اش گونه به را سرم نشستم تخت لبه كنارش 
 ميفشردم آغوشش در و بود

 ندارم ديدنتو اينجورى طاقت من كن بس عماد _ 

 بود گرفته صدايش 

 ؟ اينجا اومدى چرا تو دلم عزيز خوبم _ 
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 ميك بگم بهش شدم مجبور آخه سراغت نياد داشتم نگه زور به ديشب رو معين _ 
 نيست خوب احوالت و حال

 كنم استراحت صبح و شركت برم بعد به ظهر امروز كه داد پيام ديشب _ 

 نگرانته خيلى _ 

 و شركت نگران من هاى خريت نگران ما همه نگران بوده نگران سالها اين همه _ 
 كار نگران جان شيرين آينده و جون خانم خون قند نگران آوا و مهرسام نگران اموالمون
  نزديكهاش و عزيزها زدن نارو نگران بقيه ظلمهاى ها شكنى

  

 گفتم بغض با 

 شده اضافه من هاى خريت كه هم جديدا _ 

 بخشد التيام را دردمان كمى الكى هاى خنده اين شايد و خنده زير زديم هردو  

 راموشف را مسئوليتم نبايد ميدانستم ولى نداشتم اصال را باشگاه حوصله روز آن  
 و كنم

  

  داشتم دفتر تلفن روى معين از پيغام چند رسيدم قتى 

 كردهن فرقى هيچ ولى كند كم را هايش كنترل از كمى ميكردم فكر ديشب حرفهاى با 
 !!! شد شروع اش هميشگى هاى بازخواست و ها رفتار همان باز بود

  بود مان زندگى حقيقت بزرگترين اين و بود تغيير قابل غير معين 

 باشگاه منشى كه بودم ام مره روز هاى تمرين مشغول و بود شده سبك كارهايم  
 از دترىجدي مدل اينكه با بود خريده گوشى برايم معين بود حدس قابل آورد برايم اى بسته
 ورانرست به هم با شام و آمد دنبالم خودش كند پر برايم را آن جاى نتوانست اما بود قبلى
  تاس نديده مرا سالهاست ميكردم حس اوقات بعضى كه بود دقيق آنقدر نگاهش رفتيم
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 گرفت ام خنده و گزاشتم دهانم در را قاشق 

  ؟ ميكنى نگام طورى اين چرا _ 

 نخنديد اصال من برعكس 

  بده قول بهم باش خودت مواظب _ 

 نامدار جناب باشم مواظب خودم نيست نياز كه مواظبمى اينقدر _ 

 نبودم روز يه اگه _ 

  

 گرفت بغضم 

 وت هرجا يعنى نيستم منم نباشى تو كه روزى اون ؟؟؟ كنى كوفتم رو غذا آوردى _ 
 نباشى تو و باشم من نميشه پس هستم منم باشى

  جونت نوش ،بخور بشم قربونت نه _ 

 مونىب ثابت همينجورى بزنم تافت بهت ميشد مهربونت حالت اين در كاش معين _ 

  

 خنديد باالخره 

 خودتو يا ميكنى منهدم زمينو يا تو باشم مهربون هميشه اونوقت _ 

  نيستم مخرب ديگه هم اونقدرها اوف _ 

  ميكنه اهلى آدمو عشق _ 

  ميخونى؟ واسم امشب داستانشو ؟ كوچولو شازده _ 

 داريما كارها خيلى امشب _ 

 بودم حرارت پر معين اين عاشق من و زد چشمك 

 *** 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 652 

 از اينكه با برگرداند زندگى عادى روال به را ظاهرش حداقل كم كم ميكرد سعى عماد 
 نگه پا سر را خودش عزيزانش دل آرامش براى ، بود مشخص اش چهره غم فرسخى چند
 بود داشته

 مزون در لباسم آخر   پرو روز ميشد انجام نحو بهترين به عروسى مراسم امور تمام 
 ترسناك بودن خوشبخت قدر چه كردم حس آينه مقابل در سپيدى همه آن در فرانسوى
 دست از نگران لحظه هر كه است خوب اينقدر !نه باشد بد و زشت اينكه نه !!!است
 ...بود خواهى دادنش

 هكرد الورود ممنوع را معين ميكرد تعريف لباس از مدام آوا ميخواند دعا برايم عمه 
 رويايى و بلند اى دنباله با ساده سپيد پيراهن نميشدم سير خودم تماشاى از خودم و بودند
 مئنممط من و بود بخشيده زينت درخشان سوراسكى سنگ سر تا سر را اش پرنسسى يقه
  است دختركان از خيلى آرزوى نهايت لباس اين

 :گفتم عمه به رو و زدم چرخى ذوق با 

  ديدى لباس اين توى منو باالخره ديدى _ 

 رفت ام صدقه قربان باز و كرد پاك را اشكش 

  شدى ها فرشته شبيه من عسلى چشم _ 

  

  كشيدم آغوشش در 

  :گفت و گرفت رويم روبه را درخشانى و بزرگ تاج لحظه همان مزون صاحب 

 موجوده دنيا كل تو ازش تا ٢ فقط كه برنده اين معروف تاج اين نامدار خانوم _ 
  كن امتحانش

 بود نيامده خوشم تاج آن از اصال 

 نمياد خوشش ميدونم هم معين ندارم دوسش نه _ 
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 ببينن ايشون بيرون ميبرم رو تاج من اجازتون با پس :_ گفت و كرد اخمى زن 
 همينه انتخابشون مطمئنم

  

 ميدم نشونش ميبرم ميكنم عوض لباسمو خودم :گفتم حرص با 

  

 بود منتظرم معين كه اتاقى سمت و برداشتم را تاج اكراه با لباسم تعويض از بعد 
 را شتماس زود بايد فهميد و زد لبخندى ديدنم با بود تلفنش با زدن حرف مشغول ، رفتم
  كند قطع

 ؟ داشتى دوست لباستو _ 

 كردم بغلش محكم 

  نداره حرف ات سليقه _ 

 ببينم نزاشتى تنت توى كه حيف _ 

  كنى صبر بايد ديگه ميبينى _ 

  

 :گفت و انداخت دستم در تاج به نگاهى 

 چيه اين _ 

 اينه نامدار جناب سليقه ميگه زنيكه اين ميدونم چه _ 

 شما باش مودب :گفت و گرفت گاز را لبش 

 چيه تو سليقه چه اون به خوب _ 

 تاج نه خوده كاله شبيه اين ، چه اون به هم واقعا _ 

 خنديديم هم با دو هر بعد 
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 :گفت سيدم*و*ميب كه حالى در 

 موافقى؟ كنه، آماده شب اون واسه سفيد طبيعى گل تاج بگو ديزاينرت به _ 

 مياد بدم درخشيدن زياد و جواهر از ميدونى كه من عاليه _ 

  

 چسباند خودش به را من و كرد بغلم تر محكم 

 من عشق آخه ميدرخشه دنيا جواهرهاى همه اندازه كهرباييت چشم دوتا اون _ 

 مثل من و شد باز سالن در كه كنم اش همراهى ميخواستم دوخت لبم به را لبش 
 شدم جدا او از ها گرفته برق

 بود شده باز او جلوى مشتش كمى كه من جدى و سخت مرد   مزون صاحب ورود با 
 و دهد تغيير را زن متعجب هاى چشم فكرى مسير كرد سعى و كرد سرفه چند شده سرخ
 و سه*و*ب هر من معين آخر بودم بيزار حساس مواقع اين هاى مزاحم اين از قدر چه من
 كردن سيراب براى ميشوند آويزانت مدام كه مردهايى اين از بود ناب و جديد حركتش هر

  نبود هايشان مردانه

 شده زياد او وجود از من عطش شايد يا بود بلد خوب را كردن تشنه اما چرا نميدانم 
ير مثل بودن او با بار هر ميكشيدم را انتظارش جا جا هر و لحظه هر بود  هسيار  در كردن س 
 ار  هايش مزاجى تند گاه و گيريها سخت ميشد باعث بودنش ناب اين بود ناشناخته اى

 ...بگيرم ناديده

 *** 

 ولقب بروم ليلى سراغ داشتم قصد برويم عمارت به كرد حكم معين جمعه صبح 
 به همراهم كردم اصرار آوا به ، كنم پيدا رفتن براى بهانه ميتوانستم تر راحت آنجا كردم
 كا عمارت در هم او بروم خريد به او با خواسته من از آوا گفتم معين به بيايد خريد

  

  نكرد مخالفتى رفتنمان با و داشت ر 
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 يك در را او بود نگران بود من پرت رانندگى جاى به حواسش تمام آوا راه طول تمام 
 معين ترس از بيچاره باشم همانجا ديگر ساعت ٢ دادم قول و گزاشتم تنها تجارى مجتمع
  نداشت صورت به رنگ

  رساندم ليلى خانه به را خودم تاكسى با سختى به 

 دامنش با را هايش دست و شد بلند سريع من ديدن با بود حياط شستن مشغول 
 آمد سمتم و كرد خشك

 ؟ بگردم سرت دور اومدى _ 

 چنين جوانى در كه زن اين براى دلم كرد بغلم ذوق با ميدرخشيد چشمهايش 
 ميسوخت بود شده فرتوت و شكسته

 گفت خاصى غم با و كشيد باال را اش بينى 

 خوبه؟ حالش ، بود آشوب دلم ديدمش پريشون ميبينم عمادو خواب شبه چند _ 
 سالمته؟

 داغونه قلبش و روحش ولى سالمته _ 

 كرد غوغا بغضش 

 نشستيم هم با اى پله لب و گرفت را دستم 

 بود گرفته دستهايش ميان محكم را دستم 

 سرم هرچى و نميگذره ازم خدا آوردم ام بچه و عماد و خودم سر رو بال اين من _ 
  حقمه بياد

  

 كنم آرامش كردم سعى 
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 زارب خودته نجات كنى عماد واسه ميتونى كه كارى تنها االن رفت و شد رد گذشته _ 
 نماو كرده باهات اينكارو اونا از انتقام خاطر به پيمان ميكنه فكر اونم شه راحت خيالش
 داره وجدان عذاب

  

 باهامه هميشه عماد هاى خوبى شرمندگى نمونده ازم چيزى ديگه من _ 

 !باهام؟ نمياى _ 

 شه من درگير باز عماد نميخوام _ 

 در اگه ميگيم، بهش شديم موفق وقتى باشه جريان در و بفهمه نيست قرار _ 
 الله بسم االن همين از ميبينى خودت

  

 : گفت بعد ثانيه چند و انداخت پايين را سرش 

 بريم؟ كجا _ 

 بى يدهم انجام وكيل طالقتم كارا ميشى بسترى كه كردم پيدا معتبر انيستو يه _ 
  دردسر

  نكنه كمت بزرگى از خدا _  

 مياى؟ االن _ 

 ميدم انجام شب تا دارم ناتموم كاراى يه اونجام صبح فردا بده بهم آدرس _ 

  

  زديم را حرفهايمان آخرين و نوشتم برايش را تلفنم شماره 

 دكردن تهديدم و شدند ظاهر مقابلم در چاقو با معتاد دو كه رفتم خيابان سمت به 
 چشم ولى ساعتم، حتى دادم آنها به را بود همراهم كه پولى تمام بودند ناتوان و حقير خيلى

 آنها با بود شده تمام گذشت و شفقت وقت ديگر بود شده زوم ام حلقه روى طمعشان
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 بعد يهثان چند ولى كرد وارد بازويم به مانتو روى از كوچكى خراش چاقو اينكه با شدم درگير
 با و گذاشتم برايشان را ها پول اما برداشتم را ساعتم و شدم خم شدند زمين نقش دو هر

 رساندم آوا با قرارم سر تاكسى با را خودم تمام هرچه سرعت

 ٥٩ قسمت پايان 

  

  حق يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٦١ قسمت ٦١# 

  

 ... نبود یکی بود یکی ، ها قصه رسم به " 

  .شد پیدا روباه که بود هنگام این در... 

  !سالم :گفت روباه 

  .داد سالم جواب مودبانه ولی ندید، را کسی و برگرداند سر کوچولو شازده 

  ...سیب درخت زیر هستم، اینجا من :گفت صدا 

  !...خوشگلی چه هستی؟ که تو :پرسید کوچولو شازده 

  .هستم روباه من :گفت روباه 

 که ارمد دل به غصه آنقدر من .کن بازی من با بیا که کرد تکلیف او به کوچولو شازده 
 ...نگو

  .نکردهاند اهلی مرا .کنم بازی تو با نمیتوانم من :گفت روباه 

  !ببخش :گفت و کشید آهی کوچولو شازده 

  :گفت باز تامل کمی از پس اما 

  چه؟ یعنی "کردن اهلی" - 
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  میگردی؟ چه پی .نیستی اینجا اهل تو :گفت روباه 

  چه؟ یعنی "کردن اهلی" .میگردم آدمها پی من :گفت کوچولو شازده 

 هم مرغ .است آزارنده کارشان این .میکنند شکار و دارند تفنگ آدمها :گفت روباه 
 میگردی؟ مرغ پی تو .است همین فایدهشان تنها و میدهند پرورش

  ؟چه یعنی "کردن اهلی" نگفتی .میگردم دوست پی من نه، :گفت کوچولو شازده 

 ایجاد عالقه" یعنی است، شدهای فراموش بسیار چیز "کردن اهلی" :گفت روباه 
  ..."کردن

  کردن؟ ایجاد عالقه - 

 هزار صدها مثل .نیستی بیش پسربچهای هنوز من برای تو .البته :گفت روباه 
 باهیرو تو برای نیز من .نداری من به نیازی هم تو .ندارم تو به نیازی من و دیگر، پسربچه
 واهیمخ نیازمند بهم دو هر کنی، اهلی مرا اگر تو ولی .دیگر روباه هزار صدها به شبیه هستم
  ...بود خواهم یگانه دنیا در تو برای من و داشت نخواهی همتا عالم در من برای تو .شد

 آن که میکنم گمان من و ...هست گلی ...میفهمم دارم کمکم :گفت کوچولو شازده 
 ...است کرده اهلی مرا گل

  ...دید میشود چیز جور همه زمین کره در .است ممکن :گفت روباه 

 و حوصــــله کم,بداخالق گـــاهی من گـــل:گفت و کشید آهی کوچولو شازده 
 لیو .. کرده من گـــل به تبدیل را او که بود بودنش این..بـــود مـــاندنی اما..بود مغـــرور
  .نیست زمین در میگویم من آنکه

  :گفت و شد کنجکاو بسیار ظاهر به روباه 

  است؟ دیگری سیاره در - 

  .بله - 

  هست؟ هم شکارچی سیاره آن در - 
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  .نه - 

  چطور؟ مرغ !...خوب چه - 

  !نه - 

  .لنگد می کار پای یک همیشه :گفت و کشید آهی روباه 

  :گفت و بازگشت خود قبلی فکر به روباه لیکن 

 به مرغها تمام .مرا آدمها و میکنم شکار را مرغها من .است یکنواخت من زندگی - 
 .میگذرد کسالت به اوقات اینجا در جهت همین به .یکسان هم با آدمها تمام و شبیهند هم
 پایی صدای با من .شد خواهد روشن خورشید همچون من زندگی کنی، اهلی مرا اگر تو ولی
 به مرا دیگر پاهای صدای .داشت خواهد فرق دیگر پاهای صدای با که شد خواهم آشنا
 خواهد بیرون النه از مرا موسیقی نغمه همچون تو پای صدای ولی برد، خواهد فرو سوراخ
 و نمیخورم نان من میبینی؟ پایین آن در را گندمزارها آن !کن نگاه خوب بعالوه، .کشید
 یجا این و نمیاندازند چیز هیچ یاد به مرا گندمزارها .است بیفایدهای چیز نظرم در گندم
 اهلی مرا که وقت آن شد خواهد خوب چقدر و .داری طالیی موهای تو اما !است تاسف
 صدای من وقت آن .انداخت خواهد تو یاد به مرا طالست رنگ به که گندم چون !باشی کرده
  ...داشت خواهم دوست گندمزار در را باد وزیدن

  :گفت آخر .کرد نگاه کوچولو شازده به زیادی مدت و شد ساکت روباه 

  !کن اهلی مرا ...بیزحمت - 

 باید من .ندارم وقت زیاد ولی میخواهد، دلم خیلی :گفت جواب در کوچولو شازده 
  .بشناسم باید که هست چیزها خیلی و کنم پیدا دوستانی

 اختنشن وقت دیگر آدمها .شناخت نمیتوان نکنند، اهلی تا را چیزی هیچ :گفت روباه 
 تنیس کاسبی چون اما .میخرند دکان از پرداخته و ساخته چیزهای آنها .ندارند را چیز هیچ
  !کن اهلی مرا میخواهی دوست اگر تو . بیدوست آدمهاماندهاند بفروشد، دوست که

  کرد؟ باید چه کار این برای :پرسید کوچولو شازده 
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 ینا به من از دور کمی اول تو .صبور خیلی ، باشی صبور باید :گفت جواب در روباه 
 خواهین حرف هیچ تو و کرد خواهم نگاه تو به چشم گوشه از من .مینشینی علفها الی شکل
  .بنشینی جلوتر قدری میتوانی روز هر تو ولی .است سوءتفاهم سرچشمه زبان .زد

  .آمد باز کوچولو شازده فردا 

  :گفت روباه 

 ظهر از بعد چهار ساعت روز هر مثال اگر تو .میآمدی دیروز وقت به بود بهتر - 
 بگذرد، وقت بیشتر چه هر و شد، خواهم خوشحال کمکم ببعد سه ساعت از من بیایی،
 و شد خواهم هیجانزده و نگران چهار ساعت سر .بود خواهد بیشتر من خوشحالی احساس
 من مشتاق دل بیایی، نامعلومی وقت در اگر ولی .برد پیخواهم خوشبختی ارزش به وقت آن

  .باشد آیینی باید چیز هر در آخر ...بیاراید تو استقبال برای را خود کی نمیداند

  چیست؟ "آیین" :پرسید کوچولو شازده 

 دمیشو باعث که است چیزی شده، فراموش بسیار است چیزی هم این :گفت روباه 
 رایب من شکارچیان مثال .کند پیدا فرق دیگر ساعتهای با ساعتی و دیگر روزهای با روزی
 .است نینازنی روز پنجشنبه پس .میرقصند ده دختران با پنجشنبه روزهای :دارند آیینی خود
 دلشا هروقت شکارچیها اگر .میروم گردش به تاکستانها پای تا روز آن در من

  

 میخواست ن 

  .نمیداشتم تعطیل دیگر من و میشدند شبیه هم به همه روزها میرقصیدند، 

 ... 

 روباه شد، نزدیک جدایی ساعت چون و کرد اهلی را روباه کوچولو شازده باالخره 
 :گفت

 .کرد خواهم گریه من آه،- 

 :گفت کوچولو شازده 
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 اهلیت که خواستی خودت ولی خواستم، نمی را تو بد من .است خودت تقصیر - 
 ...کنم

 .است درست :گفت روباه 

 !کرد خواهی گریه تو ولی :گفت کوچولو شازده 

 .است درست- 

 .ماند نمی تو برای چیزی پس - 

 برایم را تو یاد است، تو طالیی موهای رنگ به که...گندمزارها رنگ .ماند می چرا، - 
 ...کند می زنده

 :گفت سپس 

 بعد.یکتاست درجهان خودت گل که فهمید خواهی بار این .ببین را گلها دوباره برو- 
 .کنم هدیه تو به را رازی تا گرد بر من پیش خداحافظی برای

 :گفت آنها به .دید را گلها دوباره و رفت کوچولو شازده 

 ردهنک اهلی را شما کسی .نیستید هیچ شما ، ندارید من گل به شباهتی هیچ شما 
 ارهز  صد شبیه روباهی .بود شما مثل هم من روباه .اید نکرده اهلی را کسی هم شما و است
 .یکتاست جهان در او حاال و کردم خودم دوست را او من ولی .بود دیگر روباه

 .شدند شرمنده سخت گلها و 

 :گفت باز کوچولو شازده 

 هم مرا لگ البته.میرد نمی شما برای کسی.ندارید هیچ زیبایی جز ولی زیبایید، شما- 
 فقط من چون شماست، همه از تر مهم تنهایی به او ولی بیند می شما شبیه عادی رهگذر
 ام، گذاشته حباب زیر را او فقط چون ام، داده آب را او

 ار  کرمهایش او خاطر برای فقط چون ام، ساخته تجیر با پناهگاه او برای فقط چون 
 او خودستایی به یا او گذاری گله به فقط چون ،(شدن پروانه برای کرم سه دو جز)ام کشته
 .است من گل او چون .ام داده گوش او سکوت و قهر به هم گاهی یا
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 :گفت .گشت بر روباه پیش سپس 

 .حافظ خدا - 

 :گفت روباه 

 توان می دل چشم با فقط»  :است ساده بسیار و است این من راز .حافظ خدا - 
 «.است پنهان سر چشم از چیزها اصل.دید خوب

 :بماند خاطرش در تا کرد تکرار کوچولو شازده 

 .است پنهان سر چشم از چیزها اصل- 

 :گفت باز روباه 

 شده گلت اهمیت و ارزش باعث ای کرده صرف گلت برای که وقتی مقدار همان- 
 .است

 :بماند خاطرش در تا کرد تکرار کوچولو شازده 

 ...ام کرده صرف گلم برای که وقتی مقدار همان - 

 :گفت روباه 

 مسئول تو .کنی فراموش نباید تو اما.اند کرده فراموش را حقیقت این آدمها - 
 ...هستی گلت مسئول تو .ای کرده اهلیش که شوی می آن همیشگی

 :بماند خاطرش در تا کرد تکرار کوچولو شازده 

 ."هستم گلم مسئول من 

  

 هب بيشتر را بودم آغوشش در داستان مشتاق   كودكى چون كه مرا و بست را كتاب 
  :كرد تكرار لب زير و سيد*و*ب را ام پيشانى فشرد خود

 هستم گلم مسئول من _ 
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 مفهميد تازه منم :گفتم ميزدم طرح هايم ناخن با اش برهنه سينه روى كه همانطور 
  چى يعنى شدن اهلى

  سيدم*و*ب هم باز 

 امشب داستان از اينم _ 

 حالت به خوش _ 

 گفت و كرد نگاهم تعجب با  

 چرا؟ _ 

 بنويسى خوب بلدى همه از مهمتر بلدى داستان و شعر خوندى كتاب عالمه يه _ 
  بزنى حرف خوب

 :گفت و زد لبخند 

 انمخ توئه بودن   هنره اين پس دارم رو ها قابليت اين نميدونستم تو اومدن قبل تا _ 
 كوچولو

  

 زدم اش سينه به آرامى مشت 

 ديگه كوچولو خانم نگو من به قدر اين _ 

 و ختدو چشم تنم به و كرد نوازش را لبم روى انگشت با و زد آميزى شيطنت لبخند 
 :گفت

  داره؟ عواقبى چه كه ميدونى شدن بزرگ خانم _ 

  

 ينآست زير روز طول تمام كه بازويم زخم آورى ياد با رفت پيراهنم سمت كه دستش 
 پريدم جا از فنر مثل بودم كرده پنهان بلند



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 664 

 بود شده جدى صدايش كرد نگاهم خيره سوال از پر هاى چشم با 

 شد؟ چى چته؟ _ 

 مياد خوابم من بخوابيم ميشه _ 

  

 :گفت و كرد ريز خودش سبك به را هايش چشم 

 !داشت؟ ترسيدن ،اين ميخوابيم _ 

  

 !!( محاله گزاشتن كاله اينو سر ) 

 و بستم زور به را چشمهايم و كردم جمع را خودم و پيچيدم و خودم دور محكم را پتو 
  بخير شبت عشقم :گفتم

  

 بانهش آن لحظات ترين وحشتناك از ثانيه سى آن بود مانده ثابت و نميگفت هيچ 
 و حركت يك سكوتش هر پس   در داشت تعبير كتاب يك هميشه معين سكوت بود روز

 !!!!شد هم طور همين و بود نهفته كننده غافلگير تصميم

 !!!خواندم را خودم فاتحه آورد زبان به را نامم جدى قدر آن وقتى 

 !!!يلدا _ 

 (كن رحم خودت خدا يا ) 

 گفتم آلو خواب صداى با 

 بله _ 

 !!! ميشد تر دستورى و تر جدى مدام صدايش 

  لطفا بشين پاشو _ 
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  ميدانستم من فقط را گفتنش لطفا مدل اين معنى و 

 مياد خوابم ام خسته آخه _ 

 !درسته؟ ، كنى تعريف من واسه چيزى يه بايد شما قبلش ولى ميخوابيم _ 

  

 !!!بود شده باز هميشه مرد اين مقابل در من مشت 

  داشتم شرم نگاهش از كردم نگاهش چشمى زير و نشستم 

 آورد باال را سرم و گرفت را ام چانه ، ميلرزيد ام چانه و بودم كرده بغض 

  !!!نميكنيا گريه _ 

 ببخشيد _ 

 ببخشم؟ نميدونمو كه چيزى _ 

 ببخشى؟ ندونسته ميشه _ 

  نميبخشم وقت هيچ كاريو پنهان و دروغ فقط من _ 

 نميشى؟ متوجه چرا اينو 

  ديگه ميرسه همينا به بد كارهاى همه ته خوب _ 

  

  بود كرده اخم 

  بيار در پيرهنتو _ 

 كه چسبى و باند به چشمش آوردم در كه را لباسم نداشتم شدن تسليم جز اى چاره 
 ش نگرانى به تبديل جديتش و ها دلخورى همه انگار افتاد بودم گزاشته زخمم روى
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  د 

 پرسيد برد باند سمت دست 

 باز؟ خودت با كردى چه _ 

  

 زخمم كرد باز آرام و دقت با را چسب و باند معين ، شكست گلويم در مانده بغض 
  داد فشار محكم هم روى را هايش دندان نداشت هم خونريزى حتى نبود عميق

 داره؟ درد _ 

 نه _ 

 چيه؟ واسه گريه اين پس _ 

  دادم را جوابش گريه ميان و شد تشديد ام گريه سوالش با  

 ميكنم گريه اون واسه شده طورى اين چرا ميپرسى االن _ 

 را اش خنده تا برگرداند را رويش گرفت اش خنده اش نگرانى و عصبانيت همه ميان 
 :گفت و نبينم

 ، نباش امباب ، نكن كنترلم ، نباش مراقبم ، كوچولو نگو بچه نگو من به ميگى بعد _ 
 نميده انجام مهرسامم رو تو رفتاراى و كارا

  

  بودم كرده هايش شماتت از فرار سپر را گريه و شدن لوس بود او با حق 

  

 در و گشت بر باند و بتادين با بعد دقيقه چند و رفت بيرون و شد بلند جايش از 
 :گفت زخمم كردن عفونى ضد حال
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 ميشنوم _ 

  

 براى كننده قانع جوابى فكر بايد نبود اعتراض وقت ولى ميسوزاند را زخمم بتادين 
  بودم معين

 ميگم راستشو نشو عصبانى _ 

  ميگى راستشو _ 

  

 باهاشون خواستن كه حلقمو كردن تهديدم چاقو با و گرفتن پوالمو معتاد دوتا _ 
 شدم درگير

  

 دهش بلند خيلى صدايش !!!پريد رنگش بود شده گشاد تعجب فرط از هايش چشم 
 بود

 !!!!!!يلدا _ 

  

 كردم شروع تند تند و بستم را هايم چشم 

 بعدم شى نگران نميخواستم دارم دوستت من نكن هم قاطى نزن داد من جون _ 
 دباي و شدى گير در چرا كه نگو كردن خفت خلوت جاى يه منو يهو اونا نبود من تقصير
  ميدادم حلقمو عمرا كه ميدادى رو حلقه

  

 نداشتم را هايم چشم كردن باز جرات 

 !كجا؟ _ 

 ( بدم؟ چى سوالشو اين جواب واى ) 
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 پاساژ پاركينگ پشت تو _ 

 بود؟ كجا آوا _ 

 پاساژ توى _ 

 ميكردى؟ كار چى اونجا تنها تو _ 

 اومدم در اونجا از يهو رفتم اشتباهى در يه از من _ 

 بود گزاشته سرش روى را دستش بود شده كالفه 

 دارى كاريات پنهان واسه دليلى حتما بفهمم؟ بايد االن _ 

 شى نگران نميخواستم _ 

 دمخو كه اى مسئله ميدونى و ميفهمم خودم علتشو باالخره و يلدا نميشه باورم _ 
  داره فرق هم با خيلى واسم بگى خودت اينكه با بفهمم

  

 !!!!! هايم كارى پنهان و من به لعنت 

 بى هم من كرد مجبورم و خوابيد دلخورى با و حرفى هيچ بدون بست كه را زخمم  
 بود عمرم شكنجه بدترين مرد اين سكوت ميدانست خدا فقط و بخوابم صدا

 وقعت دادم جواب كه را تلفن بود حمام معين شدم بيدار خواب از عماد تلفن با صبح 
 باشد عصبى آنقدر عزيزم عماد نداشتم

 !تو؟ كجايى يلدا الو _ 

  ام خونه ؟ جانم _ 

 من؟ خبر بى ميكردى غلطى چه محله اون ديروز تو _ 

  

 بدهم بايد جوابى چه نميدانستم 
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 بزنم حرف ليلى با ميخواستم من عماد _ 

 نم بفهمه آقا !؟ رفتى تنها و من اطالع بدون تو !كجاست؟ محله اون ميدونى تو _ 
 كشيد سوت مغزم واى واى واى ؟ نميشناسى شوهرتو تو دارم؟ براش جوابى چه

  

 گفت؟ بهت خودش ، ميزدم حرف باهاش بايد من عماد _ 

 سمتا اون آخرته دفعه خبره؟ چه خونه اون تو نميفهمم من كردى فكر ولى خير _ 
 باشه؟ ميرى

 نكن اش گنده حاال بابا باشه _ 

  

 :گفت جدى خيلى 

 باش زود بده قول سريع _ 

  

 !ميدادم؟ قول بايد 

  

 رمبگي تصميم خودم ميتونم من مياد بدم مواظبمن همه اينكه از من عماد ببين _ 
 ...مراقب خودمم

  

 من به خيره و شد خارج حمام از تن به حوله معين كه بود نشده تمام حرفم هنوز 
  بودم داده قورت را حرفم كه ماند

  

  شدى؟ چى يلدا :پرسيد عماد 
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 ميام باشه باشه _ 

 بياى؟ كجا _ 

 اومده حمام از معينم آره _ 

  

 !!!بود ديدنى معين شده تنگ هاى چشم 

  نسپردى فنا باد به جفتمونو تا برو _ 

 همينطور منم قربونت _ 

  

 ست؟ا بوده خط پشت كسى چه پرسيد چشم حالت با معين كردم قطع اينكه از بعد 

  بود عماد _ 

 داشت؟ كار چى صبح موقع اين_ 

 !بدم؟ پس كتاب حساب داداشمم با زدن حرف واسه بايد من _ 

  

 و خما با كنم عوض را اش فكرى مسير ميخواستم و بود متنفر جوابى حاضر از معين 
 !!!دهد ادامه را سكوت شكنجه متود گرفت تصميم و كرد نگاهم ثانيه چند تاسف

  

 هس*و*ب يك با همانجا قطعا داشت خواهد ادامه كجا تا سكوت اين ميدانستم اگر و 
  ميكردم تمامش

  

 بود روز ٢ فقط كه هرچند داشت را امارات به رفتن قصد و بود گرفته را تصميمش 
  بود محال من براى جانان جان از جدايى اما
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 و نرود ميتوانست ميكردم حس نمانم خانه در تنها و بروم عمارت به كه كرد حكم 
 ليلد بى ،جنگى دهم جلوه تفاوت بى را خودم كردم سعى است من تنبيه رفتن از قصدش
 !!!! بود شده آغاز سكوت در

  

 با و بودم كرده آرايش سرگرم را خودم نكردم كمكش و بست خودش را چمدانش 
 ميكردم آرايش بيشتر و بيشتر حرص

  دميكر  صدايم كه شنيدم را ميكرد دريغ من از روزها اين كه را صدايش شد كه آماده 

 پاركينگم تو حاضرشدى يلدا _ 

  

 شعصبانيت منتظر رفتم وقتى كردم معطل خيلى حرصم از و بودم كرده لج !!!رفت 
 شههمي عادت و رسم به شدم كه سوار بود مانده منتظر ماشين در ريلكس خيلى ولى بودم
 مروي به رو و آورد بيرون دستمالى كاغذى دستمال جعبه از و بست را كمربندم و شد خم
 گرفت

 پرسيدم تعجب با 

 چيه؟ اين _ 

 گفت و داد نشان را لبم چشمش اشاره با و كرد نگاهم 

  كن كمش رنگه پر _ 

  

 ب پا حالتى هر در رژ به حساسيتت كه بشم غيرتت اون فداى ) 

  

 (جاست ر 
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 و نداد اهميت باز كردم پاك حرص با را رژم كل آينه جلوى و گرفتم را دستمال  
 شد خارج پاركينگ از و كرد روشن را ماشين

  

 كرد شروع نميكرد عمد از نگاهم و بود رانندگى به حواسش كه حالى در 

 ىول ولى خونه، بمونى و باشگاه برى نيست الزم روز چند اين بگم ندارم دوست _ 
  باش عاقل فقط ولى

 نميرفتى بودى نگرانم هم تو عاقلم من _ 

  نرم نميشد _ 

  ميشد _ 

  

 !!!!سكوت اين به لعنت و سكوت باز ولى بكشد را نازم هميشه مثل داشتم توقع 

  

 ميبرد خودش با مرا عمر از نيمى رفتنش بار هر با و رفت معين 

  مدار  را اعتماد لياقت كنم ثابت او به و باشم عاقل واقعا اينبار دادم قول خودم به 

 دهش مجبور كردم صحبت طالقش براى وكيل با و دادم انجام را ليلى بسترى كارهاى 
 طورى كارمندهايش بزرگ رئيس باالخره و بگيرم شركت منشى از را وكيل شماره بودم
  نميگذشتند او به گزارش براى را چيز هيچ از كه بود كرده تفهميم

 روى اسمش ديدن با دلم هنوز خورد زنگ تلفنم كه بودم مهرسام با بازى مشغول 
 ميلرزيد ام گوشى صفحه

 بله _ 

  بود دنيا ملودى بهترين جذابش و بم صداى 

 خانوم سالم _ 
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  آقا سالم _ 

 خوبى؟ _ 

   

 , نبودنت _ 

 ... است كرده عوض را خانه ى نقشه 

 گردم مى هرچه و 

 ... كنم نمى پيدا را اتاق ى ديوانه ى گوشه آن 

 كنم مى احساس 

 نيست كه كسى 

  را هست كه كسى 

 ... آورد درمى پا از 

  

  

 بودم نوشته خاطراتم دفتر در ديشب اش تنگى دل در كه اى قطعه چرا نميدانم 
 دهز  بهت حتما بيچاره معين و بودم ضعيف كردن عشق ابراز زيبا در من !!!خواندم برايش
 كشيد آتش به را جانم خرمن لرزانش صداى ثانيه چند بعد بود شده

  دارم دوستت دارم دوستت_ 

  

 !!!ميكرد قايمش مبادا براى هميشه كه هايى داشتن دوست اين از 

  

 است شيرين قدر چه گريه ها وقت بعضى 
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 ديگه نكن گريه خانومم _ 

  رفتى؟ چرا _ 

 ؟ نميكرد اذيتت دادنام گير مگه نميكرد ناراحتت بودنم مگه _ 

 نكن مجازات منو نبودنت با معين _ 

 نيست مربوط بهم كه چيزهايى تو نميخواستم باشم مزاحمت نميخواستم نه _ 
  بدى پس كتاب حساب و كنم دخالت

 ؟ ميندازى متلك _ 

 ميگم رو واقعيت نه _ 

  

 ميخواست بودن راست رو قدرى دلم بودم خسته معين از كردن پنهان از قدر چه 
 نداشت اهميتى بود هرچه تاوانش

 هب كه خودت مثل ميكنم كمك نفر يه به دارم فقط نميكنم بدى كار من معين _ 
 ميكنى كمك ها خيلى

 پرسيدم؟ چيزى ؟ زدم حرفى من _ 

 ازم ناراحتى كه ميدونم _ 

 خرسه خاله دوستى كمكت و دوستى حله راه آخرين هميشه طالق بدون فقط نه _ 
 نباشه

  حله راه تنها و بهترين وقتها بعضى _ 

  بدى تشخيص اينو نميتونى نباشى كسى زندگى توى تا _ 

 كيه؟ ميكنم كمكش دارم كه اون ميدونى تو _ 
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  هبد گزارش بهم رو تو كاراى نيست الزم گفتم ، بدونم نخواستم خودم ولى نه _ 

 دارم نياز كمكت به بگم بهت ميخوام من معين_ 

  خدمتتم در بگى بهم بايد كردى حس وقت هر عزيزم باشه _ 

  

 ....بودم شده زده خجالت قدر چه 

 ميگردى؟ بر كى _ 

 خوبه؟ بيام كنن اوكى فردا ميگم ولى فرداست پس پروازم _ 

 زودتر هرچه بيا زود آره _ 

  

 ميكند آرام آرام را دلم هم جمالتش آورى ياد حتى كرديم هم خرج كه هايى عاشقانه 
... 

  

 جانان جان براى را خانه و خودم و بروم آپارتمان به كردم راضى را عمه اصرار با 
 كنم آماده

 آماده و رسيدم خودم به ، كردم درست فسنجون عمه از جو و پرس و زحمت هزار با 
  بودم آمدنش

 ناسناش تلفن نداشت دوست معين نميشناختم را اش شماره خورد زنگ خانه تلفن 
 دونب برداشتم را گوشى برد تلفن گوشى سمت به مرا نيرويى چرا نميدانم بدهم جواب را

 ...چالند را احساسم و قلب تمام زن يك صداى بگويم چيزى اينكه

  ؟ معين الو _ 
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 چه را آورند نمى زبان به هايش ترين نزديك كه را من جانان جان نام !؟ معين 
 !!!! ناشناس اين آورد مى زبان به صميمى و راحت

 بس و بود من حق تنها گفتن معين 

  

 دادم جواب حرصم همه با 

 بفرماييد؟ بله؟ _ 

  كرد قطع را تماس و كرد مكث لحظه چند 

  بود مانده دستم در گوشى 

 مى فرود سرم بر ها دست دور از دردى لحظاتم ترين خوش در هميشه چرا خدايا 
 آيد؟

  

 ىتنگ دل از كردم باز را هايم سوغاتى خورديم شام كرد بغلم سيدم*و*ب آمد معين 
 ... گفت هايش

 ديگرى دنياى به ناشناس زن آن صداى با ها ساعت همان يلدا نفهميدم هيچ اما 
  بود كرده هجرت

 نابود بود كرده هجى زن يك كه جانانم جان اسم آورى ياد را هايم خوشى همه لذت 
 ....ميكرد

 ٦١ قسمت پايان 

  

  حق يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٦١ قسمت ٦١# 
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 ... نبود یکی بود یکی ، ها قصه رسم به " 

  .شد پیدا روباه که بود هنگام این در... 

  !سالم :گفت روباه 

  .داد سالم جواب مودبانه ولی ندید، را کسی و برگرداند سر کوچولو شازده 

  ...سیب درخت زیر هستم، اینجا من :گفت صدا 

  !...خوشگلی چه هستی؟ که تو :پرسید کوچولو شازده 

  .هستم روباه من :گفت روباه 

 که ارمد دل به غصه آنقدر من .کن بازی من با بیا که کرد تکلیف او به کوچولو شازده 
 ...نگو

  .نکردهاند اهلی مرا .کنم بازی تو با نمیتوانم من :گفت روباه 

  !ببخش :گفت و کشید آهی کوچولو شازده 

  :گفت باز تامل کمی از پس اما 

  چه؟ یعنی "کردن اهلی" - 

  میگردی؟ چه پی .نیستی اینجا اهل تو :گفت روباه 

  چه؟ یعنی "کردن اهلی" .میگردم آدمها پی من :گفت کوچولو شازده 

 هم مرغ .است آزارنده کارشان این .میکنند شکار و دارند تفنگ آدمها :گفت روباه 
 میگردی؟ مرغ پی تو .است همین فایدهشان تنها و میدهند پرورش

  ؟چه یعنی "کردن اهلی" نگفتی .میگردم دوست پی من نه، :گفت کوچولو شازده 

 ایجاد عالقه" یعنی است، شدهای فراموش بسیار چیز "کردن اهلی" :گفت روباه 
  ..."کردن

  کردن؟ ایجاد عالقه - 
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 هزار صدها مثل .نیستی بیش پسربچهای هنوز من برای تو .البته :گفت روباه 
 باهیرو تو برای نیز من .نداری من به نیازی هم تو .ندارم تو به نیازی من و دیگر، پسربچه
 واهیمخ نیازمند بهم دو هر کنی، اهلی مرا اگر تو ولی .دیگر روباه هزار صدها به شبیه هستم
  ...بود خواهم یگانه دنیا در تو برای من و داشت نخواهی همتا عالم در من برای تو .شد

 آن که میکنم گمان من و ...هست گلی ...میفهمم دارم کمکم :گفت کوچولو شازده 
 ...است کرده اهلی مرا گل

  ...دید میشود چیز جور همه زمین کره در .است ممکن :گفت روباه 

 و حوصــــله کم,بداخالق گـــاهی من گـــل:گفت و کشید آهی کوچولو شازده 
 لیو .. کرده من گـــل به تبدیل را او که بود بودنش این..بـــود مـــاندنی اما..بود مغـــرور
  .نیست زمین در میگویم من آنکه

  :گفت و شد کنجکاو بسیار ظاهر به روباه 

  است؟ دیگری سیاره در - 

  .بله - 

  هست؟ هم شکارچی سیاره آن در - 

  .نه - 

  چطور؟ مرغ !...خوب چه - 

  !نه - 

  .لنگد می کار پای یک همیشه :گفت و کشید آهی روباه 

  :گفت و بازگشت خود قبلی فکر به روباه لیکن 

 به مرغها تمام .مرا آدمها و میکنم شکار را مرغها من .است یکنواخت من زندگی - 
 .میگذرد کسالت به اوقات اینجا در جهت همین به .یکسان هم با آدمها تمام و شبیهند هم
 پایی صدای با من .شد خواهد روشن خورشید همچون من زندگی کنی، اهلی مرا اگر تو ولی
 به مرا دیگر پاهای صدای .داشت خواهد فرق دیگر پاهای صدای با که شد خواهم آشنا
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 خواهد بیرون النه از مرا موسیقی نغمه همچون تو پای صدای ولی برد، خواهد فرو سوراخ
 و نمیخورم نان من میبینی؟ پایین آن در را گندمزارها آن !کن نگاه خوب بعالوه، .کشید
 یجا این و نمیاندازند چیز هیچ یاد به مرا گندمزارها .است بیفایدهای چیز نظرم در گندم
 اهلی مرا که وقت آن شد خواهد خوب چقدر و .داری طالیی موهای تو اما !است تاسف
 صدای من وقت آن .انداخت خواهد تو یاد به مرا طالست رنگ به که گندم چون !باشی کرده
  ...داشت خواهم دوست گندمزار در را باد وزیدن

  :گفت آخر .کرد نگاه کوچولو شازده به زیادی مدت و شد ساکت روباه 

  !کن اهلی مرا ...بیزحمت - 

 باید من .ندارم وقت زیاد ولی میخواهد، دلم خیلی :گفت جواب در کوچولو شازده 
  .بشناسم باید که هست چیزها خیلی و کنم پیدا دوستانی

 اختنشن وقت دیگر آدمها .شناخت نمیتوان نکنند، اهلی تا را چیزی هیچ :گفت روباه 
 تنیس کاسبی چون اما .میخرند دکان از پرداخته و ساخته چیزهای آنها .ندارند را چیز هیچ
  !کن اهلی مرا میخواهی دوست اگر تو . بیدوست آدمهاماندهاند بفروشد، دوست که

  کرد؟ باید چه کار این برای :پرسید کوچولو شازده 

 ینا به من از دور کمی اول تو .صبور خیلی ، باشی صبور باید :گفت جواب در روباه 
 خواهین حرف هیچ تو و کرد خواهم نگاه تو به چشم گوشه از من .مینشینی علفها الی شکل
  .بنشینی جلوتر قدری میتوانی روز هر تو ولی .است سوءتفاهم سرچشمه زبان .زد

  .آمد باز کوچولو شازده فردا 

  :گفت روباه 

 ظهر از بعد چهار ساعت روز هر مثال اگر تو .میآمدی دیروز وقت به بود بهتر - 
 بگذرد، وقت بیشتر چه هر و شد، خواهم خوشحال کمکم ببعد سه ساعت از من بیایی،
 و شد خواهم هیجانزده و نگران چهار ساعت سر .بود خواهد بیشتر من خوشحالی احساس
 من مشتاق دل بیایی، نامعلومی وقت در اگر ولی .برد پیخواهم خوشبختی ارزش به وقت آن

  .باشد آیینی باید چیز هر در آخر ...بیاراید تو استقبال برای را خود کی نمیداند
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  چیست؟ "آیین" :پرسید کوچولو شازده 

 دمیشو باعث که است چیزی شده، فراموش بسیار است چیزی هم این :گفت روباه 
 رایب من شکارچیان مثال .کند پیدا فرق دیگر ساعتهای با ساعتی و دیگر روزهای با روزی
 .است نینازنی روز پنجشنبه پس .میرقصند ده دختران با پنجشنبه روزهای :دارند آیینی خود
 دلشا هروقت شکارچیها اگر .میروم گردش به تاکستانها پای تا روز آن در من

  

 میخواست ن 

  .نمیداشتم تعطیل دیگر من و میشدند شبیه هم به همه روزها میرقصیدند، 

 ... 

 روباه شد، نزدیک جدایی ساعت چون و کرد اهلی را روباه کوچولو شازده باالخره 
 :گفت

 .کرد خواهم گریه من آه،- 

 :گفت کوچولو شازده 

 اهلیت که خواستی خودت ولی خواستم، نمی را تو بد من .است خودت تقصیر - 
 ...کنم

 .است درست :گفت روباه 

 !کرد خواهی گریه تو ولی :گفت کوچولو شازده 

 .است درست- 

 .ماند نمی تو برای چیزی پس - 

 برایم را تو یاد است، تو طالیی موهای رنگ به که...گندمزارها رنگ .ماند می چرا، - 
 ...کند می زنده

 :گفت سپس 
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 بعد.یکتاست درجهان خودت گل که فهمید خواهی بار این .ببین را گلها دوباره برو- 
 .کنم هدیه تو به را رازی تا گرد بر من پیش خداحافظی برای

 :گفت آنها به .دید را گلها دوباره و رفت کوچولو شازده 

 ردهنک اهلی را شما کسی .نیستید هیچ شما ، ندارید من گل به شباهتی هیچ شما 
 ارهز  صد شبیه روباهی .بود شما مثل هم من روباه .اید نکرده اهلی را کسی هم شما و است
 .یکتاست جهان در او حاال و کردم خودم دوست را او من ولی .بود دیگر روباه

 .شدند شرمنده سخت گلها و 

 :گفت باز کوچولو شازده 

 هم مرا لگ البته.میرد نمی شما برای کسی.ندارید هیچ زیبایی جز ولی زیبایید، شما- 
 فقط من چون شماست، همه از تر مهم تنهایی به او ولی بیند می شما شبیه عادی رهگذر
 ام، گذاشته حباب زیر را او فقط چون ام، داده آب را او

 ار  کرمهایش او خاطر برای فقط چون ام، ساخته تجیر با پناهگاه او برای فقط چون 
 او خودستایی به یا او گذاری گله به فقط چون ،(شدن پروانه برای کرم سه دو جز)ام کشته
 .است من گل او چون .ام داده گوش او سکوت و قهر به هم گاهی یا

 :گفت .گشت بر روباه پیش سپس 

 .حافظ خدا - 

 :گفت روباه 

 توان می دل چشم با فقط»  :است ساده بسیار و است این من راز .حافظ خدا - 
 «.است پنهان سر چشم از چیزها اصل.دید خوب

 :بماند خاطرش در تا کرد تکرار کوچولو شازده 

 .است پنهان سر چشم از چیزها اصل- 

 :گفت باز روباه 
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 شده گلت اهمیت و ارزش باعث ای کرده صرف گلت برای که وقتی مقدار همان- 
 .است

 :بماند خاطرش در تا کرد تکرار کوچولو شازده 

 ...ام کرده صرف گلم برای که وقتی مقدار همان - 

 :گفت روباه 

 مسئول تو .کنی فراموش نباید تو اما.اند کرده فراموش را حقیقت این آدمها - 
 ...هستی گلت مسئول تو .ای کرده اهلیش که شوی می آن همیشگی

 :بماند خاطرش در تا کرد تکرار کوچولو شازده 

 ."هستم گلم مسئول من 

  

 هب بيشتر را بودم آغوشش در داستان مشتاق   كودكى چون كه مرا و بست را كتاب 
  :كرد تكرار لب زير و سيد*و*ب را ام پيشانى فشرد خود

 هستم گلم مسئول من _ 

  

 مفهميد تازه منم :گفتم ميزدم طرح هايم ناخن با اش برهنه سينه روى كه همانطور 
  چى يعنى شدن اهلى

  سيدم*و*ب هم باز 

 امشب داستان از اينم _ 

 حالت به خوش _ 

 گفت و كرد نگاهم تعجب با  

 چرا؟ _ 
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 بنويسى خوب بلدى همه از مهمتر بلدى داستان و شعر خوندى كتاب عالمه يه _ 
  بزنى حرف خوب

 :گفت و زد لبخند 

 انمخ توئه بودن   هنره اين پس دارم رو ها قابليت اين نميدونستم تو اومدن قبل تا _ 
 كوچولو

  

 زدم اش سينه به آرامى مشت 

 ديگه كوچولو خانم نگو من به قدر اين _ 

 و ختدو چشم تنم به و كرد نوازش را لبم روى انگشت با و زد آميزى شيطنت لبخند 
 :گفت

  داره؟ عواقبى چه كه ميدونى شدن بزرگ خانم _ 

  

 ينآست زير روز طول تمام كه بازويم زخم آورى ياد با رفت پيراهنم سمت كه دستش 
 پريدم جا از فنر مثل بودم كرده پنهان بلند

 بود شده جدى صدايش كرد نگاهم خيره سوال از پر هاى چشم با 

 شد؟ چى چته؟ _ 

 مياد خوابم من بخوابيم ميشه _ 

  

 :گفت و كرد ريز خودش سبك به را هايش چشم 

 !داشت؟ ترسيدن ،اين ميخوابيم _ 
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 !!( محاله گزاشتن كاله اينو سر ) 

 و بستم زور به را چشمهايم و كردم جمع را خودم و پيچيدم و خودم دور محكم را پتو 
  بخير شبت عشقم :گفتم

  

 بانهش آن لحظات ترين وحشتناك از ثانيه سى آن بود مانده ثابت و نميگفت هيچ 
 و حركت يك سكوتش هر پس   در داشت تعبير كتاب يك هميشه معين سكوت بود روز

 !!!!شد هم طور همين و بود نهفته كننده غافلگير تصميم

 !!!خواندم را خودم فاتحه آورد زبان به را نامم جدى قدر آن وقتى 

 !!!يلدا _ 

 (كن رحم خودت خدا يا ) 

 گفتم آلو خواب صداى با 

 بله _ 

 !!! ميشد تر دستورى و تر جدى مدام صدايش 

  لطفا بشين پاشو _ 

  

  ميدانستم من فقط را گفتنش لطفا مدل اين معنى و 

 مياد خوابم ام خسته آخه _ 

 !درسته؟ ، كنى تعريف من واسه چيزى يه بايد شما قبلش ولى ميخوابيم _ 

  

 !!!بود شده باز هميشه مرد اين مقابل در من مشت 

  داشتم شرم نگاهش از كردم نگاهش چشمى زير و نشستم 
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 آورد باال را سرم و گرفت را ام چانه ، ميلرزيد ام چانه و بودم كرده بغض 

  !!!نميكنيا گريه _ 

 ببخشيد _ 

 ببخشم؟ نميدونمو كه چيزى _ 

 ببخشى؟ ندونسته ميشه _ 

  نميبخشم وقت هيچ كاريو پنهان و دروغ فقط من _ 

 نميشى؟ متوجه چرا اينو 

  ديگه ميرسه همينا به بد كارهاى همه ته خوب _ 

  

  بود كرده اخم 

  بيار در پيرهنتو _ 

 كه چسبى و باند به چشمش آوردم در كه را لباسم نداشتم شدن تسليم جز اى چاره 
 ش نگرانى به تبديل جديتش و ها دلخورى همه انگار افتاد بودم گزاشته زخمم روى

  

  د 

 پرسيد برد باند سمت دست 

 باز؟ خودت با كردى چه _ 

  

 زخمم كرد باز آرام و دقت با را چسب و باند معين ، شكست گلويم در مانده بغض 
  داد فشار محكم هم روى را هايش دندان نداشت هم خونريزى حتى نبود عميق

 داره؟ درد _ 
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 نه _ 

 چيه؟ واسه گريه اين پس _ 

  دادم را جوابش گريه ميان و شد تشديد ام گريه سوالش با  

 ميكنم گريه اون واسه شده طورى اين چرا ميپرسى االن _ 

 را اش خنده تا برگرداند را رويش گرفت اش خنده اش نگرانى و عصبانيت همه ميان 
 :گفت و نبينم

 ، نباش امباب ، نكن كنترلم ، نباش مراقبم ، كوچولو نگو بچه نگو من به ميگى بعد _ 
 نميده انجام مهرسامم رو تو رفتاراى و كارا

  

  بودم كرده هايش شماتت از فرار سپر را گريه و شدن لوس بود او با حق 

  

 در و گشت بر باند و بتادين با بعد دقيقه چند و رفت بيرون و شد بلند جايش از 
 :گفت زخمم كردن عفونى ضد حال

 ميشنوم _ 

  

 براى كننده قانع جوابى فكر بايد نبود اعتراض وقت ولى ميسوزاند را زخمم بتادين 
  بودم معين

 ميگم راستشو نشو عصبانى _ 

  ميگى راستشو _ 

  

 باهاشون خواستن كه حلقمو كردن تهديدم چاقو با و گرفتن پوالمو معتاد دوتا _ 
 شدم درگير
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 دهش بلند خيلى صدايش !!!پريد رنگش بود شده گشاد تعجب فرط از هايش چشم 
 بود

 !!!!!!يلدا _ 

  

 كردم شروع تند تند و بستم را هايم چشم 

 بعدم شى نگران نميخواستم دارم دوستت من نكن هم قاطى نزن داد من جون _ 
 دباي و شدى گير در چرا كه نگو كردن خفت خلوت جاى يه منو يهو اونا نبود من تقصير
  ميدادم حلقمو عمرا كه ميدادى رو حلقه

  

 نداشتم را هايم چشم كردن باز جرات 

 !كجا؟ _ 

 ( بدم؟ چى سوالشو اين جواب واى ) 

 پاساژ پاركينگ پشت تو _ 

 بود؟ كجا آوا _ 

 پاساژ توى _ 

 ميكردى؟ كار چى اونجا تنها تو _ 

 اومدم در اونجا از يهو رفتم اشتباهى در يه از من _ 

 بود گزاشته سرش روى را دستش بود شده كالفه 

 دارى كاريات پنهان واسه دليلى حتما بفهمم؟ بايد االن _ 

 شى نگران نميخواستم _ 
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 دمخو كه اى مسئله ميدونى و ميفهمم خودم علتشو باالخره و يلدا نميشه باورم _ 
  داره فرق هم با خيلى واسم بگى خودت اينكه با بفهمم

  

 !!!!! هايم كارى پنهان و من به لعنت 

 بى هم من كرد مجبورم و خوابيد دلخورى با و حرفى هيچ بدون بست كه را زخمم  
 بود عمرم شكنجه بدترين مرد اين سكوت ميدانست خدا فقط و بخوابم صدا

 وقعت دادم جواب كه را تلفن بود حمام معين شدم بيدار خواب از عماد تلفن با صبح 
 باشد عصبى آنقدر عزيزم عماد نداشتم

 !تو؟ كجايى يلدا الو _ 

  ام خونه ؟ جانم _ 

 من؟ خبر بى ميكردى غلطى چه محله اون ديروز تو _ 

  

 بدهم بايد جوابى چه نميدانستم 

 بزنم حرف ليلى با ميخواستم من عماد _ 

 نم بفهمه آقا !؟ رفتى تنها و من اطالع بدون تو !كجاست؟ محله اون ميدونى تو _ 
 كشيد سوت مغزم واى واى واى ؟ نميشناسى شوهرتو تو دارم؟ براش جوابى چه

  

 گفت؟ بهت خودش ، ميزدم حرف باهاش بايد من عماد _ 

 سمتا اون آخرته دفعه خبره؟ چه خونه اون تو نميفهمم من كردى فكر ولى خير _ 
 باشه؟ ميرى

 نكن اش گنده حاال بابا باشه _ 
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 :گفت جدى خيلى 

 باش زود بده قول سريع _ 

  

 !ميدادم؟ قول بايد 

  

 رمبگي تصميم خودم ميتونم من مياد بدم مواظبمن همه اينكه از من عماد ببين _ 
 ...مراقب خودمم

  

 من به خيره و شد خارج حمام از تن به حوله معين كه بود نشده تمام حرفم هنوز 
  بودم داده قورت را حرفم كه ماند

  

  شدى؟ چى يلدا :پرسيد عماد 

 ميام باشه باشه _ 

 بياى؟ كجا _ 

 اومده حمام از معينم آره _ 

  

 !!!بود ديدنى معين شده تنگ هاى چشم 

  نسپردى فنا باد به جفتمونو تا برو _ 

 همينطور منم قربونت _ 

  

 ست؟ا بوده خط پشت كسى چه پرسيد چشم حالت با معين كردم قطع اينكه از بعد 
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  بود عماد _ 

 داشت؟ كار چى صبح موقع اين_ 

 !بدم؟ پس كتاب حساب داداشمم با زدن حرف واسه بايد من _ 

  

 و خما با كنم عوض را اش فكرى مسير ميخواستم و بود متنفر جوابى حاضر از معين 
 !!!دهد ادامه را سكوت شكنجه متود گرفت تصميم و كرد نگاهم ثانيه چند تاسف

  

 هس*و*ب يك با همانجا قطعا داشت خواهد ادامه كجا تا سكوت اين ميدانستم اگر و 
  ميكردم تمامش

  

 بود روز ٢ فقط كه هرچند داشت را امارات به رفتن قصد و بود گرفته را تصميمش 
  بود محال من براى جانان جان از جدايى اما

 و نرود ميتوانست ميكردم حس نمانم خانه در تنها و بروم عمارت به كه كرد حكم 
 ليلد بى ،جنگى دهم جلوه تفاوت بى را خودم كردم سعى است من تنبيه رفتن از قصدش
 !!!! بود شده آغاز سكوت در

  

 با و بودم كرده آرايش سرگرم را خودم نكردم كمكش و بست خودش را چمدانش 
 ميكردم آرايش بيشتر و بيشتر حرص

  دميكر  صدايم كه شنيدم را ميكرد دريغ من از روزها اين كه را صدايش شد كه آماده 

 پاركينگم تو حاضرشدى يلدا _ 
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 شعصبانيت منتظر رفتم وقتى كردم معطل خيلى حرصم از و بودم كرده لج !!!رفت 
 شههمي عادت و رسم به شدم كه سوار بود مانده منتظر ماشين در ريلكس خيلى ولى بودم
 مروي به رو و آورد بيرون دستمالى كاغذى دستمال جعبه از و بست را كمربندم و شد خم
 گرفت

 پرسيدم تعجب با 

 چيه؟ اين _ 

 گفت و داد نشان را لبم چشمش اشاره با و كرد نگاهم 

  كن كمش رنگه پر _ 

  

 ب پا حالتى هر در رژ به حساسيتت كه بشم غيرتت اون فداى ) 

  

 (جاست ر 

 و نداد اهميت باز كردم پاك حرص با را رژم كل آينه جلوى و گرفتم را دستمال  
 شد خارج پاركينگ از و كرد روشن را ماشين

  

 كرد شروع نميكرد عمد از نگاهم و بود رانندگى به حواسش كه حالى در 

 ىول ولى خونه، بمونى و باشگاه برى نيست الزم روز چند اين بگم ندارم دوست _ 
  باش عاقل فقط ولى

 نميرفتى بودى نگرانم هم تو عاقلم من _ 

  نرم نميشد _ 

  ميشد _ 
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 !!!!سكوت اين به لعنت و سكوت باز ولى بكشد را نازم هميشه مثل داشتم توقع 

  

 ميبرد خودش با مرا عمر از نيمى رفتنش بار هر با و رفت معين 

  مدار  را اعتماد لياقت كنم ثابت او به و باشم عاقل واقعا اينبار دادم قول خودم به 

 دهش مجبور كردم صحبت طالقش براى وكيل با و دادم انجام را ليلى بسترى كارهاى 
 طورى كارمندهايش بزرگ رئيس باالخره و بگيرم شركت منشى از را وكيل شماره بودم
  نميگذشتند او به گزارش براى را چيز هيچ از كه بود كرده تفهميم

 روى اسمش ديدن با دلم هنوز خورد زنگ تلفنم كه بودم مهرسام با بازى مشغول 
 ميلرزيد ام گوشى صفحه

 بله _ 

  بود دنيا ملودى بهترين جذابش و بم صداى 

 خانوم سالم _ 

  آقا سالم _ 

 خوبى؟ _ 

   

 , نبودنت _ 

 ... است كرده عوض را خانه ى نقشه 

 گردم مى هرچه و 

 ... كنم نمى پيدا را اتاق ى ديوانه ى گوشه آن 

 كنم مى احساس 

 نيست كه كسى 
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  را هست كه كسى 

 ... آورد درمى پا از 

  

  

 بودم نوشته خاطراتم دفتر در ديشب اش تنگى دل در كه اى قطعه چرا نميدانم 
 دهز  بهت حتما بيچاره معين و بودم ضعيف كردن عشق ابراز زيبا در من !!!خواندم برايش
 كشيد آتش به را جانم خرمن لرزانش صداى ثانيه چند بعد بود شده

  دارم دوستت دارم دوستت_ 

  

 !!!ميكرد قايمش مبادا براى هميشه كه هايى داشتن دوست اين از 

  

 است شيرين قدر چه گريه ها وقت بعضى 

  

 ديگه نكن گريه خانومم _ 

  رفتى؟ چرا _ 

 ؟ نميكرد اذيتت دادنام گير مگه نميكرد ناراحتت بودنم مگه _ 

 نكن مجازات منو نبودنت با معين _ 

 نيست مربوط بهم كه چيزهايى تو نميخواستم باشم مزاحمت نميخواستم نه _ 
  بدى پس كتاب حساب و كنم دخالت

 ؟ ميندازى متلك _ 

 ميگم رو واقعيت نه _ 
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 ميخواست بودن راست رو قدرى دلم بودم خسته معين از كردن پنهان از قدر چه 
 نداشت اهميتى بود هرچه تاوانش

 هب كه خودت مثل ميكنم كمك نفر يه به دارم فقط نميكنم بدى كار من معين _ 
 ميكنى كمك ها خيلى

 پرسيدم؟ چيزى ؟ زدم حرفى من _ 

 ازم ناراحتى كه ميدونم _ 

 خرسه خاله دوستى كمكت و دوستى حله راه آخرين هميشه طالق بدون فقط نه _ 
 نباشه

  حله راه تنها و بهترين وقتها بعضى _ 

  بدى تشخيص اينو نميتونى نباشى كسى زندگى توى تا _ 

 كيه؟ ميكنم كمكش دارم كه اون ميدونى تو _ 

  هبد گزارش بهم رو تو كاراى نيست الزم گفتم ، بدونم نخواستم خودم ولى نه _ 

 دارم نياز كمكت به بگم بهت ميخوام من معين_ 

  خدمتتم در بگى بهم بايد كردى حس وقت هر عزيزم باشه _ 

  

 ....بودم شده زده خجالت قدر چه 

 ميگردى؟ بر كى _ 

 خوبه؟ بيام كنن اوكى فردا ميگم ولى فرداست پس پروازم _ 

 زودتر هرچه بيا زود آره _ 
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 ميكند آرام آرام را دلم هم جمالتش آورى ياد حتى كرديم هم خرج كه هايى عاشقانه 
... 

  

 جانان جان براى را خانه و خودم و بروم آپارتمان به كردم راضى را عمه اصرار با 
 كنم آماده

 آماده و رسيدم خودم به ، كردم درست فسنجون عمه از جو و پرس و زحمت هزار با 
  بودم آمدنش

 ناسناش تلفن نداشت دوست معين نميشناختم را اش شماره خورد زنگ خانه تلفن 
 دونب برداشتم را گوشى برد تلفن گوشى سمت به مرا نيرويى چرا نميدانم بدهم جواب را

 ...چالند را احساسم و قلب تمام زن يك صداى بگويم چيزى اينكه

  ؟ معين الو _ 

  

 چه را آورند نمى زبان به هايش ترين نزديك كه را من جانان جان نام !؟ معين 
 !!!! ناشناس اين آورد مى زبان به صميمى و راحت

 بس و بود من حق تنها گفتن معين 

  

 دادم جواب حرصم همه با 

 بفرماييد؟ بله؟ _ 

  كرد قطع را تماس و كرد مكث لحظه چند 

  بود مانده دستم در گوشى 

 مى فرود سرم بر ها دست دور از دردى لحظاتم ترين خوش در هميشه چرا خدايا 
 آيد؟
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 ىتنگ دل از كردم باز را هايم سوغاتى خورديم شام كرد بغلم سيدم*و*ب آمد معين 
 ... گفت هايش

 ديگرى دنياى به ناشناس زن آن صداى با ها ساعت همان يلدا نفهميدم هيچ اما 
  بود كرده هجرت

 نابود بود كرده هجى زن يك كه جانانم جان اسم آورى ياد را هايم خوشى همه لذت 
 ....ميكرد

 ٦١ قسمت پايان 

  

 دوست حضرت نام به 

  ميميرد امشب مرد اين ٦٢ قسمت ٦٢# 

  

 رسيد خواب زمان وقتى كه بود مقدس برايم خوابيدن هم كنار و تخت آن قدر آن 
 يلدايش بود فهميده معين شوم حريم اين وارد ترديد و شك با ندارم حق كردم احساس
 شنگاه از را ،اين بگويم خودم تا كند صبر داشت سعى ميدانم ولى نيست هميشه مثل

 ...نوشت بايد كتاب نسخه چندين مرد اين نگاه طرز از ميفهميدم

 :گفت و زد دستم روى اى سه*و*ب انداختم پايين سر نكردم نكاهش كرد نگاهم 

 بزنى؟ حرف بغلم تو بياى دارى دوست _ 

  

 ودب دنيا روانشناس بهترين ولى ندارد دوست را روانشناسى كه داشت ادعا معين 
 ...من براى فقط شايد البته
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 نشاندم پايش روى و گرفت را دستم و نشست تخت لب 

 فشرد و گرفت اش مردانه و قوى دست ميان را دستم 

  نداشتم را هايش چشم سياهى به مستقيم دوختن چشم قدرت وقت هيچ من 

 نميكنى؟ نگام خانومى _ 

   

  نميتوانستم واقعا !! نميتوانستم 

  داد قلقلك را صورتم نفسش آورد صورتم نزديك و كرد كج كمى را سرش 

 ميان را دستم شد بسته خود به خود هايم چشم شد دوخته هايم لب به كه لبش 
  بود داشته نگه محكم را سرم ديگرش دست با و ميداد فشار محكم دستش

 لب طعم ،چشيدن ميكرد معجزه هايش لب داروى نوش ، ريخت هايم غم همه من 
 موزون طپش و تندم هاى نفس ميشست را ام گونه رود مثل كه اشكى و معشوق هاى
 ولى ، هم نوشيدن از كنديم دل كه كشيد طول قدر چه نميدانم نيست توصيف قابل قلبم
 پشت با بمانم معلق فضا در ميتوانستم كه بودم شده سبك آنقدر كردم باز چشم وقتى
 كرد پاك را هايم اشك آرام دست

 !!!بود اى اعجوبه تسخيرت و روح درمان در مرد اين 

 معين _ 

  معين جون _ 

 بايدددد ميگفتم بايد  

 خونه زد زنگ يكى اومدنت قبل _ 

  

 :پرسيد ميكرد نوازشم كه همانطور كردم مكث 

 عزيزم؟ كى _ 
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 :گفتم دلخورى با 

 كرد قطع شنيد منو صداى تا ولى كرد صدا رو تو اسم بود زن يه نميدونم _ 

 :گفت و كرد تنگ خودش سبك همان با باز را هايش چشم 

 ها نزنه زنگ اينجا است خونه زنم بودم گفته بهش بابا اى _ 

 خنديد بلند صداى با دادم، فشار را بازوهايش حرص با 

 ؟ لكى تو اين واسه ساعته چند بگردم دورت _ 

 دادم را جوابش مظلوميت با  

 هان؟ بود كى ، اوهوم _ 

 ميكنى؟ فكر چى تو ولى بوده كى نميدونم من _ 

  

 !!!پرسيد جدى و بود شده جدى 

  

  بياره زبون به اينجورى زن يه اسمتو ندارم طاقت من معين _ 

 نميشناختى؟ صداشو مطمئنى _ 

 خدا به آره _ 

 نميشناختى؟ رو اش شماره _ 

  بود همگانى تلفن كنم فكر _ 

  

 :گفت و كرد كوتاهى خنده 
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  گفتى بهم خوبه جديده بازيه يه _ 

 معين؟ چى يعنى _ 

 نميكنن ول رو ما جماعت اين بگو خودم به شد هرچى و باش عاقل فقط _ 

  داديم بهشون بيشتر حقشونم از كه ما _ 

 نزنه زخم تا اونم و مهرانه اصليشون مهره نره يادت نميشه حل پول با اونا درد _ 
 يتوننم تو ضعف و تو راه از فقط چون همينه خاطر به تو براى نگرانيم همه منم و نميشينه
  كنن پيدا نفوذ

 نميكنن؟ تمومش چرا _ 

 يعنى شكونده من زدن زمين خاطر به سهاماشو تمام پيمان ، كردن شروع تازه _ 
 من شكست تماشاى لذت براى فقط بده دست از شده حاضر داراييشو بيشترين

 چيه؟ عماد و تو با مشكلش پيمان _ 

  

 گفت؛ و كشيد عميقى نفس بود كالفه 

 من ردنك بدبخت واسه گرفتنش بازى به كه بود مهره يه پيمان حماقتشه مشكلش _ 
 بوده خان اتابك ديرينه هاى دشمن از پدرش كه هرچند نميفهمه و نفهميد اما

 چيه دنبال نميفهمم _ 

  ميدونه مقصرش منو و باختتش كه واهيه و پوچ عشق يه دنبال _ 

  

 !!!!بود سخت ژاله از صحبت برايم 

  نكردن؟ ازدواج هم با چرا _ 

  نزارم خواست ازم جهان عمو _ 
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 ... بود شده روشن برايم چيز همه 

 شوم اهداف به رسيدن وسيله دادم قول او و خودم به داشتم باور را معين من 
 نشوم دشمنانمان

 قدرت من و بود بخش آرامش جانان جان به چيز همه گفتن و نترسيدن قدر چه 
 زدن فرياد ولى شد دلخور كرد اخم گفتم را ليلى جريان بودم معين مديون را كردن اعتماد
 ار  اشتباهت ميتوانست صداقت پس   در و داشت دوست را بودن صادق معين نكرد شماتت
 ببخشد

 او به كامل طور به را امر اين خواست من از و كند كمك ليلى به خودش داد قول 
 نگزاريم جريان در نرسيديم مثبت نتيجه به كه وقتى تا را عماد شد قرار كنم واگزار

 *** 

 بودم خوشبخت عجيب روزها اين و بود ترسناك من براى هميشه بودن خوشبخت 

 شهشي معمارى بود آرام و زيبا نهايت بى عمارت از بودن كوچكتر وجود با جديد خانه 
 اما دنكن ويران را ام اى شيشه خانه سنگى كه ميلرزاند را دلم زيبايى عين در خانه اين اى
 خابانت مرد اين براى را معين نام كه كسى به احسنت و معين چون كوهى به بود قرص دلم
 ...بود دهنده يارى و ياور هميشه اسمش معناى چون راستى به كه بود كرده

 دو از متشكل اى خانه داشتند دوست بيشتر را خانه اين جون خانم حتى همه 
  داشت اختصاص معين و من به ها آن از يكى كه مجزا ساختمان

 خانه اهل ى همه معين ميدانستم من نبودم خودخواه من و بوديم هم كنار در همه 
  ميشود تابش بى مهرسام نباشد اگر ميدانستم است

 آقايش بى ميشود خالى پشتش عماد 

  ميشود كم چشمش نور جان خانم 

 است پسر راه به چشم روز هر عمه 
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 ميكند آبش غصه جان شيرين 

  ميشود نگران آوا 

 ا بدون خانه انگار اصال 

  

  است فلج مرد ين 

 نكرد زندگى و بردن لذت راحت براى ميشود سختى مانع گاهى مرد همين كه هرچند 
  است سخت خودش مثل هم قوانينش باالخره

 را بش آوا ميكرد فرق بار هر با اينبار اما ميكرد برخورد احترام و مهر با آوا با هميشه 
 مهرسام بود كرده بهانه را خواهرش زايمان ولى بود گزرانده پنهان طور به سعيد خانه در
 ماشينى بود شده مجبور معين و ميخواست مادر و ميسوخت تب در صبح تا خورده سرما
 ودش مال بر آوا دروغ قضيه تا داد هم دست در چيز همه و بفرستد خانه به آوا بازگشت براى
  است قدرت صاحب حد چه تا اعتراف گرفتن و گيرى مچ در مرد اين ميدانند همه و

  

 !!!بود بخشش قابل غير برايش آوا دروغ 

 شدم حالش وخامت متوجه كوفت ديوار به كه را مشتش 

 بروم جلو نكردم جرات ولى دستش زخم با گرفت آتش دلم 

  بود كرده سكوت معين مقابل در بود شرمنده آوا 

 ميلرزيد صدايش جانانم جان 

 !زدى؟ دورم جور اين كه بودم آزاديت دزد كى من بگو فقط _ 

  

 گريه جز نداشت جوابى آوا 
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 ديدى چى ازم خونه اين شرايط بدترين تو احترام و حمايت جز ، ديگه بده جواب _ 
 درپ پاى به سوخت كه جوونيت حرمت به اومدم كوتاه يكى تو واسه گفتم زور هركى به ؟
  من

  

 آمد زبان به هق هق و اشك ميان 

 بدم دست از مهرسامو ميترسيدم من ميكشيدم خجالت من معين _ 

  

 شد تر عصبانى 

 !ميكنم؟ جدا مادرش از تنمو پاره مادر، بى عمر همه من   !! بيشعور آخه د   _ 

  

 بى اما كند آرامش ميكرد سعى عمه ميرفت راه كالفه معين بود كرده سكوت آوا 
 ميگشت بر و ميرفت مدام را اتاق عرض عصبى بود فايده

 ؟ بمونه غريبه مرد يه خونه بايد شب من ناموس نبود؟ درست راه ميخواستيش _ 
  آوا؟ شدى هويت بى اينقدر ك ى واقعا

 كرد زده بهت را جمع همه كه آنچه گفت و نياورد طاقت 

  شوهرمه نيست غريبه اون _ 

  

 و ودب شده سرخ نكند دخالت بود كرده سعى كه عماد خنديد عصبى زده بهت معين 
 شكست سكوت

 ؟ صحابى بى تو مگه !!! تو با كرده غلط اون _ 

  

  داد سكوت دستور معين 
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  باشد آرام داد قسمش جان خانم 

 ميكرد خالى دل عقده زنان هق هق آوا 

 قبولم جهنم اين از رفتم كه مسخره زورى عقد شب اون بودم عاشقش عمر همه _ 
 بهم زندگى اين نزارى دادى قول بهم خودت شب همون ديگه، دارى شوهر زن گفت نكرد
 عدمب نفهميد كس هيچ و سوختم و سوختم سعيد عشق با من روزش هر ولى بگزره سخت
 انتخاب رو يكى مهرسام و سعيد بين نميتونم من گيم بچه عشق و بچمو عشق بين كردم گير
  خاله پسر كنم

  

  شكست هم من بغض كه گفت عاجزانه قدر اين را آخرش جمله 

 بودم خوشبخت قدر چه بود سخت خوردن حسرت و بودن عاشق عمر همه قدر چه 
 ميگزرانم ام زندگى عشق تنها با را ثانيه به ثانيه كه

  

 داشت حق هم حدى تا بود نشده قانع معين 

 حسابى و درست واسه جلو ميومد مردونه بود قائل حرمت اگه واست عشقت _ 
 ، اشهب صاحبت شب فقط دزدكى و بخونه صيغه يه خيابونى هاى زن مثل اينكه نه داشتنت
 ندارى بيشتر انتخاب دوتا االنم

 شو بزدل يه معشوقه ابد تا برو بزن رو ات بچه قيد يا 

 ازدواج رسمى كنه، حفظ رو شانت و بياد مردونه كن حفظ رو ارزشت كن صبر يا 
  كنيد

  

  نداشت صبر جز اى چاره آوا و كرد ثبت را قانون 

 *** 
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 زنى شوم رو به رو مهناز با دادم اجازه خودم به كه بود بارى اولين مكان نقل زمان 
 فروغش بى هاى چشم بود خواب تخت اسير سالها من مادر هاى خواهى زياده خاطر به كه

 با اما بود سخت همه براى باورش بود داده جاى خود در ناگفته درد و قصه هزاران هزاران
 حكمم را دستم بود شده متاثر معين دوخت چشم عمادش به و زد كمرنگى لبخند من ديدن
 نه بودم هترسيد كمى كه كنم اعتراف بايد شوم نزديكش كه كرد اشاره چشم با مهناز و گرفت
 ترسيدم بودن آذر دختر از ناتوان زن اين از

 را هايش چشم كرد كه كارى تنها شدم نزديكش قدم به قدم داد اجازه كه معين 
 نام ضعيف و نامفهوم صداهاى همان با نداشت تكلم قدرت كشيد نفس عميق و بست
 و رقيب يك نه كردم حس خواهرم فقط را ژاله كه بود بار اولين اين و كرد هجى را دخترش
 استشمام من از را او بوى مادرش كه اين از و خواست را حضورش دلم كه بود بار اولين
  گرفت بر در را وجودم نزديكى حس ميكند

 زا را بودن آذر دختر از ام نگرانى دل آخرين عروسى جشن از قبل مهناز با رويارويى 
  گرفت من

 ...بود كرده خرج مادرانه عزيزم عماد براى ها سال همه اش ناتوانى تمام با كه زنى 

  

 برنامه طبق ميشد برگزار جديدمان خانه در جشن ميشديم نزديك موعود روز به 
 ميرفت پيش خوب من دل جز چيز همه

 ود داشت كردنم آرام بر سعى مدام معين داشتم عجيبى استرس كه بود روزى چند 
 حياط وسط درست كه شد چه نفهميدم كه بودم شده هيجان دچار چنان مراسم قبل شب
 بود شده مشكل برايم كشيدن نفس شدم زمين بر نقش خانه

 است ترسناك بودن خوشبخت 

 در بود كرده سعى معين چكاپ و آزمايش مواقع جز مدت اين تمام در اينكه با 
 ببرند بيمارستان به مرا شدند مجبور نبودش در اما نبرد بيمارستان به مرا شرايط بدترين

 بود سرم باالى نگران جانان جان بودم بيمارستان در آمدم كه بهوش 
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 دادم تشخيص صدايش از را بغضش نداشت تعريفى روزش و حال 

 برداشت صورتم روى از را اكسيژن ماسك كرد نوازش را سرم 

 عسلى هاى چشم اين فداى معين _ 

  

 خودت؟ با كردى چه ات 

 كردم باز دهان سختى به 

 بده؟ خيلى وضعم _ 

  

 منكرد باورش كه خندى لب زد لبخند كشيد عميقى نفس و بست را هايش چشم 

  باشى بد نميزارم ميكشم نفس من تا خوبى هميشه تو نه _ 

 !داشتم؟ عشقى چنين كه حاال داشت اهميت چه جانم  

 خونمون ببر منو _ 

 خودمونه خوشگل خونه تو من عشق جاى عزيزم ميبرم _ 

  داشتم ايمان او قول به من و بود داده قول معين 

  

  گرفتم دوباره جان رسيدم كه خانه به ام حالى بى و ضعف همه با 

 يوانح سر بال رفع براى نداد اجازه معين بود داده سفارش قربانى گوسفند جان خانم 
  ببرند ما خانه در را بسته زبان

 !!!نيست كشتن و مردن جاى خانه اين 
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  بود افتاده خانه در عجيبى شور شوم راه به رو مراسم براى كردند كمكم همه 

 و خواهر عروسى جشن براى مستانه اش شده گم ليلى براى اش نگرانى همه با عماد 
 ميگذاشت تمام سنگ آقايش

 بدست براى قدمى هنوز كه سعيدش دادن خرج به مردى منتظر   و مغموم آواى 
 ميداد خرج به ذوق و شوق خواهرانه بود برنداشته آوردنش

 بود شور از آكنده مريضش قلب ، معين پريماى عزيزم عمه 

 بود جشن منتظر و بود كرده جمع اسكناس و نقل بسته چندين جان شيرين 

 مسرور اينبار باخته هميشه و شاكى هميشه معين ميكرد شكر را خدا جان خانم 
  است

 پا از سر آقايشان جشن براى خدمتكارها همه و ساره و شريفه و سامى حتى 
  نميشناختند

  

 !!!بود نظير بى لباسم 

 ام شده معين دلخواه عروس همان كردم حس شد تمام كه آرايشم كار 

 دبو شده ديزاين سپيد گل حلقه با كه موهايم شل مدل با رويايى و مليح آرايش 
 !!! بود برگردانده ام چهره به را معصوميت

 ردمنك قبول كنم استفاده را جواهرم سرويس گردنبند كه كرد اصرار ديزاينرم هرچه 
 بود من آويز دل تنها معين نام

 براى بودم مجبور و بود سخت خيلى برايم سانتى ٢٥ پاشنه هاى كفش با رفتن راه 
 !!!كنم تحملشان ساعتى چند داماد جناب با شدن متناسب

  

  نبود دلم توى دل بودم جانان جان منتظر و ميشد نزديك موعود لحظه 
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 شده من محو هم او رفت يادم كه شدم اش زيبايى محو آنقدر كردم باز كه را در  
  است

 !بوديم؟ زيبا هم چشم در فقط آيا 

  

 وقش اشك كرد رها صورتش روى مهابا بى را اشكش قطره تك و نگرداند بر رو اينبار 
  است ديدنى قدر چه

  ميكرد نگاهم عميق سيد،*و*ب طوالنى ثانيه چند را ام پيشانى 

 مهدك با اش مشكى مات كروات بود پوشيده مشكى پا تا سر سپيدش پيراهن جز 
  داشت خوانى هم العاده فوق آستينش سر هاى

 گير چشم قدر چه شدن آراسته ساده عين در كه موهايش مشكى خرمن آن از واى 
 !!!!بود خواستنى و زيبا قدر چه اش ساده ظاهر همه با مرد اين كل در و بود

  

 واريدمر بند با كه بود بلند شاخه با سفيد عجيب و خاص گل شاخه سه گلم دسته 
 ...بود نظير بى مرد اين سليقه واقعا و بود شده وصل هم به ساده

 ٦٢ قسمت پايان 

  

 ها زيبايى خالق نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٦٢ قسمت ٦٢# 

  

 اين شاهد كسى او و من جز حاال شوم سوار كرد كمك و كرد باز برايم را ماشين در 
  نبود عشق

 !بود؟ كرده آشتى من با كى دقيقا خدا و 
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 !شروعش؟ يا است سپيد لباس عشقى هر پايان و 

  

 و زمان گذر متوجه كه ميكردم حس هم با را عشق و شادى و خوشبختى آنقدر 
  نداشتم را باشم جا آن بود گرفته تصميم معين كه مكانى به رسيدن

 !!! رفتن قبرستان به عروسى سپيد لباس با باشد عجيب شايد 

 به امروز قدر چه و بود خفته اينجا بودم حسرتش در عمر همه كه پدرى ولى 
 !!! داشتم نياز حضورش

  نكنم گريه دادم قول 

 درسي جهاندار به نوبت شست را پدرش و مادر مزار صدر صحه و صبر سر با معين  
 گرفت رامحكم دستم و خواند فاتحه و ريخت آب

 مان عروسى شب در بوديم يتيم قدر چه و 

  بوديم آمده پدر و مادر ديدن به ها لباس اين با اول كه خوبى فكر قدر چه 

 است بلد را كردن آرام ،عجيب مرد اين و 

  كند دعا ام خوشبختى براى خواستم او از نهادم پدر مزار روى اى سه*و*ب 

 !!! بوديم شده سبك دو هر حاال 

  

  بودم آمده در پا از واقعا كه بود بر زمان قدر اين عكاسى كارهاى 

 ژست جاى به من و ميشد سرخ معين بود عكس سوژه سه*و*ب ژست كه هربار 
 ار  رژم ميشديم مجبور دوباره و ميزد فرياد عكاس و سيدم*و*ميب را لبش محكم و واقعا
 كنيم پاك جانان جان لبان از را رژ رد و كنيم تمديد

 بود فايده بى ميرفت غره چشم قدر هرچه 
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 رنگ حيا چنين ابهت اوج در كه بودم مردى هايى لب سيدن*و*ب عاشق من 
 ميكند سرخ را صورتش

 عماد شدم زده شگفت شكوهى با مراسم چنين از واقعا خودم شديم كه باغ وارد  
 ميخواست را برادر دامادى ديدن دلم قدر چه و لرزاند را دلم سپيد شلوار و كت در عزيزم
 آن الچنگ از رهايى براى ليلى نميدانست و بود اش شده گم ليلى نگران عجيب كه برادرى
 آورد مى تاب و ميجنگد درد با طور چه منحوس گرد

  

 هاتن پروين بودم مطمئن ميهمان هزار بين در نبود توصيف قابل شب آن عمه حال 
 است فرزندش دو ازدواج شاهد زمان هم كه است كسى

 جانان جان كه بود بار اولين رويايى و آرام آهنگ آن با رسيد فرا كه رقص زمان 
 ىطوالن دقايق مستانه و عاشقانه چنان و شد حلقه كمرم دور دستش و داد رقص پيشنهاد
  كردم تجربه ديگر بار را پرواز حس كه رقصيديم

 گفتم آغوشش در خوردن تاب عين در و فشردم اش سينه روى را سرم 

 !بكشه؟ اينجا به رئيس و دختر عاقبت ميكرد فكرشو كى _ 

 كرد نجوا گوشم در آرام و گزاشت موهايم روى اى سه*و*ب 

 شى من جز كسى مال نميزارم ميدونستم ديدمت كه اى ثانيه از من _ 

  

  بودم مردَم هاى خودخواهى عاشق   قدر چه من و 

  

 برادر با و كشيد كنار معين شد هايش شيطنت و عماد نوبت شد شاد كه آهنگ 
 جانان جان و كنم پرتاب را هايم كفش شدم مجبور راه ميان كه كرديم پايكوبى آنقدر عزيزم
  ميديدم را خنديدنش طور اين من بود بار اولين اين و ميزد قهقه دل ته از
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 است ترسناك بودن خوشبخت 

  

 را داماد يكصدا و داشتند هيجان و شور ها مهمان همه رسيد كه كيك بريدن زمان 
 ستد افتاد جمع حاضرين از يكى به چشمم ناگاه ميكردند تشويق عروس سيدن*و*ب به
 بود ما به خيره و ميزد

 ماسيد لبانم روى خنده 

 !!!بود محال !!!نه كه سخت باورش 

 !! نبود وقتش امشب 

 !!!شدند منجمد آنى در بدنم هاى سلول تمامى كردم حس زده بهت 

 بود هميشه از زيباتر 

  است طنازى و زيبايى اين هنر تنها اصال 

 اهوشب آنقدر بودم مطمئن كرد تعقيب را نگاهم مسير شد عجيبم حال متوجه معين 
 بشناسد را آذر نگاه يك در كه است

  ندارد من از كمى دست هم او حال حاال 

 ميكند پنهان جمعيت ميان را خود و ميرود دورتر ميشود ما توجه متوجه كه آذر 

 فشرد محكم را دستم معين 

 است دارى آبرو وقت حاال 

 ما به ها توجه و شدند مشغول و شدند متفرق كمى جمعيت كيك مراسم از بعد 
 نبود جمعيت ميان ديگر آذر انداختيم چشم هرچه شد كمتر

 خياالتى ميكرد گمان و بود شده زده بهت شدم جريان جوياى و زدم صدا را عمه 
 شدم

  بود شاهد هم معين اما 
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 بود پا بر آشوبى چه دلم در ميداند خدا 

 نخواست مرا وقت هيچ آذر 

 نبودم مهم برايش وقت هيچ 

 بود محاالت از هماهنگى بدون مراسم اين به ورودش 

  بود عصبى و كالفه بسيار موضوع اين از هم معين 

  مبرگشت صدا سمت به نامم شنيدن با كه بود نگذشته بيشتر اى دقيقه چند  

 يلدا _ 

  

 ميزد صدا را نامم ام عروسى شب در نبود مادر وقت هيچى كه مادرى 

  

 هك شدم معين آويزان بود دلفريب و جذاب همانقدر ولى بود شده افتاده جا اينكه با 
 ندبل چندان نه صداى با و شد مانع معين آمد كه جلو شد حالم وخامت متوجه نكنم سقوط
 كرد شماتتش

 !!؟ ميكنى كار چى اينجا تو _ 

 گفت و زد دارى كش پوزخند آذر  

 نگفتى؟ بهم چرا !!دخترمه عروسى _ 

 ميرى االن همين اينجا از _ 

  

 دنبودن بيگانه يكدگر با هم چندان نفر دو اين ميشد تر عصبى و عصبى معين 

  نبود شدن تسليم آدم ميشناختم خوب را آذر 

  ردك جلب خودش به را اكثريت توجه كه خنديد چنان عشوه با توام بلند صداى با 
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 ميترسى؟ چى از كرده نگرانت چرا من حضور جان معين _ 

  

 ميكردم كارى بايد خودم دهد جواب معين اينكه از قبل 

 شدم خيره هايش چشم به و گرفتم محكم را بازويش و رفتم جلو 

 خالى اصال جات كه امشب چى واسه _ 

  

  ودىب كه همونجا برگرد بودى؟ كجا داشتم نياز بهت كه وقتهايى همه اومدى؟ نيست 

  

 !!!بود عمرم هاى ترين نادر از آذر اشك ديدن بود عجيب 

 را اش مادرى كه مادرى به بغض با كشيد عقب مرا و گرفت را ام شانه عزيزم عماد 
 بود مانده خيره بود نديده

 نبود عشق از خالى چندان پسر به هم آذر نگاه 

 !!!نداشت حساب و حد عماد شفقت و رحمى دل و 

 :گفت هميشه مظلوميت همان با و كرد آقايش روبه 

 ديگه نكنيم خراب مراسمو بمونه؟ ميشه ، دادم خبر بهش من _ 

  

 نبود كردنى باور شدند خيره عماد به زده بهت همه 

 بود هايى داستان جريان اين پس در مطمئنم و 

  بود چيز همه گوياى عماد به معين خشم از پر نگاه 

 حضورش باعث حال ميشد آتشين آذر نام شنيدن با حتى كه عمادى نميشد باورم 
 باشد مراسم در
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 دبودن مراسم در مهمى ميهمانان كنيم دارى خود كمى آبرو حفظ براى بوديم مجبور  
 زدىمي معين به كارد بود گرفته گرم ميهمانان همه با آذر نبود خوب رسممان و اسم براى و

 !!!گذشت عمر يك مثل مراسم پايان تا ساعت يك آن آمد نمى در خونش

 زا تن چند بدرقه براى كه معين نبود از آذر كه ميشديم نزديك مراسم پايان به 
 بود همان هنوز تندش عطر بوى نشست كنارم و كرد استفاده بود رفته ها ميهمان

  كشيدم كنار را دستم سريع من و گرفت را دستم 

 كرد نگاهم خيره و زد لبخند 

 يلدا شدى خوشگل خيلى _ 

   

 كردم خرجش نگاهم در را نفرتم همه 

 بگى؟ همينو كه اومدى _ 

 كه قىح بگيره حقشو تونست دخترم ببينم اومدم ، ببينم عروسيتو شب اومدم نه _ 
 بودن كرده دريغ ما از ناحق به

  

 :گفتم و زدم پوزخندى 

 نىمع كه بدبختى قدر اين تو چون شدم زنش پول واسه كنى فكر ميدم حق بهت _ 
 بودى خودت هاى لذت و پول فكر عمرت همه چون نميفهمى عشقو

  

  شناختى بد منو تو _ 

 ، شناختم خودم چشمهاى با رو تو من شناختم همه از بهتر و دقيقا رو تو من نه _ 
 ميكردم فراموش داشتم تازه رو كاريات كثافت ديدن درد نبودى كه سال چند اين
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 ادعم به رو بود انداخته پايين سر آذر كردم حس كنارم را عماد حضور حرفهايم ميان 
 گفتم

 !نميدونستم؟ من و داشتى دوست رو بودن آذر پسر   _ 

 بود كرده اخم 

 خوب حالش مادرت ، ببخشى و كنى تمرين رو بخشيدن روزها اين بايد يلدا _ 
 نيست

  

 گفتم خنده ميان و خنديدم عصبى 

 مادر؟ كدوم !مادرم؟ _ 

 ودب زده تكيه ديوار به نگران تر طرف آن متر چند كه عمه سمت را ام اشاره انگشت 
 دادم ادامه و گرفتم بود شده خيره ما به و

 اگه نيست مهم برام ، داداش تو ارزونى اش مادرى همه و آذر ، زنه اون من مادر _  
 خيلى چون باشيم خوش و خوب و ببخشيمش بايد مرگ دم و ميميره داره بگى ميخواى
 مرده واسم ساله

  

 مهابا بى كه آذرى و من دور خانه اهل همه حاال و شد خالى ها مهمان از كم كم باغ 
 ميلرزيد ام چانه بغض شدت از بودند ايستاده ميخورد تكان هايش شانه و ميگريست
 فشرد اش سينه در را سرم و كشيد آغوشم در بود رسيده تازه كه معين

 گفت و كرد عماد به رو بود رسيده وقتش حاال 

  كردى كارى من اطالع بدون كه بود آخرى دفعه اين _ 

 داد پاسخ عماد جاى به گريه ميان آذر 
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 بيام نده اجازه نيومد دلش اومدم وقتى و عروسيه امشب گفت بهم فقط اون _ 
  داخل

 است شديدى دارى خود حال در ميدانم ميكشد عميق نفس كه معين 

 تشريف ميتونى حاال ، شد همه مار زهر وجودت ميمنت به و اومدى االن خوب _ 
 ببرى

 زما نميتونى ديگه هامو بچه ديدن حق ولى نامدار كنى بيرونم ميتونى خونت از _ 
  ندارم نيازى هيچ .پولت به ديگه بگيرى

  

 ميكردم تماشا گنگ و گيج نميفهميدم را حرفهايشان معنى 

 يه از نزار نباشى خانوادم بين اينجا كه كردم سكوت ماهه ٦ نزار پا من دم رو آذر _ 
 شم وارد ديگه راه

  

 آذر وحشتناك هاى خنده همان باز 

 دور كه دادى صدقه بهم خودم هاى بچه مال از و من هاى بچه مال صاحب شدى _ 
  ؟ ازشون باشم

  

 !بود؟ خبر چه اينجا 

  

 كرد مداخله عماد 

  نيست حرفها اين وقت امشب ديگه بسه _ 

  

 برده باال را صدايش تن و ندارد كردن تمام خيال آذر ولى 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 716 

  

 ؟ نيست بس سكوت سال ٢٨ كنم؟ بس چيو _ 

  

 گفت و زد پوزخند معين 

 سپ فروختيو كه چيزى اومدى حاال فروختى هاتو بچه تو بهتره، بگى باج سال ٢٨ _ 
 ؟ بگيرى

 رمب و بزارم عمادو كرد مجبورم وجدانت بى پدربزرگ نكردم كارو اين وقت هيچ من_ 
 ميداد؟ بهم رو بچه آيا نميكردم قبول اگه ولى داد پول بهم هم ازاش در

 خريدن ازم زور به رو عماد 

  نميزارم اينبار كه بخرى ميخواستى تو هم رو يلدا 

  

 كوبيدم معين سينه به شده گرد هاى چشم با 

  ميگه داره چى اين _ 

  

 گفت و كرد اخم 

 ميزنيم حرف باهم بعد داخل برو _ 

  

 تمگف فرياد با و كشيدم عمه دست ميان از را دستم ببرد مرا كه كرد اشاره عمه به 

 چيه قضيه بگو تو داشتى؟ خبر اينا معامله از هم تو عمه _ 

  

 ميخنديد سينه به دست آذر 
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 گرفت محكم را بازويم عماد 

 يلدا؟ چيه كارا اين بوده تو آرامش واسه كرد هركار آقا _ 

  

 پسر؟ تو طرفى كدوم باالخره _ 

 من واسه و بودم شكمش تو من ماه ٩ حداقل كرده كه هى*ا*ن*گ هر زن اين _ 
 اسهو لياقتشه كه طورى نميتونم همين حرمت به من ولى نميدونم رو تو كشيده زايمان درد
  كنم رفتار باهاش هاش*ا*ن*گ همه

 نداره دنيا اين تو زيادى وقت ديگه كه حاال مخصوصا 

 ميزند فرياد معين 

 ال همين _ 

  

  ميكنيد تمومش ان 

  

 ميدهد نشان آذر به را خروج راه اشاره انگشت با 

 آيد مى عماد و من سمت حرص با آذر 

  كنن تصاحب من حق مثل حقتونو نزارين دوتا شما ولى ميرم من _ 

 گفت و كشيد عميقى پوف عماد 

 بدى حقوق و حق درس اومدى نگفتى ببينى لباس اين توى دخترتو آرزوته گفتى _ 
  كنم باور نميتونم حرفاتو واقعا !؟ مالى دنبال هم هنوز

  

 رفت حرفى هيچ بى و حرص با آذر 
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 شد تمام تلخى با ام زندگى شب قشنگترين 

 دويدم ساختان سمت 

 لباس سختى به كردم پرت اتاق گوشه و كندم را تاجم كردم قفل را در و رفتم اتاقم به 
 كردم عوض را هايم

 ندادم اهميت كوبيد در به معين هرچه نميداد مجالم گريه 

 ميكرد التماسم عمه 

 ميكرد خواهش جان خانم 

 ميكرد صدايم عماد 

 كنم باز را در كرد مجبورم معين تهديد آخرين 

 ميشكنمش خودت جان به نكنى باز درو يلدا _ 

  

 بود عصبى خيلى كردم باز را در حرص با 

  باز شدى بچه ؟ چيه ها بازى ديوونه اين _ 

 نگفتى؟ بهم چى واسه _ 

 بگم؟ چيو _ 

  

  كردم پرت و برداشتم را دستم كنار عكس قاب بود رفته باال فشارم واقعا 

 بودند شده زده بهت همه 

 نم و ميكنين قايم ازم دارين كه همينايى ميدادى باج بهش اينكه !!بگى؟ چيو _ 
 چيه نميدونم

 نيست مطرح بدونى تو باشه داشته ارزش كه چيزى باش آروم _  
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 و دادم له را آباژور كنم كنترل نميتوانستم را رفتارم ميكرد ترم عصبى آرامشش با 
 زد فرياد سرم عمه شكست زمين بر نقش

 ميكنى؟ چيه كارا اين سرت به زده دختر _ 

  

 هب اعتماد از عماد قدر چه و بزند حرف عماد نگذاشت حتى بيايد جلو شد مانع معين 
 بود پشيمان و ناراحت آذر

  

 بود مهربان لحنش آمد جلو آرامش با معين 

  ميكنى قضاوت زود دارى كن تمومش _ 

  

 من از را مهمى اين به مسئله ميتوانست راحت و داشت راستى رو توقع اينكه از 
  بودم عصبى واقعا كند پنهان

 ؟ كردى قايم ازم چرا _ 

 شه درگير فكرت نداره ارزش كردم حس فقط كن باور نكردم پنهان _ 

 ميدادى باج بهش تو _ 

 كردم كمك داشت الزم پول مريضيش واسه كه كسى به فقط من _ 

 ندونم من بدونه بايد عماد چرا _ 

 بود رفته عماد سراغ اول چون _ 

 نشه گرفته حالم طور اين امشب كه ميگفتين منم به بايد _ 

 الكى خيلى اونم ميكنى اذيت خودتو دارى بابا اى _ 
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 ميزدم جيغ داد خالى جا ماهرانه خيلى و كردم پرتاب سمتش را گلدان 

 دستشويى تايم كردى مجبور منو تو زرنگ دروغگوى نكن فرض خر و بچه منو _ 
  ميكنى من از پنهان ميخواى هركارى خودت بعد نباشه پنهانى هم رفتنم

 آقايش سمت گلدان نكرده جرات حال به تا كسى باشم آرام كه زد فرياد سرم عماد 
 !!! بودم يلدا من خوب ولى ، كند پرتاب

  

  بست را اتاق در و كرد بيرون را همه نميشد عصبى معين 

 خنديد و كرد نگاهش ثانيه چند و برداشت را كنسول روى قديمى سفالى ظرف 

 بشكونى؟ نميخواى اينو يلدا _ 

  

  شد تكه هزار و كوبيدش زمين روى محكم بعد 

 بود ديوار روى هاى تابلو نوبت حاال 

 انداختشان زمين روى يك به يك 

 ميخنديد و بود آرام ميكردم نگاهش زده بهت 

 گفت و برداشت را بود خريده برايم خودش شمال در كه را پشمالويم خرش 

 دارى؟ قيچى _ 

  

 قاپيدم دستش از را عزيزم تدى زده وحشت 

 ميكنى؟ دارى كار چى روانى _ 

 درسته؟ ، هاست روانى مختص   رو كارا اين پس !روانى؟ _ 
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 ىروانشناس به كه بود اين مرد اين دروغ بزرگترين و بودم فهميده خوب را منظورش 
  است عالقه بى

  

 گفتم حرص با بياورم كم نميخواستم 

  باشم تنها ميخوام _ 

 كرد بغلم محكم و آمد سمتم 

 كرد رها خودش حال به نميشه رو روانى يه نچ نچ _ 

 كوبيدم اش سينه در پى در پى و محكم 

  خان معين بدى توضيح بهم بايد _ 

 به بهتره امشب ميزنيم حرف منطقى هى با شدى آرومى و خوب دختر وقت هر_ 
  كنى فكر كردى جمع جلوى كه زشتى كارهاى

  

 گفتم و انداختم باال شانه تفاوت بى 

 نكردم كارى من _ 

 ؟ نه نيست كارى شوهرت به كردن پرت گلدون _ 

  

 نبود خواهى معذرت وقت حاال اما بودم شرمزده 

 ديوار به بزنم ميخواستم _ 

 نبود من زن شان در ها بازى ديوونه و كاريا شلوغ اين صورت هر در _ 
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 (بشم گفتنت من زن اون فداى من ) 

  

 شد هم همينطور و نيست بخشيدن راحت آدم هم آرامش اوج در معين ميدانستم 

 بود تالفى بدترين كردنش برخورد سرد هفته يك 

  

  ميدادم ترجيح را او از گرفتن فاصله روزها اين و بودم دلخور عماد از 

 كشيدن سوهان با را خودم هم من و بود مشغول سخت تابش لب با تراس در معين 
 بودم كرده سرگرم هايم ناخن

 ديگر ساختمان سمت به زده وحشت را ما كارها خدمت از يكى فرياد و جيغ صداى 
 كشاند

 بود داده رخ نداشتيم را انتظارش اصال كه اى فاجعه 

 ودب گذشته آوا توسط قرص زيادى تعداد بلعيدن از ها ساعت بود كرده خودكشى آوا 
 ميكشيد نفس هنوز

  نيست توصيف قابل لحظات آن در هيچكداممان روز و حال 

 معين دست روى يخ اى تكه چنان جان بى كودكش هاى چشم مقابل در بيچاره زن 
 بود مانده

 ب  تا بى مهرسام   و لرزان شيرين و جون خانم و ماندم من رفتند كه بيمارستان به 
 مادر

 دنياى اين در فرزندش كردن رها كه بود كرده رحم بى چنين را مادر يك چيز چه 
 !كند؟ انتخاب را نامرد

 بود چيز همه گوياى بالشتش زير در آوا نامه 

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 723 

   

  

  زار و افسرده و خسته روم می 

  

  

 خویش ی ویرانه منزلگه سوی  

  

 شهر از برم می خدا به  

  

 شما 

  

 خويش ی دیوانه و شوریده دل  

  

   

  

 دور ی نقطه آن در که تا برم می  

  

 ه*ا*ن*گ رنگ از دهم شستشویش  

  

 عشق ی لکه از دهم شستشویش  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 724 

  

 تباه و بیجا خواهش همه زین  

  

  

  

 سازم دورش تو ز تا برم می  

  

 محال امید ی جلوه ای تو ز  

  

 سازم بگورش زنده برم می  

  

 وصال یاد نکند پس این از تا  

  

  

  

 اشک رقصد می..لرزد می ناله  

  

 من بگریزم که بگذار آه  

  

 ه*ا*ن*گ جوشان ی چشمه ای تو از  
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 من بپرهیزم که به آن شاید  

  

 بودم شادی ی غنچه بخدا  

  

 چید شاخم از و آمد عشق دست  

  

 افسوس صد شدم آه ی شعله  

  

 نرسید لب آن بر باز لبم که  

  

   

  

 بست پایم سفر بند عاقبت  

  

 دل خونین لب به خنده روم می  

  

 بدار دست من دل از روم می  

  

 حاصل بی عبث امید ای  
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 ندارم تويى چون با را خداحافظ گفتن توان حتى 

 بطن در كه فرزندت حافظ نخواستى حتى كه زمانى باشد حافظت خدا، بگويم چگونه 
 باشى؟ بود گرفته جان من

 بزرگ بيجا خودم را عشق اين و گذشت تو عشق با ام جوانى و كودكى هاى سال همه 
 كردم

 كردم بزرگ من را تو 

 خانواده كهنه هاى سنت خاطر به تنها هش*ا*ن*گ بى فرزند و عشق پاى كه مردى 
 نيست شدن بزرگ اليق كه است كوچك و حقير قدر اين نايستد اش

 تو زا جدايى و دورى تابى بى و تلخى خاطر به فرزندانم و خودم حق در جنايتى چنين 
  نيست

  ندارم را عزيزانم مقابل در آبرويى بى و شكست توان من 

 ...ديگرى زمان و جا ما ديدار نميبخشمت وقت هيچ  

  

 آوا 

  

 نفهميد هيچ بودن زن از وقت هيچ كه آوايى است دردناك گاهى بودن زن قدر چه 
 بود شسته زندگى اين از دست

 !داشت؟ حالى چه حاال من معين ميداند خدا و 
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 بود مرده هم روحش بلكه فرزندش تنها نه برگشت خانه به آوا روز ده از بعد 
 بود داشته وا سكوت به را او شديد افسردگى

 تخت راهى سعيد ، آوا از بعد كه بود رسيده حدى به سعيد با معين درگيرى 
 نداشت تعارف كسى با ناموسى مسائل در اساسا مرد اين و بود شده بيمارستان

  

  برگرفت در را مان خانه غم رنگ دوباره 

 بگيرند ما از را شادى روى تا بودند داده هم دست به دست ها اتفاق همه انگار  

 !!!بود ليلى رفتن كما به اتفاق بدترين و 

 ٦٢ قسمت پايان 

  

 عشق خالق نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٦٣ قسمت ٦٣# 

  

 مغموم كودكى چنان   ميزد موج من ابهت پر و قوى مرد   چهره در درماندگى و خستگى 
 چشمانش كردم نوازش را موهايش بود گذاشته پايم روى را سرش بود آورده پناه دامانم به
 كشيد عميقى نفس و بست را

  داده انرژى بهم تو وجود االنم تا يلدا، بيارم كم ميترسم _ 

 نميارى كم وقت هيچ تو _ 

 پشت ميگردى بر و ترمز رو ميزارى پاتو لحظه يه كه ميرسه زندگى از جايى يه _ 
 وادنميخ دلت ديگه بيراهه و انداز دست از بوده پر اومدى كه راهى تمام ميكنى نگاه سرتو
 تنت خستگى از ميترسى باشه بدتر كه اش ادامه از ميترسى !نه نخواد دلت كه نه جلو برى
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 و رفتن هميشه از ميترسى دادن دست از ، از ميترسى ات شده كور انگيزه و هدف و
  نشدن هيچى و تالش سال همه اين از ميترسى رسيدن اشتباه و نرسيدن

  

  

 باشد اميد نا و مستاصل حد اين تا نميشد باورم 

  

 يكم مايى همه زندگى اصلى ستون چهار تو نگو طورى اين تو خدا رو تو معين _ 
 سرمون رو ميشه آوار خونمون سقف شى سست و بلرزى

 بزرگم خواهر زندگى ستون حتى بودم؟ ستون كه بودم من بچگى از چرا من؟ چرا _ 
 شده اونم درد بازار آشفته اين تو خواسته حمايت ازم كنه حمايتم اينكه جاى به هميشه كه
 حزانتش و ايران برگرده كرده درخواست شيال پدر ميخواد من از رو اش بچه دردام از يكى
  نميده مونا به رو

  

 است وابسته خيلى شيال به مونا كن كمكش واى _ 

 پدرشم به شيال داره، دوست رو اش بچه هم پدر اون چى؟ انصاف چى؟ پدرش _ 
 راىب حزانتش گرفتن واگرنه كنم پايمال رو مرد اون حق خواهرمه چون نميتونم داره احتياج
  آسونتره سرم خاروندن از من

  

 ميكردم حسادت دنيا و ها آدم به مرد اين ديد به واقعا گاهى 

 نبود مقايسه قابل پيرامونم واقعيات به من نگرش با وقت هيچ او بينش 

  

 زدم اش پيشانى روى اى سه*و*ب 
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 هواس تالشتو همه تو گرفت نميشه رو اتفاقها از سرى يه جلوى كن قبول معين _ 
 خارجه ما دست از چيزهايى يه ديگه ولى ميكنى همه

  

 فشرد هم روى تر محكم را هايش چشم 

 بگم بهش رو ليلى جريان بتونم كه باشه قوى اونقدر عماد اميدوارم فقط _ 

  

 ميشد ضعيف خيلى عشقش مقابل در كه برادرى نگران بودم نگران 

  

  نگيم بهتره _ 

 چى؟ بميره اگه _ 

  نميشه اميدوار الكى حداقل ، بيهوشه االنم _ 

  

 هك وقتى عشقش با آرزوشه شايد بگيريم تصميم اون جاى نداريم حقو اين ما _ 
 يريمبگ ازش نميتونيم بودنو اميدوار حق ما باشه كنارش و بزنه حرف ميكشه نفس هنوز
 كنه معجزه عشقش براى اون انرژى و دعا شايد

  

  

 نياز و راز و دعا اش معشوقه كنار بيمارستان در تمام روز ٢٩ برادرم !!!نشد معجزه 
  !!نشد اما شد خم كمرش ريخت اشك كرد

 نداشت نشينى عقب خيال اجل دست انگار 

 ...زيبا لبخند يك با رفت دنيا از پاك رفت ليلى 
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 جز نامى مردن راه اين در ميگويد كسى چه و بودن پاك براى جنگيد عمادش براى 
 دارد؟؟ رشادت

  

 اىه دست با سپرد خاك به غريبانه را اش معشوقه آيد نمى عزيزم برادر به مشكى 
  ريخت پيكرش روى خاك خودش

 !نداشت؟ اشكى چرا بود مرده ليلى كه حاال و بود گريسته روز ٢٩ 

 ...بود كننده نگران سكوت اين بود نگران معين 

 بنشينم سامى كنار اتومبيل جلوى صندلى خواست من از معين بازگشت زمان 
  دارد نياز آقايش به هركس از بيشتر عماد ميدانست

 معين شانه روى سر خسته كودكى مثل نشست كنارش وقتى بود هم طور همين 
 گفت آرام و فشرد را بازويش بود عماد پشت كه دستش با معين گزاشت

  نميكشه درد ديگه حداقل _ 

 بچه نارك پاك پاكه االن كه كن فكر اين به ، نميشه استفاده سو ازش نميشه تحقير 
  آرامشه در روحش اشه

  

 دكر  سقوط و خورد سر چشمش گوشه از اشكى قطره بود بسته را هايش چشم عماد 

  

 سعى و ميكرد پاك را هايش اشك تند تند هم سامى ، ميكردم گريه صدا بى من 
 باشد اتومبيل راندن به حواسش تمام ميكرد
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 ميزد صدا را آقايش لرزان و شكسته صداى آن با حال و بود كرده سكوت روز چند 
 جان بى و آهسته

  

  آقا _ 

 جان_ 

 هگري كردى مجبورم شما كرديم دفن پدرامونو روز يه تو جفتمون كه روزى يادته_ 
 ؟ كنم

  

 بود بغض از پر معين صداى 

  يادمه آره _ 

 نكردى؟ كارو اين امروز چرا _ 

  پسر نشدى سبك هم گريه با تو چون _ 

 حالتو ميشه مريض يلدا وقتى شدى حالى چه آوا خودكشى بعد ديدم كه روزى از _ 
  ميكشم خجالت روزهام اون هاى حماقت از ميبينم

  

 هم به دو هر نفس بودم مطمئن ميزد موج مرد دو اين مكالمه در عشق قدر چه 
 است وصل

  

 ميكنه اشتباه آدمى هر بود كم سنت _ 

 كردم اشتباهو اون دفعه دو من ولى _ 

  نداشت سومى دفعه كه اينه مهم _ 
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  بزنى؟ حرف باهام ميشه_ 

  ميزنيم حرف داريم _ 

  ها موقع همون مثل بگى، شما فقط بدم گوش من نه _ 

  

 يابانخ به بياورد بار مرد را مرد يك ميكرد سعى كه كردم نگاه را معينى و برگشتم 
 كشيد عميقى نفس بود شده خيره

  

 02 تا تونه می ، بمونه عقاب همچنان و نباشه کالغ بخواد ، عقاب اگه ميگن _ 
 !بگیره بزرگی تصمیم باید سن، این به رسیدن برای ولی کنه زندگی هم سالگی

 پذیرش انعطاف و بلند های چنگال ، گذره می نیمه از سنش عقاب وقتی ظاهرا 
 ؛ میشه کند و دار تاب تیزش و بلند نوک دارن؛ نگه و بگیرن رو شکار تونن نمی دیگه
 شد ضخیم اثر بر هم ها شهبال

  

 ...میشه دشوار عقاب برای پرواز و چسبن می اش سینه به ، پرها ن 

 یا ، بمیره باید یا :داره رو پیش در گزینه دو تنها عقاب ؛ موقعیت این توی درست 
 ... بگیره نداره شدن پرپر و مرگ از کم طوالنیکه و دردناک ی روزه یک اينکه

 بره قله یه نوک به باید عقاب ، روزه این گذروندن برای 

 از ، بشه کنده جا از که بکوبه سنگ به قدر اون رو نوکش باید عقاب که جاست اون  
 نتیجه رد ، باشه داشته صدایی یا بخوره چیزی تونه نمی مدتها تا عقاب دیگه بعد به جا این

 ...گیره می رو زندگيش آسمون سکوت

 تدس ؛ کنه پرپر عبارتی به رو خودش و بکنه رو اش قدیمی پرهای باید هم بعدش 
  دردناكه خيلى !! بکنه رو رفت می فرو شکار قلب تا وقتی یک که هاش چنگال هم آخر
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 تا کنه صبر بايد عقاب ! شه می شروع عقاب ی روزه دوره عمال که جاست این از 
 .بیاره در نو از را هاش چنگال و پر و کنه رشد اش کهنه نوک جای به ای تازه نوک

 آغاز داره نام " دوباره تولد" که رو پروازی عقاب ، دوره این از گذر از پس باالخره 
  عقاب يك مثل ميتونه هم دیگه سال 22 و کنه می

 كنه زندگی 

  

  

 بود زيبا و خاص مرد اين دادن درس شيوه قدر چه و 

  

 است رفته فرو عميق خواب در و است گرفته آرام عماد بودم مطمئن حال 

  

 گرفت اذن رفتن براى بعد روز چند نبود قصه يك تنها برادرم براى عقاب قصه 
 بود بسته را چمدانش

 و گذاشت اش شانه بر دست عكس بر اما شود مانعش خواستم معين از بودم نگران 
 كرد تشويقش

 !!!بود دردناك اين و بمانم انتظار چشم بايد برادر فراق در قدر چه نميدانستم  

  

 ماا بود نشدنى انكار آوا غم و عماد نبود هرچند بود بازگشته عادى روال به زندگى 
  داريم نگاه استوار و سرپا را خانواده و خانه ميكرديم سعى نوعى به همه

  

 من اب ارتباط برقرارى بر سعى مختلف طرق از مدام و نميشد اميد نا آذر ميان اين در 
  داشت
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 عذاب و ،روح مرگ به شدن نزديك و بيمارى ميكردم حس گاه و بود عماد نگران 
 است كرده احيا را او در اش شده گم وجدان

 الح بى و الغر خيلى برگردانم رو نيامد دلم هميشه مثل آمد باشگاه به كه روز آن 
 بر هايش ناخن خورديم قهوه يك هم با نميشد باز گريه فرط از هايش چشم بود شده
 چند براى تازگى به ندارد خوبى حال آذر ميداد نشان اين و بود نشده مانيكور هميشه خالف
 ميشد خيره صورتم به طوالنى اى ثانيه

 ميرقصيد چشمانش در اشك و بود كرده بغض اينبار 

 ارثيه اون واسه ميكردم فكر اولش داره دوستت شوهرت كه خوشحالم قدر چه _ 
  نداره بهت حسى معين و كردين ازدواج

 گفتم و خنديدم 

 !!مامان نگو جوك !بودى؟ شده نگرانم يعنى _ 

  

 كه هرچند كنم صدايش مامان داشتم عادت كودكى رسم به هنوز من !! مامان 
  نيست اسم اين اليق ميدانستم

  

 ىب من مثل كنه مراقبت ازت بلده من از بيشتر پروين بود راحت خيالم هميشه _ 
  داريش امانت به ميكرد مطمئن منو عشق اين و بود جهاندار عاشق نبود عقل

 دارم؟ احتياج بهت نميكردى فكر _ 

 ىكرد دورم زندگيت از و نخواستى منو خودت علنى دبيرستانت بعد از تو يلدا _ 

 خونه تو كه شب همون نخواستم ديگه رو تو بودم كوچيك خيلى وقتى من _ 
 تنمنخواس رسيد زورم بود مرده پدر و شدم بزرگتر وقتى ولى بودى ديگه مرد يه با خودمون
 كنم علنى رو
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 تىح اونو من نه ميخواست منو اون نه كنم ازدواج پرويز با كردن مجبور زور به منو _ 
 ميخواستم جوونيممو بودم شده خورد بودم جوون من نداشتيم رابطه باهم يبارم

  

 بود رفته باالتر كمى صدايم 

 دخترت؟ چشم جلوى كارى كثافت و خيانت با _ 

 بود متنفر تو و من از اون داد طالقم خودش نبودم پرويز زن ديگه من _ 

 نكرد بيرونم خونه اون از و داد منو خرج تو بعد تنفرش همه با ولى _ 

 هر ميكنى ،فكر عرضه بى مرتيكه اون نه ميداد خرجتو همه پروين نزاشت پروين _ 
 !نميرفتم؟ سراغش من ميكرد بلند روت دست وقت

  

 ...داشتم انگيزى ترحم كودكى چه !! ميگرفت درد تنم هم اش آورى ياد با 

  

 گرفت دستانش ميان را دستم 

 هك هايى كسى بى و ها بدبختى همه داره دوستت خيلى معين بدون شوهرتو قدر _ 
 بود معين مزدش كشيدى گذشته تو

  

 با معين داشتن خاطر به من ميدانستند را اين همه و بود من زندگى بهترين معين 
 بودم گزارش شكر ابد تا و داشتم خدا از را معين من بودم كرده آشتى خدا

 معين من !داشت؟ اهميت چه بود گذشته هرچه و ام مادرى بى و تلخ كودكى ديگر 
 داشتم را

 !ميبخشيدم؟ را آذر بايد 
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 !! آذر بدى به مادرى حتى دارد نياز مادر به موقعيتى هر با و سنى هر در زن يك 
 از ار  ارتباطمان و ها ديدار ميكردم سعى ميشود عصبى آذر و من ديدار از معين ميدانستم

 ...دارم نگاه پنهان او

  

 شماره ميگفتم هرچه هم من و بگيرم تماس عماد با كه ميداد قسمم روز هر آذر 
 در معين و ميشديم ديوانه نگرانى فرط از معين جز همه كم كم نميكرد باور ندارم تماسى
 ميگردد بر زودى به كه ميداد تضمين كامل آرامش

  

 آذر اسم ديدن با آورد را بود خوردن زنگ حال در كه را تلفنم ساره شام ميز سر 
 دادم تماس رد و شدم دستپاچه

 است بوده كسى چه پرسيد هايش چشم با معين 

 ميفهمد بگويم دروغ ميدانستم 

  نميدم جوابشو منم نيست كن ول آذره _ 

 كنم؟ برخورد باهاش ميشى اذيت ، ميكنى خوبى كار _ 

  

 روى ، ميبينيم را هم بار چند اى هفته و ميزنم حرف او با روز هر تقريبا نداشت خبر 
 آذر هب نسبت ولى ميگذاشت احترام هم مادر اسم به اينكه با ؛ بود حساس آذر با ارتباطم
  داشت تغييرى قابل غير وحشتناك   ديد

 كافيه نميدم جواب كه همين نيست الزم نه _ 

  

 هخان معين كه هايى ساعت خواستم آذر از ام بعدى تماس در گذشت خير به قضيه 
 نگيرد، تماس است
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 روى اش بيمارى و بود تاثير بى اش مشاوره جلسات نداشت تعريفى آوا روز و حال 
 بودن خانه معين كه زمانى و بود شده جو بهانه و پرخاشگر بود گذاشته تاثير هم مهرسام
  نميخوابيد معين بدون شب و ميكرد كالفه را همه

 ذاغ باالجبار و ميزد حرف ندرت به مينشست پنجره كنار شب تا صبح بيچاره آواى 
 كردنمي همكارى اصال روانپزشكش با ميكرد دعوا همه با و ميشد عصبى گاهى گه ميخورد
  بود حاد شدت به اش افسردگى

 همه ميدانست حال و بود گذشته اش نشده متولد فرزند و خود جان از كه زنى 
 نداشت را عادى زندگى به بازگشت خيال است كرده تحقيرش طور چه عشقش ميدانند

 ازدواج براى را مادرش كه افتاد پايش و دست به و برگشت سعيد كه وقتى حتى 
 است كرده راضى

 كرد بيرون اش زندگى از هميشه براى را او و ايستاد مقابلش در مصمم 

 گرفت را اش زندگى تصميم بزرگترين روز آن آوا 

 سخت شرايط خاطر به است بوده سعيد عاشق كه سالهايى همه داشت اعتقاد 
 تاس اشتباه انتخابش فهميد كه بود آزادى در و است بوده عشق از محروميتش و زندگى

  سپرد آوا خود به را تصميم و كرد سكوت معين 

 ى گريه شايد كرد باز دل عقده و فشرد آغوش در را كودكش ها مدت بعد روز آن 
 بخشيد مرحم را زخمش قدرى روز آن

  

 !! گذشت عماد بازگشت تا ماه ٢ 

 بود گذشته سختى به آذر حتى همه براى كه ماهى ٢ 

 !!!بود كرده عوض را او قدر چه دوماه اين و 

 و منش !نه باشد شده پير اينكه نه بود شده بزرگتر سال ٢١ اندازه دوماه اين 
 بود كرده فرق رفتارش
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 بود شده معين شبيه قدر چه 

 بود ساخته ديگر عمادى نو از و بود گذاشته جا جايى را خودش انگار 

 ميكرد نگاه و ميزد لبخند ميرفت راه تر مردانه 

  ساده و نبود دار مدل سابق مثل موهايش حتى 

 عجيبش و اسپرت و شاد هاى لباس آن از خبرى بود شده آراسته باال به رو مردانه و 
 بود كرده معينش شبيه بيشتر ريش ته نبود

 بود كرده بيشتر را اش گيرايى خاصش ابهت 

 بزرگترين كردم حس فشردند را هم دست محكم و داد دست معين به كه وقتى 
 دارد اعتماد بيشتر عمادش به هركسى از حاال و بست رخت وجودش از معين نگرانى

 ايىزيب اخم سيد*و*ب را سرم نكشيد را ام بينى هميشه مثل ولى فشرد آغوشم در 
 داشت

 شدى؟ الغر چرا _ 

 ميخواست برادر براى شدن لوس دلم 

 ميكنه مجبورم روزم هر بخورم نميده هم غذا ميزنه كتكم بار ٦ روزى عموت پسر _ 
 كنم تميز رو خونه كل

  

  داد قرار مخاطب مرا آقايش به رو و زد كوتاهى لبخند 

  حقته حتما _ 

 محكم عوض در و نداد قلقلكم هميشه مثل كوبيدم اش سينه به مشت هرچه و 
  كرد بغلم

 ٦٣ قسمت پايان 
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 حق يا 

 ميمرد امشب مرد اين٦٢ قسمت ٦٢# 

  

 اقعاو داشت قصد كسى ميشد برقرار موبايلم و خانه تلفن با عجيب هاى تماس مدام 
 قول او به داشتم ايمان او به قلب صميم از نميدادم اهميت كند خراب چشمم در را معين
 نميكردم فراموش هرگز را اين و نشوم وسيله و طعمه بودم دلده

  

 يكى عنوان به هم من و شد داير شركت در دارها سهام همه حضور با مهمى جلسه 
 ميكردم شركت جلسه در بايد دارها سهام ترين اصلى از

 رس را ابريشمم قرمز كوتاه روسرى و كردم تن را جديدم سفيد رسمى شلوار مانتو 
  كردم

 ميطلبيد قرمز رژ يك عجيب همرنگش هاى الك با قرمزم بلند پاشنه هاى كفش 

 كنم ناراحت را جانانم جان بود محال اما 

 غييرت بود بزرگ رئيس همسر حاال كه منشى به نسبت همه ديد بود شلوغ شركت 
  بود كرده

 و زد جذابى چشمك نبيند كسى خودمان جز كه طورى زيركانه معين رسيم وقتى 
 بنشينم كنارش كرد دعوتم

 بود مشخص حركاتش از اين و بود شده افتخارش باعث وقارم و پختگى 

 يافت اتمام معين هاى تصميم تمام با عماد و من موافقت با جلسه 
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 وقف تاييد براى مان خصوصى هاى وكيل كه بودم تنها اتاق در معين و عماد با 
 از ادعم و من نبود كار در بحثى شدند وارد كشور پرورشگاه ترين مجهز ساخت براى عمارت
  بوديم خوشحال نهايت بى تصميم اين

  

  كرد تشكر موافقتمان از خاصعانه معين 

  كرد زده شگفت مارا دوى هر عماد جديد تصميم 

 وىق از يكى بتواند تا ميكرد آماده را خودش مديريت دكتراى آزمون در شركت براى 
 كند گزارى بنيان تنهايى به را كشور اقتصادى بازوهاى ترين

 دريغ كمكى هيچ از راه اين در كه داد تضمين معين بود جديد و بزرگ هدفش 
 كرد نخواهد

 در ديگرى نامدار معين كه بود ساخته همه براى را باور اين عماد جديت روزها اين 
 است شده متولد كشور اقتصاد

  

 من نداد اجازه ولى نشد مانع معين آمد عماد ديدن به ترسى هيچ بدون آذر روز آن 
 باشم كنارشان در دقيقه دو از بيشتر

  كرد برخورد آذر با تمام احترام و ادب با عماد 

 !! پيشرفته نوع از پستان سرطان بود مادر بيمارى درمان روند جريان در كامال 

 ..بود، وحشتناك اين و 

 ميسوخت آذر نام به زنى براى عجيب روزها اين دلم 

 ميرفتيم سينما و گردش و خريد به هم با پنهانى 

 زيادى ميكردم قانع را خودم ولى ميكردم استفاده سو ام آزادى و معين اعتماد از 
 !دارد؟ ايرادى چه مريضم مادر با گزرانى وقت كمى ميگيرد سخت
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 لىخي كه كردم برخورد طورى ولى بود شده جويا بارى چند و بود كرده شك كمى عمه 
 ميكرد برخورد سنگين من با كه بود وقتى چند و شد ناراحت

   

 مقابل در ام كارى پنهان باالخره نميماند ابر پشت وقت هيچ ماه كه آنجايى از اما 
 عيان را مان رابطه آذر من نبود در شركت در معين و آذر مشاجره طى و شد مال بر معين
 !!!كند جدا هم از را ما نميتواند بود گفته معين به و بود كرده

 !!! بود بيزار حد چه تا كارى پنهان و دروغ از مرد اين ميدانست خدا و 

 بود گذشته مرز اين از امشب و داشت مرزى اش دارى خود 

  بود كرده نگران را رو به رو ساختمان اهل همه ما ساختمان از هايش فرياد صداى 

  نكنم ترش عصبى امشب ميكردم سعى و بودم گزاشته هايم گوش روى را دستم 

 بود شبيه كبودى به كه بود سرخ صورتش قدر اين 

 بود شده طبيعى غير هايش نفس 

 به خدايا خدايا !!! نميگم دروغ بهش ديگه عمر آخر تا نكنه سكته امشب خدايا ) 
 (سپردمش خودت

  

 ميخوابيديم جدا و بود خانه در كه شبى اولين 

  ميكشيد سيگار خانه حريم در كه بود بار اولين 

 نبود خوب حالش 

 !! شوم نزديكش نداشتم جرات اما 

 !ميبرد؟ خوابم من امشب مگر 

 بود زده زنگ موبايلم به پنهانى دليل همين به بود نگرانم عمه 
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 بله؟ _ 

 داشت استرس عجيب صدايش 

 شده چى ميكشى رو ما همه آخر تو يلدا _ 

 شده حرفمون يكم بشه؟ بايد چى ، هيچى _ 

 تراس تو ساعته چند شوهرت كه االنم رفت تر اونور آبادى تا هفت تا صداتون _ 
  خوبه نشه ديوونه تو دست از ، دختر ميكشه سيگار نشسته

  

 بود گرفته بغضم 

 نمميك دق دارم نميشه آرومم عصبيه خيلى معين ساختمون اين بياى ميشه عمه _ 
 ميده گوش تو حرف به

  

 گفت مستاصل بيچاره زن 

 كنيم دخالت نبايد شوهرن و زن ميگه اونور بيايم كرده غدقن عماد آقا _ 

 ما داداش از اينم _ 

 مخالفتى دنبا همش چرا ندادى گوش حرفم به چرا يلدا _ 

 ميميرم معين بدون امشب ؟ كنم كار چى من عمه سرزنشه؟ وقت االن _ 

 كه مرد ، بيارى دووم بايد امشبو !بود؟ زمستونت فكر بود مستونت جيك جيك _ 
 اليتح اى نشونه يه با شد كه آروم باشه خودش توى ميخواد وقت هر تا بزارى بايد عصبيه
 بيارى در دلش از وقتشه كه ميكنه
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 هگري ساعت چند نميدانم ، ميگزاشتم خودش حال به را معين بايد بود عمه با حق 
  نبود خانه كال شدم بيدار كه صبح برد خوابم تا كردم

 ...بود رفته هميشه از زودتر خيلى 

 انعم نگهبان !!!بود عجيب واقعا بروم باشگاه به تا شدم حاضر رمق بى و حوصله بى 
  بود فايده بى گفتم بيراه و بد هرچه شد خروجم

 !!!نداد جواب گرفتم را معين شماره حرص با 

 تلفنى هيچ گفتن رئيس گفت تمام وقاحت با احمقش منشى گرفتم تماس شركت با 
  نكنم وصل رو

 بود پاركينگ در هنوز عماد ماشين 

 باشد خانه هنوز و باشند نرفته سامى با دو هر كه كردم دعا 

 بستن مشغول آينه جلوى گرفت دعايم 

  

 شد متعجب عصبى حالت آن با من ديدن با بود كراواتش 

  

 تركيد بغضم 

 بيرون برم خونه از من نميزارن عماد _ 

  

  داشت اخم اهم او اينبار ولى نداشت مرا گريه تاب برادرم 

 داره دليلى يه حتما _ 
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 آمد در حرصم بيشتر 

  كنه تالفى ميخواد كنه زندانى منو ميخواد كرده لج ، معينه دليلش _ 

 كه ىكس به نميتونه و مياد بدش دروغ از فقط كردن تالفى نه كردنه لج اهل نه آقا _ 
  نهك اعتماد هم باز نديده جوابى ولى كرده اعتماد بهش مدام و گفته دروغ بهش بار چندين

 !كنه؟ زندانى منو بايد _ 

 ممنوعه انجام از لذت جز نداره وجود دروغات واسه دليلى داره، روشى يه هركسى _ 
 يمنبين آذرو تو و من نشده مانع يكبارم حتى آقا و هست منم مادر كه مادرته نگو يلدا، ها
 قدر اين كه بگى شوهرت به ميتونستى حداقل يا ببينيش ميتونستى شركت مياد هربار
  دارين ارتباط و شدين صميمى

 طريق از كرد سعى طور اون آذر خبر بى جا همه از وقتى شد خرد و خورد جا اينقدر 
  كنه سركوبش تو

  

 بودم، داده كه هاي قول همه وجود با بودم گفته دروغ هم باز من !!بود عماد با حق 
 گذاشت ام شانه روى دست كالفه عماد گرفت اوج ام گريه

 قشح كه اين به كن فكر و كن استفاده خلوتت اين از يكم گريه جاى و باش آروم _ 
 هاش تندى همه با باشه داشته آرامش زنش كنار در خودش خونه توى يكم ديگه كه اينه
 ودشوخ داره اينبار اون ولى ميزد بهت سيلى يه بايد حداقل ديشب ميشناختيم ما كه آقايى
 مرده اين نوعه از عشق نهايته اين و ميزنه

  

  رفت هم عماد 

 درق اين من با زندگى در معينش نداشت توقع ميكرد برخورد سرد من با جون خانم 
  بخورد لطمه
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 پايش روى را سرم بگزارد تنهايم نميداد اجازه اش رحمى دل اما بود دلخور هم عمه 
 كرد پاك را هايم اشك و كرد نوازشم هايم كودكى مثل گزاشتم

 باشه خوبى مادر نميتونه مرگم دم حتى آذر بفهمى كاش شم فدات من الهى _ 

 ميسوزه واسش دلم فقط داشتم رو تو چون ندارم داشتنو خوب مادر يه توقع من _ 
 چيه بهش نسبت همه حساسيت نميدونم

 اجب اهل معين چيه؟ علتش ميكنى فكر نشه نزديكت كه ميگيره باج داره ماه ٦ _ 
 كنه خورد رو تو اعصاب نخواسته و سوخته دلش فقط نه دادنه؟

  نيست اعتماد قابل خطرناكه ! آذره حالتى هر در آذر 

 آسيبى من به ، محتاطين هميشه چون كنين ول نميخواين رو گذشته شماها _ 
 اتنه ميشه شروع ديگه ماه از كه درمانيش شيمى هاى دوره تو نميخوام فقط من نميزنه
 باشه

  

 شوهرت حرف به ، نيست تنها وقت هيچ اون كن باور :گفت و كشيد آهى درمانده 
  ديدنش برو ميگه كه وقتى و خودش با نبينى مادرتو نكرده منعت كه اون كن گوش

  

  

 بزرگ و قوى قدر آن خودم باور در نميفهميدم را خانه اهل حرفهاى من نميفهميدم 
 نشود محسوب خطرى برايم رفتارهايش و مادرم كه بودم شده

  

 ! قرص نه خوردم غذا نه روز آن كردند اصرار هرچه 

 و كارها خدمت به دادن گير كرد شروع رسيد كه راه از آمد هميشه از ديرتر شب 
  است عصبى هنوز يعنى اين و كرد بيرون ساختمان از را همه
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 حرفى يچه بى و كرد نگاهم كوتاه ثانيه چند نشستم صدا بى ها پله لب و رفتم پايين 
  رفت ارشك اتاق به من به توجه بى هم باز قهوه فنجانى با بعد دقيقه چند رفت آشپزخانه به

 است حمام در شدم متوجه و گذشت ساعتى يك 

 سرش به سر كلى بعد و ببرم ميوه آب برايش من حمام در هميشه داشت عادت 
 بگزارم

 بود شده تنگ بودن آشتى براى دلم قدر چه 

 ينا ترحمش جلب محض كند فكر و شود بد حالم نميخواست دلم داشتم سرگيجه 
 !!بود سخت خوابيدن تنها خزيدم تخت روى و خوردم را هايم قرص ام كرده را كار

 دلم در آمد اتاق به باالخره اما كشيد طول ساعت چند ميفشرد را گلويم بغض 
 بود شده پا به غوغايى

  بود سرد صدايش 

 ٢ ميشى مجبور موندن خونه تو هفته ٢ جاى به نخورى هم شام ، نهار مثل اگه _ 
 نمياد خوشم بازى لج از اصال بمونى ماه

  

 و شتدا را نخوردنم نهار آمار !باشم؟ زندانى ابد تا نبود قرار و بود كرده تنبيهم پس 
 بودم كرده ذوق كه كنم اعتراف بايد هستم مهم برايش هنوز يعنى اين

 گفتم و شدم بلند جايم از 

  نميتونم تنهايى يعنى ندارم ميل فقط نكردم لج من _ 

 برگرد بخور برو نيستى هم تنها شده چيده ساختمون اون شام ميز _ 

  

  پس؟ چى تو :گفتم متعجب 

 سالمت به ، نكن صدا و سر اومدى ، بخوابم ميخوام _ 
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 (تويى بازها لج رئيس كه روحت تو اى ) 

  

 زود آدم معين است خورده بخش آرام بودم مطمئن بود خواب واقعا برگشتم وقتى 
 نبود خوابيدن

 او به را خودم و كردم ذوق خوابيده تخت روى اينكه از و سيدمش*و*ب يواشكى 
 رفتم فرو خواب به بود كنارم بخشم آرام حاال كه هم من بعد دقيقه چند و چسباندم

  

 سريع بود معين بازوى روى سرم بود شده روشن هوا كردم باز كه را چشمانم 
 بغلم ودب شده خيره سقف به و بود اش پيشانى روى ديگرش دست كردم نگاهش و برگشتم
 كيمنزدي اينقدر كه همين نبود مهم بودم؟ گذاشته بازويش روى را سرم خودم يا بود؟ كرده
 بود بس برايم

  

 گفتم آرام منم و كرد نگاهم چشمى زير بيدارم بود شده متوجه 

 بخير صبح _ 

  

 :گفت بعد ثانيه چند و شد خيره سقف به باز نداد را جوابم 

 رستد بده جواب كن فكر ؟ چيه تو با من رفتار مشكل ؟ اشتباهه تو با كارم كجاى   _ 
 حسابى و

  

 اال !! سختى سوال چه اوه ) 
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 (حرفها اين نه است سه*و*ب و ماچ وقت ن 

 ترسناكى زيادى _ 

  

 كرد نگاهم اخم با و برگشت 

 اينا دارى؟ كامل آزادى وقته چند ميكنم؟ برخورد باهات صبورى با دارم ماهه چند _ 
 بودنمه؟ ترسناك نشونه

  

  ترسناكه استايلت كال _ 

 بود گرفته ام خنده 

  

 نيست بازى مسخره وقت اصال االن يلدا باش جدى _ 

  

 چسبيدم او به بيشتر 

  كنى ببشخى منو ميشه _ 

 فاوتهمت خيلى ما دنياى كردم اشتباه ميكنم فكر ديروز از نيست بخشيدن بحث _ 
 هنميزار  سنى تفاوت اين ديدم رو دنيا تو از زودتر دهه يه من كه اينه خاطر به شايد يلدا
 كرديم عجله شايد ، بريم پيش درست

  

  زد يخ بدنم هاى سلول تك تك بدنم تمام 

 !!!!باشد زده من جانان جان را حرفها اين نميشد باورم 
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 بى چنين او و بود بازويش روى سرم كنم كنترل را خودم كردم سعى رفت گيج سرم 
 !ميزد؟ اشتباه انتخاب از حرف رحمانه

  

 رفتم دستشويى به مستقيم و شدم بلند جايم از حرفى هيچ بى 

 انمده جلوى را دستم گريستم دستشويى گوشه شوم سبك كه جايى تا صدا بى 
 است همين هق هق نوع ترين دردناك و نرود بيرون ام گريه صداى كه بودم گزاشته

 !معين؟ بى من 

 !!بود محال هم فكرش حتى بود محال 

 وارد من به اى تازه شوك رفتم كه بيرون باشم آرام كردم سعى و زدم صورتم به آبى 
 شد

 !!!بود چمدانش بستن مشغول ساره با 

 :گفتم و رفتم جلو عصبى 

 سالمتى به كجا _ 

 بود شده خيره ما به بهت با ساره 

  

 ميگذاشت چمدان داخل را هايش لباس تفاوت بى معين 

 :گفتم و بستم را چمدان در محكم 

 ؟ ام تو با چيه بازيا مسخره اين _ 

  

 جيب در را دستانش شود خارج اتاق از داد دستور ساره به چشم اشاره با و كرد اخم 
 ميكرد اندازم بر آميزى تحقير نگاه با و بود برده شلوارش
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 چشم؟ ، ميكنى رفتاز طورى اين من با كسى جلوى آخرته دفعه _ 

  

 زمين روى را وسايلش و ها لباس همه كردم باز را چمدان بودم شده تر عصبى 
 كردم شروع بلند صداى با و كردم پرتاب

  

 تو و من ميگى راست برو ها بچه عين و كن قهر برو هميشه مثل هم باز برو _ 
 نميزنه جدايى از دم داره عاشقى ادعاى كه كسى من دنياى تو داره فرق خيلى دنياموم
 نميبنده چمدون

  

 گفت و كرد تلخى خنده 

 پيش ببرم ميخوام رو شيال نمياد ايرانم شده بسترى نيست خوب حالش مونا _ 
  مادرش

  

 برداشت زمين از را چمدانش و شد خم 

  شد مجددش چيدن مشغول و 

  

 كردم بغلش پشت از 

 ببر منم معين _ 

  

  نميكرد نگاهم 
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  نشد آماده ويزات _ 

  

 ودب نگذشته چيزى ولى شدم خوشحال ببرد خودش همراه مرا داشته تصميم اينكه از 
 شد خراب باز ام خوشحالى كه

  كرد نگاهم برگشت و كرد باز را بودم كرده حلقه كمرش دور كه را دستانم 

 هديگ هم فردا از ، بگيريم جدى تصميم يه و كنيم فكر دو هر روز چند اين بهتره _ 
 ، بگيرى زندگيت واسه ميخواى تصميمى هر آزادى تو ، بمونى خونه تو نيست الزم

 نموند هميشه بدون اينم ، نداشته رابطه يه روند توى مثبتى جواب وقت هيچ محدوديت
 عاشقن كنن ثابت كه ميرن ها خيلى نيست بودن عاشق دليل

  

  بود جانان جان جمله آخرين اين 

 ... رفت و نكرد هم اخم حتى ! سيدم*و*نب 

 !!است زمين كره قاتل ترين رحم بى تفاوتى بى 

  

 رگبز ميكردم ثابت او به بايد كنم برخورد عاقالنه و باشم قوى دادم قول خودم به 
 ام شده

 را ىكشت اين احسنت نحو به عماد ، معين نبود در بروم شركت به گرفتم تصميم 
  ميكرد هدايت

 فتميگر  تماس معين نبود توجه بى هم من به نسبت و ميكرد كار خستگى بدون 
 سرد و كوتاه خيلى

  آمد مى حالم كنترل براى يكبار روز دو سيما كه هرچند ميشد جويا را احوالم 

 !!!بود كافى برايم ميشنيدم را معين صداى كه همين 
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 شد عصبى شنيد كه را جريان آمد شركت به ديدنمان براى آذر 

 يرز  شايد اصال رسيد، مال همه اين به تو سر صدقه از كه حاال شيم جدا بگه بايدم _ 
 شده بلند سرش

  شيم جدا گفته معين گفتم كى من !!! مامان _ 

 محاله ؟ خيانت و معين بعدم ، كنيم فكر گفت فقط 

  

 وگفت زد پوزخندى 

 هواس ميكنى فكر ، نميشناسى نامدارشو نوع از مخصوصا جماعت مرد جنس تو _ 
 ميكنم آگاه رو تو من ميدونه چون ؟ كنه جدا رو تو منو ميخواد چى

 گرفتى پول ازش مدت همه اين و كردي استفاده قضيه اين از خوب كه هم تو _ 

 و شناختتش واسه بود بهونه داشتم؟ نياز من كردى فكر پولش سرش تو بخوره _ 
 نباشم خاندان اين محتاج كه ريخته پام زير قدر اين اردالن واگرنه بهت شدن نزديك

  

 ايران؟ مياد كى شوهرت اين :گفتم و خنديدم 

 شوهريم بى دو هر ايران از رفته هم تو شوهر كه فعال _ 

  

 داره دوست خيلى مياد، هفته اين شوخى از گذشته :گفت اش خنده اتمام از بعد 
 باش ما با شام يه حتما ببينتت

 ميشه ناراحت معين نميتونم كه ميدونى _ 

 خواهر اون سراغ رفت گذاشت رو تو نشدى ناراحت تو ميشه، ناراحت كه جهنم به _ 
  عنترش؟
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 لطفا نگو اينجورى _ 

 آشنا شوهرم با دارم دوست من ، آزادى گفته خودشم نيست ايران كه اون يلدا _ 
 ببينيش بايد العاديه فوق مرد باشيم هم كنار خانواده ٢ مثل و شى

  

 نميگرفت زن دوتا بود العاده فوق _ 

 فقط اين خواهرش پيش آلمانه آسايشگاهه تو اولش زن ميگم بهت دختر اوف _ 
 نوهبش ميكنه دق نداره خبر هنوز مريضيم وخامت از ميزنه سر بهش يكبار وقت چند ميره
 ام رفتنى

  

 گفتم و گرفتم را دستش سوخت برايش دلم 

 نگفت مگه _ 

  

 دنب شكست رو مريضى اين تونستن تو از بدتر ،؟ باشى اميدوار گفته دكترت ى 

  

 در دكر  پاك را چشمش گوشه اشك خودش سبك و شيك خيلى صورت به انگشت با 
 گفت آذر به رو بود دستش كتش و كيف شد اتاق وارد دوم بار براى عماد حين همين

 ميرسونمت _ 

 كرد اشاره من به بعد و 

  خونه برو سامى با يلدا _ 

  

  ميام شما با منم نه _ 
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 گفت و كرد رنگى پر اخم 

 االن همين ، خونه ميرى سامى با _ 

   

 .شدم خارج اتاق از و برداشتم را كيفم حرص با 

  

 بود شده نتزيي و بندى بسته زيبا خيلى كه را كوچكى جعبه برگشت خانه به كه شب 
 گرفت جلويم

 بخوره غصه ما خواهر نبينم _ 

 وگفتم گرداندم بر رو 

 عسل من يه با جديدا و كارته تو سرت همش كه تو از اينم رفت كه معين از اون _ 
  خوردت نميشه

  

 :گفت و كرد نوازش را صورتم 

 باشه؟ ، باش خوبى دختر _ 

  

 وچكك چيز اگر حتى بودم هديه عاشق من كردم بازش ذوق با و گرفتم را بسته ناز با 
 بود ارزشى بى و

 ودب شكسته را عطرم شيشه مهرسام تازگى به بودم ديور جَدوق   عطر عاشق من واى  

 رايحه هميشه و بود بهارى هاى گل همه ادغام عطر اين بوييدمش سريع و ذوق با 
 آورد مى ارمغان به آرامش برايم اش
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 همه آنى در ميكرد آرامم هميشه كه عطرى كه شد چه نميدانم اما داشت را بو همان 
 به عطر اين اسستنشاخ با است بوده ام معده در هرچه كردم حس ريخت هم به را وجودم
 آورد مى هجوم دهانم

 !!!دويدم دستشويى سمت سريع و كردم گم را پايم و دست 

  

 فتگ بلند صداى با عماد ميكوبيدند در به نگران عمه و عماد خورد هم به شديد حالم 

 دختر شد چى ؟ چته يلدا _ 

  

 ار  خودش سريع و بگيرد تماس سيما با ميخواست عمه از كه ميشنيدم را صدايش 
 برساند

 كردم باز را در و زدم صورتم به آبى 

 كنيد خبرش نيست الزم خوبم _ 

 گرفت را دستم نگران عماد 

 تانبيمارس ببرمت شدى طورى اين گفت آقا ميره؟ گيج سرت ، بيمارستان ميريم _ 

 خوردم غذا روهم روهم كنم فكر خوبه حالم ندارم تبم نميره گيج سرم نه _ 

  

 بود كرده دار خبر را خانه كل كه هم عمه نميداشت بر نگرانى از دست 

  بيمارستان ميريم شو حاضر _ 

 وقت هيچ نميبره بيمارستان منو معين نميام _ 

  

 سريعتر هرچه بيان شمس دكتر با بگو زنه اين به :گفت عمه به رو كالفه 
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 آمپول تا ٢١ حتما !!!بودم متنفر حد چه تا پيرمرد اين از ميدانست خدا فقط واى و 
 دهد نجاتم تا نبود كه هم معين ميكرد تجويز

  

 برد مرا خوابم تخت تا و كرد بغلم عماد 

 كترد اينبار معاينه ماند منتظر سيما و شمس دكتر آمدن تا و نشست كنارم نگران 
 دلم توى دل زد صدا كه را عماد ميزد حرف سيما با اشاره با و بود هميشه از تر طوالنى خيلى
 نبود

 !!!( ام مردنى نكنه خدا اى ) 

 شد اتاق وارد پريده رنگ عماد 

 آقامه امانته دختر اين دكتر ؟ بيمارستان ببريمش ؟ دكتر شده چى _ 

  

 ديگه؟ هست هم تو خواهر معين زن :گفت و زد لبخند شمس دكتر 

  

 بدم؟ بايد چيزى خونى دكتر بله :_ گفت مظلوميت با 

  

  بدى بايد شدنتو دايى مژده نه _ 

  

 رو بود لطيف خيلى روحش هنوز عماد شديم خيره هم به و بوديم خورده جا دو هر 
 ايستادم رويش به رو و شدم بلند جايم از نبيند كسى را اشكش تا گرداند بر

  سيدم*و*ب و كرد بغلم 
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  شدن؟ مادر به چه رو وجبى ٢ تو _ 

  

 نفس من بطن در معين وجود از تكه يك شد متولد وجودم در جديدى حس 
 بود عالم هديه بهترين اين و ميكشيد

 چند اى لحظه در خبر اين شنيدن با كردم حس نبود توصيف قابل داشتم كه حسى 
 !!!شدم بزرگتر سال

  

 خانه كل بود داده دستور عماد نميگنجيد خود پوست در عمه رفت خانه از غم رنگ 
 باشند ام شيشه بار و من مواظب آرامش در

 ميكرد تشكر و ميكرد بغلم مدام جان خانم 

  بود خوشحال ما براى هم آوا حتى 

  

  !!! دميكن پيدا حالى چه خبر اين شنيدن با دنيا پدر بهترين تا بودند منتظر همه 

  

 

 ٦٢ قسمت پايان 

  

 عشق خالق نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٦٥ قسمت ٦٥# 

  

 بدهم خانه آقاى به را خوش خبر اين خودم داشتند دوست همه 
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  بود رسيده من كردن ناز وقت حاال ولى 

 اين پذيرفتن آماده هميشه و دارد دوست را شدن پدر حد چه تا معين ميدانستم 
  بود مسئوليت

 ...ميبخشد را اشتباهاتم همه حتما خبر اين شنيدن با ميدانستم 

 و نكرد وظيفه قبول هم عماد آوردم بهانه هزار و كردم امتناع كردند اصرار هرچه 
  شد مانعش حيا و شرم

 نميكرديم پيدا وقت هيچ عمه از تر كوتاه ديوارى آوردم خاطر به دقيق 

 گفت عمه كه شنيدم فقط نميشنيدم را معين صداى 

 !ميكشه؟ بچشونو زحمت داره تنهايى مامانش كجاست معرفت بى باباى اين _ 

  

 من حال از شدم متوجه عمه حرفهاى از ولى داشت حالى چه جانانم جان ميداند خدا 
 تداش خاصى هاى سفارش انگار بزند حرف عماد با خواست هم بعد است نگران و ميپرسد
 ميگفت چشم هم سر پشت و مدام عماد كه

 عماد با حرفش اتمام از بعد را تماس اما بزند حرف هم من با بخواهد بودم منتظر 
 كرد قطع

 نشست كنارم و فهميد عماد گرفت بغضم 

 ؟ لكى تو شده چى باز _ 

 بگه؟ تبريك بهم بزنه حرف باهام نخواست حتى ديدى عماد ديدى _ 

 گفت و كرد تنگ را هايش چشم 

 بگى؟ تبريك و بدى خبرو اين خودت و بزنى حرف باهاش خواستى مگه تو _ 

  

 آمد مى در حرصم بود معين طرفدار هميشه اينكه از 
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 غده هنوز اون اما حساسم ضعيفم االن من دارم فرق من _ 

  

 گفت و خنديد 

 تدرس نميتونست كه بود نگرانت و بود شده هول قدر اين كردى، قضاوت زود باز _ 
 نگفتيم بهش زودتر چرا كه بود ناراحت تازه ايران مياد پرواز اولين با فردا بزنه حرف

  

 بياد شد راضى اش بچه خاطر به خوبه _ 

 پيشش بره مدت يه آوا شد قرار داره احتياج معين به و بستريه هنوز مونا _ 
  بهتره جفتشون واسه اينجورى

  

  !آمد؟ مى من خاطر به معين 

 روح و بخشش جان عطر از ميشود پر هايم ريه دوباره و آيد مى كه بود اين مهم 
 مينوردد در را وجودم مخملى نگاه آن با وقتى ميگيرم

 ميشوم تر مجنون و تر عاشق روز هر من !نه؟ است عجيب 

 است كرده چندان دو را عشقم نبودش 

 آيد مى فرزندم پدر 

 او رگزه باشد پسر اگر نه ولى پدر نگاه همان با باشم داشته پسرى كاش جانم، عزيز 
 باشد نم براى بايد ابد تا و قطعا هم معين جنس از ديگر مرد يك نميكنم تقسيم كسى با را

 ميترسم هى داشتن دختر از من ولى 

 !باشد ضعيف خودم مثل نكند 

 را جانش امروز همين از عاشقانه كه مادرى دارد معين ابهت به پدرى دخترم نه 
 است گذاشته كنار او براى
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 براى ام مادرى عجيب بودم ديده مادرانه كمرنگ خيلى كه من !!!بود عجيبى حس 
 !!!بود شده قلمبه كوچك موجود اين

  

 ميرسيد شب معين محاسباتم طبق داشتم احتياج شديدا   ,عصر خواب به 

  بودم عميق خواب در 

 لبغا من بر خواب قدرت ولى شوم بيدار ميخواست دلم كرد نوازش را صورتم دستى 
 بود شده

 كرد لبريز عشق از را وجودم صدايش  

  شى مامان زودى اين به كردم مجبورت كه خودم    كوچولوى شما واسه بميرم من _ 

  

 بود آمده جانانم جان بود آمده نبود رويا نبود خواب بود خودش 

 زدم جيغ و پريدم ها زده جن مثل جايم از 

 اومدى؟ _ 

  

  !داشت؟ بغض 

 باش آروم عزيزم آره _ 

  

 كردم جمع را خودم و كشيدم خجالت شكمم به بود زده زل 

  

 سيد*و*ب را ام پيشانى كرد بغلم و نشست كنارم 

 بانو عسل ممنونم ، ممنونم _ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 761 

  

 آغوشش در كردم غرق را خودم 

 خودته كار نكردم كارى كه من _ 

 سيدم*و*ب تند تند و خنديد 

 دختر دادى بهم رو عالم حس بهترين _ 

 شدم عاشقش كردم حسش وقتى از معين _ 

 سگو؟ توله ندارى دوستش بيشتر كه من از _ 

 بابايى نده فحش ام بچه به _ 

  كوچيكى خيلى هنوز كه گفتنت بابايى فداى من _ 

  

 است نگران ميفهميدم نميكرد كه نگاهم داشت بغض 

 ام شده بزرگ ميكردم ثابت او به بايد 

 شدند خانه روز شبانه و ثابت عضو تر جوان پرستار يك و سيما 

 بود كرده آماده برايم كامل آسايش در و راحت ماهى ٩ براى را چيز همه معين 

 هب گاهى كه ميكرد رفتار من با محتاط و حساس قدر آن كرد قدغن را رفتن كار سر 
 ميكردم حسادت خودم طفل

 قيد در را پدرم از ديدن پدرى سعادت هم من كاش !! جهاندار مثل بود خوبى پدر 
 ...داشتم حياتش

  

 در ازهت شديم متوجه سونوگرافى و آزمايش كلى انجام بيمارستان از بازگشت از بعد 
  هستم باردارى چهارم هفته
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 تر محتاط و تر آرام خواست سامى از و نشستيم اتومبيل عقب دو هر خانه راه در 
 ...ميكرد نگاهمان عشق با مدام و داشت را آقايش شدن پدر ذوق پيرمرد كند رانندگى

  

 پايش روى را سرم ولى بگزارم اش شانه روى را سرم خواست من واز گرفت را دستم 
 كوچكى كش با ميتوانستم حاال كه موهايم نوازش مشغول و نكرد اعتراضى و گزاشتم
 شد ببندمشان

 انشالله؟ نميره يادت كه رو دكترت ها صحبت خانم يلدا_ 

 شمس؟ دكتر يا دكترم؟تو كدوم _ 

  

 كشيد را لپم آرام 

  زنان دكتر عالوه به دو هر _ 

  بابايى ميمونه يادم اوهوم_ 

 يلىخ خيلى بياى، بر پسش از كه هستى قوى قدر اين تو ولى سخته يكم ميدونم _ 
 ىعاد درد سر يه حتى كردى حس كه عادى غير وضع كوچكترين باشى خودت مواظب بايد
  بدى اطالع بايد رو

 پسر يا دختره وروجك اين ميشه معلوم كى حاال ، هست حواسم چشم _ 

  

 بفهمى تا كنى صبر بايد ديگه نيم و ماه دو تقريبا _ 

 دير قدر چه واى _ 

 ف چه _ 

  

 آخه؟ جان يلدا ميكنه رقى 
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 نميكنه؟ فرق تو واسه _ 

 هبس واسم باشم داشته كوچولو يه تو پوست و خون و تو از كه همين من اصال نه _ 

  

 افتادم دكتر حرف ياد نگرانى با 

 معين _ 

 جانم _ 

 كنم؟ كار چى وزنو اضافه _ 

 هميتون مناسب رژيمى با روزانه شنا و ورزش خوب ولى طبيعيه كه حديش يه تا _ 
 كنه كمكت

 ميشم؟ غلطون بوم شبيه _ 

  

 :گفت و خنديد 

  ميشى دنيا مامان خوشگلترين _ 

 كردى؟ آشتى من با مثقالى نيم اين خاطر به _ 

 لخورد فقط من ميكنن، دل نميكنن قهر بزرگها آدم بودم گفته بهت نبودم قهر من _ 
 و يدمنرس اشتباهه تو با كارم كجاى اينكه جواب به هنوزم كنم فكر داشتم احتياج و بودم

 كنى كمك بهم جواب به رسيدن توى بتونى خودت اميدوارم

  

 ينع خودم خدا به ميكنه تحريك بيشتر منو كنترالت و نگرانى زياد اين معين _ 
 كارى پنهان و دروغ هر بعد ميشم پشيمون سگ
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 زد لپم روى تشر حالت به و آرام 

 شما ثانى در !زدنه؟ حرف طرز چه اين ميشى مامان دارى ديگه شما باش مودب _ 
 التح كوچكترين چيزى، هر يا بگى دروغ كنى اشتباه راحت نبايد ديگه مادر نام حرمت به

 رو ترالمكن از خيلى كردم سعى هم من ، داره بچه گرفتن شكل روى مستقيم تاثير تو روحى
 گفتى دروغ و كردى استفاده سو اعتمادم از عوض در شما ولى كنم كم بهت نسبت

  

 است صفر ام آزادى داشتن جنبه كه داشتم قبول هم خودم اينبار داشت حق 

  

 جلسات مخصوصا باشم كنارش آذر بيمارى توى بدى اجازه بهم ميشه معين _ 
 درمانى شيمى

  

 نشود عصبى كرد سعى و كشيد پوفى 

  

 سپارممي خودم من ميشى؟ اين متوجه بيمارستان، برى وضع اين با نميتونى يلدا _ 
  باهاش ميفرستم عمادم بدم انجام كاراشو مركز بهترين

  باش نداشته نگرانى كوچكترين ميكنم خواهش 

 يلىخ دلت ميدونم مادره اسمش باشه كرده كه جنايتى هر نيستم كه سنگ آدمم من 
 استو زياد مراوده بزاره تاثير تو روى تفكراتش و اون از رنگى نميخوام كن باور ولى رئوفه
 روز هر اگه حتى شدى تنگ دل وقت هر ، بده گوش حرفم به اينبار عاجزانه نيست خوب
 باشه؟ ، خودم با ولى ببينيش ميبرمت خودم دلتنگى اين باشه
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 خالصه حرفهايمان همه چون بود دار خنده هم معين جوار در آذر با صحبت تصور 
 كنم ناراحت را ام بچه پدر نداشتم دوست خوب ولى خاندانش و معين تحليل در ميشد
 !!ميپذيرفتم را اش خواسته اين اگر آمد نمى آسمان به كه زمين

  

 گهگاه هاى سرگيجه كشيدن نفس سخت و كرختى و ضعف گاهى صبح هاى تهوع 
 طرف يك

 ديگر طرف هم ذات بد پير شمس دكتر ميان در شب يك تجويزى هاى آمپول 

 هر كه هرچند بوده كرده شجاعم كمى جنين سالمت براى نگرانى و مادرى حس 
 وت مادر ميگفت نگران جون خانم بار هر و ميكردم پا به جهانى جنگ آمپول هر سر نوبت
 ميشد منفجر خنده از خانه بعد و !؟ بزاى پس ميخواى طورى چه

  

 زا زودتر هم شب و ميماند پيشم ظهر تا معين بود شده برابر چند عماد مسئوليت 
  ميگشت بر سابق

  

 ىخال ام معده تر راحت تا ميداد ماساژ را پشتم معين خورد هم به حالم دوباره صبح 
  ميشود عصبى من وضعيت اين در قدر چه ميدانستم و شود

 ديگه ميميرم دارم من معين واى _ 

  

 ديشب بود ٧ ساعت تازه گزاشتم تخت روى كرد بغلم كردم رها را خودم آغوشش در 
 اپ و ميخوابيد كم روزها اين سوخت برايش دلم بوديم بيدار ٢ ساعت تا زدن آمپول سر هم
 ميكشيد درد من پاى به

 كشيد موهايش الى پنجه 
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 اذيت خيلى دارى خودخواهى اينهمه واسه پشيمونم اصال يلدا واست بود زود _ 
  كردى كم وزن كيلو ٢ ميشى

 ديگه ميكنن كم وزن اول هاى ماه ها بعضى گفت دكتر خانم جونم دكتر _ 

  ندارم رو تو كشيدن درد طاقت من _ 

  

 شدنم مادر خاطر به را خودش كه بود عاشقم آنقدر بود نگران بود كالفه معين 
  ميكرد سرزنش

 بود شيرينى و درد پر روزهاى 

   

 ميكردم حس بيشتر را درونم كوچك موجود روز به روز 

  ميكردم ذوق ميخورد سر اوقات بعضى دلم توى كوچولو قرمز ماهى يك شبيه 

  ميگفت قصه برايش و سيدش*و*ميب شب هر معين بابا 

  بود پدر اين قصخ ترين شيرين مامانش و خودش عشق قصه 

  سكعرو انواع تا گرفته كوپتر هلى از نخرد اى هديه كوچولو اين براى كه نبود روزى  

 با مادرم با ميكرد سعى مدت تمام آمد مى ديدنم به آذر دوبار اى هفته تقريبا 
 كند برخورد احترام

 وردخ زنگ كه معين تلفن ميخورديم عصرانه و بوديم نشسته تراس در عصر روز آن 
 شد نزديكم و كرد استفاده فرصت از آذر

 خاموشه؟ چرا موبايلت _ 

 اشمب نداشته گوشى قراره مدت اين داره ضرر بچه واسه تشعشعاتش ميگه معين _ 
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 گفت و زد نيشخندى 

 پوست تو خر عين ميكنه، دورت همه از داره دختر اينه؟ خاطر به مطمئنى _ 
 و اسم مهمه واسش ديگه نامداره باالخره جهاندار مثل دقيق ميندازه جفتك داره خودش
 يلداى هبش كه بسته زبون دختر ،نه عماد بشه و باشه پسر كنه خدا حاال بياد كش نسلش
 كس بى و بدبخت

  

 مكرد سعى ولى لرزيد تنم همه كس بى و بدبخت يلداى ايم آورى ياد از لحظه يك 
 نگيرم جدى را حرفهايش

 آخه؟ بدى بدبخت اين با قدر اين چرا تو مامان _ 

 و ميكرد طالق طالق نديدى مگه آبادش و جد هفت از ترسيده چشمم نيستم بد _ 
 دنيا باباى بهترين شد و برگشت اومد وسط كه اش تركه و تخم پاى ، رفت گذاشتت

 نبود وسط طالق اسم گفتم بار هزار تو، دست از اوف اوف _ 

  

 كل 

  

 گرداند بر رو افه 

 هك احمقى زن پروينى شده تربيت چون ميدونى ، بستى چشمهاتو خر دختر خرى _ 
 ناقصى جون از دور خودت مگه اصال باش عاقل زد گول خودشو جهان عشق با الكى عمر يه
 اين دادى اموالتو و مال همه كه

  

 منم خودمونه مال داريم عماد و من هرچى نكرد قبول منو تام وكالت حتى معين _ 
 مال نبالد بياد بعد بخشيده داراييشو نصف كه اونم نكرد قبول معين وقتو عماد به سپردم
 باشه؟ ما
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 است نقشه همه اينا هالويين عماد و تو بخشيدى چرا رو عمارت !! كرد غلط _ 

  

 نزن ماديات حرف قدر اين خدا رو تو كن بس _ 

 و شرط االن از كنار برى تو بچه اين اومدن با نزار كن باز چشماتو يكم حداقل _ 
 ...من بينيه پيش قابل غير معين اين بزار شروط

 ماند كاره نيمه حرفش معين ورود با  

 گفت و نشست ام كنارى صندلى مصنوعى لبخند با معين 

  كشيد طول يكم ميخوام معذرت _ 

 نوشيد را چايش و خنديد تر مصنوعى هم آذر 

  

 وجهت كه طورى و كرد چفت انگشتاتم ميان را هايش انگشت و گرفت را دستم معين 
 گزاشت دستم روى اى سه*و*ب و آورد باال را دستم حالت همان در كند جلب را آذر

  مينگريست آذر به خاصى نگاه با و خيره كه همانطور 

 گفت 

 و بخشش از لحظه هر ممكنه ، بينى پيش قابل غير هاى آدم ميدونستى يلدا _ 
 !بشن؟ پشيمون اومدنشون كوتاه

  

 حرفهاى آخر تكه حتما زد نفهمى به را خودش آذر بوديم فهميده را منظورش دو هر 
 ميزد حرف طور اين كه بود شنيده را آذر

  

 دو هر ميدانستم شدم معين و آذر نهفته و عميق جنگ متوجه من و گذشت روز آن 
 ميكنند تحمل را همديگر من خاطر به
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  آمد مى ديدنم به بود خسته كه هم قدر چه هر آمد مى شركت از كه شب هر عماد 

 ميرساند من به پنهانى چنان را آلوچه و لواشك مخدر مواد ساقى مثل 

 ميداد اجازه كمى مقدار خواهش و التماس هزار با كه معين بين تيز چشم از كه 
  ميماند دور ، بخورم

 ميكشيدم خجالت و بود خاص شكمم به نگاهش شب آن 

 كوچولوئه؟ قدر اين هنوز پس چرا دايى جزغل اين _ 

  

 ميكشه طول حاالها حاال ؟ شه بادكنك مثل شكمم اول روز از دارى توقع _ 

  

 زد شيرينى لبخند 

 شوقياف شب هر ميشم بابا دارم من ميكنم حس چرا نميدونم ، بمونه خودمون بين _ 
 جلو مياد روشن پوست با اى قهوه چشم پسر ٢ تموم خودخواهى با بعد ميكنم تجسم
  داييشه شبيه فقط كه چشمم

 :گفتم و كشيدم را لپش 

 چى باشه دختر اگه _ 

  ف يسش اروپاييه داييشه شبيه هم باز _ 

  

 داره؟ ايرادى چه باباش شرقى صورت مگه اوه اوه _ 

 والسالم باشيم داشته آقا ٢ بايد فقط خونه اين تو ما كه اينه ايرادش _ 
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 و رفت جلو ادب رسم به هميشه مثل عزيزم عماد آمد بيرون دستشويى از كه معين 
 گفت و زد عماد پشت داد دست

 طوره؟ چه حالش رئيس _ 

 ميشد سرخ و بود خاشع آقايش مقابل در هنوز ابهتش همه با  

  غالمتم ، نفرمايين _ 

 جفت و كرده كيسه هاشو ماست بدجور پرتو شنيدم امروز ، پسر كردى كوالك _ 
 مزايده آخرين تو زدن گند الدنگش پسر

 هب كثيفشون توطئه فقط نكردم كارى ميديم، پس درس آقا پروردتيم دست _ 
 اىباب پشت كه خاصيتن بى دوتا نيستن تجارت آدم پژمان و پيمان برگشت خودشون

 شدن قايم حرومزادشون

  

  كنى آلوده ناسزا به دهنتو خاطرشون به كه اينن از تر ارزش بى اونا پسر هيس _ 

  

 بود انداخته پايين سر 

 ...هنوز نميتونم _ 

  

 گزاشت تمام نيمه را عماد جمله 

 نابود و كينه جاى زد زخم بهت كسى اگه دادم يادت من ، بتونى بايد ، ميتونى _ 
 ؟ باشه دستش، كف بزار حقشو ، خودت فكر كردن

  

  داشتم دوست را هايشان مردانه اين و دادند دست هم به هم باز 

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 771 

  

  

 ميرفت پيش عالى ولى نه كه خوب چيز همه و داشت جريان زندگى 

 ميدانستم بيشتر را لحظات اين قدر كاش 

 ام نادانى و حماقت همه سر بر بود زياد هم خيلى هيچ كه نذاشت كم چيزى من مرد 

 در  را دعوتش نتوانستم كه داشت ذوق آنقدر كرد دعوتم شوهرش مهمانى براى آذر 
  كنم

  نداشتم اى چاره 

  ميكشيدم اى نقشه بايد 

 !!!دروغ باز 

  

 نداشت را آذر شوهر جديد ويالى آدرس كه معين 

 است كرده شوهر آذر نميدانست من جز كسى اصال 

 داد همكارى قول هم آذر بود شده حساب نقشه 

 ىويال زنانه دوره يك باشگاه شاگردهاى از يكى گفتم معين به تمام مظلوميت با 
 است كرده دعوتم مادربزرگش

  

 گفت و كرد ريز را هايش چشم 

 شاگردت كدوم _ 

 گفتم ريلكس خيلى 

 بوده قهرمان باباشه كه دختره همون مظلومى شيدا _ 
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 چيه؟ مناسبتش _ 

 منميدون نرفتم كالش با ها مهمونى ازين عمرم كل تو كه من است زنونه دوره يه _ 
 چيه

  

 !(بزارم؟ كاله ميتونم معين سر كه ام كى من )  

 بود؟ سوخته دلش 

 برى؟ دارى دوست _ 

  اصال ندارى دوست تو اگه نه نه _ 

 ؟ نيست كه پارتى _ 

 برسونم خودت اصال خدا به نه وا _ 

 برى؟ دارى دوست پس _ 

 گفتم مظلومانه 

 بابايى؟ برم _  

 باشى؟ خودت مواظب ميى قول _ 

  هستم هم نى نى مواظب بله _ 

  

 شد جويا را دقيق مكان و تاريخ و كرد سوال كلى 

 ...كاش اى و نميرود لو ام نقشه همسرش و آذر همكارى با ميدانستم 

  

 ٦٥ قسمت پايان 
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 او نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٦٦ قسمت ٦٦# 

  

 مجبور مهمانى ساعت رسيدن تا روز آن و است بعدى دروغ هزار مادر دروغ يك 
  !!بگويم رنگارنگ دروغ مدل هزار شدم

 زا موقر هايى لباس با جوان دختر چند رسيدم وقتى تعجب كمال در رساندم خودش 
  شدند ويال وارد و شدند پياده ماشين

 دوخت چشم من به نگران بعد و انداخت ويال به كلى نگاه معين 

  برگردى؟ تا بمونم منتظر همينجا ميشى ناراحت _ 

  

 نشوم ناراحت من بود اين اش سعى تمام كه مردَم هاى نگرانى دل براى دلم قدر چه 
  سوخت

  

  نميشى اذيت اگه نميدونم _ 

 بعدم و رستوران ٢ ميرم ميشه دير خيلى دنبالت دوباره برگردم و تهران برسم تا _ 
 ، برگردى تا ام حوالى همين

  

 يازن صورت در و باشم دسترس در كرد تاكيد و سپرد من به موبايلى گوشى بعد 
  بگيرم تماس سريع
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 نشود خراب امشب اگر كردم دعا قدر چه و برنداشت من از چشم شدنم وارد زمان تا 
 فعهد اشتباهى هركار اينكه از غافل و باشم گفته دروغ جانانم جان به كه باشد بارى آخرين
 براى را تكرارش حكم بگذرى وجدانت عذاب مرز از راحت يكبار وقتى و است سخت اولش
 !!!اى كرده امضا خودت دستان با بارها و بارها

  

 بود نظير بى اردالن و آذر استقبال 

  جنتلمن و رو خوش بود موقر و شيك و جوان خيلى سن سال ٦١ حدود با كه مردى 

  نميرفت بنجول جنس به دستش و بود استاد مردها شكار در آذر واقعا 

  بود ملكه يك خور در كه ميكرد برخورد مادرم با چنان 

  افتادم " جا همه به بد زنان و ميروند بهشت به خوب زنان " كتاب ياد من و 

 آن ممكن جاى بهترين كوتاهش دوره و ثبات عدم وجود با ميرفت كه جا هر زن اين 
 بود زمان

  

 با همكارى براى دوستانش و اردالن زاده خواهر سالى دعوت مهمانى جالب نكته 
 دعوت قبول براى ميدانست كه داشتم شرم اردالن مقابل در قدر چه و بود من بزرگ دروغ
  بگويم دروغ شوهرم به مجبورم مادرم ميهمانى

  

 براى را آدم و ميزد حرف جذاب خيلى كه اى كرده تحصيل بسيار و مشرب خوش مرد 
 پيش آشپزخانه به شام كردن چك براى كه آذر ميكرد مجذوب سخنانش شنيدن ادامه
 زد داص را اسمم صميميت عين در كه بود نگذشته بيشتر ساعتى هنوز رفت كارها خدمت

 !جان؟ يلدا _ 
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 !!! كند خطاب اينگونه مرا مذكرى جنس هيچ نداشت دوست قطعا جانانم جان 

 دادم پاسخ سريع و شدم هول 

 بله _ 

 دكر  نشستن به دعوت مرا و كشيد بيرون خورى نهار ميز جلوى از برايم صندلى 

 و قوى روحيه بيماريش ميدونى شد خوشحال خيلى آذى اومدى امشب كه ممنون _ 
 بهش كه است گذشته از آويز دست يك و گذشته دنبال مدام كرده تخريب جنگجوشو
 درتق بهش ميكنه حس كه ايه سرمايه تنها پسرش و تو و تعلقاتشه دنبال بزنه چنگ
 زنهمي حرف بيشترى شور با اى ديگه جور تو از هميشه ولى ميده رو بيمارى اين با مبارزه
 دارين هم به شبيه روحيه چون شايد البته

  

 كردم وحشت و آمدم خودم به اى لحظه براى 

 !!!باشم شبيهش نداشتم دوست اقل ال !!!نبودم آذر شبيه من نه 

 !ميكردم؟ كار چه اينجا من 

 كمترين از ام زندگى سالهاى همه كه زنى براى گفتم دروغ ترينم عزيز به من 
 !بود؟ كرده دريغ برايم مادرى وظايف

  

 قرمز خط همه روى بود كشيده لجن به را بودنم زن هويت باور كه زنى با بودن من 
 بودم؟ گذاشته پا شوهرم هاى

  

 بودم؟ كار كجاى دقيقا من 
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 از را بودن آذر و دروغ درس بودم، مادر يك حاال من گرفت فرا را وجودم تشويش 
 بودم داده فرزندم به حاال همين

  

 گذشت وجدان عذاب و اضطراب با شام و مهمانى ساعات بقيه 

 دچن فقط ناراحتم فكر اين با ولى بود كرده آماده مخصوص رژيمى غذاى برايم آذر 
  بخورم توانستم قاشق

 تنگرف گرم طور، همين هم دوستانش جمع بود صحبتى خوش و فهميده دختر سالى 
 كرد كم اضطرابم از ها آن با

 دلم فرستاد پيام بار چند فقط نميزد زنگ و ميكرد دارى خود عجيب جانانم جان 
  هايش اخم حتى هايش مهربانى براى بود شده تنگ برايش

  

 نميگذرد راحت هميشه و نيست گذرا اشتباهى هر عواقب ولى گذشت شب آن 

  

 و كشيدم عميقى نفس كردم آرامش احساس تازه كنارش در شدم كه ماشين سوار 
 شدم خيره صورتش به

 (من بشم گذشتت و مهربونى فداى جانان جان ببخش منو ) 

 فهميد را بغضم 

 بود شده كنجكاو هايش چشم 

 خوبى؟ يلدا _ 

  

 (نيستم خوب نه ) 

 كردم نوازش را صورتش 
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 همسرم بود شده تنگ واست دلم _ 

  

 دروغ ميگذاشتيم بالين يك در را سرمان كسى به كه من به لعنت !همسر؟ 
 !!!ميگفتم

  

 گفت و دوخت دستم روى اى سه*و*ب 

 شه؟ فدات داره اجازه همسرت _ 

 ميميرم اون بدون چوم نه _ 

  

 ميكرد آرام را جهانم هايش خنده خنديد 

 ميراند آرام او و گذاشتم اش شانه روى را سرم 

 برسيم زود باال ببر سرعتتو معين _ 

 ميشه؟ چى برسيم دير _ 

 گرسنمه تازه شده تنگ خونمون واسه دلم _ 

 نخورده؟ شام دخملم مگه _ 

 ؟ گامبالو خوردى چى خودت نداشتم، دوست شامشونو _ 

 ميخوريم باهم خونه ميريم نخوردم هيچى منم _ 

 خوابه شريفه _ 

 بيداره كه معين _ 

 واسم؟ ميكنه درست چى معين _ 
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 بخواى هرچى _ 

 ميگو ساالد _ 

 چشمم رو _ 

  

 ميشدم شرمنده بيشتر ميكرد محبت بيشتر هرچه خدايا 

 در وابخ براى كه زمانى داشت شكنجه حكم برايم شبش آن مهربانى ثانيه به ثانيه 
 رسيد خودش اوج به شكنجه اين كشيد آغوشش

 ن را كردنش رو جرات كه بغضى داشتم بغض ميرفت گيج سرم 

  

 !!!!داشتم 

 *** 

  

 ازب هايم چشم بودم شده فلج بود گرمم بودم بيدار مطمئنم !؟ بيدار يا بودم خواب 
 در ستا نشسته ام سينه قفسه روى كسى ميكردم حس نميكرد كار پايم و دست ولى بود
 بودم شدن خفه حال

  نميتوانستم بزنم فرياد ميزدم زور هرچه 

 بودم ترسيده مرگ حد در 

 و ادمد تكان را معين سريع دهم حركت را دستانم توانستم تا كشيد طول دقيقه چند 
 دادم جا آغوشش در را خودم سريع پريد خواب از سكته حال در بيچاره زدم فرياد را نامش

 گفت جذاب و آلو خواب صداى آن با و كرد روشن را آباژور چراغ 

 عروسك؟ ديدى خواب _ 
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 ميكردم گريه 

 ميكرد ام خفه داشت بود نشسته روم يكى معين _ 

  

 او هب بيشتر را خودم و زدم جيغ خورد در به ضربه چند كه بود نشده تمام حرفم هنوز 
 اينجام من هيس :گفت و كرد نوازشم چسباندم

 ميخواست دخول اذن كه آمد عمه صداى بعد ثانيه چند 

 بفرماييد : گفت و پوشيد را شرتش تى سريع معين 

 پرسيد و شد اتاق وارد هراسان عمه 

  زد؟ جيغ يلدا _ 

 گفت و خنديد معين 

 مگه؟ بودى ساختمون اين شما _ 

 شده؟ چى برد، خوابم بودم ساره پيش ، بله _ 

  

 كردم نگاه را مادرم مهربان بغض با 

 ميكرد ام خفه داشت روم بود افتاده جن ! عمه _ 

 گفت؛ و زد لپش روى عمه 

 افتاده؟؟ حامله زن رو بختك سرم بر خاك _ 

  

 گفت و كرد اخم معين 

 !؟؟ ميگين چيه پرتا و چرت اين _ 
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 :گفت و بود هراسان عمه 

  بچه دنبال اومده اين اتاق گوشه ٢ بريزم بيام قرآن آب كنم دود اسفند برم من آقا _ 

  

 :گفت و خنديد معين 

 اثرات زا خوابه فلجه حالت اين اسم !چيه؟ بختك بعيده، تو از بشم قربونت پريما _ 
 تننداش علم ها قديمى مياد پيش هم همه واسه خونيه كم احيانا يا و خوابيدن بد و استرس
 تا متزح بى بخوره كوچولو مامان بيار بهارنارنج شربت يه حرفها اين جا ، بختك ميگفتن
 چشه ببينم من

  

  رفت و كرد اطاعت عمه 

 اب و خوردم را هايم قرص داشتم تب كمى كرد معاينه به شروع و كرد نوازشم معين 
  كشيدم دراز معين آرامش و دلدارى

 بدخوابى و استرس اين ميدانستم خودم 

 !!!چيست اثرات از 

  

  

 بود رفته آرامش به رو فكرم و روحى حالت كم كم و گذشت روز چند 

 عماد كه بوديم مهرسام و آوا برگشت منتظر روز آن بود آمده خانه به زودتر معين 
 زندگو رنگ مهرسام هاى شيطنت و صدا با خانه اين بود قرار باز و بود رفته فرودگاه به

 بگيرد خود به بيشترى
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 ودمخ خوردنى دكى جذابش عينك آن با باز و بود كامپيوترش در هميشه مثل سرش 
 عالقه بى كه هرچند كنم حل جدول يك حداقل روزى ميكرد مجبورم روزها آن بود شده
  ميپرسيدم خودش از را ها جواب نصف كردن حل طى در نبودم

 تعجب دو هر ، دارم مهمان داد خبر كارها خدمت از يكى كه بودم دهان به خودكار 
 معرفى ام دانشكده دوست را سالى كنان من من شد برابر چند تعجبم سالى ديدن با كرديم
 وقتى گذاشت تنها مارا و رفت رو به رو ساختمان به احترام كمال در هم معين و كردم
 واقعا است نشده درمانى شيمى به راضى و نيست خوب اصال مادرم روحى حال شنيدم
 شدم ناراحت

 !!!ميشدم ناراحت آذر چون مادرى براى من 

 بود كرده واسطه را سالى و داشت كمك تقاضاى من از اردالن گويا 

 !!!ميگفتم دروغ بايد هم باز 

 نشيري شماتت حال در معين رفتم رو به رو ساختمان به و پوشيدم را هايم لباس 
 اندم توضيحم منتظر و كرد متوقف را اش جمله من ديدن با بود كرده خطايى گويا بود جان

 ؟ روى پياده برم ميشه سالى با من جان معين _ 

 گفت و كرد اخم 

 كردى كاله و شال كه تو ؟ ميپرسى مياى بعد ميشى آماده اول _ 

  

 و آزادى لياقت وقت هيچ من ميدانست كاش روزها اين داد رضايت ولى داشت حق 
 !!!ندارم را اعتماد

 ردك باز برايمان را در اش راننده بود منتظرم لوكسش نهايت بى اتومبيل در اردالن 
 كرد استقبال من از گشاده روى با قبل مثل
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 صحبت كلى و زديم چرخ خيابان در اردالن با ساعتى نبود خوب آذر روحى حال واقعا 
 به شتشبازگ و شادى براى تفريحى برنامه چند و بروم مادرم ديدن به بيشتر شد قرار كرديم
 بگزاريم اردالن و سالى با زندگى

 !!!داشت خوبى شوهر واقعا آذر 

  

 هر امانج كه راستى به ! نداشتم وجدان عذاب قبل مثل اينبار برگشتم كه خانه به 
 !!است سخت اولش مرتبه كارى

  

 ىروح حال... و تئاتر و سينما رفتيم بيرون هم با ديگر بار چند ! دروغ پشت دروغ 
  بود كرده تاكيد دكتر كه جسمى حال كه بود وخيم قدر همان آذر

 ...مردن شروع يعنى اين و بود پذيرفته را مرگ 

  

 ادفرست خانه به سامى با را من و رفت شركت به معين گرافى سونو از بعد روز آن 
 است منتظرم اتاقش در عماد داد خبر و آمد اتاقم به ساره رسيدنم از بعد دقيقه چند

 ديدنم به خودش چرا و است برگشته خانه به چرا روز وقت اين كه كردم تعجب 
 !است؟ نيامده

 كه المس بود ايستاده پنجره جلوى و بود تنش رسمى لباس هنوز رفتم كه اتاقش به 
 گفت سالمم جواب جاى دادم

 ببند رو در _ 

  

 داشت؟ خصوصى حرف 
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 :گفت و كرد خرجم اش زاده عمو هاى نگاه نوع از نگاهى 

 ديدى؟ كجا و كى رو آذر _ 

  

 باشد فهميده بود محال آمد بند زبانم 

 سواليه؟ چه اين _ 

 :گفت و آمد تر جلو قدم چند 

 كى؟ و كجا ميپرسم، ديگه يبار فقط _ 

 مرگ واسه خودشو داره بده خيلى حالش ديدمش يبار فقط من شده؟ چى عماد _ 
 درما شيمى واسه نميره گفت شوهرش ميكنه آماده

  

 نى 

  

 بود، شده گرد تعجب فرط از هايش چشم 

  داره؟ شوهر مگه !شوهرش؟ _ 

  

 بودم كرده ايان را مادرم راز و بودم شده هول 

  بيان هم تو ديدن قراره اتفاقا خيرخواهه پيرمرد يه كردن ازدواج تازه آره _ 

  

 بود شده عصبى 

  نزد من به حرفى ديدمش كه امروز آذر _ 
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 ديده؟ رو من گفت خودش _ 

 داره خبر ازت يعنى اين و نگرفت سراغتو _ 

  

  

 بود كشيده حرف من از تمام زرنگى با عماد !! بودم خورده ركب 

 بهت گفتم راستشو كه من چى حاال خوب _ 

 ميرى آبى زير دارى باز نداره؟ خبر شوهرت _ 

  جان عماد يبار فقط بود يبار فقط اوفففف _ 

  

 بود برده باال را صدايش 

 بفهمه بايد يبارم همين _ 

 نميگى؟ بهش كه تو اصال نه نه _ 

 كمه صبرم ولى بگى خودت ميكنم صبر نه _ 

  

 دهد انجام است ممكن هركارى كه بودم مطمئن عماد جديد ورژن از 

  

 كوبيدم سرم پشت را در و شدم خارج اتاق از حرص با 

  

 !!! است ترسناك برايم هم معين به مجدد دروغ به اعتراف فكر !!!! من خداى واى 
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 رسيد وقتى و آمد دنبالم و كرد صدايم كه بودم نرسيده ها پله آخر به هنوز 

  كرد نگاهم ثانيه چند 

 ميزنه آسيب ات روحيه به قدر چه واسش انرژى صرف و كارى پنهان ميدونى يلدا _ 
  باش بچه اون فكر

  

 تشويش و اضطراب به باردارش خواهر نداشت طاقت نبود خودش دست بود دلسوز 
  بيوفتد

 ميترسم ناراحتيش از من شه حرفمون باز نميخوام بگم بهش نميتونم من _ 

 االن تا حوا زمان از زنها شما جنس ولى ، نميكردى رو كارا اين ميترسيدى اگه _ 
 يدنچش با داشتنشو لذت بدن بهتون رو بهشت كل اگه ميبرين لذت ها ممنوعه از همينه
 نميكنم درك وقت هيچ زنو جنس اينه و ميكنيد عوض ممنوعه سيب يه

  

 كي با بلكه شيرين و سرخ سيب يك با نه را ام زندگى بهشت من ميگفت راست 
 ....ميكردم معاوضه گنديده و زده كرم سيب

  

 آخرين برويم كوه به اش خانواده و آذر با بود قرار كه هفته آخر دادم قول خودم به 
 بگذارم ميان در هم آذر خود با را مساله اين و باشد او با ام پنهانى ديدار

 دير زود قدر چه ،ناگهان هميشگى حسرت و دريغ اى " كه ميرود يادمان هميشه و 
 " ميشود

 معصوم نگاهى و طاليى موهاى با دخترى ديدم زيبايى خواب معين كنار در شب آن 
 به مرا خواب آن ناب حس ولى نكشيد طول بيشتر كوتاه ثانيه چند ميكرد خطاب مادر مرا
 معين براى كه را خوابم است آفتاب جنس از دخترى درونم فرزند كه رساند يقين اين

 سيد*و*ب را شكمم كردم تعريف
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  ديدنت ذوق از ميميرم دارم كه بيا زودى بابات دختر آى _ 

 باشيم؟ داشته پسر نداشتى دوست معين _ 

 ىخيل بودن مرد چون ميخواست دختر دلم هميشه ولى ندارم دوست بگم نميخوام _ 
  سخته

  

  ...داشت حق و بود سخت بودن مرد !! لرزاند را دلم جوابش 

  

 و آسان رفتن اشتباه و كردن ه*ا*ن*گ براى موقعيت و شرايط هميشه چرا نميدانم 
 !است؟ آماده

  

 دچار مرز گمرك در كه جديدش هاى جنس ترخيص براى معين يكروزه سفر 
 !! بود كرده آسان برايم را روز آن برنامه بود شده مشكل

   

 گفتم و كشيدم شكمم روى دستى 

 ميريم جايى بابا اجازه بى كه باريه آخرين اين دخترم _ 

  

 بگويد و بگيرد را دستم كه بود قوى قدر آن هم*ا*ن*گ بى طفل كاش 

  نرو مامان _ 

 ميشد مانعم كسى كاش 

 !!!برداشتم روز آن كه قدمى هر به لعنت و 
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 نيك پيك در را نهار اردالن و آذر و دوستانش و سالى با بود خوب چيز همه اول 
 گاها بود خوراكم و خورد مراقب و ميگرفت لقمه برايم نگران پدرى چون اردالن خورديم
 درپ داشتن لذت وقت هيچ كه منى ميكردم كيف قدر چه پدر بى من و ميكرد صدايم دخترم
 ...بودم مسرور قدر چه داشتن كاذب خانواده اين از بودم كردهن تجربه را هم كنار در مادر و

  

 درونم انرژى انگار آمد سراغم به عجيبى و خاص احساس نهار از بعد دقيقه چند 
 بود شده برابر چند ناگاه

 كنم تب بودم نگران بود رفته باال بدنم حرارت 

 نداشتم سرگيجه اما 

 و بزنم جيغ ترس بدون ام كودكى چنان و بدوم ميخواست دلم بود عجيبى حس 
 ميشد جرمنف بدنم در بمبى نميكردم تخليه را انرژى اين اگر انگار بخوانم شعر پايبكوبم

 ميكردم فوران بايد كه بودم فشانى آتش 

  ميزدم قهقهه ميخنديدم دليل بى اى مسخره هرچيز به ميخنديدم 

 گفت اردالن به كه شنيدم بود شده نگران گويا و ميكرد نگاهم تعجب با آذر 

  ؟ چشه اين _ 

 اغز  به كه دبستان فارسى كتاب روبه همان مثل داشت فرق هميشه با اردالن نگاه 
 !!!مينگريست احمق

 بوده زا انرژى خورد كه اى نوشابه _ 

  

 زد فرياد مكث بى آذر 

 بخوره؟ دادى اجازه چرا مدام بودى نگرانش كه تو است حامله اون اردالن _ 
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 نكردم اعتراض كه بودم شاد مسخره گرفتن اوج اين از اينقدر !نبودم ناراحت 

 دارم انرژى كلى ميكنم حس خوبه خيلى حالم خوردم كم مامان _ 

  

 يك هم خودم ميرفت يادم كه آنقدر بودم مامان لفظ آوردن زبان به محتاج قدر چه 
 ...مادرم

  

 بودند نگرانم سايرين و آذر و سالى 

 ام هحافظ تقويت باعث مضاعفم انرژى بود اردالن آمد مى پايم به پا كه كسى تنها 
 بود شده

 !!بود آشنا برايم مرد اين خورده چروك هاى چشم 

 ...نداشتم دوست را هايش چشم 

  

  

  دنيايى زن ترين باك بى و ترين قوى تو يلدا _ 

  

 جلوى از طاليى مو معصوم دخترك تصوير كرد برابر صد را ام انرژى اش جمله  
 شد پاك چشمانم

  شدم پيش سال چند مخ بى يلدا همان 

 فكر فقط كه دخترى 

  

 بود هايش لذت و خودش 
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 واگرنه كنم پرواز بايد كه ام اى پرنده ميكردم حس بودم شناور خودم دنياى در 
 بالهايم حق در است جنايت

 ...ميكردم پرواز بايد ميدويدم سايرين از تر تند 

  

 و بود داده قرار خودش تنها و تنها را هدفش كه بود اندازى تير شبيه روزم و حال 
 بود آخر تير نوبت حاال

 !!! جامپينگ بانجى مشتاقين و منتظرين صف 

  

 !!!آزاد سقوط 

 !سقوطش نوع از حتى بودم محتاج بودن آزاد به من 

 ... خوشبختى قله از سقوط ! عشقم چشمان از سقوط ! سقوط اين از غافل 

  

 شد حال بى كه زد جيغ قدر اين آذر 

 كرد را كارهايم همه اردالن 

 كرد تشويقم 

 مفيده باردارى واسه آدرنالين ترشح _ 

  

 !! كننده احمق نوشابه بودم شده احمق قدر چه 
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 !اردارمب نپرسيد من از كسى شود، نوبتم اينكه شوق و شور با ماندم منتظر صف در 
 !نپرسيد كسى چرا

 !بودم؟ من زمين كره احمق باردار زن تنها 

  

 !!!بودم نكرده تجربه را هيجانى چنين ام زندگى هاى سال همه 

 !پريدم 

 است شده تلقيح او به كاذب انرژى هوار هوار كه كسى براى ! نه بود؟ وحشتناك 
  نبود وحشتناك

  آمدم فرود سالم 

 كشيدم آغوش در را آذر ميزدم نفس نفس 

 !!كردى شلوغش الكى نشدى هيچيم ديدى _ 

  

 سوار نداشتم عادى حالت هم هنوز اما ميشد كمرنگ مفرطم انرژى اثرات كم كم 
 داشتيم بازگشت قصد و شديم ماشين

  

 كرده ناراحتش چيزى انگار بود دلخور انگار بود شده عوض اردالن ميخنديدم هنوز 
 بود

 نكشيد طول بيشتر ساعت نيم اش ناراحتى اما 

  

 !!!بود عجيبى و وحشتناك درد كشيد تير دلم زير 

 كشيدم فرياد درد از و زدم چنگ را آذر پاى 
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  بود ترسيده 

 شد وخيس داغ پاهايم كردم حس بعد ثانيه چند 

  بود شده گلگون حاال سفيدم مانتوى و شلوار 

 !خون؟ 

 كردم التماس زدم ضجه كردم ناله شد آغشته طفلم خون به كه دستانم 

 داشتم اميد هنوز اما 

  ميرفت نبايد ها زودى اين به من طاليى مو 

  برسانند بيمارستان به مرا كه ميكرديم التماس زمان هم آذر با 

 كرد اطاعت لبخند با اردالن 

 !!بود آور چندش و عجيب برايم لحظات آن در هايش حالت قدر چه 

  

 ٦٦ قسمت پايان 

  

 عشق نامى نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٦٧ قسمت ٦٧# 

   

 ميفهميدم قدر آن اما نداشتم طبيعى حالت من شد تار و تيره جهانم 

 بودم ام زندگى هديه قشنگترين دادن دست از حال در كه 

 !!!معين عشقم خون و پوست از ام گوشه جگر 
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 زندگى لحظه به لحظه كودكش با روز ٦٥ كه مادرى بودم مادر جهلم همه با من 
  بود كرده

  

 ميكردم التماس و ميشدم آويزان هرچيزى و كس هر به مدام ام جانى بى همه با 
  دهند نجات را ام بچه

  ميكردند نگاهم ترحم با پرستارها 

 نبود اردالن از خبرى 

  ندهد خبر معين به كه كردم التماس آذر به 

 نفهميدم هيچ رفتم حال از 

 ...شد تيره جهانم 

  

 كردم باز را چشمانم 

  اكسيژن ماسك و سرم و بيمارستان باز آورم نمى خاطر به چيزى 

 است؟ شده چه 

 ام؟ كرده تب باز 

 كجاست؟ جانانم جان پس 

 ميكند؟ كار چه سرم باالى آذر 

 ميكند نوازشم ميكند گريه است؟ خبر چه اينجا 

 كه شكر رو خدا مادر دارى وقت خيلى هنوز جوونى خيلى تو دلم عزيز نخور غصه _ 
 سالمى خودت
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 شد تيره دوباره جهانم 

 شده تهى من بود رفته ام طاليى مو دختر نميكردم حسش ديگر !!!آوردم خاطر به 
 !!!مادرانه از بودم

  

 معين نداشتم كنم صدا را خدا اينكه روى حتى !!ميزدم هق هق دل ته از گريستم 
 بود؟ كجا

 پرسيدم را ساعت گريه ميان بود شده نگرانم حتما ! نداشت خبر 

 مه به را شهر نگرانى از االن تا حتما ميگذشت هواپيمايش نشستن از ساعتى ٢ 
 بود ريخته

 كرد آرامم آذر 

 ميشه حل چى همه و ميگيم دروغ ٢ نفهميده كه هنوز _ 

  !!!ميدهد ياد گفتن دروغ فرزندش به كه مادرى به لعنت ؟ دروغ 

  

 !!!ساعت ٢ !!ساعت ٢ بودم مانده رو به رو ديوار به خيره بودم كرده سكوت 

  زد فرياد يهو كه بود ايستاده پنجره كنار آذر 

  اومد معين !!!اومد !!! اومد واى _ 

  

 !! ميكشت مرا شرم بودم كرده وحشت 

 دادى؟ خبر بهش تو _ 

  آخه فهميده كجا از بخورم گوه من ، يلدا خودت جان به نه _ 
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 يك سايه زير را چيزش همه كه مردى با رويارويى تا بود مانده دقيقه ٢ از كمتر 
  !!!بودم كشيده آتش به حماقت و دروغ

  

 و استرس قدر چه ميكرد صحبت شيفت پرستار با كه شنيدم راهرو در را صدايش 
 ميزد موج مردانه و بم صداى اين در پريشانى

 شده چى كجاست؟ ، بستريه اينجا خانمم گفتن زدن زنگ من به _ 

 اسمشون _ 

  افسرى يلدا نه نامدار يلدا _ 

 كدوم؟ باالخره _ 

 رفت باالتر صدايش تن 

  افسرى _ 

 است ريخته هم به حسابى بود معلوم 

 !!!گرفت را جانش ميدانم پرستار صداى بعد ثانيه چند 

 كرده؟ سقط بچه كه همون _ 

  لرزدمي صدايش قدر چه بيايد حرف به تا ميكشد طول خيلى !!؟ نميگويد چيزى چرا  

  

 !!!ام مانده تحرك بى اى مرده چنان منم ندارد صورت به رنگ آذر 

  

 خوبه؟ حالش كجاست؟ _ 

  

 !است؟ مهم برايت من حال هنوز جانانم جان 
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 !!! هستم مان گوشه جگر قاتل من 

  

 ودب ممكن بيمارستان نميرسيدن موقع به اگه كردن مصرف گردان روان خانمتون _ 
  بيوفته اتفاقى هر

  

  

  نزن مرد اين پيكر بر هم سر پشت كن صبر لعنتى بزن آرام 

  

 !!بود زا انرژى نوشابه ٢ فقط !گردان؟ روان 

 زدم صدا را آذر ناله با 

 نشنيد را هايشان صحبت ادامه گوشم ديگر 

 بود اتاق در چوب چهار جلوى بعد ثانيه چند 

 !!! بود شكسته معين نبود داشتم انتظار كه خشمى از خبرى 

 بود عجيب خيلى من به نگاهش نوع ولى كرد نگاه نفرت با را آذر 

  انداختم پايين را سرم نياوردم تاب 

  آمد مى بيرون تر سخت من نفس ميشد نزديكتر كه قدمى هر با شد نزديكتر 

 قتد با و برداشت كنارم از را دكتر و پرستار گزارش و دستگاه ديدم تعجب كمال در 
 كرد نگاه

 ميگفت دروغ هم سر پشت تند تند آذر و بود كرده سكوت 

 مببين اومدم ترسيدم بودم بسترى اينجا خودم آخه اينجا آوردن ديدم رو يلدا من _ 
 بهتون ديگه نده غم خدا چشه،
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 !! كشيد بيرون داستان از و كرد تبرئه را خودش قشنگ قدر چه 

 ميزدم حرف بايد نميكرد هم نگاهمان ديگر معين 

 بچه ، خيابون تو زمين خوردم من چيه، نوشابه اون توى نميدونستم من معين _ 
 ...مون

  

 داد را جوابم آذر معين جاى 

 دختر نيست بچه كه ماهه ٢ بچه _ 

 به تعصبش به نسبت سوخت جگرم كه نگريست را آذر خشم با چنان لحظه يك در 
 ...اش رفته دست از كودك

 نبود بردار دست آذر 

 يهچ توش نميدونسته كه بدبخت دختر اين خورده آورده نوشابه واسش دوستش _ 
 ...كني پيدا طرفو اون بگرديم بايد

  

 اش بينى جلوى سكوتت عالمت به را اش اشاره انگشت گزاشت نيمه را آذر حرف 
 داشت نگه

 باقى كردن درست واسه چيزى ديگه نيست توضيح به نياز نده ادامه هيييس_ 
 كنين درستش توضيحاتتون با بخواين كه نمونده

  

 بود نمانده باقى چيزى !!!ميگفت راست 

 هم بعد كرد نوشتن به شروع دكتر گزارش روى و آورد در جيبش از را خودكارش 
  گزاشت رويش و آورد در را اش اعتبارى كارت پولش كيف از و گزاشت جايش سر را گزارش
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 !!شد خارج اتاق از و كرد صاف را كتش نكرد هم نگاهم حتى ديگر 

  !رفت؟ !! سرزنش بى حتى !رفت 

  زدم فرياد را نامش زدم فرياد 

 ...بود رفته بود رفته اما 

  

 به هك چشمش كنند آرامم كردند سعى آذر با رساند اتاق به را خودش سريع پرستار 
 خواند دقت با و برداشت را آن افتاد گزارش

 خاص قرص نگفتى زودتر چرا كاملى گزارش و نسخه چه دختر؟ دكتره شوهرت اوه _ 
 !ميكنى؟ مصرف

  

 ط فقط هميشه شوهرم !؟ شوهرم 

  

 !! است من بيب 

 نداشتممش؟ ديگر !؟ رفت كجا 

  

 !!!ميخواست دنيا با عميق خداحافظى يك دلم قدر چه 

 بود موقت هايم بيهوشى كه افسوس ولى 

 ميزد قدم نگران اتاق در مردى بودم بيمارستان در هنوز 

 برگشت؟ است؟ معين 

 !! است تر شانه ٢ است تر بلند من معين قد نه 

 نميشناسم را برادرم اندام كه ام شده معين نداشتن غرق اينقدر 
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 عتوق است شده سرخ كمى هم اش بينى است سرخ و متورم هايش چشم ميگردد بر 
 بخشد التيام را دردم و بكشد آغوشم در دارم

 ميكند؟ اكتفا خوبى؟ يك گفتن به اما 

  

  هستم ام رفته مرد   نگران فقط بازهم 

  معين _ 

 ميزند تلخى لبخند 

 يلدا كردى تمومش ، شد تموم نميكردم فكر بهش ديگه بودم تو جاى من _ 

  

 است نشسته تختم كنار در كه ميشوم حضورش متوجه آذر صداى شنيدن با 

  غد مرتيكه شد تموم كه درك به خُبه خُبه _ 

  

 است حساس آقايش روى عماد 

 ؟ نبود بس كردين نابودش ، بيرون ميندازمت بگى ديگه كلمه يك آذر _ 

  

 دارد؟ فايده اما ناله، باز گريه باز 

  

 ميشود نزديكم عماد 

 شكمر  ديگه مرد اين فهميدم شده چى بدونم اينكه بدون شركت برگشت وقتى _ 
 رسونديش اينجا به تا بهش زدى ريز ريز نميشه صاف
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 آقام هك ديدم بار اولين واسه اونجا فرستادن واسش تفريحاتتو عكسهاى وقتى ولى 
  بودم نديده شدنشو خورد و بغض وقت هيچ ژاله خيانت تو باباش مرگ تو كرد بغض

 گفت؟ چى ميدونى ، كشتى تفريح و عياشى با اشو بچه اينكه واسه نه 

 !!عماد گفت دروغ بهم بارم آخرين واسه حتى گفت 

 !!! خوردى زمين خيابون تو گفتى بهش گفت 

 گفت دروغ هم رفتنم موقع آخر دم گفت 

  

  

 !!!معين به دادن خبر !عكس !! گردان روان !؟ بودم شده انتقام طعمه من 

  

 زدم جيغ 

 آذر؟ كجاست اردالن _ 

 شد هراسان آذر 

 كنه استراحت رفت شد بد حالش ديد كه رو تو حال _ 

  اونه سر زير چى همه كن باور عماد اونه سر زير چى همه _ 

  

 داد تكان تاسف سر عماد 

 چند هببر  تفريح به زور به رو تو نميتونه كس هيچ نگو هيچى ديگه يلدا، كافيه _ 
 ندگىز  از ببر لذت ،حاال كردى زندگيت نابودى به شروع خودت اراده و ميل با كه است هفته
 كردى انتخاب خودت كه
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 نميسوخت؟ بود داده دست از فرزند تازه كه مادرى حال به دلش كسى چرا 

 !!!نكن سرزنش ديگر تو برادرم بودم باخته را ام زندگى عزيزان زمان هم من 

  

 هم تو برو برو ؟ اومدى چى واسه اصال دارم درد كافى اندازه به من كن بس عماد _ 
 برو

  

 :گفت و زد پوزخندى 

 ، مجبورم كه حيف خواهرم هاى هنرنمايى از ميشه شرمم ندارم اى عالقه چندان _ 
 ماذور و مامورم

  

  

 بماند منتظر ترخيصم زمان تا اتاق بيرون داد ترجيح و كرد سكوت 

 !نيامد؟ عمه چرا 

 ! رفت و كرد بهانه را اش حالى بى !!رفت آذر 

  

 !نميديد هم زدنم حرف اليق كه برادرى و ماندم من 

 داشتم را خانه اهل با رويارويى وحشت فقط بازگشت مسير طول در 

 !!!!باد من بر شرم 

 !!!دنبر  خانه به مرا عماد ، بود آپارتمان در جلوى ماشين كردن ترمز تر محكم ضربه 

  

  نميخواست خانه در ديگر مرا معين ، شكستم 
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 دوختم عماد به چشم بغض با و زده وحشت 

 كرد؟ بيرونم خونه از _ 

  

  

  بود آمده رحم به كمى دلش كنم فكر 

  بهتره هم تو واسه اينجورى _ 

  

  

 خدا رو تو هتل ببر منو عماد ميميرم اينجا من بهتره؟؟؟ بهتره؟ _ 

  

 انآپارتم يه ديگه روز چند برو منتظرته باال خانم پروين ، اينجا بردن چمدوناتو _ 
  ميخرى

  

 اين د،بو برايم خانه يك خريد فكر عماد راحتى؟ همين به بودند؟ بسته را چمدانهايم 
 !بود؟ نمانده برگشتى راه يعنى

  

 بروم باال كرد كمكم داشتم بدى لرزشى ميرفت گيج سرم 

 !!كشت خواهد مرا خانه اين در معين عطر خدايا 

  

 چرا ولى دارد دوستم كه ميگويد متورمش و كرده گريه چشمان است سرد چرا عمه 
 نميكند درمان را دردم هميشه مثل



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 802 

 ميدهد تكان تاسف سر 

 يلدا؟؟؟ زندگيت و خودت با كردى چه _ 

  

 ميشود مانع عماد 

 فتارر  عاقالنه و كنه استراحت كن كمكش ، نميكنه درست رو كارى سرزنش ديگه _ 
  كنه

  

 است شده سست هايم قدم 

 است كرده تبعيد خانه اين به مرا چرا معين !است؟ اى شكنجه چه اين 

 است هايمان بازى عشق از مملو هنوز خوابمان تخت 

 ميپيچد آشپزخانه در صدايش 

 ميخوريم داده بو ذرت هم با و است كرده بغل مرا كاناپه روى تلوزيوىن جلوى 

 است كردن كر را گوشهايم هايمان خنده صداى 

 !!!ميگزارم هايم گوش روى را دستانم 

  ميزنم زار حماقتم و بد بخت به و ميروم اتاق به 

  ميرود هم عماد 

 ميكند دارى نگه من از سكوت در عمه 

 هستم اش دارايى تنها من است مهربان 

 !!برايش ام شده باال سر توف 

  تنهايى و عمه و ماندم من هم باز 
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 ام خانواده نه برادرم نه ام زندگى اميد ام طاليى مو دختر نه هست مردَم نه 

 است شده تنگ هم جان شيرين و جون خانم براى دلم 

 ساره و سامى ، شريفه ، آوا ، مهرسام 

 است شده تنگ ام خانه خشت خشت براى دلم 

 باختم ، باختم را ام خانواده و خانه 

 بودم بهت و شك در هنوز اول روز چند 

 نبود خبرى آذر از 

  ميرفت بعد و آمد مى پر دست ساعت يك روز هر عماد 

 اين هاگ حتى بجنگم كه بود رسيده وقتش بود جدى تصميمم آمدم خودم به كه كمى 
 ميجنگيدم بايد هويتم بقاى براى من نداشت اى نتيجه جنگ

 ميكوبيدم را خودم بايد من نداشت فايده خانه گوشه خودخورى و خودكشى نه 
 ميكر ثابت را خودم بايد بودم خودم من اصلى دشمن

  

 قيمتى هر به دم 

 !!افتادم مى معين پاى به بود شده اگه حتى 

 اگر حتى ميدادم انجام بايد آمد مى بر من از كه هرچى ميماندم دلم مديون نبايد 
  نميشدم موفق

 بگيرم تماس آذر با شدم موفق باالخره 

  نميده آدرستو من به عماد كجايى؟ تو يلدا _ 

 كجاست؟ شوهرت ، نداره فرقى قبرستون با هستم كه جايى _ 

 شده؟ چى مگه آلمان زنش پيش رفته _ 
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 كيه مرد اين چيه ما با اردالن دشمنى _ 

  

 كشيدم فرياد بود كرده سكوت 

 كيه اردالن _ 

 كرده اينكارو چرا چيه به چى نميفهمم من خدا به يلدا _ 

 دهدا خبر معين به اون ! كنم سقوط و باال اون برم كرد تحريكمم داد قرص من به _ 
 فرستاده عكسامونو معين واسه اون

  

 رفت جلومو انداخت غاز چندر نكرد قبول نميفهمم هيچى نميفهمم _ 

  

 ميكرد؟ اعتراف !ميكرد؟ گريه داشت 

 !! كرد عشق ادعاى و سراغم اومد روز يه !!بود چى اش نقشه نميدونم من يلدا _ 
 عماد تو سراغ بيان كرد مجبورم بعدم نكشيد طول بيشتر ماه چند كال شوهرم شد بعدم
 ميگردن بر هات بچه اينحورى ميگفت دارم سرطان بگم كشيد نقشه

  

 بود؟ نقشه چيز همه !؟ بود دروغ من خداى واى 

 مادر اصطالح به اى كردى كار چى من با تو _  

 هك رحمم بى اينقدر من نميدونستم من .. من ، من خوردم گولشو من كن باور يلدا _ 
 ميخواستم كنارم در هامو بچه فقط من بكشم؟ رو تو بچه بخوام

  

 بودم محتاج او به فعال ولى داشتم را آذر كشتن توان ميخواست دلم 
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  اردالنه؟ واقعا اسمش _ 

 پرتو اردالن آره آره _ 

  

 بود آشنا برايم قدر چه !!پرتو؟ 

 دارى؟ ازش آدرسى _ 

  ميدونم شركتوش اسم فقط خدا به نه _ 

 بگو _ 

 شرق گستر پرتو _ 

  

 ديرينه دشمن !؟ پيمان پدر !!!بود معروف پرتو همان اردالن !!! لرزيد بدنم همه 
 خاندان؟؟؟

 ؟ من عشق چرا من؟ بچه چرا ؟ من چرا !؟ من چرا 

  

 !!!كيست اش بچه قاتل بفهمد معين اينكه از واى و واى و 

  

 افتاد زمين دستم از گوشى 

 !بودم؟ نفهميده طور چه 

 افتادم زمين روى 

  شتافت كمكم به عمه 

 ...نداشتم هم گريه قدرت حتى 

 *** 
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 به محكوم زور به و باشم آمده بيرون خاك زير از كه بودم شده اى مرده آدم شبيه 
 !!!باشم زندگى ادامه

  

 ىرو را سياهم شال كشيدم سر آب ليوانى با را هايم قرص ايستادم آينه روى به رو 
 پير وزر چند اين در قدر چه بود شده سفيد لبهايم بود فروغ بى و گود چشمانم كشيدم سرم
 بودم شده

 هب يكراست بود مانده خانه به معين بازگشت ساعت تا ساعت ٢هنوز بود خواب عمه 
 بودم من خانمش پيش هفته همين تا كه اى خانه رفتم خانه

  

 زانو و نشستم نبيند مرا نگهبان كه طورى ها شمشاد پشت رو پياده كنار جدول روى 
 كردم بغل را هايم

 بود خاموش هايش چراغ و بسته ما ساختمان هاى پنجره 

 رضع در ميترسيدم نداشتم زدن پلك توان حتى دوختم چشم معين آمدن مسير به 
 بيايد زدن پلك يك

 را سرم و آمده معين كردم حس گزاشتم زانوهايم روى را سرم شدم خسته كم كم 
  گريستم خودم وهم و خيال به كردم بلند كه سر ميكند نوازش

 شتپ سامى ميكرد اذيتم ها چراغ نور برد بين از را كوچه تاريكى اتومبيل هاى چراغ 
 بودم مطمئن نميديدم را معين بود دودى عقب هاى شيشه چون اما بود ليموزين فرمان
 ميكشيدم بو را مرد اين فرسخى چند از من بودم كرده حس را عطرش آنجاست

 شدم ورودش مانع و بود شده باز باغ درب انداختم ماشين جلوى را خودم آنى در 
 شد پياده ماشين از زده وحشت سامى

 ...شما خانم يلدا _ 

 لرزاند را دلم جانانم جان صداى 
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 ؟ شى پياده داد اجازه تو به كى سامى _ 

 !زد؟ فرياد 

 ميزدم حرف بايد كردم التماس كوبيدم شيشه به شدم ماشين نزديك 

 نكشيد پايين را شيشه حتى 

 ماشين دنبال شد سوار و كرد اطاعت ناچار سامى بود افاقه بى باز اما دادم قسمش 
 ... كردم صدايش زدم ضجه دويدم

 بود شده رحم بى قدر چه 

  رفت 

 شد بسته رويم به در 

 عجيب و برداشت خراش زمين كف آسفالت با برخورد از زانوهايم افتادم زمين روى 
 سوخت

 بود هيچ قلبم سوزش و خراش مقابل در اما 

 ولط دقيقه چند ميكرد نگاهم ترحم با نگهبان ميريختم اشك و ميلرزيد تنم همه 
 شالتماس گرفتم را عماد دستان شدم بلند جايم از شد خارج خانه از دوان دوان عماد كشيد
 كردم

  بزنم حرف باهاش دقيقه ٢ فقط ببينمش دقيقه ٢ فقط عماد _ 

  

 بود كالفه 

 دهش تموم نكن تحقير اين از بيشتر خودتو الكى اينجا؟ اومدى چرا شب وقت اين _ 
 نكن اذيت جفتتونو اين از بيشتر نيان اينجا ديگه

  

 كوبيدم پا زدم جيغ 
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 !! خدا رو تو عماد خدا رو تو عشقمه زندگيمه همه اون _ 

 مانآپارت به و كرد سوارم زور به و بياورند بيرون را ماشينش داد دستور نكرد اعتنا 
 رساند

  

 رفت شد بهتر كه حالم 

  

  !! ميباريد باران !! نبودم ماندنى خانه اين در من 

 رفتم و بستم را در و برداشتم را هدفونم نميشنيدم كرد التماس زد جيغ عمه 

  ميدويدم ها پله از 

 يواشكى هاى سه*و*ب معين با هميشه كه آسانسورى در من !!نبود مهم طبقه ٢١ 
 ودمخ را خيابان هر اسم بلدم را شهر اين هاى خيابان ميشدم خفه تنهايى ميكردم بدل و رد

 كرد انتخاب

 معين و من باران اولين خيابان 

 برايم معين خريدن كيك خيابان 

 فرمان پشت سه*و*ب خيابان 

  آشتى و قهر خيابان 

  

  

 !ميرسيد؟ كجا به معين بى ها خيابان اين و من آينده" 

 !!داشت من با نوايى هم عجب هم موسيقى 

  ميريختم اشك مهابا بى 
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 آخر همیشه 

  

 رفته شده راهی یکی قصه 

 میوفته رفته روزای یاده و مبهوت یکی 

 میخنده مونده اونکه نه و میخواد میره اونکه نه 

 بود قسمت اینجوری شاید 

 آینده تو بی آینده تو بی میشه چی 

 بود دنیا یه اش لحظه هر که روزایی تو بی میشه چی 

 بود فردا فکر نمیشه خندیدو تو بی نمیشه 

 شد بودن تو با خیال آهه هام لحظه تموم 

 شد پرپر که رویایی چه پژمردو که روزایی چه 

 کرد عادت میشه سخت ولی تنهام خودم با عمره یه 

 کرد باور اینو نمیشه تو باشی رفته نمیشه 

 گرد شب خود بی خود از یه تاریکو خیابونای 

 برگرد دلتنگتن همه خالی تو رویای مشت یه 

 ...آینده آینده 

 بود دنیا یه اش لحظه هر که روزایی تو بی میشه چی 

 بود فردا فکر نمیشه خندیدو تو بی نمیشه 

 شد بودن تو با خیال آهه هام لحظه تموم 
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 "شد پرپر كه رویایی چه پژمردو که روزایی چه 

  

 !...آينده؟ تو بى ميشه چى 

 !ميشد؟ چه خاطره همه اين با معين بى من آينده 

  

 سوخت برايش ام سوخته دل من دل كه بود گريسته قدر آن عمه برگشتم وقتى 
 ميشد كم دردهايم آغوشش در كرد بغلم باالخره

  هام بچگى مثل بخواب پيشم امشب عمه _ 

  باشه خوشگلم باشه _ 

 بود شده تر شكسته قدر چه بيچاره كرد نوازشم 

 است بخشنده و بزرگ خيلى خدا كن توكل خدا به يلدا _ 

  

 خنديدم تلخ 

 ندارم بخشش لياقت من ولى است بخشنده _ 

 ببر پناه خودش به نگو طورى اين _ 

  

  فهميدم دير هميشه را قدرش كه بود مادرى آغوش در سرم خوابيديم هم كنار 

 چشيدى وجدانو عذاب طعم كردى ه*ا*ن*گ اصال حاال تا تو عمه _ 

  

 كشيد سرم روى دستى 
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  دارم ه*ا*ن*گ منم نبودم معصوم كه من _ 

  آخراشم آوردم كم نميكشم ديگه بده حالم خيلى _ 

 مواظبت بايد طورى چه ميدونم مياد پايين ولى يكم دارى تب خوردى قرصاتو _ 
 باشم

  شه تموم كاش بميرم كاش ، نميدونه معين جز كى هيچ نه _ 

  

  

 ميخواند كه داشت جادويى كتاب يك عمه زندگى مشكالت و مراحل همه در هميشه 
 گرفت رويم به رو را آورد را كتاب و شد بلند ميشد آرام و

 شى آروم بخون _ 

 جادو؟ و ورد كتاب چيه؟ اين _ 

 كنه آرومت ميدم قول سجاديه صحيفه ، خدا با خوب بنده يه نياز و راز كتاب نه _ 

  

  بودم ديده معين كتابخانه در بودم شنيده را اسمش 

 !يدبخش تسكين را هايم زخم كه كردم باز را اى صفحه ناخودآگاه و گرفتم را كتاب 

 به خط با دلم عجيب بودم نخوانده نماز ركعت يك ام زندگى همه در حتى كه منى 
 گرفت آرام خطش

 انديشد مى اى چاره و آيد مى زمين به خودش نجاتت براى خدا گاه و 

  

 ... خداوندا " 

 شوند؛ می باز تو با ناگوار، های گره 
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 شکند؛ می تو با ها، سختی شدت 

 گردند، می رهایی دنبال که آنان 

 .کنند می التماس تو به 

  

 زندگی، های سختی قدرتت، از 

 برند؛ می حساب 

 لطفت، به 

 اسباب، و ها علت 

 شوند؛ می فراهم 

 ات، توانایی با 

 شود؛ می جاری سرنوشت، 

 ات، اراده با و 

 .شوند می آماده وسایل 

  

 خواهی، می که وقتی 

 بگویی، چیزی که آن بی 

 برند؛ می فرمان اسباب، 

 خواهی، نمی وقتی و 

 بگویی، چیزی که آن بی 

 .ایستند می کار از اسباب، 
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  دشواریها، وقت 

 کنند، می صدایش که آن 

  تویی 

 میگردند، پناهش دنبال که آن گرفتاریها، وقت و 

 .تویی 

  

 افتاده اتفاقی من برای 

  ام؛ شکسته اش سنگینی زیر که 

  .ندارم را تحملش که آمده ای گرفتاری 

 .گرداند برنمی دیگری کس ای، فرستاده تو چه آن 

  .برد نمی دیگری کس آوردهای، تو چه آن 

 کند نمی باز دیگری کس ای، بسته تو که را دری 

 .بندد نمی کسی ای، کرده باز که را دری و 

  

 .کن باز رویم به را رهایی در   خودت پس 

 ات، توانایی به 

  بشکن من در را غم هیبت این 

 سختی، همین به کن کاری و 

 دارم که رنجی همین به 
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  .کنم نگاه زیبا کنم، می شکایت تو به آن از 

  

 " سجادیه صحیفه از نیایشی 

  

 ٦٧ قسمت پايان 

  

 حق يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٦٨ قسمت ٦٨# 

  

 با ميگذشت كندن جان با هم ها ثانيه من براى هيچ، هم ها ساعت هيچ كه روزها 
  بودم مانده پا سر داروهايم و قرص زور

 از بود رفته بودم كرده روان آب روانه هايم كودكى كاغذى هاى قايق شبيه را روحم 
 بود مانده باقى هستى ى همه از شده خالى يلداى يك چهارچوب كه استخوان چند من

 ميخوردم غذا نمردن حد در 

 بحص تا شب شب، تا صبح بزند كنار را ها پرده نميكرد جرات عمه ميكرد اذيتم نور 
  ميكردم كش زجر را خودم ذره ذره هايم خاطره با و ميكردم بغل زانو تخت روى

 داده خودم به كه حكمى و بودم خودم هم قاضى مقتول هم و بودم قاتل هم من 
 بود مجازات اشد بودم

 در معين كه هوايى جز هوايى هيچ من ولى داشت را هوايم بيشتر روزها اين عماد 
 نميخواستم را بكشد نفس آن

 خودم داشتم لحظه آن كه حسى از است خريده برايم كه اى خانه آورد خبر كه عماد 
  كردم تعجب هم
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 بودم راضى خانه اين در معين از مانده باقى عطر اندك به من كردم وحشت 

 بمونم همينجا ميخوام من عماد نه _ 

 كرد نگاهم اينبار دلسوزى و غم با 

  بريم كن جمع بهتره اينجورى بگردم سرت دور _ 

  

 بست را گلويم راه بغض 

 دارم امنيت اينجا اندشت در شهر اين تو برم كجا _ 

 خونه ها اتاق از يكى تو بردم رو اى اثاثيه اسباب اصال ميام منم ، نمردم كه من _ 
  جديد

 شى عاشقش ميدم قول بهتره خيلى اينجا از دلبازيه و لوكس آپارتمان خيلى 

   

 نشستم كاناپه روى حوصله بى و رمق بى 

 باشم اينجا ميخوام من عماد _ 

  

 بود شده كالفه 

  بدى تحويل رو اينجا گفته آقا _ 

  

 رد را قلبم و شكافت را ام سينه كسى كردم احساس اى لحظه كه آنقدر شكستم 
 كوبيد زمين به شهر اين ارتفاع باالترين از آورد

  

  !كرد؟ بيرونم هم اينجا از 
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 بودم؟ شده اهميت بى و ارزش بى حد اين به تا 

  

 خانه از كردم جرات روز چند از بعد است شركت در قطعا ساعت اين ميدانستم 
 به نرفت قصد نميدانست دارم احتياج تازه هواى كمى و تنهايى به كرد فكر عماد شوم خارج
  دارم را شركت

 بد اتفاقات از كسى اينجا شدم متوجه كارمندان برخورد و احترام از رسيدم كه وقتى 
 ندارد خبر ما زندگى

 نديد با بودم كرده انتخابش خودم كه وقارى با ميانسال خانم معين جديد منشى 
 هرچه ذهنم در دارند جلسه ملك مهندس با رئيس كرد اعالم و ايستاد احترامم به من
 نشىم از بمانم منتظر و نكنم ادبى بى دادم ترجيح نياوردم خاطر به را ملك مهندس گشتم
  ندهد اطالع را حضورم خواستم هم

 مرا چشمى زير بود كرده كنجكاوش ام ريخته هم به هاى لباس و آشفته ظاهر 
 شد رويت ملك مهندس و شد باز در بعد ساعت نيم حدود ميپاييد

 !!بود طنازى وجودش تمام كه شيكى العاده فوق و جوان زن 

 زياد را اسمش !!! ملكان الملمى بين شركت وارث تنها ملك طناز آوردم خاطر به 
 !!شود زن يك با همكارى به راضى معين نميكردم هم را فكرش اما بودم شنيدن

 به كه بودم حقير قدر اين نكرد هم نگاهم حتى آمد در دم اش بدرقه براى معين 
 نيامدم هم طناز چشم

  نبود آراسته هميشه مثل بود شده بلند ريشش ته 

 زا واى و واى و كرد اش بدرقه خوشرويى با كه كردم نگاه و ايستادم بغض و بهت با 
 !!!فشرد دستش در آخر در من مرد كه دستى

 ديگر؟؟ زن دست فشردن و من معين 

 !است؟ س*و*كاب اين خدايا 
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 گفت و كرد خرجم حقيرانه نگاهى رفت كه طناز 

  تو بيا _ 

  

  ميپرستيدم هنوز را صدايش 

  شدم اتاق وارد چشم اشك با بعد ثانيه چند شد اتاق داخل خودش 

  شد نزديكم كمى و بست را در  

 نداشتم ديگرى آرزوى او عطر و نفس كنار در من بگير را جانم همينجا خدايا 

  

 اومدى؟ چى واسه _ 

  

 ميپرسيد؟ را سوال اين كه بود اهميت بى برايش هايم اشك 

 ...معين _  

 زد فرياد  

 مرد تو واسه مُرد _ 

 بود؟ كى زنه اين _ 

 نشو زندگيم مزاحم اين از بيشتر و برو و بگو كارتو ، نيست مربوط تو به _ 

 زنتم هنوز من _ 

  

 :گفت و زد نيشخندى 

 ميشه پاك زودى به اونم ام شناسنامه تو اسمى يه فقط البته آره هنوز آره _ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 818 

  

 ميزد حرف شدن پاك و جدايى و رفتن از راحت قدر چه !!!بود شده رحم بى قدر چه 

 !!داشتم غرور عشقم همه با من 

 كردى؟ شروع كاريو كثافت شدنش تموم قبل پس _ 

 كشيد باال كمى و گرفت عصبانيت با را مانتويم يقه 

 ارىك االنم نيست، تغيير قابل آدمم ذات نيست كارى كثافت من ذات تو ببين _ 
 برو زود ندارى

  

 بود؟ كثيف من ذات ديدش در بود؟ كنايه 

 !!داشتم هم غرور عشقم همه با من گرفتم دستش از را ام يقه 

  

 هست منم شركت اينجا _ 

  

 خنديد بلند صداى با و طوالنى اينبار 

 عماد ميدم ميكنم حساب سهمتو همه _ 

 فمتوق بگو هم رو پرورشگاه پروژه ضمن در ، نيست فروشى سهمم . نميفروشم _ 
  ملك طناز ارزونى هم دارى كه هرچى و آپارتمان اون ، شدم پشيمون ، كنن

  

 دكن جهان قاتل ترين رحم بى شبيه را زن يك ميتواند حسادت و بودم زن يك من 

  

 نداشت را برخورد اين توقع ميدانستم برگرداند رو 
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 طفق !!نزد ،فرياد كرد فرق نگاهش گذاشتم ميز روى و آوردم در را ام حلقه وقتى اما 
 نشست نظاره به را مان زندگى پايان كرد نگاه

  

 كه نىمعي اين شد باورم است شده تمام كه شد باورم رفتم خودم پاى با بار اين رفتم 
 !!داشت فرق آسمان تا زمين ام زندگى هميشگى جادوى چراغ غول با ديدم من

  

 خر عماد كه اى خانه به 

  

 را خانه پول داشتم كه سهمى از كردم مجبورش بود خودم نام به خانه رفتم بود يده 
 كند كسر

 مايستاد آينه جلوى و گريستم سير دل يك كردم خداحافظى خانه آن و خاطراتم با 
  نوشتم آينه روى لب رژ با

 ...روشن هاى شب به ميسپارم را تو 

  

  

 رد اسمش ماند برايم معين از كه يادگارى تنها رفتم و برداشتم را كوچكم چمدان 
 ...كنم رها نتوانستم را گردنبند اين بود ام سينه روى و گردنم

  

 كردم سكوت مجسمه مثل گرفت تماس بامن طالق مراحل انجام براى معين وكيل 
 بود مانده عقدمان تاريخ تا ديگر ماه چند سپردم گوش تنها

 بوديم رسيده طالق به نرسيده سالگرد اولين به هنوز ما 

  مميگرفتي طالق راحت بعد و ميكرديم صبر نامه وصيت قانون طبق بايد ماه چند 
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 !!!ميكشيد يدك اش شناسنامه در مرا اسم بايد اجبارى ماه چند 

  

 زا بايد چرا !بود؟ كسى چه فاجعه اين اصلى مقصر بودم؟ رسيده اينجا به طور چه 
 ميگذشتم؟ هشان*ا*ن*گ

  ميشديم؟ نامدار معين از انتقام آلت بايد چرا هم*ا*ن*گ بى بچه و من 

 ؟ من هميشه چرا 

 بودم؟ تر احمق همه از چون 

 نشدند موفق و اند شده وارد بارها بودم شنيده عماد و آوا طريق از واگرنه بود حقم 
  !بودم بان دربازه بى دربازه من

 من ودب گذاشته كنار را من كنترل و پاسبانى و بود كرده اعتماد من به معين وقت هر 
 بودم داده انجام را ممكن حماقت بدترين

  

 كرد كمكم بود خبر بى هايش توطئه از آذر فهميدم انصافا گشتم اردالن دنبال 
 بود آلمان حاال و بود رفته كنم پيدايش

 مه من ! زد زمين فرزندش كردن نابود با را معين اردالن ، داشتم اى تازه فكر ولى 
 !ميكردم را كار همين

 بود پژمان از تر رحم بى و زرنگ پيمان !نه پيمان 

 !!! ميشود هم تر عزيز كوچكتر فرزند 

 ...بود رسيده وقتش 

  

  

 !!!است بشريت نماى   عاقالنه ترين احمقانه انتقام 
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 هرچيز قعتو كردم معرفى پژمان منشى به را خودم و رفتم گستر پرتو شركت به وقتى 
 هاى چشم با و بيايد بيرون هراسان اتاقش از پژمان جاى به پيمان اينكه جز داشتم را

 !ببيند خودش قلمرو را دشمنش زن نامدار يلدا خودش

 نميخورد هم آب هيوال اين اطالع بى ترسو پژمان 

  دادم سالم و شدم بلند جايم از 

 مينگريست من به تعجب با هنور 

 بگيرم رو وقتتون دقيقه چند هست امكانش پرتو جناب كردم عرض سالم _ 

  

  كرد هدايت اتاقش سمت به را من و داد را سالمم جواب 

 مينگريستم دقيق را پيمان بود بار اولين اين 

 ميكرد نگاهم خاصى طور هم او 

  ميزد موج چشمانش در عجيبى غم پيمان ذاتى خشونت همه با 

  انداختم پايين سر و شدم معذب نگاهش از 

  ؟ ميكنه كار چى اينجا معين زن _ 

 ميكردم پيدا پيمان براى اى كننده قانع جواب بايد  

 گفتم و گرفتم جلويش را ام حلقه بى انگشت  

 دشمنشم بزرگترين نيستم زنش ديگه االن _ 

 گفت و زد پوزخندى 

 آتيش؟ دل تو بياى خودت پاى با كه حد اين تا _ 

 كنم تر ور شعله آتيشو اين اومدم _ 
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 مغز عماد اون خواهر تو كنار به معين ، عموشى دختر ، نباشى كه هم زنش _ 
  تيليدى

  

 !! ميكنم سكوت هيوال اين توهين مقابل در كه ببخش مرا !عزيزم؟ عماد 

 است نشسته رويم به رو حال فرزندم و عشق قاتل كه آورم مى خاطر به باز 

 كندم همشون از من ندارن اهميتى ديگه واسم معين و عماد _ 

 چه؟ ما به اين خوب _ 

 ملك طناز _ 

 گفت خاصى حالت با  

 خوب؟ _ 

 منميتون خودم ، شده كه قيمتى هر با ميخوام شركتشو كرده، من جايگزين اونو _ 
 دارم احتياج كمكت به كنم اقدام

 كنم؟ كمكت بايد چرا _ 

 بگيرى انتقام ميكنم كمكت ازاش در منم چون _ 

 ژاله نچو نيست خوبى راه انتقام ميكنم فكر ديگه خانوادم اعضاى بقيه عكس بر _ 
 گردونه بر نميتونه رو

  

 !بود؟ مهم برايش هنوز ژاله برگشت 

  

 بود پايين سرش 

 داد ادامه باز ولى 
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 كجاست؟ ميدونى تو ، است ژاله شبيه صدات تن _ 

  

 است شده عاجز و ناتوان قدر چه كردم حس آنى در 

  

 تكجاس ميدونه معين مطمئنم كنم پيداش ميتونم ولى نديدم رو ژاله حاال تا من _ 

  

 رارف پژمان با عموش دختر وقتى حتى ، بگه نشد حاضر قيمتى هيچ به اما ميدونه _ 
 نگه من به رو ژاله جاى ولى بياد دختر اون سر باليى هر شد راضى كرد

  

 !!!ميدانست مقصر را معين كه شدم ناموسش مورد در مهرزاد حرفهاى متوجه تازه 

  

 ملك طناز شركت مقابل در ژاله جاى ، كنيم معامله بيا اصال !ميتونم من _ 

  

 من به خودش از انتقام براى بداند آنكه بى را بهانه و حل راه بهترين پژمان خود 
 داد نشان

 بكشانم مريخ تا را مرد اين ميتوانستم اسم اين با من !!ژاله 

  

 !!دهم دست ابليس اين به شدم مجبور و كرد دراز جلويم همكارى دست 

 امانتق مورد از تر حقير ميكرد نگاهم تعجب با كه ديدم را ترسو پژمان خروج موقع 
 گزاشت پيش پا پيمان كه بهتر !!بود شدن گرفته

 كردم حركت خانه سمت به فاتحانه 
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 كردم تجربه را ممكن اتفاق ترين عجيب و ترين وحشتناك خيابان سر درست 

 زد خشكم جايم در 

  آوردم نمى خاطر به هيچ 

 اسمم حتى 

 !!بروم كجا به است بوده قرار و هستم كجا نميدانستم 

 ىغريب احساس چه ميچرخيد سرم دور خيابان بود عجيب خيلى بود شده فلج مغزم 
!! 

 ههرچ گرفتم دستانم ميان را سرم نشستم و رساندم جدول لب را خودم سختى به 
 ميشدم تر گيج ميكردم فكر بيشتر

 گريستم كه بودم ترسيده اينقدر 

 درده موقت فراموش وحشتناك حالت آن مثبت نكته تنها 

  

 !!بود هايم داده دست از و ا 

 را ابانخي اسم گريه ميان پرسيد را حالم و نشست كنارم آمد كمكم به نوجوانى دختر 
 نياوردم خاطر به چيزى فهميدم هم را خيابان اسم وقتى ولى پرسيدم

 گفت ناراحتى با دختر 

 دارى؟ موبايل خانوم _ 

  

 ؟ داشتم !موبايل؟ 

 اندنخو كرد شروع و كرد پيدا را ام گوشى و گشت عجله با گرفتم جلويش را كيفم 
  مخاطبينم اسم
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 همسرته انگار بهشون؟ بزنم زنگ ؟ كيه جانان جان _ 

  

  !معينم؟ !جانان؟ جان 

 !! آوردم خاطر به را چيز همه ثانيه يك از كمتر داشت معجزه قدرت اسم اين 

  

 !!!!نداشتنش و معين 

 ميشد دائمى ، موقت فراموشى آن كاش آوردم نمى خاطر به كاش 

  

 مخود سريع خواست من از كردم مطرح را وموضوع گرفتم تماس كه شمس دكتر با 
 برسانم بيمارستان به را

 خواسن من از و كرد تجويز جديدى هاى قرص آزمايش و عكس كلى دوباره از بعد 
 روزم هر هاى برنامه از هم جدول حل و شطرنج و كنم ورزش نروم، جايى تنها االمكان حد
 ياد به باز كنم بازى شطرنج او با و كنم حل جدول ميكرد مجبورم روز هر معين دهم قرار
 كردم بغض هايش خوبى

 هدف به رسيدن تا سرحال و سالم بايد من نبود مريضى و مردن وقت حاال ولى 
 ميماندم زنده ام اصلى

 خواب هرشب من نبود ديگر معين بزنم كنار را خانه هاى پرده كردم جرات كم كم 
 بود جريان در زندگى اما نداشتمش ديگر و ميديدم را ام طاليى مو دختر

 كردم متوقف را پرورشگاه پروژه تمام رحمى بى با 

 بود دلخور و كالفه من دست از حسابى عماد 

 و تنها يلداى همان قبل مثل ميخواستم من كند ترك را آقايش و خانه ندادم اجازه 
 باشند هم كنار در و هم با فداكار هميشه عمه
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 ميزد سر ما به روز هر عماد ولى 

 ميبردم پناه آغوشش به مدام ميشد تنگ خيلى عمه و كودكى براى دلم روزها اين 
 داخ اين شيفته من كه ميگفت خدايى از ، ميكرد نذر و ميخواند قرآن برايم ميكرد آرامم
 ...ميشدم

  

 ميشد رمق بى پاهايم كه ميدويدم پارك در آنقدر روز هر ميكردم ورزش 

 آوردم دست به را ژاله آدرس كه بودم داده دروغ وعده پيمان به 

 دو كه حقا آورد دست به را سهامش تمام بود ملكان عظيم شركت خريد پى در 
 بودند هم شبيه خيلى ديگرى نابودى قدرت در دشمن

 ميباخت پيمان به را اش دارايى تمام !! من انتقام از خبر بى ملك طناز 

  

 يلىخ هدفم به رسيدن تا ميپرداخت او به را ها سهام واقعى مبلغ دوبرابر هم پيمان و 
 ميشدم بزرگ ملكان شركت سهام درصد ٨١ صاحب من زودى به بود نمانده

 تمرف آرايشگاه به تمام رغبتى بى با ميكردم آماده منصب اين براى را خودم بايد 
 آراستمشان خاصى مدل و كردم محوى و شيك هاياليت با شكالتى را موهايم

  باشد نداشته ملك طناز از كم بايد يلدا جديد ظاهر 

 بود خور در اتومبيل يك خريدن وقت 

 مشغله پر هاى آدم هاى اتومبيل از تهى هاى اتوبان در هنگام شب رانندگى قدر چه 
 ميداد گوش آهنگ مدت تمام و ميراندم هدف بى ميكرد آرامم

 ميزدم تلخ خنده خود بد بخت به گريه ميان و ميگريستم قدر چه 

 نهترا بانوى صداى و من آميز جنون ضيافت اين به هم باران نم كه وقتى آن از واى و 
 ميشد ملحق
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 !! من حال وصف و بود دردناك سمفونى اين قدر چه 

 ميكردم حس باز را شكستنم درد كلماتش و موزيك نت تك تك با 

 است بازى خاطره دنيا شكنجه ترين شيرين و 

  

 زد من به لعنتی غم پاییز سرد باد مثل " 

 زد من به آفتی چه که ... نفهمید باغبون حتی  

 خشکید جوونه تنم تو , شد سیاه هام ریشه و رگ 

 خندید زمونه غم به صبورم دل این اما 

 خونی ی تشنه آسمون جنونی مست آسمون 

 سیاهی رو چه آسمون هی*ا*ن*گ مست آسمون 

 آبه روی حبابه یه عذابه زندگی اگه 

 خوابه یه همش این گم می خندم می ها گریه به من 

 زد من به لعنتی غم پاییز سرد باد مثل 

 زد من به آفتی چه که ... نفهمید باغبون حتی 

  

 نوشتی هام یاخته توی عشقو ،مرگ تو آسمون 

 نوشتی پام تا سر تو که تلخه ی نامه غم یه این 

 دورم اگه نزدیک اگه شکستن ی لحظه به من 

 صبورم سنگ خودم که ... بیزار تو ترحم از 
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 مونم می پام رو دیگه من شکسته تيشت آسمون 

 مونم می هام ترانه تو بگیری تنم از منو 

 آبه روی حبابه یه عذابه زندگی اگه 

 خوابه یه همش این گم می خندم می ها گریه به من 

  

 زد من به لعنتی غم پاییز سرد باد مثل 

 زد من به آفتی چه که ... نفهمید باغبون حتی 

  

 مونم می پام رو دیگه من شکسته تیشت آسمون 

 " مونم می هام ترانه تو ... بگیری تنم از منو 

  

 !زدند؟ دلم باغ به آفت وقتى بودى كجا من باغبان 

  

  

 *** 

  

 !بود؟ كرده قهر باز من با خدا 

 پروين قيمه خورشت بوى آمدم خانه به دوندگى كلى بعد اميد هزار با ولى خسته 
 داشت زندگى هنوز   بودن جارى از نشان

 زدم صدايش نيامد استقبالم به اما 
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 جونم عمه ، خانم عمه ، عمه _ 

  

 و همراه تنها ام كودكى از زن اين ميدانستم را هايم زخم مرحم قدر بيشتر روزها اين 
 ...نميكرد دريغ را محبتش و بخشيد هميشه خطاهايم همه با بود همدلم

 است نماز سر حتما !نميدهد؟ را جوابم چرا 

 بود سجاده سر فداكارم هميشه پروين عزيزم عمه بود درست حدسم رفتم اتاقش به  
 بود؟ برده خوابش چرا اما

  نميگزارد زمين روى را قرآن وقت هيچ عمه ؟ بود زمين روى چرا قرآنش 

 ميكنم صدايش باز 

 مينشينم كنارش و ميشوم نزديكش نميدهد جواب 

 نميدهد جواب ميدهم تكانش 

 نما چادر 

  

 او نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٦٩ قسمت ٦٩# 

  

 من .ندلبخ شكل به فقط شده ساخته غالبى لبهايت بودن، تهى از است پر دستانت 
 نيدهت تارهاى از انباشته سرد دستان آن و تلخ تصنعى لبخند آن پس در كه ميدانم خوب
 كه ات فروهشته و فروغ بى چشمان عمق در ميدانم !!!اى خسته قدر چه درد از شده
 ، راز از است پر نميبينم، شادى از طلوعى دگر آن در كه است ساليانى
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 يك به يك همه و بودند همه و بودى تو كه زمان آن ، دور بس دورانى رمزهاى راز 
 و رفتند ىم ولى ميكوفتند دست ، ميخنديدند اينگونه كه ديدم رفتنشان هنگام در و رفتند
 ...رفتند مى

 !!!دارد درد بخوانى كه سو هر از را درد واژه كه آموختم هجرتى چنين از من و 

  

 !!نبود انصاف شدن يتيم بار چند 

 بودم ام رفته دست از طاليى مو عزادار هنوز من 

 بودم ام باخته عشق داغدار هنوز من 

 بودم داده دست از پدر و مادر من 

 نبود انصاف همدمم تنها رفتن 

 !!!نداشتم گريستن توان 

  نداشتم باور را پروينم رفتن من 

 دميكر  بيدارم كه خودش صداى با زودى به كه بود طوالنى س*و*كاب يك بود دروغ 
 ميشد تمام

 اند؟ كرده تنم مشكى چرا 

 ميخواهند؟ چه اينجا سيما و شمس دكتر 

 متنفرم حلوا بوى از قدر چه 

  ميكند بغلم چرا آوا 

  ميخواهند چه ما خانه پوش مشكى جماعت اين اصال 

 نميشنيدم را كس هيچ صداى ميزنم پلك سختى به بزنم؟ حرف نميتوانم چرا 
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 الش سد*و*ميب را موهايم ميدهد ماساژ را ام سينه پشت ميكند بغلم نگران عماد 
 اندازد مى سرم روى افتاده ام شانه روى سرم از كه را ام مشكى

  

  !!! طوالنى و كند س*و*كاب چه 

  است سرم باالى عمه شوم بيدار كه اينبار بخوابم بايد 

 !! نشد تمام هم باز ! نه  

 !!قبرستانم در حال 

 ال داىص ميشوند نزديك تابوتى با جمعيتى رويم به رو خالى قبر به ام دوخته چشم 
 ميكند شنوا را ام شده كر هاى گوش ناگهان الله اله

  ميلرزد تنم 

 ميزنم پلك بار چند 

 هستند تابوت اين زير دار جلو نفرات عماد و معين 

 آلود خاك و مشكى پا تا سر 

  ميشود مانع آوا شوم بلند جايم از ميخواهم است خبر چه 

  است رفته قبر در معين ميشود انجام تلقيح مراسم 

  است خاكى پايش تا سر 

 ميزنند كنار را كفن ببرد قبر نزديكتر مرا ميدهد دستور آوا به رو شمس دكتر 

 ميكنم بغض 

 !! نيست س*و*كاب 

 ميلرزد گريه شدت از جانانم جان هاى شانه حال ميدهم سر شيون ميزنم جيغ 

 شد مادر بى باز هم او 
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 روى را شالم افتادم زمين زانو روى ميسپرد خاك به خودش دستان با را پريمايش 
 ارىعزاد و گريه منتظر همه انگار ريختم سرم روى و برداشتم خاك مشتى كشيدم صورتم
 نميشد مانعم كسى بودند من

  

 ميزدم فرياد 

  پاشوووو عمه _ 

 ؟؟؟ تنها ميرى كجا معرفت بى 

  

 ميزدم صدا را خدا 

 نبود رسمش اين خدايااااااا 

 برگردوووون پروينمو خدايا 

  

 خوردن به قرص زور به بود داغ داغ بدنم ميگريست جمع و ميخواندم مرثيه من 
 ميدادند

 نميديدم شده پر قبر جز هيچ 

 مزارس روى را خودم بايد حاال بود شده تمام سپارى خاك كارهاى شدم بلند جايم از 
 ميديد تنها حد اين تا مرا اگر ميشد بيدار ميكردم رها

  چرخيد سرم دور زمان و زمين برداشتم قدم يك 

 و گرفت سريع را بغلم زير قدرتمند دستى كه ميكردم آماده سقوط براى را خودم 
  كشيدم باال و شد افتادنم مانع

 بودم محتاج عطرش و آغوش به لحظات اين در قدر چه خدايا 
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 روى آب بطرى از خودش شدم رها درآغوشش بود اشك و غم از پر هايش چشم 
 المش و زد كنار صورتم از را پريشانم موهاى كشيد صورتم روى را دستش و ريخت دستش
  كرد شل كمى بود پيچيده گردنم دور كه را

 كرد نگاهم خيره لحظه چند 

 !!! است من شوهر مرد اين 

 ميزند صدا را عماد 

 !!!جذاب است جذاب اش گرفته بم صداى ميرسد آنى از كمتر 

 باش خواهرت مواظب بيا عماد _ 

  

 !بودم؟ عماد خواهر فقط من 

  

 رفت و سپرد عماد آغوش به مرا 

  ميزد هماند من از ويرانه سر بر پتكى چه رفتنش بار هر با نميدانست مطمئنم و رفت 

  

  

 مرد اين سينه از هم سيگار هوار هوار با امشب پريما دادن دست از درد ميدانستم 
 نميشود دود

  

  عماد و آوا و ماندم من رفتند همه شد تمام مراسم 

  فتيمر  كه خانه به نپذيرفتند كردم اصرار هرچه ميخواست تنهايى قدرى دلم سيما و 

 ميخواست را عطرش استشمام دلم رفتم عمه اتاق به 
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 بغل را عمه نماز چادر و بود خوابيده عزيزم عمه تخت روى من مرد نميشد باورم 
  بود خوابيده اى مرده مادر يتيم چون بود كرده

  كرد باز ثانيه چند از پس را چشمانش است سبك مرد اين خواب اما 

 است خون كاسه چشمانش كه است گريسته قدر چه 

 انگشتش در هنوز كه اش حلقه به چشمم كشيد باال را اش بينى و نشست 
  ماند خيره ميكرد خودنمايى

  زدم زار و افتادم زانو روى باز بوييدم و كردم بغل برداشتم را عمه چادر و شدم خم 

  بود كرده بازى عشق خدايش با چادر اين با سالها ميداد عشق بوى 

 كردم زمزمه 

 كريم؟ و عادل خداى كجاست عدالتت 

 !!!بود عجيب 

  كرد بغلم رويم به رو دقيق زد زانو مقابلم در غرور كوه 

 كرد نوازش آرام آرام را كمرم باالى 

 نگو كفر دختر نگو كفر _ 

  

  

 !!مخلوقم ترين عبيد و عبد تو آغوش در من !!كفر؟ 

  

 !!!نبود رفتن هوش از وقت حاال كه من به لعنت 

  

 نداشتم را هايم چشم گشودن توان اما بودم آمده هوش به 
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 بو داده قرار مخاطب را سيما كه صدايش 

  

 هنوز كه كرد راحت را خيالم ميكرد هايى سفارش او به من وضعيت مورد در و د 
 ريخت هم به مرا باز سيما جمله اما اينجاست

  بخوريد االن لطفا رو فشارتون قرص باالست خيلى خودتون فشار آقا _ 

  

 خودش جز هست همه فكر به 

 باشه گفتم كه هايى نكته به حواست شما _ 

   

 كنم باز را هايم چشم ميشوم موفق باالخره 

  ميزند طوالنى پلك ميكند نگاهم و ميشود متوجه 

 ميزند صدا را آوا مياورم خاطر به را عمه نداشتم باز 

 عينم ميكند نوازشك و مينشيند كنارم مهربانى با ميرساند را خودش سريع هم اوا و 
 است ايستاده همانجا

 كجاست؟ پسره اين _ 

  

 ميدهد تكان سر آوا 

 برم بايد تمومه نيمه كارهام گفت_  

 تموم كارشو سريع بگو بزن زنگ نميشد چيزى شده خراب اون نميرفت امروزو _  
 بياد كنه

 چشم _ 
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 پرسيد من به رو عماد با تماس از پس آوا 

 ندارى؟ نياز چيزى بهترى؟ _  

  

 !! كند دود اسپند برايم هميشه مثل بايد االن ميخواستم را پروينم من !!دارم نياز چرا 
 كجاست؟ پس ، بداند حالم بانى و باعث را دشمن چشم و

 سوزاند را جگرم آمدم و گذاشتم تنها خاك دل در راحت را ام عمه اينكه آورى ياد 

 گفتم التماس با گريه ميان و گذاشتم گريه بناى باز و گرداندم بر رو 

  ميترسه االن تنهاست اون پيشش ببرين منو خدا رو تو _  

 بود كرده بغض آوا 

 ميكنى نابود دارى خودتو جان يلدا _ 

  باشم پيشش ميخوام من درك به _ 

 صداى كه بكشم بيرون دستم از را سرم سوزن كه بردم دست شدم بلند جايم از 
 كرد متوقفم جانانم جان

  باش آروم _ 

 كرد عوض معين با را جايش و شد بلند آوا نداشت خوبى روز و حال كردم نگاهش 

 :گفت سيما به رو و بكشم دراز دوباره كرد مجبورم 

  سرمش توى بزن بخش آرام _ 

  

 گفتم عصبانيت با 

 ديگه بسه بخوابم نميخوام _ 
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  بكن خواستى كارى هر بعد بخوابى بايد فردا تا هيس _ 

 مرد من خيال و فكر و غصه از عمه _ 

  

 كشيد موهايش مشكى خرمن الى پنجه 

 پريما رفتن براى بوده زما اين قدرت اون صالح ، برتره قدرت يه دست ما مرگ _ 

 كشتم رو ام بچه كشتم رو عمه من قاتلم من نه _ 

  

 بود سرم داخل آرامبخش ترزيق حال در سيما 

  

 شراست دست اشاره و شصت انگش دو با انداخت پايين سر ام جمله اتمام با معين 
 كرد زدن حرف به مجبور مرا و نگفت هيچ و فشرد را هايش چشم

 ميگيرم حقمو ميكنم تالفى اما كردن پهن دام واسم بود نقشه _ 

 ميگويم هذيان كرد فكر  

  كن آزاد ذهنتو يكم نگو هيچى _ 

  

 گفتم كالفه !! نميكرد باورم !!نميگرفت ام جدى 

  برو اينجا از برو _ 

 باش آروم فعال فقط ميرم _ 

  

 !برو؟ گفتم داشت را ماندنش تمناى جانم همه كه كسى به چگونه 
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 !! من به لعنت 

  

 نبود خانه در سيما و عماد جز كسى شدم بيدار كه صبح بود رفته 

 بود ام زندگى شريك بهترين تنهايى معين بى اصال ميخواست تنهايى دلم 

 تر ممحك اما ميكوبيدم اش سينه به مشت كرد بغلم عماد بگزارند تنهايم زدم جيغ 
  ميكرد بغلم

 بزارم؟ تنهات طور چه آخه برم كجا من يلدا _ 

 يازن ترحمتون به برو خونه اين از و بردار رو زنيكه اين نميخوام كسو هيچ نميخواام _ 
 ندارم

 اينا جون خانم و من پيش ما ساختمون خونه ميريم كن جمع _ 

  

 خنديدم بلند صداى با 

 ميخوام ندارم مردنم قصد ، ندارم نيازى بهش كرده؟؟ صادر برگشت اجازه آقات _ 
 من دهش تموم گفت خودش شده تموم اينجا بياد نيست الزم هم ديگه تنهااا فقط باشم تنها
 ندارم احتياج غريبه يه ترحم به

  

 عالمت به را اش اشاره انگشت و كرد پرتم تختم روى زور به بودم كرده اش كالفه 
 گرفت جلويم تهديد

 نىك تحمل رو ما بايد فعال ببندم پاتو و دست شده نميرم هم جايى برادرتم من _ 
 نباش دنده يك اينقدر پس

  

 *** 
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 و بود شده الغرتر ديدمش مدت كوتاه خيلى و مراسم در فقط عمه هفتم تا 
 بود شده بلندتر ريشهايش

  بود زمين كره مرد زيباترين من براى هم هنوز اما 

 اعالم اهكوت پيام يك با و رسيد نام بى بزرگ گلى تاج قالب در پيمان تسليت پيام 
 نشود متوجه من جز كسى تا كرد

  

 تا عزيز مرگ تحمل و باشد آسانى اين به مردن نميكردم فكر وقت هيچ !! رفت عمه 
 !!باشد سخت حد اين

 آوردند در تنم از باالجبار را عزا رخت روز ٢١ از بعد 

 باشم تنها ها شب نميشد راضى و آمد مى خانه به شركت بعد عماد 

  بودم خودم پرستار بهترين روزها اين خودم خواستم را سيما عذر باالخره 

 ودب وقتش و بودم شده ملك طناز اصلى شريك من ميرساندم پايان به را هدفم بايد 
 ! بداند

 ام كرده عملى را نقشه اين معين طرف از كرد فكر خورد جا اسمم و خودم معرفى با 
 نداشت تسليم جز اى چاره حاال گرفت جبهه معينم روى به رو حاال شد متوجه وقتى ولى

 شهنق كردن پياده به نوبت آوردم دست به معينم دشمن اينكه در را پيمان اعتماد 
 رسيد دومم

  عتيقه ات گرفته اسلحه قاچاق از است قاچاق پرتوها پنهانى و اصلى تجارت ميدانستم 

 ميشدم وارد خاصى موضع از بايد 

 قيمت دوبرابر با ات محموله بزرگترين كردم اعالم پيمان با خصوصى جلسه در وقتى 
 خورد جا ميخواهم را
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 سرته؟ توى چى تو _ 

  

 گفتم بدجنسى حالت با 

 انتقام فقط انتقام _ 

  

 عينم از انتقام كرد فكر او اما پرتو خاندان كل از بود انتقام قصدم !!! گفتم راست 
 است من هدف

  

 گفت و گرفت اى زيركانه ژست 

 چموشيه مار معين ، محال تو واسه البته و سختيه كار _ 

  

 آس من واسه _ 

  

 مه ببره آبروشو هم ميتونه محموله اون دشمنشم، نميدونه چون چرا؟ ميدونى ونه 
 بپوسه زندان تو كنه مجبورش عمر همه و كنه نابود شركتشو

  

 رفت فرو فكر در لحظه چند 

 نبود رحم بى حد اين تا وقت هيچ ژاله _ 

 نبود زخمى من حد اين تا چون شايد _ 
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 و داشت نافرجام حس يك از حكايت غمش از پر نگاه اين و دوخت چشم من به باز 
 شد تر مصمم معين نابودى براى ذهنش در اش آورى ياد با

 بگيرى نشونه ميتونى رو اصليش سوله _ 

 و دم تو معين ميدونم چون بمونه تو و من بين بايد فقط سازى پرونده كلى با آره _ 
 داره زياد آدم تو دستگاه

 !تميزه ما كار باشه راحت خيالت _  

  

 بود نتوانسته پليس و بود نسلش كل تجارت كثيف تجارت اين سال ٢١ داشت حق 
 داحمقن قدر اين كور عشق و انتقام نداشت خبر حاال و بياورد دست به ها آن عليه مدركى
 !!!برد خواهند پيش نابودى تا را تو كه

  

  ميداشت بر قدم محكم معين نابودى خيال با پيمان 

  

 الكم عنوان به معين با رويارويى رسيد فرا ميكشيدم را انتظارش كه روزى باالخره 
  ملكان شركت

  بود جلسه اين آماده و بود شده دار خبر طناز طريق از قبل از 

  بوديم بزرگ رئيس رسيدن منتظر شركت جلسه ميز پشت طناز كنار در 

 معين از نه و بود خبرى عماد از نه بودم آمده شركت به وقتى رار 

 ميكرد تحمل كنارش در اصلى سهامدار و شريك عنوان به مرا سختى به طناز 

 خانمانه خيلى بود بزرگتر من از سال ٢ فقط اينكه وجود با بود وقار با و شيك واقعا 
 واگرنه نميرفت آرايش به دلم و دست عمه فوت از بعد كه حيف ميزد موج وجودش در
  ميدادم را اش مخملى رژ اين جواب



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 842 

 داد دست طناز به صميمانه و شد اتاق وارد وكيلش همراه عماد بعد دقيقه چند 

 !!!(شدن صميمى اينقدر كى) 

 كرد نگاه دلخورى با مرا 

 اهل اصال واگرنه طناز كرده انتخاب رو تو شريكهاش با رقابت واسه من خواهر _ 
 يك اين نشده واقع شوهر خواهر ستم مورد اصال خودش چون نيست بازى شوهر خواهر
 اى معركه وكيل شوكيم تو همه بوده يلدا سهامدارها اصلى خريدار فهميديم كه هفته
 بود كرده انتخاب

  

 بى از دلخور يا ميشدم خوشحال بايد !؟ ميشنيدم چه !!بودم مانده حركت بى  
 خبرى

 ...نميدونستم من عماد _ 

  

 گفت حرفم ميان و شد سرخ طناز 

  نميدونستم منم _ 

 :گفت و خنديد عماد  

 !بود؟ مسخره خواستگاريم مدل ماه چند بعد _ 

  

 نظرم از دلباختنش كه بودم شده دور عزيزم عماد از قدر چه !بودم كرده بغض 
 بود شده پنهان

  ذات و روح سادگى با ادغام جذاب فوق ظاهر يك بود برادرم شايسه ملك طناز 

 !!آمدند مى هم به 

 بود؟ زده زمين را ماتم و بدبختى هيوالى   كمر كى عماد 
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 گفتم گرفته صداى با 

 ميگم تبريك _ 

 بود آمده خودش به تازه انگار گزاشت دستم روى را دستش طناز 

 كرد گير غافل رو همه عماد _ 

 كرده فرار ام نداده زدن حرف اجازه عماد به كه است طوالنى روزهاى بگويم خواستم 
 ام كرده طردش ام

 ... نخواستم را اش برادرى 

 گفتم و كردم اكتفا لبخندى به  

 بود خوبى سورپرايز _ 

 در كه هميشه مثل كردند قيام احترامش به من جز همه شد اتاق وارد كه معين 
 نبود ميكرد رفتار رسمى جلسه

 كرد نشستنشان به دعوت دوستانه و كشيد كنار را اش صندلى 

  نكنم نگاهش ميكردم سعى و بود تبلتم در سرم 

 !!!!صدايشششش اين از امان  

 كنى ازدواج درخواست و بزنى زانو بود بود قرار ات؟ حلقه كو عماد _ 

  

 !(داشتم خبر همه از زودتر من بگه ميخواد حتما ) 

  

 بودند شده سرخ دو هر طناز و عماد 

 :گفت خجالت با عماد 

 خواهرم تنها و آقا شما حضور با خواستگارى بريم سنتى دارم دوست من _ 
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 بود رسيده من زدن حرف وقت 

 تو ببرش و بگير ازش سفته تا ٢ شده تموم خواستگارى مدل اين دوره روزها اين _ 
 كن تموم كارو محضر

  

  نفهميد را منظورم معين جز كس هيچ 

  دوختند چشم من گستاخى به متعجب 

 دادم ادامه و زدم پوزخندى 

 باشى خوشبخت ميدم، پس بهت ازدواج هديه عنوان به رو شركتت ملك طناز _ 

  

 كردم رفتن قصد و شدم بلند جايم از 

 دويد دنبالم عماد 

 كردم؟ ناراحتت من يلدا _ 

 : گفتم و زدم اش شانه به  

 شد سنگين واسم هواش بمونم اينجا نميتونم فقط نه _ 

  

 ناديده استاد ديگر بود نامدار معين خوب ولى ميكردم حس را نگاهش سنگينى 
 !!بود داده قرار مخاطب را طناز گرفتن

 !؟ ندادى پسرمونو جواب هنوز خانم عروس خوب _ 

  

 !!ميپرسيدى ازدواج از قبل هم من نظر كاش 
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 راندن قدر چه ميدانست ولى بود ام رانندگى نگران كرد ام همراهى ماشين تا عماد 
 ميكند آرامم

 ...رفتنم تشنه روزها اين من ميدانست 

  

 نانهز  انتقام و حسادت يك فقط طناز شركت خريد براى تالش كه بود فهميده معين 
 شود متذكر ديگر بار را بودنم احمق ميخواست خوردم دست رو هم باز است

  

 !بودم تنها قدر چه بود خاموش خانه اجاق و ها چراغ رسيدم كه خانه به 

 دزو يا دير و بود ازدواج شرف در او باالخره نميپذيرفتم خانه در هم را عماد امشب از 
 كردم عوض را خانه قفل و آوردم ساز كليد ، ميرفت بايد

 تداش پا يك مرغم كند ام راضى تا رفت كلنجار و زد حرف در پشت ساعت يك شب 

 نميمانم سالم برسد من به دستش ميدانستم بود عصبانى مرگ حد در 

 تميشكس را در كه مطمئنم اال و نبود شكستن قابل سرقت ضد درب خوشبختانه 

 برود شد مجبور صدا و سر خاطر به برج مدير اعتراض با هم آخر 

  

 تن يلدا 

  

 ...مبارك امشب از ات كسى بى و هايى 

 دهم مي دلداري ، گيرم مي آغوش در را ،خودم خودم كنم، مي بغض وقتي گرچه 

 ...آورده بار "مرد" مرا دارد، كه دردي تمام با تنهايي، 
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 تنهاييم همه با كه آنقدر 

 ...كنم مي تكيه خودم به "مردانه" 

  

  

  

  است باقى دقيقه چند شب نيمه تا هنوز 

  ميخورد زنگ تلفنم 

 ميلرزد تنم همه نه كه دلم ام گوشى صفحه روى جانان جان اسم ديدن با 

 ميكند منع مرا حسى اما دهم جواب سريع ميخواهم 

 خودم تحقير فقط و فقط مانده طالقتان تاريخ تا ماه يك تنها كه مردى با ادامه 
 است

 پريشان ميكنم سعى تختش روى و ميروم عمه اتاق به ميكنم خاموش را گوشى 
 بخشم تسلى را ام حالى

  

 !!! بفهمد ميتواند دختر يك زن يك مرا حس تنها و تنها واى واى واى 

 مطمئنى چون كنى محروم صدايش داشتن از را خودت تو و باشد عشقت خط پشت 
 !!نيست تو مال

 !خدايا؟ شد من نصيب گريه تنها چرا هايت نعمت همه از  

  

 علتش و معين تماس از فكرم خوردم غذا قاشق چند زور به و بلعيدن را هايم قرص 
  ميرفتم راه خانه در ها ديوانه مثل نميشد رها
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 كرد خواهش باز و زد زنگ خانه تلفن به عماد 

 شاندهك اينجا به مرا نداشتنش كه چيزى ميخواست ايستادگى دلم من بود فايده بى 
  بود

 ترسيدم تاريكى از نه گذشت ام زندگى بيخود و خال هاى شب همه مثل هم شب آن 
 !!سكوت از نه و

 !!!دارم هراس بودن ضعيف از فقط روزها اين من 

 *** 

 قموف اگر اما بود وضعيتم نگران و بود پيمان با ام همكارى مخالف طلوعى سرهنگ 
 ميشد محسوب خدمتش سالهاى پيروزى بزرگترين ميشديم

  

 !!بود زده آخر سيم به ژاله به رسيدن و معين نابودى براى پيمان 

 بگيرم را ام طاليى مو دختر انتقام و كنم ثابت ميتوانستم همه به را خودم 

 استرس بود اش خصوصى باغ در محموله بازديد براى پيمان با ام جلسه آخرين 
 داشتم شديدى

  ميريختم هم به هيوال اين با بودن تنها از 

 باز دقيقه ٢ براى و رفت گيج سرم ماشين از شدن پياده محض به رسيدم كه باغ به 
 شدم فراموشى حالت همان دچار

 كردم جور و جمع را خودم باالخره و ميكردند اندازم بر متعجب پژمان و پيمان 
  بود عالى خودشان عكس بر شان ميهمانوازى و استقبال

 !!پژمان و پيمان با حتى ميخواست تفريح دلم 

 بود كرده تسخير را وجودم سرزمين غم طوالنى مدت 

 بود زمين كره مرد ترين دلقك پژمان 
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 !!!افراطى كاذب شادى يك بوديم سرگرم ساعت چند تا قليون بساط با  

 ٦٩ قسمت پايان 

  

 او نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٧١ قسمت٧١# 

  

 جرعه يك فقط اش همراهى براى دادم قول خودم به كرد پر را هايمان جام كه پيمان 
 بنوشم

 مانه من نفهميد كس هيچ و نوشيد معين نابودى سالمتى به و گرفت باال را جامش 
 نوشيدم دلم در اى مرثيه چه با را جرعه يك

 " 

 شد خُشک گلوم ےتو که ےخداحافظ آخرین ہیالمَتــــَــــــــــــــــــــس 

  

 فقط کنم ےخداحافظ ازش نداشتم طاقت که ےکس ہیالمتــــــــــــــــــــــــس 
 .هنمیرس هم به هیچوقت دیگه که دستامون ہیالمتــــــــــــــــــــــــس برو بگم تونستم

 خندهامون ہیالمتــــــــــــــــــــــــس 

 دیروزمون ی خاطره ہیالمتــــــــــــــــــــــــس 

  

 نباشیم هم با ما تا شد مانع که ےاون به لَعنـت 
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  ...!مـــــــــــــــــــــــــــــــــیکنم فرامـــــــــــــــــــــــــــــــــوشت 

 قـــــــــــــــــــــــــــــــــسم مردونگيت ــــــــــهبــــــــــــــــــــــــ 

  

 خاطرات تمامش که ای حافظه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 توست

  

  که آغوشی بــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  تورا جز پیوندهای تمام  

  

 میزند پـــــــــــــــــــــس  

  میخورم قــــــــــــــــــــــــــــــــسم  

  

 ..."کنم فـــــــــــــــــــــــــــــــــراموشت  

  

 هميشه براى كردم ثابت را خودم كه روزى بودم كرده عهد ميكردم فراموشت بايد 
  كنم فراموش را معين كندن جان قيمت به شده حتى

  

  كرد پهن را غم بساط چرا ينساير  خالف نوشيدن از بعد پيمان نميدانم 

 توى اون بزنه دورش بتونه طورى اين قالتاق معين اون زن نميشه باورم هنوز _ 
 دختر؟ چيه اصليت درد ، ناشيه خيلى گرفتن زن تو ماهره هرچى
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 نبود محموله از خبرى فعال چون دارد شك من به كمى هنوز كردم حس 

 !! ميگزاشتم ضعفش نقطه روى دست بايد 

 دادم را سوالش جواب 

  

 ژاله _ 

 ميگرفت خاصى شور هايش چشم هم ژاله اسم شنيدن با حتى 

 ژاله؟ چرا _ 

 پيش دلش و فكرش مدت تمام و داد فريب ميراثش به رسيدن واسه منو معين _ 
 ارتباطن در هم با بود ژاله

  

 (بزرگى دروغ عجب ) 

 !!شد تبديل برق شوك صندلى به پيمان صندلى اى لحظه در انگار 

 شدم پشيمان حرفم از بودم كرده وحشت 

  متنفره ظلمش و اون از ژاله محاله محاله _ 

 عاشقشه معين ولى شايد ژاله _ 

  زد فرياد 

 دروغش محبت با كنه دور من از رو ژاله ميخواد فقط اون نبود وقت هيچ نيست _  
  بگيره انتقام من از ميخواد

  

 بود شده نزديك خيلى نشست كنارم بود شده حال پريشان 

 نميداد جواب و بود شده گور به گور ولى زدم صدا را پژمان بلند صداى با 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 851 

 زدم پس آورد صورتم سمت نوازش قصد به كه را دستش 

 قرارمون و قول زير ولى ندارم باختن واسه چيزى من كن رعايت خودتو حد پيمان _ 
  ميبينى بد بزنى

  

 گفت و زد پوزخندى 

 وسپ ببينم شده بارم يك واسه ميخواستم فقط نبودم كس هيچ با ژاله بعد من _ 
 ابريشميه من عزيز مثل صورتت

  

  داشت؟ عشق قدرت وجدان بى هيوالى اين بود؟ عاشق واقعا 

  

 افتاد مى قليان به هم موجود اين براى ترحمم حس كه بودم احمق قدر چه 

  

  بريزد اشك معشوقه فراق در هيكل آن با مردى بود انگيزى رقت صحنه 

  گرفتم را دستش 

 بى خيلى عشق نابوديه قدرتش تنها عشق مياره در پا از هم رو تو حتى عشق _ 
 رحمه

   

 زدودم دست پشت با را صورتش اشك 

 خنديد تلخ  

 بودى؟ حامله تو _ 
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 كرد انتقام از لبريز دوباره را جانم همه سوالش با 

  آره _ 

  اش بچه دادن دست از واسه نكشيد درد زياد نبود عاشقت چون معين _ 

  كشيدم درد خيلى من ولى ميگى، تو كه باشه طورى اين شايد نميدونم _ 

 كنم دركت ميتونم _ 

 !ميتونى؟ _ 

 ژاله، رآخ اله ، پيمانه اول پى ! پياله ميزارم اسمشو شه پسر ميگفت ميخنديد ژاله _ 
 مهه تو وقت هيچ خريديم لباس واسش هم با ، ننشه بابا آخره و اول بدونه بايد ميگفت
 از حاصل نطفه يه فقط اون باشم خوبى آدم نميخواست دلم ماه چند اون اندازه زندگيم
 اَح ...حاشيه بى و سالم راه هدف و علت دوباره زندگى دليل بود عشق نتيجه نبود لذت
  شدم احساساتى باز من به لعنت

  

 يك و بكشمش كرد كارى تموم رحمى بى با پدرت كه بود؟ چى من بچه ه*ا*ن*گ ) 
 يادب سرت باليى هر !كردم؟ نابود خودم دستهاى با بچمو كه باشم داشته وجدان عذاب عمر
 (بكشه عذاب اش بچه واسه من مثل بايد هم اردالن حقته

  

 در معين دايى مهران با اش همكارى فهميدم چيزها خيلى پيمان مستى حالت در 
  بود هايم يافته دست بزرگترين از يكى مدت اين

  

  شد پيدا پژمان كله و سر ساعت يك از بعد 

 ترك را اتاق عمدا كردم حس ميزد موج چندشى شادمانى و رضايت صورتش در 
 با برادرش نميدانست ولى كند درازى دست من به سرخوشى حالت در پيمان كه است كرده
 آيد نمى چشمش به زنى اش باخته ژاله جز كه است عاشق حدى تا وجودش كثافت همه
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 كرد نمايى خود ام گوشى صفحه روى جانان جان اسم باز و خورد زنگ تلفنم باز 
  كردم خاموش را تلفنم باز و دادم تماس رد نفهمند كه طورى

 ميكرد برانداز مرا كنجكاوى با پژمان 

  رسيد محموله رويت وقت باالخره  

  بود وحشتناك و بزرگ محموله اين بود پيمان با حق واقعا 

 كمتر كه بود خوشحال 

  

 بزند زمين هميشه براى را نامدار معين ميتواند آينده ساعت ٢٢ از 

  بودم ترسيده واقعا مسلحش هاى محافظ ديدن از 

 منتظر باغ همين نزديكى در تيمش و طلوعى سرهنگ ميدانستم اينكه وجود با 
  هستند خبرم

  

 اگر واقعا نداشت حرف من دروغ هاى نقشه و قول با داشت فردا براى كه اى نقشه 
 با هك بودم خوشحال قدر چه و كند نابود هميشه براى را معين ميتوانست ميكردم همكارى
 كنم كم ام خانواده و معين زندگى سر از را شرشان هميشه براى ميتوانستم كار اين

  

 سر پشت را ام زندگى خطر بزرگترين كردم حس شدم خارج باغ آن از وقتى 
 گذاشتم

  

 را ماشينم هاى چراغ هم سر پشت دوبار سرهنگ خواسته طبق بود شده غروب 
 بود محموله رويت تاييد عالمت اين و كردم روشن و خاموش
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  داشتم خوشحالى با توام نگرانى يك جاده در راه طول تمام 

 ودمب اش دستگيرى شاهد كاش !!است كرده تمام را پيمان كار سرهنگ االن تا حتما 
!! 

  

 كردم روشن را تلفنم رسيدم كه خانه به 

 !!انداخت شك به مرا معين تماس بار ٢٧ پيام 

  

  بود سرهنگ خورد زنگ تلفنم كه بودم فكر در 

 پيش ميخواهيم ما كه طور آن چيز همه هميشه شدم متوجه تازه دادم كه جواب 
 نميرود

  

 يمانپ بود نگران سرهنگ پژمان دستگيرى وجود با !!بود كرده فرار راحتى به پيمان 
 بيايد سراغم به انتقام براى

 نامحسوس طور به ساختمان اصلى درب جلوى محافظتم براى را مامور چند شد قرار 
 ...بگيرم تماس او با مشكوك مورد هر ديدن صورت در خواست من از و دهد قرار

  

 بود شده سرد عرق غرق بدنم تمام نميكرد رهايم سرگيجه داشتم تب 

 ميزدند چنگ رخت دلم توى انگار بيامرز خدا عمه قول به 

 و خوردم را قرصهايم ، افتادم ميكرد معين كه كارهايى و ميكردم تب كه زمانى ياد 
 الكل و يخ و آب لگن در را پاهايم و گذاشتم سرم روى يخ كيسه گرفتم سرد آب دوش
 گذاشتم
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 بودم شده ماهرى دكتر چه كنم، آرام را خودم كردم سعى و گذاشتم آرامى موزيك 

 ميشود تر دردناك مريضى اوج در بودن غريب قدر چه 

 بودم شده دلتنگش 

 زد فرياد را نامش وجودم همه ناگاه 

 !!بود هايش عكس تماشاى روزها اين كارم 

  

 عکاسی دوربین مخترع"  

 دانست می اگر 

 جان بی عکس یک با زدن حرف ساعتها 

 آورد می آدم سر بر چه 

 !زد نمی اختراعی چنین این به دست گاه هیچ 

 !دارند جان هايش عکس که البته 

 گوید می من پریشان حال را این 

 ای دیوانه هیچ وگرنه 

 !"کشد نمی آغوش در و سد*و*ب نمی را موبایل ی صفحه 

 !ميكنم استشمام هم را عطرت عكسهايت از كه ام ديوانه قدر اين  

 و ازآغ نخواستى مرا ديگر تو كه اين كنم انكار هم قدر چه هر بودم تابت بى قدر چه 
 ...شد خواهد من مرگ پايان

  

 خبرى هم عماد از و بود گرفته تماس من با بار ٢٧ غرور كوه شدم نگران لحظه يك 
  نبود
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 !!! است افتاده عزيزم برادر براى اتفاقى نكند 

 لرزيد تنم همه و زدم يخ تب اوج در 

 اما بگيرم تماس معين با كه ميرفت دستم نداد جواب گرفتم تماس عماد با سريع 
 نداشتم هنوز را جراتش ترسيدم

  !!!طناز 

 داد جواب طوالنى بوق چند از بعد ، دارد خبر من عماد از حتما 

 ميلرزيد صدايش 

 بله؟ _ 

 خوبى؟ طناز سالم _ 

 خوبى شما عزيزم سالم _ 

 نميده جواب دارم كارش كجاست عماد زدم، زنگ موقع بد _ 

  

 كردم صدايش كرد سكوت 

 كجاست؟ عماد ميگم طناز _ 

 خوابه حتما _ 

  باشه خونه راه تو بايد االن تازه عماد چى؟ خوابه _ 

 بزنه زنگ بهت فردا ميگم بده اجازه جان يلدا _ 

  

 بودم شده عصبى حصابى 

 كردى برابر ٢١ نگرانيمو جورى اين مياد بدم شدن فرض خر از خيلى من _ 
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 عماد آخه ...آخه _ 

 چى؟ عماد واى _ 

 بيمارستانه _ 

  

 شد كنده جا از قلبم 

 بيمارستان؟ كدوم شده چش !چى؟ _ 

 شده بد يكم حالش عموش پسر انگار خوبه عماد _ 

  

  !من؟ معين !عمويش؟ پسر 

  

  

  !!!شد تار و تيره ديگر بار جهانم 

  

 مرز تا بار چند كه دارم خاطر به فقط راندم طور چه را بيمارستان مسير نميدانم 
 رفتم تصادف

  

 زدن نفس نفس شدت از كه اينقدر دويدم را طبقه ٦ تمام بود شلوغ آسانسور 
 ميداد خون بوى و ميسوخت ام سينه

  

  ميزدم صدا را خدا فقط ميداشتم بر كه قدمى هر 
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 انىپيش كه عماد به چشمم بود شلوغ عمل اتاق درب جلوى ميخواستم او از را معينم 
 افتاد بود داده تكيه ديوار به را اش

 است گريستن حال در بود معلوم و بود چشمانش جلوى دستانش كه آوايى 

 ميگريست و ميداد تكان سر كه سامى 

 گرفت اوج اش گريه من ديدن با سامى رفتم جلوتر 

 اومد در پا از آقام ديدى بابا؟ اومدى خانم يلدا اومدى _ 

  

 شدند من حضور متوجه هم ديگران سامى صداى شنيدن با 

 به ور برادرم نميشد باورم بود نفرت غرق خونينش نگاه كرد نگاهم و برگشت عماد 
 !!!است ايستاده رويم

  كردم نگاهش درمانده 

 شده چى عماد _ 

 يانم ميكشت مرا قطعا بودنش نگرفته سايرين و آوا و سامى اگر آورد يورش سمتم 
 ميزد فرياد گريه

 ارشك ببينى اومدى ميخواى؟ چى ديگه كشتيش آبرو بى كن گم گورتو اينجا از _ 
 نه؟ يا شده تموم

 كوفتن خودش سر به محكم كرد شروع 

 همون روى ! ژاله مثل كثافتى! خواهرمى تو كه من سر تو خاك ! من سر تو خاك _ 
  غيرت بى من به ننگ گذاشتى دست زخمش

  

 بود محال !؟ بيمارستان تخت روى من جانان جان !ميشنيدم؟ چه من خداى 

 شده چى بگين بهم خدا رو تو _ 
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 ب كه كرد پرت چنان را معين موبايل دور از و شد تر عصبى 

  

 خورد ام سينه قفسه ه 

 آشغال دختره ميكنه بازى فيلم دارى هم باز شده؟ چى _ 

 گاهن برو بميره ممكنه جراحى تيغ زير االن و كرد سكته آقام فقط هيچى شده؟ چى 
 كل و شده پخش اينترنت هاى شبكه همه تو كه االن كه عكسهات از ببر لذت برو كن
 كثافته پيمان معشوقه نامدار ناموس فهميدن آشنا و غريبه

  

  

  افتادم زمين روى ناتوان فهميدم را چيز همه 

   

 كنم؟ ثابت طور چه خدايا خدايا 

  بده نجات را معينم خدايا 

 !!معين حتى نميخواهم خودم براى هيچ ديگر 

  

 ار  آخرش جمله كرد بيرون حقارت با مرا عماد بمانم نگذاشتن كردم التماس هرچه 
 نميكنم فراموش هرگز

 رونبي گمشو زندگيش از نبودى اول روز از انگار كه كن گور و گم جورى خودتو برو _ 
  برو شهر اين از اصال

 !زندگيمون تو اومدى كه روزى به لعنت 
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  نداشتم را سايرين بار شماتت هاى نگاه و ماندن بيشتر روى رفتم 

 شمع برايم هميشه عمه كه همانجا بردم هايم كودكى امامزاده به را ام كسى بى همه 
 ميكرد روشن

  

 بكاهم قدرى ام زندگى هاى تاريكى از بلكه كردم روشن شمعى 

 نكردم خيانت عشقم به نگاه يك اندازه من ميدونى تو فقط خدايا 

  خوردم دلسوزيمو و حماقت چوب من ميدونى تو فقط خدايا 

 برگردان زندگى به را جانانم جان و بگير را من جان امشب خدايا 

 بردم سوال زير را اش مردانگى همه من نيست اين مرد اين حق 

  است بوده عاشقم جدايى و دورى مدت اين تمام در من معين خدايا 

 دبكش عذاب كه نباشد يلدايى ديگر ميخورم قسم ببخش اش خانواده به را معين 

  

 داشت هنوز را دستانش عطر چسباندم قلبم به را اش گوشى 

 بود اش گوشى زمينه تصوير باران و من عكس هنوز 

 بود داشته نگه را بودم فرستاده برايش عمه چهلم شب كه را پيامم آخرين 

  

 !شکستی را، من بشکنی بودی برگشته 

 نمیشد درمان بانمک جز ها زخم این 
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 بسازی نو از مرا اصال نبود ممکن 

 !نمیشد ویران کامال خرابه این تا 

 سد یک که رودی میکشد طغیان به کارش 

 باشد بسته دریا به را وصالش راه 

 …را خود رود نخواهد دریا اگر اما 

 …باشد خسته دویدن از رود اگر اما 

 نیست مهم تو برای اصال و ترسم می 

 !دخترانه های دلشوره این به لعنت 

 بگیری پس تعصب با کجایی حاال 

 !شانه؟ به شانه دیگران از مرا بغض 

 نیست خودم پیش من پرت حواس دیگر 

 را ها حرف تمام ماند نمی یادم 

 هستم تو دلتنگ که داند نمی كس هچ 

 را ها ظرف گذارم می نشسته وقتی 

 هم ها کوچه در زنم می بیرون ازخانه 

 هستم دربرف تو ردپای دنبال 

 شهر این عابرهای دربین شوم می گم 

 هستم حرف کم دختر یک اینروزها 

 گفتم، تو شهر از آمد بادی بار هر 

 گذشته موهایش بین از همین شاید 
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 دنیا هرچند منی، دنیای تومثل 

 گذشته رویایش خیر از اینروزها 

 شهر این های درخیابان تا شدم شاعر 

 باشم درگیر لعنتی جنون این با 

 است گاه تکیه یک پی در همیشه آهو 

 !باشم شیر درنبودت دادم ترجیح 

  

  

 بودم زخمى و ناتوان اى بره من آوردم مى در را بودن شير اداى من !!نبودم شير من 
 ...بود رفته ها گرگ گله به طفلش خونهواهى و عشقش ستاندن باز براى كه

  

 قديمى و كوچك اى خانه در را خودم و كردم باز چشم شدم بيهوش گريه شدت از 
 بودم نديده را كعبه من بود آرام و امن خانه اين قدر چه بودم امامزاده خادم خانه در يافتم
 نجاآ يقين به خدا خانه يافتم خانه آن در را خدا من كه زيرا بود كعبه جا آن كنم فكر ولى
 بود

 كه دردمندى براى خوبى ميزبانان معلولشان فرزند و خانم سادات و هاشم سيد 
 شدند بود نشناخته درست را خدا سالها

 مطمئن ها ثانيه آن در كه دادند نشان را خدا و ورزيدند مهر چنان غريبه من   به 
 كنم رد و بخواهم كه نيست چيزى كه رفيقم خدايم با اينقدر بودم

 حسن امامزاده ضريح جوار در را صبح نماز ميداد را عمه بوى كه خانم سادات با 
 خوانديم

 !!كند رحم ام غريبى به تا دهم قسم اش غريبى به را زاده امام داد يادم 
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 ستا كسى از تر پناه بى و تر پريشان دردمندى هنگام در قدر چه اعتقاد بى انسان 
 من و دارد خدايش با دل درد براى سجاده يك حتى و سقاخانه يك امامزاده يك حداقل كه
 كردم درك شب آن را اين

  

 وردآ خبر روز آن عصر بود رفته بيمارستان به من خيال آرامش براى كه هاشم سيد 
 بيايد هوش به منتظرند و است گذشته جانانم جان از خطر

 سجاده روى و شدم حال بى كه ميخنديدم گريه ميان چنان خبر اين شنيدن با 
  خدايم مقابل در خالص شكستن يك ميخواست طوالنى سجده يك دلم افتادم

 ...طوالنى گزارى شكر يك 

 ...باشم داشته عهد وفاى كه بود من نوبت حاال كرد اجابت را قلبم حاجت من خداى 

  

 كندم دل بود زده پيوند دنيا اين به مرا آنچه تمام از كندم دل 

  

 خوشنام و آرام هاى محله از يكى در محقرى سقف به تنها گذشتم ارث آن تمام از 
 كردم اكتفا شهر جنوب

 ار  وجدانم قدرى هاشم سيد معرفى با تربيت و اصالح كانون يك ورزشگاه در كارى 
 ميبخشيد تسكين

 دادم تشكيل پزشكى پرونده و رفتم دولتى بيمارستان يك به 

 !ميگفت معين كه بود چيزى از تر وخيم خيلى مغزم اوضاع 

 بود كرده پيدا افزايش روز طول در مدتم كوتاه هاى فراموشى تعداد 
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 كه ودب زندگى اين اما ميكرد ام كالفه نوبت گرفتن و بيمارستان در طوالنى هاى صف 
 بودم كرده انتخاب خودم

 آورد برايم را ترخيصش و معين سالمت خبر هاشم سيد 

 !بودم تنگش دل قدر چه 

 به ولى 

  

 نشوم نزديكش بودم داده قول خودم 

 كردم عوض را تلفنم شماره 

 بود ساخته ديگرى يلداى من از زندگى سختى بودم شده قوى 

 بودم شده بزرگ 

  باشم داشته ام خانواده و معين از خبرى كوچكترين حتى نميخواست دلم 

 ميكردم زندگى هايم خاطره و ها عكس با  

 ميديدم را ام طاليى مو دختر خواب شب هر 

 بود ام خانواده همه و معين سالمتى دعايم تنها 

 *** 

 ... میگیرد کـه دلـــم" 

 ... میشــوم که دلتنگـــ 

 ذهنــم هــای آشفتــگی الی البه 

 خاطــراتم تــرین نخورده دستــــ که آنجـــا 

 ام، داشتــه نگــه را 

 کنم پیــدا تــا میگــردم 
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 ... گذشتـــ زود که هایی لحظــه خوشی 

 من، روزهـــای این سهــم که 

 ...روزهـــا آن مرور شده 

 شد، من روزهای این زود چه 

 ....!!! هـــا روز " آن " 

  

  

 تنها و يكه داشتم هرچه از شده خالى يلداى من نداشتم ديگر را روزهايم آن ناجى 
 صبح به را شب و شب به را صبح ها نامردمى و امنى نا تمام هجوم زير شهر اين غربت در

  ميدوختم

  بودم خبر بى آينه از من و ميگذشت روزها گاهى 

 دبدزد ذهنم از را معين خاطره روزى ممتد هاى فراموشى اين ميترسيدم ميترسيدم، 
 اش مردانه صورت تصوير آورى ياد بى و جانان جان خاطره بى من كه روزى آن از واى و

 بگذرانم ساعتى زندگى تنگناى اين در هايش عاشقانه و ها اخم جذابش و بم صداى

 ...قطعا آورم مى كم قطعا 

  

 ٧١ قسمت پايان 

  

 عشق نامى نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٧٢ قسمت ٧٢# 
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 …اَم داده قول 

  

 ...گاهـــی 

  

 ...گاهـــی اَز َهر 

  

 ...را یادَت فانـــوس 

  

 ...کنَم روَشـن چلچلـه، بـی و چراغ بـی ها کوچه ایـن میان 

  

 منـــَــم؛ َهمان مَـن !راحـَــت خیالـت 

  

 خاطـــ ره بـی و خواب بـی َشبهای این دَر َهم َهنوز 

  

 میَزنـَم پَرسـه تاریك های کوچـه این میان 

  

تارهی هیچ بـه اَما   …کَرد نَخواهــَـم َسالم دیگـَری س 

  

 ! راحَت خیالَت 
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 بود ام خودساخته غربت اين در من حامى تنها اين و بود گردنم در معين اسم هنوز 

  رسيد من به نوبت باالخره بيمارستان در انتظار كلى از بعد  

 بودم كرده منتقل بيمارستان اين به تازگى به را ام پرونده 

 آمد مى نظر به دقيقى و مسن زن دكتر 

 كرد بررسى دقت با را ام پرونده 

 دارين؟ همراه موسوى يلدا خانم _ 

  

  ميكردم استفاده هاشم سيد خانوادگى نام از مدت اين تمام 

 دادم پاسخ و دادم تكان منفى نشانه به را سرم 

 ندارم باختن واسه چيزى من بگين خودم به هرچيه خير، _ 

  

 گفت معاينه از بعد و كرد نگاهم تر دقيق 

 پس؟ كجاست معين اين _ 

  

 :گفت و خنديد ديد كه را حالم افتادم من من به پريد رنگم كردم يخ خوردم جا 

 خوشگله خيلى گردنبندت _ 

  

 نداشت آمدن كوتاه قصد زند دكتر اما شد راحت خيالم و شدم جريان متوجه تازه 
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 تو هك اسمى اين از ميكنى، عوض پزشكتو و بيمارستان مدام ندارى؟ بيمه دفترچه _ 
 ميكنى؟ فرار گردنته

  

 هم ار  دردمندم قلب بيمارم مغز جز ميتوانست قطعا و بود زن يك جنسش زند دكتر 
 كند درك

 داره؟ درمانم روند تو اهميتى چه _ 

 بيمارى اين ، محض آرامش و روحيه درمان درصدش ٥١ از بيش تو درمان روند _ 
 نيست ميسر واست تنهايى به راه اين ادامه دنياست بيماريهاو نادرترين از يكى

 ديگه مرگه تهش چيه؟ چاره تنهام، من ولى _ 

 باشم راست رو باهات بزار _ 

  نرين تفره كه گفتم _ 

 دارى؟ مالى استطاعت باشه، تر دردناك و تر سخت شايد هم مرگ از تهش _ 

  

 نداشت وضعيتم در تاثيرى هم دكتر راستى رو حتى بودم شده رگ بى قدر چه 

 چى؟ براى _ 

 بيمارستان توى كه داره تحقيقاتى روش شمس پروفسور فقط رو بيمارى اين _ 
 ...هاش هزينه و خصوصيه

  

 ام گذشته همه از من ، بروم شمس دكتر نزد دوباره بود محال ، دويدم حرفش ميان 
 بودم كنده دل
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 ترلكن تبم و درد كه بدين بهم دارو فقط ، ندارم خصوصى بيمارستان پول من نه _ 
 كنم كار بتونم شه

  

 ذاشتگ اش شقيقه روى دست و برداشت صورتش از كالفگى با را عينكش زند دكتر 

 خشك ميشه تَر ش آميانه اصطالح رس زود مغزى پير ميشه، فلج داره مغزت _ 
  بيماريته بعديه عوارض كمترين از آلزايمر ! مغز آب شدن

  

 ينا شنيدن از كه دارم زندگى به اميد قدر اين ميكرد فكر كه بود باور خوش قدر چه 
 ميكشم زجر خبر

 ... است شده پير احساسم و مغز است وقت خيلى من نميدانست 

  

 ...بود معينم فراموشى من وحشت تنها نداشتم هراس دردها بدترين و مردن از من 

  

 نهاآ زندگى سخت شرايط كه نوجوانى هاى دختر ميان تربيت و اصالح كانون در كار 
 هم من وجود در انداخت مى ام نوجوانى ياد عجيب مرا گاهى بود كشيده ب ز ه سمت به را

 قطعا كه داشت وجود ميبرد لذت ها نبايد همه انجام از كه احمقانه شجاعت يك هميشه
 !!ميشدم مرتكب را ها بدترين نبود ام زندگى در عمه اگر

  

 هرگونه و فقر و اعتياد زاده يا و گسيخته هم از هاى خانواده دامان از دختركانى 
 جرمى

 بودند شده متولد اعتياد و جرم با ها آن از بعضى 

 گير گوشه تعدادى و پرخاشگر تعدادى 
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 ميديدم ناچيز كنارشان در را هايم بدبختى و ها غم همه 

 بود كشته را او بود گرفته قرار پدرش تجاوز مورد كه دخترى 

 خود به مجبور را او معتادش شوهر و بود كرده ازدواج زور به كه اى ساله ٢٥ دختر 
 يك وا از باالخره و بود گذاشته داغ را بدنش تمام بود كرده امتناع چون و بود كرده فروشى
 بود ساخته اى حرفه مواد ساقى

   

 عاشقى زن نهيب ناجى نه داشت وجود عمه مثل اى معجزه نه هيچكدام زندگى در 
 ...من معين چون

  

  بمانم پيشش وقتى چند كرد مجبورم خانم سادات نبود خوب ام جسمى حال 

 سىك شمس پرفسور جز كه بود مصر همچنام زند دكتر ميكردم تب هرشب تقريبا 
 ودب نظير بى خودش حرفه در مرد پير آن داشت حق كند متوقف را بيمارى اين نميتواند

 بيمارى اين با زندگى شرايط ترين سخت با فرار و جدايى و دورى ماه هشت اين در 
 بودم آمده كنار

  عمه نماز چادر با 

 ام خانواده و عماد هاى فيلم 

  

 ...جانانم جان بازى خاطره با 

  

 معينم آلود خون تن و معين و پيمان گيرى در ، شب آن اما بودند هم ها س*و*كاب 
 بود بدترينش
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 تنها شبها كه است بيشتر ماه ٢١ نبود يادم زدم صدا را نامش بريدم كه خواب از 
 !!! ميخوابم

  

 هاى گونه با زده وحشت كه زمان كنارت،آن در "او " بودن است ضرورى نياز چه 
 :ميكند زمزمه و ميفشارد آغوش در را تبدارت تن و ميشوى بيدار س*و*كاب از خيس

 ...كنارتم هميشه من نترس بود خواب يك فقط  

  *** 

  

 با رانىنگ با خانم سادات آمد نمى پايين كرديم كار هر قبل شب از بود شده ممتد تبم 
 را وقعشت اصال بردند بيمارستان به مرا شب نيمه و گرفت تماس زند دكتر شخصى تلفن
 شود من راز شدن مال بر باعث پزشك يك فداكارى كه نداشتم

 م زدن سرباز دليل مالى مشكل ميكرد فكر كه زند دكتر 

  

 ينا به شبانه را دكتر من معرفى و وساطت با است شمس دكتر به مراجعه براى ن 
 بود آورده بيمارستان

 دش شوكه من ديدن با بود آمده فقير و تنها زن يك به كمك هدف با كه شمس دكتر 
 ...ودمب رفته حال از ندهد خبر معين به كنم التماسش نتوانستم كه بود بد حالم اينقدر

  

 شدم خوشحال بود كنارم خانم سادات تنها اينكه از آمدم هوش به كه وقتى 

 دخترم؟ بهتره حالت _ 

 اينجام؟ ساعته چند _ 

 كرد نوازش را صورتم 
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 اومده بند تبت شفاست دكتر اين دست نشده، ساعتم يك هنوز _ 

   

 :گفتم هراسان 

 ببينمش بايد كجاست شمس دكتر _ 

 مادر ميكنم صداش االن _ 

 اما بود شديد خونش كشيدم دستم از را سرمم سوزن خودم رفت كه خانم سادات  
 يجهسرگ و بودم سست هنوز بود داده خبر معين به قطعا نبود جايز ماندنم نداشت اهميتى
 نتوانست اما كرد غر غر به شروع ديد وضعيت آن در را من و شد وارد كه پرستار داشتم
 بروم بيمارستان آن از كه بودم كرده جمع را توانم همه شود مانعم

 شدم مواجه خانم سادات و شمس دكتر با راهرو در 

 كرد نگاهم تعجب با دكتر 

 كنى؟ فرار ميخواى هنوز يلدا _ 

 باشين نداده خبر معين به اميدوارم مريضتون اصرار محرم و منى دكتر شما _ 

  

 :گفت و زد موجهى لبخند 

  نامدار خانم كنه مشورت همكارش با درمان پيشرفت واسه ميتونه دكتر ٢ _ 

  

 خواندم آخر تا را حرفش معنى 

 مغز نه قلبه تخصصش همكارتون بود اى مسخره توجيه !! كه واقعا _ 

  

 داد تحويلم لبخند نوع همان از باز 
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 درد ىوقت بشه درمان قلبت كه وقتيه كه ميشه حل وقتى تو اصلى مشكل اتفاقا _ 
 االنم تحقيقاتمه، سال ٣٣ نتيجه اين ميشه بيمارى اين پيشرفت مانع كنه پيدا التيام قلبت
 ٢٢ داقلح وضعيتت شدن ثابت واسه بمونى سرپا بتونى ساعت نيم از بيشتر نكنم فكر
 حركتى هاى اندام دستور و كنترل به احتياج رفتن راه نكشى اضافه كار مغزت از بايد ساعت
  باشى ثابت بهتره داره مغز توسط

  

 بودم نجنگيده احساسم و خودم با ماه ٨ برسد معين تا بمانم حركت بى بود محال نه 
 جز ها عكس آن براى جوابى چه ببينمش ماه ٨ بعد اگر من شوم تسليم راحت حاال كه

 ...دارم شرم من هم باز باشد داده توضيح طلوعى سرهنگ هم قدر هرچه !دارم؟ شرمندگى

 گفت بلندترى صداى با دكتر ميرفتم بايد گرداندم بر رو 

 شن مانعت بدم دستور ميتونم ميكنى؟ خودكشى دارى _ 

 داد قسمم نياورد طاقت دلش خانم سادات 

 نيست خوب حالت مادر نرو عزيزات خاك ارواح رو تو يلدا _ 

 كن كمكم خدا رو تو ديگه بيمارستان ٢ ميريم _ 

  

 تنگف براى حرفى ديگر شمس دكتر گرفت را بغلم زير هميشه مثل و مهربانى با 
  نداشت

  رسيديم كف هم طبقه به و شد باز آسانسور در 

 !!!بود من معين !!ديدمش 

  كردم پنهان جمعيت ميان را خودم 

 هم هايش كارمند از نفر ٢ بود هراسان شد بيمارستان وارد زنان نفس نفس 
 بودند همراهش
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 !!!بود شده عوض قدر چه 

 بود شده شكسته و الغرتر خيلى 

 !!بودمش نديده ريش هجم آن با حال به تا 

  بود پوشيده مشكى پا تا سر اوقات اكثر مثل 

  بود جو و جست يك درگير و غم از پر نگاهش 

 كشيدم را خانم سادات دست و شدم پنهان ديوارى پشت شد متفرق كه جمعيت 

 بريم بايد بيمارستان پشتى در از _ 

  

 رفتن راه حتى ميكرد كمكم و بود گرفته را بغلم زير ميداد انجام ميگفتم هرچه بيچاره 
 بود شده مشكل برايم قدرى

 يرمبگ ماشين تا بنشين همينجا_ گفت خانم سادات رسيديم خروج در به باالخره 
 كنيم سوارت همينجا بيام

 تانمدس ميان را ميرفت گيج شديد كه سرم و نشستم پله يك روى نداشتم نا واقعا 
 تا ماقتمح با را معين كه من به لعنت مينواخت ريتميك بودمش ديده وقتى از قلبم گرفتم
 ...بود شده شكسته خيلى من مرد بردم سكته و مرگ مرز

  

 ورط بود كشيده جنون به مرا ديدنش ثانيه چند همان قدر چه !شدم گذشته محو من 
  ميكشيدم نفس ديگرى

 اخداي ميبودم؟ مرد اين عاشق وار ديوانه چنين بايد بود جدايى سرنوشتم اگر چرا 
 نيست اجر به رنجى هيچ نيست حكمت بى كاريت هيچ ميگه هميشه خانوم سادات

  چيه؟ عشق اين حكمت 
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 قطع كامال بيرون دنياى با ارتباطم ميكردم تجسمش و ميكردم فكر معين به وقتى 
 ميشد

 خود به منحصر و ارزشمند قدر چه عطر اين ميكرد تسخير را جانم همه عطرش 
  خواستنى و تلخ بود معين

  بودم غرق خاطراتم و گذشته در و بودم بسته را هايم چشم 

 ميفشردم محكم دستانم ميان را سرم 

  

  !! عطرش 

 ميشود باز ناخودآگاه چشمانم ميگذارد پايم روى كه را سرش 

 من پاى روى را سرش كودكى چون است زده زانو زمين روى كه است معين اين 
 !است؟ گذاشته

  ميلرزد هايش شانه 

  است زده خشكم نيست كردنى باور خدايا 

  ندارم را حركتى كوچكترين انجام توان 

 !ميبينم؟ رويا 

 !!بس و هستيم دنيا اين در ما فقط انگار است شده متوقف جهان و زمان همه 

 ميكشاند جنون به مرا گريه با توام مردانه و بم صداى اين خدايا 

  معرفت بى ، معرفت بى اى _ 

  

 !ميخواند؟ معرفت بى مرا 

  نباشم عذابش دليل وجودم با تا كردم جدايى خرج را معرفتم همه كه منى 
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 است شده ضعيف قدر چه مرد اين و ام شده الل ندارم زدن حرف توان من 

 نداشتم آرامش ثانيه يك حتى روزه هر ٢٢٧ كشتى منو تو يلدا كشتى منو كه تو _ 

  معرفت بى كشتى منو تو 

   

  

 كنم نوازش را موهايش مشكى خرمن ميخواهد دلم 

 ؟ آورد نمى باال را سرش چرا 

 و است گرفته صورتش روى را چادرش است ايستاده رويم به رو خانم سادات 
  ميگريد

  دارد شدن دريا خيال ام ماهه ٨ بغض 

 شسر  روى را سرم و ميگيرم آغوش در را سرش ميكنم گريه مهابا بى ميشود شروع 
  ميگزارم

 ميلرزيم گريه شدت از دو هر حال 

 كردم؟ چه مرد اين هيبت و غرور با كردم كار چه 

 ميكند بلند را سرش 

  خودش براى است دريايى نگاهش 

 ندارم را كردنش نگاه توان 

  ميكند بارانش سه*و*ب و ميبرد صورتش جلوى و ميگيرد را دستانم 

 ...است نشده تمام هنوز من اشك 

  است پايين سرم 
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 ميكند پاك را اشكهايم دست پشت با 

  من عزيز نكن گريه ديگه تو خدا رو تو نكن گريه _ 

  

 بود؟ بخشيده مرا 

  

 كردم جمع جمله اين گفتن براى را توانم همه 

  معين برو اينجا از _ 

  

 شد تمنا و عجز و غم سر تا سر نگاهش 

  انصاف بى آخه برم كجا ؟ برم كجا من نگو، ديگه نگو _ 

  

 دور معين از بايد من نبود من كار زدن عهد زير بودم، كرده عهد خدايم با من 
 ميشدم

 كنم بازى عشقى بى نقش بودم مجبور 

  

 ، از ندارم دوستت _ 

  ميكردم زندگى راحت داشتم برو زندگيم 

  

 شدم بلند جايم از رحمى بى با 

 شد بلند استرس با 
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 ...عالم گاه تكيه ترين محكم و بود استوار و قرص هنوز من كوه 

  بكشم آغوشش در بار آخرين براى ميشد كاش 

 گرفت محكم را هايم شانه برداشتم كه را اول قدم ميرفت بايد ولى 

  ميكنم خواهش ميكنم خواهش يلدا _ 

  

 باز يادن بود قدم يك همان تنها توانم ولى برداشتم را بعدى قدم ميبودم محكم بايد 
 ...كردم صعود نه كه سقوط آغوشش در من و شد تيره

 *** 

 بود يخ چپم دست جز تنم همه آمدم كه هوش به 

 بود دوخته چشم من به و بود گرفته دستانش ميان را دستم گشودم را چشمانم 

 داشت حرف قدر چه نگاه اين 

 بود بغض پر صدايش 

 خوبى؟ عشقم _ 

  

  گفتنش عشقم شنيدن از ميكردم حض قدر چه 

  گرداندم بر رو ام باطنى ميل خالف بر 

 هستم معين خود بيمارستان در فهميدم اتاق پنجره از 

 آوردى؟ اينجا منو چى واسه _ 

  ؟ دختر تو آخه خودت با كردى چه ، شى خوب بايد چون _ 

 القط بود قرار ، بهترم خيلى نباشى اگه البته شم خوب ميتونم هم تو بدون من _ 
 شد؟ چى بگيريم
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 گذاشت ام پيشانى روى اى سه*و*ب  

 نكن فكر شدنت خوب جز چى هيچ به كن استراحت هيس _ 

  نميتونم باشى تو كه وقتى تا _ 

  

 ...ميكشيدم زجر قدر چه بودن رحم بى حد اين تا براى من ميداند خدا 

  

  ميشه رفع خطر بگذرونى رو امشب باش آروم فقط ميرم _ 

  

 نشدم هايم خواهرانه حريف چرا نميدانم شد بلند كه جايش از 

 كجاست؟ عماد _ 

  

 نيست؟ اينجا عزيزم برادر چرا كه بودم كنجكاو 

  

  كشيد موهايش بين پنجه 

  كنه اذيتت باز هاش حماقت با نميزارم شه نزديك بهت نداره حق _ 

  

 ...بگيرد دل به كينه برادرش از نميتواند وقت هيچ خواهر يك كه ميداند كسى چه 

  

  كرد پلى را كالمى بى آهنگ و رفت اتاق صوتى سيستم سمت 
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 انتخاب همه مثل كه آهنگى آرامش ماندم من و كرد ترك را اتاق شكسته و صدا بى 
 بود عالى هايش

 ...بود نهفته شدن سبك و آرامش از موجى اينبارم گريه پشت 

  

  

 بود من آرام خواب اولين اين ماه ٢١ اين از بعد شايد 

 باشد تختم كنار قبل مثل ميخواست دلم شدم كه بيدار 

 ...نبود اما 

 نباشد بود كرده سعى حرفهايم خاطر به حتما 

  ميداد نشان را شب نيمه اتاق ساعت و بود تاريك هوا 

 ؟ بود رفتن وقت 

 بود شده بهتر خيلى حالم 

 ايدب نداشتم اى چاره ولى بيمارستان اين داروى تنها معين حضور و عطر ميدانستم 
  ميرفتم

 كردم باز را اتاق درب پاورچين و آرام و برداشتم كمد داخل از را هايم لباس 

 داده هتكي ديوار به را سرش اتاق درب كنار دقيقا صندلى روى معين نبود كردنى باور 
 بود رفته خواب به خسته و معصومانه قدر چه بود رفته خواب به و بود

 ميكردم نوازشش و سيدم*و*ميب را اش گونه ميخواست دلم 

 بود سبك من مرد خواب 

 كردم گم را پايم و دست گشود كه را هايش چشم 

 شد بلند جايش از هراسان 
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 دارى؟ احتياج چيزى شده؟ چى ؟ شدى بلند جات از چرا _ 

  

 بود مسترس قدر چه 

 نميكنى؟ ول منو چرا _ 

 كنم؟ ول زنمو بايد چرا_ 

  

 گفتم و زدم پوزخندى 

 هك كنى پاك ات شناسنامه از رو نحس اسم اين بود قرار نبودم؟ زنت ماه چند اون _ 
 شد؟ چى

  

 ورد ازم و نباشى عشقم نكردم فكرشم وقت هيچ نباشى زنم خواستم اگه حتى _ 
  كنم ولت و باشى

  

 گفت تلخى بغض با را آخرش جمله 

  

 االن كندى دل تو روزها اون !!نميخونه هم با كندن دل و عشق گفتى بهم يادته _ 
 !! من

  

 بكنيم دل تو و من محاله _ 
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 عالمت به را ام اشاره انگشت زدم پس را آمد جلو صورتم نوازش براى كه دستش 
 آوردم باال تهديد

  

 اينكه واسه خودم هاى حماقت واسه تو، بدى واسه نه ، نامدار معين كندم دل _ 
 كنيم رباو بيا ، كندم دل نباشه راه در بدى جدايى اينكه واسه كندم دل بشيم آروم جفتمون
  بود اشتباه اولش از جداست تو و من راه

   

 ، نداره وجود همديگه جز گريزى و راه ما واسه ، چرندياته !! هذيونه همه اينا _ 
  طوره اين كه من واسه حداقل

  

 دلت وقت هر و باشم زنت خواست دلت وقت هر بگى؟ زور ميخواى باز چيه _ 
 ذره يه اگه دارم دوست جديدمو زندگى من ، هرى بگى بيرونو خونت از بندازيم نخواست
 نگيرى وجدان عذاب و نميرم ميدم قول بردار سرم از دست قائلى حرمت واسم

  

 پرستارها همه كه برد باال طورى را صدايش 

  

 كشيدند سرك ما سمت 

  كن بس يلدا كن بس _ 

  

 نشست صندلى روى درمانده و آورد پايين را صدايش قدرى 

 نميتونم تو بدون نميفهمى چرا _ 
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 بودم شده رحم بى 

 يامب ميدم قول منه مرضه نگرانيت و درد اگه بتونى، كن سعى هم تو ميتونم من _ 
 بردار سرم از دست فقط باشم شمس دكتر نظر تحت بيمارستان

  

 !! مطيع و درمانده بود شده مطيع معين 

  

 شب؟ وقت اين برى ميخواى كجا _ 

  خونم _ 

 خونت؟_ 

 اشتمند تو زندگى توى و تو با كه آرامشه حداقلش اما نيست تو قصر شكوه به آره _ 

  

 نگفت اين جز هيچ اما شكست كرد بغض 

 ميرسونمت _ 

  

  بود من اطاعت نوبت اينبار 

  

 فرمان پشت عصبى حالت با ولى سكوت در خودش كرد باز برايم را ماشين در 
 نشست

 تمبس را كمربند خودم و شدم مانع كه ببندد را كمربندم هميشه عادت طبق شد خم 
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 دايته را فرمان چپش دست با كرد راندن به شروع بعد و كرد نگاهم خيره ثانيه چند 
 شا شقيقه روى محكم را انگشتش و بود داده تكيه پنجره به هم راستش دست و ميكرد
 ميشد خيره من به بار چند حداقل دقيقه ٢ هر ميداد فشار

 مرا ميرفت كه ممتدى خيابان و رو روبه به فقط خشك و سرد ظاهر به من نگاه اما 
 !!بود مانده بكشد دوباره جدايى به

 را جدايى انگيز غم جشن اين و ميزد آب به گدار بى كه ماه اسفند باران از امان  
 ...آراست مى تر محزون

  

 بغض و من 

 بارانم عاشقم ميدانست كه معينى 

 و بكر خلوت و بارانى لحظات آن در معين نظير بى انتخاب كه سياوش آهنگ و 
 بود ماشين در مان دونفره

  

  هنوز دارم دوست بارونى 

 میاره یادم رو تو چون 

 منی پیش میکنم حس 

 میباره بارون که وقتی 

  هنوز دارم دوست بارونو 

 سرپناه و چتر بدون 

  دلم حرفای که وقتی 

 آه یه توی   میگیرند جا 
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  میرفتیم شونه به شونه 

 بارون جشن تو تو و من 

  خیسه و نیستی تو حاال 

 خیابون و من چشمای 

  میرفتیم شونه به شونه 

 بارون جشن تو تو، و من 

  خیسه و نیستی تو حاال 

 خیابون و من چشمای 

  

 روز یه داشتی دوست بارونو 

 رو پیاده خلوت تو 

  ما پاییزی پرسه 

 تو دست داغ مرداد 

  روز یه داشتی دوست بارونو 

 من ی پرسه هم عزیز 

 پام به پا دوباره بیا 

 بزن قدم ها کوچه تو 

  

  میرفتیم شونه به شونه 

 بارون جشن تو وتو، من 
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  خیسه و نیستی تو حاال 

 خیابون و من چشمای 

  

  

 كردم نگاهش كرد نگاهم ميلرزيد صدايش 

 دارى؟ دوست بارونو هنوزم _ 

 (تو و من براى است عاشقانه ترين زيبا بارون ) 

  

 ...ندارم دوست ديگه بندازرو يادم رو تو كه هرچى من _ 

  

 اى زده بند عطرش و اسم با را وجودت وقتى عشق انكار است سخت 

  

 ٧٢ قسمت پايان 

  

 بخشنده ايزد نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٧٢ قسمت ٧٢# 

  

  گفتم آرام صداى با رسيديم كه خانه نزديك 

 دار نگه همينجاست _ 
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 :گفت و كرد نگاه را خيابان تعجب با 

 !آزادى؟ ميدون وسط _ 

  

 درست اومدن ماشين اين با ميكنم زندگى من كه اى محله تو زاده ارباب ببين _ 
 و شده له آرزوى يه شده اونجا واسشون گازى موتور يه داشتن حسرت ها خيلى نيست
 نميشه رخشت اين نصف قيمت بزاريم هم روى هم رو محله كل سرمايه اگه ممنوعه

  

 :گفت كالفه 

 برى؟ تنها بزارم شب وقت اين _ 

  

 :گفتم و زدم پوزخندى 

 كن نگاه رو قرمزها گنده س*و*اتوب اون ثانى در گرفتم، ياد خوب رو تنهايى _ 
 هم بزرگتره تو ماشين از هم ميرم اون با من روزيه شبانه تندرو س*و*اتوب اسمش
 نميمونه كسى دل به شدنش سوار حسرت

  

 از ار  كاپشنش و كرد متوقف خيابان كنار را ماشين ميگرفت نشنيده را هايم متلك 
 كجا؟ پرسيدم و شدم پياده تعجب با شد پياده من قبل و برداشت عقب صندلى

 گفت ميشد نزديكم كه حالى در  

 كسى جز منم نمونه كسى دل به تندرو س*و*اتوب شدن سوار حسرت ميخوام _ 
 !!ديگه ميشم حساب

 كرد پيچم قنداق و كرد محكم را اش يقه و انداخت دوشم روى را كاپشنش 

  برگرد نيار در بازى مسخره _ 
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 نآ در شديم سوار و رسيد كه س*و*اتوب برد ايستگاه سمت به و گرفت را دستم 
 خورد رقم ام زندگى پالن ترين دار خنده جدى لحظات

 !!! تى آر بى س*و*اتوب بر سوار نامدار معين 

 او اما نشستم زنانه قسمت در كردم او به را پشتم باشم دار خود كردم سعى اما 
 بود زده زل من به و بود ايستاده پنجره كنار همانجا

 هاى بچه دختر چنان كنارش در قلبم بود داشتنى دوست و خواستنى عجيب 
 ميشد تاب بى هنوز دبيرستانى

 اش رسمى زن نميشد باورش كه خواندم نگاهش از شدم پياده و رسيديم كه وقتى 
 باشد ساكن اينجا

 كرد نظاره تعجب با را خانه رسيديم كه در جلوى كرد ام همراهى خانه تا صدا بى 

 است؟ طبقه ٣ _ 

 آره _ 

 ان؟ كى هات همسايه _ 

 شد؟ تموم ، ميشينن عروسش و پسر هم باال طبقه زنه بيوه يه خون صاحب _ 

 چى؟ _ 

  ببيننت بده واسم كه برو آره اگه ، جوييات باز _ 

  

 بود مانده جا گلويش در حرفى انگار بود گرفته ضرب زمين روى پاهايش با 

 بده بهم تلفنتو شماره _ 

 كنى؟ چكم بزنى زنگ لحظه هر كه _ 

 بپرسم زنمو حال ميخوام فقط نه _ 
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  نكنى زنم زنم اينقدر ميشه _ 

  بده رو شماره پس _ 

 ميزنم زنگ بهت برو _ 

 بمونه؟ پيشت نميشه بود همراهت كه خانومه اون _ 

 داشته مشكلى تنهام وقته خيلى منم داره زندگى ى بچه و شوهر خودش چون نه _ 
 برگردى؟ ميخواى طورى چه حاال ، هست خونه صاحب باشم

  

 دادم لو را نگرانى حرفهايم در باالخره و بودم نگرانش 

 بودم هايش خنده اين تنگ دل قدر چه بود شده خوشحال خنديد 

 !! روزى شبانه تندرو قرمز س*و*اتوب _ 

  

  چرخاندم قفل در را كليد و خوردم را ام خنده 

 زد صدايم و برگشت و رفت قدم چند 

 يلدا _ 

  

 گفتم كالفه 

 ؟؟؟ بله _ 

 و بخور قرصاتو ، ميزنم رو خونه زنگ ميام نزنى زنگ بهم ديگه ساعت ٢ تا اگه _ 
 باش خودت مواظب خيلى بخواب
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 جوالن دخترانه مدرسه در جلوى كه بود شده نوجوانى هاى پسر شبيه رفتارهايش 
 ميدهند

  بستم را در و شدم خانه وارد و دادم تكان سر 

 شد خواهم تر تنگ دل هميشه از امشب ميدانستم 

 ...ميدانستم 

  

 اما ردمك باز را در سريع بود سرد هوا ندادم را كاپشنش افتاد يادم تازه رفت كه وقتى 
 بود رفته بود شده دير

  است مريض قلبش جانم جان خدايا 

  ميكشد نفس سخت فهميدم امروز 

 ...نخورد سرما سپردمش تو به خدايا 

  

 وتاهىك پيام به اما برميگردد و ميكند عمل حرفش به حتما نزنم زنگ اگر ميدانستم 
 كردم اكتفا

  

 شمارمه اين " 

 "يلدا 

  

 داد را پيامم جواب كه نكشيد طول بيشتر ثانيه چند 

 "… میمیرم بزنم ، توست قید شاهرگم" 
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 مرا بارها و بارها ميتواند اش جمله يك همين كردم احساس كه لرزيد چنان دلم 
 !!بيارايد عشقش جنون به قبل برابر هزار

 ...داشت خواهم خاصى آرامش تابى بى و دلتنگى اوج در امشب 

  

 *** 

 رس معين تاكسى گرفتن حال در كوچه سر شدم آماده كانون به رفتن براى صبح 
 بود پياده شد سبز راهم

 گفتم كالفه گفت بخير صبح لبخند با 

 باز؟ اسيرم بعد اين از باشى جا همه و هميشه قراره _ 

 بود شده رام حال كه بود نشده رام عاشقى بود شده عوض قدر چه  

 ميكنه كار كجا زنم بدونم حقمه بعدم آوردم، جديدتو داروهاى _ 

 ركد اينو ميخواى كى شده تموم ما رابطه كردى؟ شروع كردناتو كنترل باز معين _ 
 كنى

  

 :گفت كند توقف كرد اشاره تاكسى به كه حالى در 

 شو سوار زشته هيس _ 

 منگريست را خيابان پنجره از فقط حرص با مسير طول تمام در و شدم سوار كالفه 

  

 لد باز و رفت ام بدرقه از بعد و كرد تحسينم ولى كرد تعجب هم كارم محل ديدن از 
 همين تاس بوده سهمش كسى بى و تنهايى سالها كه كسى براى نميدانست ، كرد ترم تنگ
 !آورد؟ مى بار به عادتى بد محبت جرعه چند
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 بود پريده معين بوم سمت باز جلد كفتر يك مثل حواسم كارى ساعات تمام 

 :گفت ها بچه جلوى و شد وارد نظافتچى كه بودم باشگاه در 

  منتظرتونن در دم شوهرتون خانم 

  

 ودب شده دوخته من به ام كرده ازدواج نميدانستند كه دختركانى زده بهت هاى چشم 
 فقط بود فايده بى زدم سوت هرچه و بردند هجوم پنجره سمت به جمعى دست بعدم و

 جمل ميتوانستم

  

 بشنوم را اتشان 

 ايه تيكه عجب آدمه؟ اين له له اوه _ 

  

 داره رديفى و خوف هيكل و قد چه _ 

  

 ام جذابيتو خداى اين ميترسيدى چون دارى شوهر بودى نگفته جون يلدا اووووف _ 
 بزنيم؟ قُر ش داغونا به در

  

 تابلوئه تيپش و ماشين ها داره مايه طرف _ 

  

 هم چشمارو ببريم فيض بردار دوديتو عينك جون _ 
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 وردآ باال را سرش پنجره پشت رفتنم محض به رفتم ديگر پنجره سمت تعجب با 
 ىحت كه دختركانى براو دلم و بود آمده ساده العاده فوق اتومبيل يك با بود قوى حسش
 سوخت عجيب نميديدند خواب در هم را ماشين همين

  

 شارها ساعتش به بزنم، لبخند شدم مجبور آبرو حفظ براى و داد تكان برايم را سرش 
  است منتظر گفت و كرد

 زا مهربانانه سر دادن تكان و لبخند با و زدند سوت و جيغ همراه كف برايش دخترها 
 كرد تشكرد ها آن

  

 سوار دخترها و همكارها تيزبين نگاه زير و كنم جمع را وسايلم شدم مجبور 
 گفت لبخند با بستم كه را در شوم ماشينش

  قوى مربى خانم خدمت قوت خدا و سالم به _ 

  

 گفتم و كردم نگاهش حرص با 

  نه؟ نيستى كن ول_ 

 گفت و آورد در حركت به را ماشين ريلكس خيلى 

 نه _ 

 جداييه تهش وقتى ميدى عادت محبت و خوبى به منو و زندگيم تو مياى باز چرا _ 

 كردى انتخاب تنهايى خودت تو رو انتها اين _ 

 گذاشتم احترام انتخابت به من و كردى انتخاب همينو يبار هم تو _ 

 تثاب من به تو زمان اون نيستن مناسب مقايسه واسه متفاوت اتفاق دوتا يلدا _ 
 خوش من با كردى ثابت گرفتى ياد رو دروغ و كارى پنهان فقط من با زندگى از كردى
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 ميشه همين تهش اجبارى ازدواج كردم فكر من ديگرانى با پنهانى خوشى دنبال كه نيستى
 باشيم هم عاشق اگه حتى

  مادرشو اعتماد همراه بودم داده دست از رو ام بچه من زمان اون 

  داشتم هواتو دورادور هميشه كنم خالى پشتتو نخواستم وقت هيچ اما 

  

 قانع كامال داليلمم ميدى كشش دارى الكى بدم ادامه باهات االنم نميتونم من _ 
 خصوصى و است كننده

 شديم رد هم روى از وقته خيلى ما بهتره جفتمون واسه اينجورى بدون اينو فقط 
 يگهد يبار ميشه باعث فقط بشه رسيدنمون هم به باعثه نميتونه هم گرفتن عقب دنده
 شيم رد هم روى از بدتر اينبار

  

  

 باشد آرام ميكرد سعى اما بود شده كالفه 

  

 بدم فرصت خودم به بكنم خودمو سعى ميخوام _ 

  

 منى؟ با فرصت اين دنبال چرا آوردم سرت كه باليى و عكسها اون جريان بعد _ 

  

 شد خيره رو به رو به و كشيد عميقى آه 

  

 اندازه قسم خوبمون لحظات همه به اما آخرى اين جز داشتم ازت چيزى هر توقع _ 
 كه درك به گفتم حتى ترسيدم حماقتت از من كردى خيانت بهم نكردم حس ام لحظه يك
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 اپ و دست آدم يه بودم شده نبود بند جا هيچ به دستم ولى نجاتشه وقت االن ديدن همه
 حتى هنميتون اما كنن پر پر ميخوان حقه و ترفند با عزيزشو كه شده الل و شده زنجير و غل

 بهوش وقتى اما داد دستم كار باالخره و بود خراب بود دوماهى هم قلبم وضع كنه آگاهش
 قضايا دبع كه سالمى شن مطمئن و بگردن دنبالت كه بود اين گفتم كه اى جمله تنها اومدم
 هك نيست روزى عماد باشه آورده سرت باليى پيمان بوديم نگران ماه ٨ اين همه فهميدم رو
 شده داغون ، بخوابه نره شام بى و خراب حال و شرمنده و نگرده دنبالت بغض با و آواره
  بچه

  

  

 دلتنگش هم من و بود عمادش نگران دلسوز پدر چون هنوز 

 كردى؟ پيدام گفتى بهش _ 

 نداره حق كردم حكم شد كه دار خبر ولى نميزنم هم حرف باهاش ماهه ٨ من _ 
 ببينتت بخواد

  

  ميميره نزنى حرف عماد با تو _ 

 ودنوب گاه تكيه چى، يعنى ناموس بگيره ياد تا كشيدم زحمت واسش سال اينهمه _ 
 گگر  تا هزار بين كنه آواره و برونه داره مريديمو ادعا كه منو ناموس اينكه نه ، دادم يادش
 ماه ٨ و كنه حكم من جا نداشت حق ولى ميزد گوشت زير شب اون ميتونست ، شهر اين
  بزنه رقم تو واسه آوارگى و ما واسه نگرانى

  

 نمك سكوت كردم سعى شدم نگران بود سرخ كامال صورتش رنگ بود شده عصبى 
 از واقعا رگشتب مترى نيم رنگى قيقى بستنى يك با و كرد توقف فروشى بستتنى يك جلوى
 يخوردمم كه را بستى كنم قلقى بد باز نميخواست دلم ميشدم شاد هميشه بستنى ديدن
 من به بود زده زل خاصى نگاه با مدت تمام
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 گفت بغض با آخر و 

  بودم كارات همه دلتنگ قدر چه _ 

  

  سيد*و*ميب را ام پيشانى هوا بى امروز كه بود چندمى بار اين 

 تا بردم پناه خانه به سريع كه بود تلخ اش خداحافظى اينقدر رساندم كه خانه به 
 نشود رفتنش مانع هايم اشك

  

 بود شده شروع كردن عاشقى دوران تازه 

 ... ميشود وصال چندان دو عشق طعم فراق در 

  

 هب بار چند بودم شده تاب بى و بود گوشى به چشمم يكبار دقيقه يك هر شب تا 
 !!زدم نهيب خودم

 نبود روشن خودم با تكليفم 

 بردارم عشق از دست بود محال كه بود اين داشتم يقين كه چيزى تنها 

  

 زمين بود مانده كم كه پريدم آشپزخانه از چنان آمد در ام گوشى صداى باالخره 
 بخورم

  بود خودش 

 بود جانان جان 

 دادم پاسخ زنگ چند از بعد و كردم صاف را صدايم و كردم سرفه چند 

 بله؟ _ 
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  خانومى سالم _ 

 بده سالم بزرگتر به بايد كوچكتر كه نميدى گير عجب چه سالم _ 

  

 گفت و كرد كوتاهى خنده 

 ؟ نكنى عمل و بگم _ 

 نميكردم عمل گفتى هرچى به بگى ميخواى _ 

 خوبى؟ ، كنم استفاده ديگه اصال ماضى هاى فعل اين از نميخوام عزيزم نه _ 

 م _ 

  

 منون 

 خوبم منم _ 

  

 بود كرده عوض را معين ماه ٨ اين در گمشده عشق شور قدر چه گرفت ام خنده 
 نبود داده قورت عصا و خشك قبل مثل

 ديوونه _ 

 خواندن شاد ريتم يك با كرد شروع  

 ...كردى بيرونُم خودُم شهر   از كردى مجنونُم نبودُم مجنون _ 

 صداى نيهثا چند بعد بود كرده سكوت معين اما نخندم بلند صداى با نتوانستم ديگر 
 .كرد نوازش را گوشم بغضش با توان

  بخند عشقم بخند ، دلم جون اى _ 
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 زدم صدايش شرمزده 

 معين _ 

  معين عمر معين جون _ 

  كردم نذر من _ 

 خانم نذرى چه_ 

 تاذيت زندگيتو تو نيام ديگه شى خوب كردم نذر بودى عمل اتاق تو كه شب اون _ 
  نكنم

  

 گفت كوتاه مكث يك با 

 درسته؟ كدوممون نذر نظرت به _ 

 چى؟ _ 

  نكنم ولت قيامت تا بياى بيرون جهنم اون از سالم اگه كردم عهد خدا با منم _ 

  

 نداشتم گفتن براى حرفى 

 جفتمون حق در خيلى من _ 

 نبخشيدم خودمو خودم اينبار كردم، ظلم 

 ازهت روز چند اين من يلدا ولى ، ديگه شدى تنبيه نكردم، اذيتت بعدش كم منم _ 
 توق هيچ من ميدونى ميبرم لذت گذشته سالم و سن از كه هايى بازى ديوونه اين از دارم
 نكشيدم سختى نكردم تالش زندگيم تو چيزى آوردن دست به واسه

 واسه نكردم جوونى سالى و سن كم اوج تو حتى سنام هم مثل وقت هيچ من اصال 
  باشم بلد رو عاشقى رسم اينكه بدون شدم عاشق نهايت بى همين
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 بى ميكرد اصرار هرچه ولى مينشست دل به و آمد مى دل از بود تازه معين حرفهاى 
 هم انمعزيز  با رويارويى قدرت نداشتم بازگشت توان بودم شده محتاط خيلى من بود فايده
 ...رفتن عمه مزار سر قدرت حتى نداشتم

 *** 

  كردم دعوت شام براى را هاشم سيد خانواده و گرفتم مرخصى روز آن 

 فاميلى و آشنا شهر اين در ولى بود رفتن مهمانى عاشق جواد معلولشان پسر 
  نداشتند

 كردن سرخ مشغول و كردم درست قيمه خورشت بودم شده ماهرى آشپز مدت اين 
 كي و دادم جواب را آيفون تعجب با آمد در صدا به خانه زنگ كه بودم كنارش زمينى سيب
 گفت بامزه عجيب صداى

  دارى بسته پايين بيا خان م _ 

  

 در رگىبز قفس ديدن با گشودم كه را در رفتم پايين ها پله از و كشيدم سرم را شالم 
 شدم شوكه مقابلم

  

 تصور با و شد ظاهر قفس پشت معين بود قفس داخل رنگارنگى بزرگ طوطى 
 گرفت ام خنده بود آورده در كه اى بامزه صداى

  تو بيارم پسرمونو اونور برو سالم _ 

 بروم عقب كرد مجبورم و داد هول سمتم را قفس 

  ميبينه يكى االن زشته چيه؟؟ اين واى _ 
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 ىخيل را سنش واقعا دار نقاب كاله و لى شلوار و طوسى شرت سويى آن با تيپش 
 ميداد نشان كمتر

 بيارم اينو تا باال برو نميفهمه كسى نزنى حرف اينقدر هيس _ 

  

  شود وارد تر راحت قفس تا كردم باز را خانه در و رفتم باال جلوتر غركنان غر 

 لهجه و بامزه صداى همان با و ساييد هم به را دستهايش گذاشت زمين كه را قفس 
 گفت دار

  بده ر   ما مژدَگانى اين خان م _ 

  

  كرد سم*و*ب و پريد معطلى بى بعد 

  

 !بود؟ نامدار معين بزرگ رئيس همان شيطان و شر بچه پسر اين 

  

 ميداد سالم بامزه خيلى كه كرد جلب را توجهم طوطى صداى 

 سالاام عزيزم سالاام _ 

 بودم طوطى نژاد اين مخصوصا حيوانات عاشق من دادم را جوابش اختيار بى 

 من خوشگل ماهت رو به سالم _ 

  

 گفتم معين به رو بعد 

 آخه آوردى كجا از اينو _ 
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  باشه مامانش مواظب بزارم پسرمو و نايب گفتم نميدى راه كه خودمو واال _ 

  

 چيه؟ اسمش پسره؟ جونم _ 

 معينچه _ 

  

 !چى؟ _ 

 كردم انتخاب خودم ديگه معينچه _ 

 اسم؟ شد آخه اينم _ 

 پسر نخوانش خوانش بيگانه تو پدر از نشان ندارد كو پسر ديگه آره _ 

  

 نهكنجكاوا معين شدم قافل غذا از كه ميزد حرف نمك با و تند تند اينقدر معينچه 
 ماا است ناراحت خانه خلوتى و سادگى همه اين از قدر چه ميدانستم ميكرد وارسى را خانه
 گفت ذوق با و كشيد عميقى نفس آود نمى خودش روى به

 مياد اى خوشمزه بوهاى چه به به _ 

  

 دويدم آشپزخانه سمت و كندم دل معينچه از و افتادم غذايم ياد تازه 

 سوخت غذام واى _ 

 به و آمد آشپزخانه به دنبالم كه بودم روغن از ها زمينى سيب آوردن در حال در 
 زدن ناخنك ها زمينى سيب به كرد شروع و زد تكيه گاز كنار كابينت

 گفتم و زدم دستش روى 

 مهموناست شامه واسه نكن _ 
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 !! چه تو به پخته زنم _ 

  

 ...ميكرد تكرار اى بهانه هر با مالكيت ميم با را زن واژه اين روزها اين قدر چه 

  

 طوسى جذب شرت تى كرد كمكم مهمانى تدارك در ذوق با برو بگويم نيامد دلم 
 اام ميكشاند آغوشش سمت به مرا لحظه هر ها عضله آن گذاشتن نمايش با اش صورتى
 ميكردم دارى خود

  كرد پذيرايى هاشم سيد خانواده از صميميت و احترام كمال در 

 اشمه سيد غذا از بعد چيد را سفره حوصله با معين و كرديم پهن زمين روى را سفره 
 اجابت براى كه هايش دست بعد و گفت آمين و بست را هايش چشم معين و خواند دعا
 كشيد صورتش روى را بود باز دعا

 نبود وجودش در تكبر اى ذره داشتم دوست را حالتش اين قدر چه 

 طفلك جواد و ميكرد سياسى بحث كوچكش دنياى اندازه همان هاشم سيد با 
 كنارش معين و ميزد كف برايش ميكرد نظاره را معين مدت تمام عشق با كه مريض
 رفتگ اوج پايش به پا و كرد فوتبالى بحث اشتياق با تمام ساعت يك هم او با و نشست

 كرد زمزمه گوشم در يواشكى خانم سادات كه بودم چاى ريختن حال در 

 آقاس خيلى شوهرت اين مادر _ 

  

 بى و زالل قدر اين چشمش سيد آقا پايين بيا شيطون خر از خدا رو تو ، ت 
 هخوبي آدمه خيلى معين آقا اين گفت بهم االن ميفهمه هركسو ذات اول نگاه تو ه*ا*ن*گ

  

 گفتم و كشيدم آه 
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 ناال كه معينى اين ماست مشكل بديه ، بودنش خوب خيلى بودنش خوب همين _ 
 االنش ثلم باشه خودش شركتش و قصرش توى اينجا از بيرون زندگى توى نميتونه ميبينى
 خانم سادات باشه نامدار معين مجبوره ، باشه

  

 كند دركم كرد سعى ولى نفهميد را حرفهايم ميدانم 

 معين شد كه رفتن وقت تعلقاتمان و رسم و اسم از دور به شبى بود خوبى شب 
 كه طورى وقتى نكرد قبول كردند تعارف هرچه و برسانتشان كه شد آماده ازميهمانها زودتر
 دلم برداشت غم را دلم كرد خداحافظى هم من از و سيد*و*ب مرا نشوند متوجه ديگران

 ...گذاردب احترام ام خواسته به ميكرد سعى ولى برگردد داشتم اميد حداقل برود نميخواست

  

  ميكردم قسمت پرحرفم طوطى با را ام تنهايى 

 را عزيزم عماد هواى شديد دلم ميشد تنگ دلم زود به زود بودم شده عادت بد  
 ميكرد

  

 سراغم به اى دقيقه ٢ هاى فراموشى هنوز بود شده بهتر نهايت بى ام جسمى حال 
 كرده بهتر خيلى را حالم معين وجود آرامش و جديد هاى قرص و ها تمرين اما و آمد مى
 بود

  

 خورد زنگ تلفنم كه ميكردم عوض كانال حوصله بى تلوزيون جلوى 

 بود جانانم جان ميگرفت تماس من با روزها اين كه كسى تنها 

  

 بله؟ _ 
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 بانو؟ عسل بيدارى _ 

  اوهوم _ 

 خاموشه؟ چراغت چرا پس _ 

  

 پريدم جايم از 

 درى؟ دم _ 

 پنجره؟ دم بياى ميشه _ 

 ميكنى؟ كار چى اينجا وا _ 

  انصاف بى نبرد خوابم كردم كار هر _ 

  

 كردم انداز بر را خودم بود شده مهم برايم روزها اين كه آينه در سوخت برايش دلم 
 دستش سيگار داد تكان دست ديدنم با و بود داده تكيه رو به رو ديوار به رفتم پنجره كنار و
 بود

  

  كه ميكشى سيگار دارى باز _ 

 بكشم نزاره باشه داشته هوامو كه نيست زنم _ 

 ميشدم تو كارهاى حريف من كه هم قدر چه _ 

  بودى؟ داده گير اصال بهم حاال تا نكشم؟ بودى خواسته ازم حاال تا معرفت بى _  

  

 بودم گذاشته كم من !!داشت حق آمدم خودم به 

  لرزيد دلم زد كه برق و رعد 
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 باال بيا _ 

  

 بود عاشقانه تمناى يك نبود دعوت يك اين 

 ديگه دقيقه چند ميرم نميشم مزاحمت نه _ 

 ميرى اومد بند بيا ميگيره بارون داره _ 

 نياد بند صبح تا شايد _ 

  

 بود شده شيطون 

 ميرى صبح خوب _ 

  

 ...باشد كنارم تا كشيد طول دقيقه يك از كمتر و كرد قطع را گوشى 

  

 داشت صفايى هم اينچى ٢٢ كهنه تلوزين با حتى نفره دو فيلم تماشاى 

 كمرم دور را دستش خوردنش از بعد و آورد برايم را هايم قرص بود گرفته خوابم 
 كرد نزديكتر خودش به مرا و كرد حلقه

 نباش خوب قدر اين خدا رو تو معين نكن _ 

 نباش جدايى منتظر و نترس قدر اين خدا رو تو هم تو _ 

  

 گفتم و كشيدم آهى 

 اومده در دماغم از بعدش داده نشون بهم خوش روى زندگى يكم وقت هر من _ 
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 كنى فكر هرچى به كن باور كن دور خودت از رو منفى افكار اين يلدا هيسس _ 
 بيوفته بدى اتفاق نميزارم ديگه من ميشه همون

  

 بودم هايش مردانه تنگ دل قدر چه بودم كرده بغض 

 ؟ باشى لياقت بى من   گاه تكيه ميخواى هنوزم _ 

  

 تكيه بتونم آرزومه من نزن حرف طورى اين من خانوم ، من عشق من، زن راجب _ 
 باشم گاهت

 دلم ميديمش وقت هر بود خاصى پيرمرد كه داشت باغبون يه شمال ويالى 
 ديدنش رفتم پيش ماه چند ميكرد آرومم جورايى يه و بزنم حرف باهاش كلى ميخواست
  ميرفت راه ديگه عصا با و بود شده پير خيلى كردم دل و درد باهاش

 باش عصا مثل :گفت بهم و .زدش زمين به بار چند و كرد عصاش به نگاه يه 

 بخور زمین بار هزار 

 که اونی نده اجازه اما 

 هم بار یه حتی داده تکیه بهت 

 !!بخوره زمین 

  

 ...بخورى زمين نميدم اجازه ديگه 

  

 كره آدم ترين اعتماد قابل اصال داشتم اعتماد حرفهايش همه به من كردم اعتماد 
 بود زمين
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 گذاشتم اش شانه روى را سرم اختيار بى 

 ميكنى كار همه واسم _ 

 ميكنم كار همه _ 

 بخون واسم پس االن _ 

  همين؟ فقط _ 

 نشنيدم صداتو وقته خيلى _ 

  

 كرد شروع بغضى پر صداى با و فشرد خودش به بيشتر مرا 

  

 میپوشم و جنگ هر رخت - دوشم رو میزارم و کوه 

 ومیدوشم سنگ ی شیره - میگیرم دریا از و موج 

  

  نشونه و باد گیرم می - خونه تو و ماه میارم 

  

 دونه به دونه میشمرم - و زمین خاک ی همه 

  

  نداره کاری هیچکدوم - آره بگن چشمات اگه 

  

 میمیرم دفعه صد روزی - میگیرم کولم رو دنیا 
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 میگیرم چشات جلوی - رو ها ستاره کَنَم می 

  

 نازنینه قشنگ یه - زمینه حرمت چشات 

  

 ببینه رو تو هیچکسی - نذارم میخوای اگه تو 

  

 نداره کاری هیچکدوم - آره بگن چشمات اگه 

  

 میارم نوردبون یه - میارم در و ماه چشم 

  

 میزارم اون چشم جای - میگیرم رو چشمت عکس 

  

 میزارم در چشمات برای - میدارم برش رو آفتاب 

  

 میارم برات خودم با - میسازم آینه چشام از 

  

 نداره کاری هیچکدوم - آره بگن چشمات اگه 
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 كرد زمزمه گوشم در و گذاشت ترم هاى چشم روى اى سه*و*ب 

  

 ... داره ساختنمو نو از و ويرونى توان چشمهات اين _ 

  

  

  

  بود عالم مسكن ترين قوى صدايش ميبلعيدم سينه در دل جان با را عطرش 

  

 بگيرد دوش دارد عادت خواب قبل شب هر ميدانستم 

  

 خ ديدنم با بود شده ماليده ام بينى به كن گرم آب دوده كردم گرم برايش را حمام 

  

 سيدم*و*ب محكم و نديد 

  

 خانوم؟ ميكنى دارى كار چى _ 

  

 كردم گرم واست رو حمام _ 
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  عزيزم كشيدى زحمت چرا _ 

  

 ميگيرى دوش هرشب _ 

  

 زندگى ، فقط بودم زنده تو بدون ، كرده فرق ام گذشته هاى عادت خيلى ديگه _ 
  نميكردم

  

 فشرد اش سينه در را سرم 

  

 بگير دوش برو گرمه تا _ 

  

 مياى؟ هم شما _ 

  

  نميتونم من نه _ 

  

 ؟ زودى اين به _ 

 

  

  كرده فرق چيزها خيلى تاريخ ماه ٢١ بعد _ 
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 نشدى؟ بداخالق و لوس چرا پس _ 

  

 ميشدم؟ بداخالق و لوس كى واسه تنهايى تو _ 

  

 فشردم بيشتر  

  

  نزن آتيشم اين از بيشتر نگو عزيزم نگو _ 

  

  

  

 را جگرم هايش بخيه و سينه زخم جاى آورد در كه را شرتش تى و سيدم*و*ب 
  نبيند را هايم اشك تا رفتم اتاق به سريع و كردم بهانه را حوله سوزاند

  

 دبو عمرم روياى زيباترين اين ميشد صبح مردَم امن حريم در شبم ها مدت از بعد 

  

  

  

 گرم و صبورانه قدر آن ولى بخوابد زمين روى بود مجبور كه بود شبى اولين مطمئنم 
  است ميخوابيده زمين سالها انگار كه ميكرد برخورد
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 دهش زده شگفت هم شايد كرد تعجب دادم قرار بالشتش كنار كه بالشتم ديدن با 
  ميزد برق هايش چشم بود

  

  ميخوابم زنم پيش امشب بخونم شكر نماز ركعت دو برم من _ 

  

 واجب مهمون احترام و مهمونمى نميشه شب هزار شب يه _ 

  

 گفت و كرد آميزى شيطنت خنده 

  

 پهن رختخواب اينجورى مهمونات همه واسه شما خوابيدنه هم پيش احترام رسم _ 
 ميكنى

  

 گفتم و انداختم باال شانه 

  

 شايد نميدونم _ 

  

 :گفت خنده ميان و كرد پرت سمتم را بالشت 

  

  مهمونت با كردى غلط تو _ 

  

 خودخواهى همونقدر هنوزم _ 
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ير همه با زنمو په ن په _    بخواب بگير بيا ، كنم ش 

  

 دوخت لبم به را لبش گذاشت سرم زير را دستش كشيدم دراز كنارش 

  

 خواىن خودت وقتى تا نيستم دله قدر اين ، بگن دروغ من به نبايد ديگه لبها اين _ 
 وغدر بهم نبود الزم ، قانونيمى و شرعى حق اينكه با كنم درازى دست حريمت به بخواب
 ... من يلداى رو دروغ لق دندون بكن داره ارزش دنيا دنيا واسم كنارمى كه همين بگى

  

  

  

 ميكندم را لق دندان اين بايد بود ها مدت داشت حق 

  

 ٧٢ قسمت پايان 

  

 حق يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٧٣ قسمت ٧٣# 

  

 صورت به زدم زل بود سرم زير بازويش هنوز شدم بيدار معين از زودتر صبح 
 ! خوابش در مردانه

 بودم لحظات اين تشنه قدر چه 
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  بود كرده تر عميق را عشقمان دورى اين بود كرده فرق مان رابطه نوع قدر چه 

 ميترسيدم خودم از راستش ميترسيدم هنوز ولى 

 يهثان چند فقط بغضم لرزيد ام چانه افتاد اش سينه روى بخيه جاى به چشمم باز 
  ميزد هايم گونه كوير بر باران درشت هاى دانه مثل هايم اشك آورد دوام

 كردم پاك را اشكم سريع كرد باز كه را هايش چشم 

 ودمب آلودش خواب صداى عاشق من چسباند ام پيشانى به را اش پيشانى و چرخيد 
 ميشد تر جذاب برابر هزار گرفتگى وجود با كه

 عسلى؟ چشم دوتا اين واسه نبوده بس گريه ماه ٢١ _ 

 كشيدم باال را ام بينى 

 هخست هميشگى مشكل همه اين از ام خسته نشده، بس بوده گريه زندگيم همه _ 
  معين ام

  

 !!دارد؟ ایراد کجاش داشتن لڪمش _ 

 قبرن توى که ندارن مشکل كه کسايى تنها 

  

  زندگيه نشونه مشکالت 

 .کنی می تالش داری تو كه اینه نشونه مشکالت 

 .هستی زندگیت تغییر دنبال یعنی مشکالت 

 .بشی عوض که میخوای تو یعنی مشکالت 

  

 ...میکنیم رشد كه مشکالته سایه زير ما اصال  
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 .میشویم قویتر و 

 بودنته زنده نشونه داشتن مشکل 

 .نیستند همیشگي ٺالڪمش باشد یادت 

 ...دارند انقضا تاریخ 

  میشن حل همه 

  

  

 !!كند قانعت ميتوانست حرفهايش با صريح و زيبا قدر چه 

  نميلرزاند را دلم ديگر كوچكى هرچيز ميشد قرص دلم 

   

 پريشان و عماد شده كنسل ازدواج از گفت خانه اهل روز و حال از برايم روز آن 
  داشت برادرم گرو دل در كه طنازى حالى

  نيمك كارى رسيدنشان هم به براى معين با ميخواست دلم ميدانستم مقصر را خودم 

  

  برويم بيمارستان به هم با عصر شد قرار و رفت و رساند كانون به مرا 

 ...ميكرد حكم را اين دلم چون آمدم مى كوتاه نبود خودم دست 

 مارستانبي به رفتن وقت تا و بروم خانه به گرفتم تصميم شد تمام زودتر كارم عصر  
  كنم استراحت كمى

 خواب از زده وحشت هوار و داد صداى با كه بود نگذشته خوابم از ساعت ٢ هنوز 
  پريدم
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 انعم كه بودند گرفته را جلويش جمعيتى كه معين ديدن با و دويدم پنجره سمت 
 دويدم پايين اختيار بى شدم شوكه شوند يورشش

 چپ چپ عصبى حالت همان در گفتم بلند صداى با كه را اسمش و كردم باز را در 
 گفت و كرد نگاهم

  تو برو _ 

  

 گفتم نگران لبش گوشه خون ديدن با  

 آخه؟ شده چى _ 

  

 گفت اينبار بدى تشر با 

  تو برو ميگم _ 

  

 شدن تسليم جز اى چاره 

  نداشتم 

 هب ختم معركه پيرمرد چند فرستادن صلوات و وساطت با آوردم نمى در سر اصال 
 كنجاوى با ها پله در عروسش و خانه صاحب آمد مى هنوز معين تهديد صداى اما شد خير
 گفت و كرد باز را در خشم با بود عصبى هنوز معين ميكردند نگاهم

 خيابون؟ تو ميپرى خونه تو لباس با نيست حاليت _ 

 شدم هايم لباس متوجه تازه 

 مياد خون داره لبت از ؟ شده چى ، بودم ترسيده من _ 

  بريم كن جمع برو _ 
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  گفتم تعجب با 

 كجا؟ _ 

 زد داد 

 غيرت بى من   قبر سر _ 

  

  باز؟ چته _ 

  كن جمع وسايلتو برو گفتم بهت _ 

 گفت و كرد دخالت خانه صاحب 

 برادرتونن؟ آقا ، خانم يلدا _ 

  

 داد جواب معين من جاى به 

  شوهرشم نخير _ 

  بود مانده باز تعجب از عروسش و زن دهان  

 سريع كه دويدم باال ها پله از 

  آمد دنبالم 

 كوبيدم زمين به خانه در را پايم حرص با  

 روانى؟ شوهرمى بزنى جار اومدى _  

 و ميزنن ديد دارن زنمو خونه الدنگ تا ٢ ببينم زنم خونه در جلو واسم اومدم نه _ 
 باشه ىك مال كه ميكنن تعارفش خودشون بين و محفلشونه نقل تنهاييش و هيكلش بحث
 بزاره جلو پا اول كى



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 918 

  

 ودش متوجه نميخواستم ولى سوخت اش مردانگى براى دلم كشيدم خجالت كردم يخ 

  

 ميزنى؟ داد من سر چى واسه ؟ چه من به اين خوب _ 

 بريم كن جمع لطفا ، ميخوام معذرت ، ريختم بهم ديدمت لباسا اين با _ 

  

 گفتم و زدم پوزخندى 

 خونمه اينجا بريم؟ كجا _ 

  خونمه خونمه كن بس يلدا كن بس د   _ 

 نميام هم جا هيچ نميكنم بس _ 

 پس ميمونم همينجا من نيا باشه _ 

 داده كرايه نفر يه به رو خونه _ 

  ميخرم رو خونه كال ميدم خونشو پول برابر سه _ 

  ندارم احتياجى پولت به منم ببرى پيش كارتو پول با بلدى فقط تو آره _ 

  

 بود عصبى 

  ؟ پايين نمياى شيطوت خر از _ 

 باشم خودم پاى رو ميخوام من _ 

 اينوووووو بفهم منى زن تو _ 
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 كشيدم جيغ 

 زندگى؟ كو ؟ شوهر كو زن كو انداخت راه زنم زنم باز واى واى واى _ 

  

 ميدويد چشمانش در خون شد كه نزديكم 

 شوهرا كو زن كو كه ميدم نشون بهت _ 

  

 !بود؟ تهديد يك اين 

  

 گرفت ام خنده اختيار بى 

 است آمده در كفرش حسابى بود معلوم 

 داره؟ خنده _ 

 يوفتب گفتى ديشب كه پحترامى احترام و مريم حريم ياد ديوونه عقب برو معين _ 

 يلدا رويى پر خيلى _ 

  ميزنيم حرف بعد كنم تميز زخمتو اول بزار _ 

  

 ملب چشمه از ولع با چنان و دوخت لبم به را لبش خونى لب همان با شد نزديكم  
 كردم حس زبانم زير را خون طعم كه نوشيد

 ...ميكرد رفتار آميز جنون محبتش ابراز در واقعا گاهى 

  

 :گفت و خنديد شدنش سيراب از بعد 
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 شد تميز زخمم حاال _ 

 ديووووووونه اى ديوونه تو _ 

 دارى؟ چايى ، نزار اين از بيشتر پس ديوونه اين سر به سر _ 

  

 ميشد فروكش زود عصبانيتش بود شده عوض قدر چه 

  

 بود شده تر نرم و 

  

  

 شديم آماده بيمارستان به رفتن براى نوشيديم هم با كه را چاى 

 نداشتم خوبى حس بود متفاوت بار هر با اينبار شمس دكتر معاينات 

 خيلى شمس دكتر تجويزى داروهاى تعداد نداشت من از كمى دست هم معين حال 
  بود قبل از بيشتر

 ينا ميدانستم بود رفته فرو فكر در عجيب و بود كرده سكوت معين برگشت راه در 
 نيست خوبى عالمت حالتش

 گفت طوالنى نسبتا نگاه يك از بعد و كرد توقف خيابان كنار 

 خونه؟ برگردى نميخواى اگه مدت ٢ هتل بريم ميشه _ 

  

 دادم را جوابش مكث بدون 

 بگم بايد بار چند اينو ، دارم خونه من _ 
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 گفت و كشيد موهايش بين پنجه 

 فتگ دكتر كه ديدى ولى بزارم احترام بخواى كه وقت هر تا ات خواسته به ميخوام _ 
  باشى تنها نبايد

 نيستم راحت هتل تو من _ 

 بريم كجا بگو تو خوب _ 

 اينا جون خانم پيش اومدم شايد بيام كنار خودم با ، بده فرصت بهم وقت چند _ 

 هاشم؟ سيد خونه برى ميشه امشب _ 

 !پيشم؟؟ نمياى تو _ 

  

 !!ميكشيدم پيش پا با و ميزدم پس دست با !بود؟ سوالى چه اين 

  ميام فردا دارم كار جايى _ 

 كجا؟_ 

 ميام فردا _ 

  

 برگرداندم رو قهر حالت به 

 چه من به اصال نگو باشه _ 

  جان يلدا ميكنم خواهش _ 

  

 خانه در را شب آن اش خواسته طبق كردم را حالش مراعات و بود دگرگون حالش 
 مانه كه كرد بسنده پيام يك به تنها و نزد زنگ ها شب اين برعكس گزراندم هاشم سيد
 بود ترين ارزش با منى چون براى هم پيام
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 ..."نكن تمامم ميشود تمام تو با من آرزوى تمام " 

  

  

  گذشت من براى روز شب چند قدر   بودانتطارش وعده كه فردايى آمدن تا ميداند خدا 

 ادامه براى زن يك عشق از خبر اسپند و اود و غذا عطر بودم كرده تميز را خانه 
 ...ميداد بود آميخته در وجودش همه با كه مردى با زندگى

  

 بود ماسيده صورتش روى لبخندش اما بزرگ گل دسته يك با آمد معين 

  ميسرود را خوابى بى شعر هايش چشم 

 ميشد خيره عجيبى نگاه يك با من به مدت تمام  

 گفتم بغض با و كالفه نياورد تاب دلم ساعت چند بعد 

 ميميرم؟ دارم من معين _ 

  

 آورد باال را سرش شوك و تعجب با 

 جديديه؟ مزخرف چه اين _ 

 نميگى من به شد چيزيت يه بيمارستان بعد ديروز از _ 

  ميفهميدم بود كالفه  

 ميزنيم حرف بعدا _ 

 ؟ بياد سرم قراره چى بدونم حقمه مياد؟ كى بعدا اين _ 
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 حيطه تو ميگه كنيم عوض رو درمان مسير بايد داره عقيده من خالف بر شمس _ 
  ميكنم ورود دارم بيخود كاريش

 چيه مشكل االن داشتى قبولش كه تو خوب _ 

 هب رسيدم دقيقا كردم مشورت دنيا مطرح هاى متخصص و پژوهشگرا از خيلى با _ 
 متفاوته نظرات يعنى پنجاه پنجاه گزينه

   

 بست را هايش چشم و گذاشت اش شقيقه روى را دستش 

 كنيم استفاده هم ديگه درمان شيوه از داره اشكالى چه _ 

  

 شد آشوب وجودم و تپيد بد قلبم زد صدا را خدا لب زير كه شنيدم  

  يلدا نميزارم _ 

 داشت؟ بغض 

 نميگى؟ بهم چرا _ 

 كنم؟ مشغول فكرتو بگم بايد چرا بيوفته اتفاق بزارم نيست قرار وقتى _ 

  بگو من جون _ 

 لحظات اين در قدر چه من قوى هميشه معين نميكرد نگاهم بود پايين سرش 
 بود شده ضعيف

  

 الكتريكى شوك _ 
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 كه بود قوى قدر اين عشق قدرت شد جمع وجودم در واژه اين از كه وحشتى همه با 
 كنم سركوب را ترسم همه مضطربم مرد نگرانى تسكين براى

 نميزارى؟ چرا موثره اگه _ 

  

  شد خيره هايم چشم به تعجب با 

 شيم بيخيالش اصال بهتره _ 

 نكنيم امتحان چرا ميشم درمان اگه _ 

  نميخوام من چون _ 

  

  كنم سكوت دادم ترجيح كه كردم حس نگرانى اش جمله در اينقدر 

  

 شوك از واقعا بودم كرده مشغول بيخود هاى بهانه با آشپزخانه در را خودم 
 معين كه طورى و برداشتم را ام گوشى نميدانستم چيزى وحشتناك اسم ٢ جز الكتريكى
 كردم اينترنت در سرچ به شروع نشود متوجه

 " 

 زا درمان، شیوه این در .میشود نامیده «درمانی شوک» یا الکتریکی شوک با درمان 
 نوع از برق تواند می دستگاه این و شود می استفاده (ECT machine) درمانی شوک دستگاه
 آمپر میلی ۲۱۱ بین جریانی کاربرد، و نیاز دستگاه، نوع به بسته و کند تولید DC مستقیم

 تا ۰ بمدت و ولت، ۰۵۱ تا ولت ۷۱ از ولتاژی ،(آمپر ۰/۱) آمپر میلی ۰۱۱۱ تا (آمپر ۱/۲)
 ودمیش نصب سر پوست روی بر که الکترودی دو طریق از که شود می استفاده ثانیه، ۱
 شود،می وصل ثانیه یک از کمتر معموال که الکتریکی جریان این .میکند عبور جریان این
 حملههای به شبیه حالتی و میشود مغز عصبی یاختههای در گستردهای شلیک موجب
 وقایعی به نسبت بیمار هشیاری، بازگشت و دقیقه چند گذشت از پس .میکند ایجاد صرعی
 یا عدب ساعت یک معموال   و یادزدودگیمیکند افتادهاند، اتفاق شوک از قبل بالفاصله که
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 دچار را بیمار هفته، در بار پنج تا سه مدت به درمان ادامه   .دارد گیجی حالت تر، بیش
 "یافت خواهد بهبود تدریج به درمان قطع از پس معموال   که حالتی میکند، گمگشتگی

  

  

 و نشستم زمين روى اختيار بى بود دردناكى و وحشتناك درمان داشت حق معين 
 كردم بغل غم زانوى

  

  باشم قوى قدرى كه بود من نوبت حاال اما 

 بياورم دست به را ام سالمتى ام خانواده با دوباره رويارويى قبل ميخواست دلم 

  

 صدا بى ها ساعت ميبرد عمه مزار سر بر مرا ماه چند اين تالفى به روز هر معين 
 در و ميكرديم روشن شمع و مينشستيم قبر كنار

  

  ميشديم سبك اما نميزديم حرف داشتيم حرف برايش قدر چه دل 

  بود آرامش مظهر يتيم دو ما براى هم مزارش سنگ حتى كه مادرى 

  

 تىح است نيامده سراغم به هم يكبار حتى و است رفته ايران از آذر شنيدم معين از 
 نداشت اهميت نخواستنش و نبودنش ديگر اى ذره اندازه برايم

 ...بود اهميت بى ها نبودن همه بودنش با كه داشتم را كسى حاال من 
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 طوالنى خيلى هربار از اينبار اما شدم فراموشى دچار باز خانه برگشت را در روز آن 
  بود تر

 احاطه را پايم تا سر وحشت ميداد دست من به حالت اين بار هر بودم كرده بغض 
 نيست توضيح قابل نكند تجربه كسى تا كه حسى ميكرد

 افتادم زمين روى گريزم حال در ميكردم حس مدام ميدويدم مقصد و هدف بى  
 شد ساييده دستانم كف پوست خورد زمين آسفالت روى شدت به ام چانه

 شده ، كنجكاو عابرين   به توجه بى كرده گم مادر طفل مثل بود بريده را امانم گريه 
 دايمص شنيدن ثانيه چند گرفت تماس معين برگشت ام حافظه اينكه از بعد كمى. بودم
  شود خرابم حال و گريه متوجه تا بود كافى برايش

  ماندم منتظر رسيدنش تا همانجا 

 من از كمى دست هم او حال كردم غرق را خودم آغوشش در ديدنش محض به 
  بود كرده وحشت ام چانه زخم ديدن با نداشت

 او حال به بيشتر دلم وخيمم حال آن با كه ميزد صدا را خدا لب زير قدر آن 
  ميسوخت

  داشت بخيه به نياز زخمم 

 قوى دنيايم در روزى كه ديدم را مردى چشمان اشك وضوح به ميزد بخيه وقتى 
  بود ترين

 كردم التماسش 

 ور تو ميترسم زندگى مدل اين از من بره يادم چى همه روز يه ميترسم من معين _ 
 دارم آمادگيشو من كنيم امتحان درمانم اون بزار قسم عشقمون

  

 "عشقمان " خودم سرمايه تنها و اش دارايى بزرگترين به بود داده قسمش 
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 ميدادم اش دلدارى من جلسه اولين از قبل بود شده عوض ما جاى ولى شد راضى 
 !؟ است نامدار معين بزرگ رئيس ميكند بغض هرلحظه كه مضطرب مرد اين

 مانعش كسى مگر اما بود درمان جلسه طول در حضورش مخالف شمس دكتر 
 !ميشد؟

  

  بنويسم درمان وحشتناك و انگيز رقت دقايق آن از سطرى حتى نميخواهد دلم 

 وحشتناك درد 

 مرگ كامل لمس 

 ادراكت و اعضا همه يكباره به شدن فلج 

 ميديدى شناور فراموشى و خوف در را خودت كه وحشتناكى خال حالت  

  

 ندارى انرژى هايت چشم بستن و زدن پلك براى حتى 

  

 !!!كرد توصيفش جمالت قالب در است محال اصال نه نه 

  

 هب كنارم بود كرده پهن رختخواب برايم خانه در كه آوردم خاطر به را اى لحظه فقط 
 بود زده تكيه ديوار

 زدم صدايش ناتوان 

 معين _ 

 گفت اى گرفته نهايت بى صداى با آمد نمى در صدايش  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 928 

  عزيزم جونم _ 

 مانشچش و بود خيس صورتش ببينمش تر واضح تا كردم جمع را چشمانم سختى با 
  خون كاسه

 ميبودم قوى بايد شده كه هم معين براى 

  

  خوبم من _ 

 دز  يخ تنم همه بهت از كه گريست چنان خنده ميان بعد ثانيه چند و خنديد تلخ  

 نبايد ، بده پس بهم تو عذاب با منو هاى*ا*ن*گ تاوان نبايد خدا _ 

  

 گزاشتم ام شانه روى را سرش و شدم بلند كردم جمع را نيرويم همه 

  ببينم رو تو اشك ميميرم من اينجورى نكن معين _ 

  

 يدنتوكش زجر كه ام زنده االن تا طور چه من ميميرى ببينى منو اشك تو انصاف بى _ 
  ديدم

  

  شدى لوس قدر اين چرا گنده مرده زشته خدا به ميشم خوب _ 

  

 تخم رو حكمتت خدايا نميگم ديگه اينبار ميخورم زمين اينبار نميتونم رو يكى اين _ 
  ميزنم بهم خدا با ديگه اينبار شكر نميگم اينبار چشم

  

 بود بعيد محكمم و قرص كوه از جمالت اين شنيدن بود بعيد 
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  ميشد بدتر لحظه هر حالش 

 شد نگران بيشتر معين حال ديدن با رسيد كه سيما 

  خورد قرص ما زور به بود باال فشارش 

  ميزد صدا را خدا ميكرد طى را اتاق طول و عرض هزاربار 

 شتهگذ سخت خيلى برايش وضعيت آن در من ديدن بود كشيده عذاب من از بيشتر 
 ...بود

 شدنبال شد مانع سيما شدم نگران شد خارج خانه از شدم متوجه كه بود شب نيمه 
  بروم

 دباش بخش آرامش كمى ميتوانست امشب مرد اين براى زدن قدم بود سيما با حق 

  

 دهخوابي بالشت بى حتى زمين روى كه معينى ديدن با شدم بلند خواب از كه ظهر 
 ىكردن باور آزرد، را مشامم الكل با توام دود بوى نشستم كه كنارش گرفت آتش جگرم
 !!!نبود

 !بود؟ برده پناه الكل به آرامشش براى ديشب من معين 

 ... بود وخيم مرد اين دل حال 

  

 حالش هنوز آوردم در را هايش لباس و كردم كمكش كردم پهن رختخواب برايش 
 ميزد فرياد وجودش در غم هم حالت اين در حتى اما نبود طبيعى

 نميكرد باور ميديد كه را آنچه هم سيما  

 كسى حرف به تو جز ، باشه آقا به حواست بيشتر بايد ميكنم دخالت ببخش يلدا _ 
  نيست سالمتيش فكر به اصال نميده گوش

 شده داغون نميومد باهام و ميشد راضى ديروز كاش _ 
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  ميكنه كمك وضعيتت به خيلى كنارت در وجودش مطمئنم _ 

  

 گفتم و كشيدم آهى 

 !بيوفته؟ وضع اين به خودش كه كنه كمكم _ 

  

  

 ...درد هزار بودنم بود درد يك برايش من نبود !!!نميكرد پيدايم كاش 

 ...داشتم رفتن دوباره توان كاش 

  

 شد داربي كه معين نميخواست دلم بيايد بعدا و برود كردم راضى را سيما سختى به 
 باشد خانه در خودمان جز كسى

 كردم درست سوپ برايش 

 زد صدا را اسمم سريع شد كه بيدار 

 ميبودم قوى بايد 

  بيرون پريدم آشپزخانه از دست به قاشق 

 !خواب؟ ساعت ! آقا به به _ 

  

 جايش از 

  

 غضب كرد بارانم سه*و*ب و كرد بغلم محكم و آمد سمتم حرفى هيچ بى و شد بلند 
 ميكرد نوازش را سرم داشت
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 دارى؟ درد _ 

 خوبم خوبه نه _ 

 گذاشتم تنهات ديشب ببخش _ 

  بدى عذاب خودتو اگه نميبخشم _ 

  

 تمام وجود اين با اما بود شده سست روزها اين محكمم ستون بود شده ضعيف 
  كنم كارى نداد اجازه و داد انجام را خانه كارهاى

  

 چشم وقت هر و ميكردم سپرى خواب در را روز ساعات اكثر ها قرص تاثير خاطر به 
  بود كرده من وقف را اش زندگى همه ميديدم كنارم در را معين ميگشودم

   

 آرام كردم مجبورش كه بود متشنج قدر اين قبل شب از رسيد فرا كه دوم جلسه 
 بخورد بخش

  

  ميكشيم درد كمتر دو هر دوم جلسه ميكردم فكر 

  ميشد نابود بيشتر معين اما بود شده تر راحت كمى براى شايد 

  داشت شديدى عصبى هاى حالت و ميكرد خودخورى 

 دكتر يقه اختيار بى اينبار در كه شنيدم سيما از آمدم هوش و حال به كه بعدا 
  است كرده خالى پيرمرد اين سر را هايش عقده تمام و است گرفته را شمس

 بود واضح كامال اين و نبود عادى حالش معين 
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 ... و زد بيرون خانه از شب نيمه هم شب آن 

   

 ٧٣ قسمت پايان 

  

 حق يا 

  

 ميميرد امشب مرد اين ٧٢ قسمت ٧٢# 

  

  

  بود نمانده باقى جديد سال شروع تا بيشتر روز چند 

  باشم زندگى اينجاى امروز كه نميكردم را فكرش هرگز پيش سال 

  

 و كوچك تراس به و انداختم ام شانه روى را شالم بودم نگران دل بود رفته معين 
  دوختم چشم خيابان انتهاى به و رفتم كهنه

  

 آيى؟ مى بشمارم هزار تا 

  

 ام ایســــــتــــاده...ام نگرفته ياد هنوز نبودنت تمرين همه با را نبودنت من 
 هـایت قـــول کنار ، جا همیــن ، مـــن ! … بـــرود راهـــشرا ســـرنوشـــت بگـــذار…
 ،محـــــکم نبـــودنت عمــــق در و داشتـــنت دوســـت روبــروی درســــت ،

 !!... ام ایــستاده
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 مينز  كف بودم خرسند شود مانعم نميتوانست و بود عميق خواب در سيما اينكه از 
 ماندم منتظرش شهر اين به خيره باز و چسباندم ها نرده به را صورتم و نشستم

  

 بمانم گرم عمر همه كه هست آنقدر وجودش گرماى بيايد ميدانستم اما بود سرد 

  

 !!!انتظار به لعنت بودم نگران گذشت ساعت چند نميدانم 

  

 ! نيامد 

 ماند تاريك همچنان من دل و زد سر سپيده 

  نميداد جواب را تلفنش 

  نداشتم را اين تحمل خدايا 

 بگير من از را جانانم جان براى نگرانى درد فقط ميخرم جان به را عالم هاى درد همه 

 است دهش وصل تماس شدم متوجه كه ميگرفتم تماس تلفنش با كه بود چندمى بار 
 گفتم خوشحالى با

 ؟ كجايى جان معين ، معين الو _ 

  

 مه شايد يا كند صحبت نميتواند كه است كسى خط سوى آن مطمئنم !! سكوت 
 نميخواهد

 لطفا بدين جواب ميشه الو الو _  
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 باختمش است وقت خيلى كه است بزرگ حامى يك فرياد صدايش 

 دلم جان _ 

  

 هر خصلت عاشقى اصال بودم عاشقش هميشه كه برادرى ، عزيزم عماد !! عماد 
 !گرفت؟ دل به كينه اصال برادر تك از ميشود مگر است خواهرى

 !عماد؟ _ 

  عزيزم بگو خودمم يلدا _ 

  

 باشم دار خود بايد افكنده لرزه ما دوى هر صداى در بغض 

 كجاست معين _ 

  خوبى؟ تو خوابه، ، خونه _ 

 دادى جواب گوشيشو چرا تو _ 

  ببينمت؟ ميشه ؟ كجايى يلدا نگرانى، حتما گفتم زدى زنگ بار چند ديدم _ 

  

 است تنگ برايت عجيب دلم كه بيا بگويم و بزنم فرياد ميخواست دلم 

  بزنه زنگ بهم بگو شد بيدار معين _  

 نشو نگران نزد زنگ اگه ظهر تا شه بيدار حاالها حاال نكنم فكر _ 

  

 مسته؟ _ 
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  خورد يكه ميدانستم اينكه از و كند پنهان ميكرد سعى 

 خيلى _ 

  

 !(بود؟ كرده را خودش نابودى قصد معين ! من به لعنت ) 

   

  باش مواظبش _ 

  

 كه ار  آمپولم سيما شدم حال بى كه گريستم آنقدر كردم قطع معطلى بى را گوشى 
 ...نداشتم هم گفتن آخ توان حتى زد

 بود شده تاريك هوا باشم خوابيده قدر اين نميشد باورم شدم كه بيدار 

 ندك عافل معين ياد از مرا اينكه قدرت ولى بود جديدم درمان اثرات كمترين از گيجى 
 نداشت را

 بود ريخته بالشم روى كه موهايم از زيادى حجم ديدن با كردم روشن كه را چراغ 
 ركتىح كوچترين با و بود شده سست الكتريكى شوك اثر بر موهايم ريشه كردم وحشت
  بود هميشه از بيشتر خيلى اينبار اما ميريخت

 بود جانانم جان بود مهم برايم االن كه چيزى تنها !!نداشت اهميت  

  

 دمش مضطرب بود نزده زنگ هنوز اينكه از گشتم تلفنم دنبال گيجى حالت همان با 

  كردم حس گوشى شديد ويبره صداى بوق اولين با و گرفتم تماس مجدد 
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 ديدم ميزم روى را اش گوشى تعجب كمال در و 

 !بود؟ آمده كى 

  

 شد ظاهر خواب اتاق چوب چهار در كه نگذشت بيشتر ثانيه چند 

 ميرسيد نظر به آشفته قدر چه 

 عزيزم؟ شدى بيدار سالم _ 

  

 گفتم و كردم اخم . كشيدم عذاب قدر چه ديشب تمام كه آمدم خودم به تازه 

  ؟ نميكشى خجالت تو كنى؟ كشى خود ميخواى _ 

  

 ونبير به پنجره از نشست من تشك روى است فهميده خوب را منظورم ميدانستم 
 گفت و شد خيره

 هستم خودم امشب بره سيما گفتم _ 

  

 گفتم و زدم پوزخندى 

 درمان واسه ميريم كه لعنتى هاى شب فقط تو ميدونم ميكنى لطف خيلى _ 
  نيستى دارم احتياج بهت هميشه از بيشتر و بيمارستان

  

 نبود كالمش در عصبانيت اصال من عكس بر 

 نميرى ديگه _ 
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 بودم شده شوكه 

 !چى؟ _ 

  

  نيست الزم ديگه _ 

 كرديم امتحان جلسه دو فقط ما ولى _ 

 بود بس من روان و روح نابودى واسه جلسه دو همون _ 

  

 بياى همراهم نيستى مجبور ضعيفى اينقدر كه تو خودخواهى خيلى معين _ 

  

 چنگ گرفت اوج و رفت هزار روى حرارتش درجه اى ثانيه در كه شد چه نميدانم 
 هگون فرياد اينكه با صدايش گرفت رويم روبه و برداشت را بالشت روى موهاى و انداخت
 ميلرزيد اما بود

  

  منه جون از تيكه يه تارش يه هر !! كن نگاه رو اينا _ 

 و ميميرم ثانيه به ثانيه من اما اغما توى ميرى و ميكشى درد اولش فقط تو 
  سكوت به محكوممم

 هك درك به بسه واسم بكشى نفس و باشى زنده كه همين نميزارم ديگه نميزارم 
  داره؟ مرور و آورى ياد ارزش دنيا اين توى چى اصال كنى فراموش

   

 كنم تماشا فقط كشيدنتو درد نميخوام 

  كنى زندگى بايد درد بدون تو زنده من تا  
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 كنترل دارو و قرص با رو سرگيجه و تب شدى؟ ديوونه ميگى؟ دارى چى معين _ 
  نيست راهى درمان اين جز اش بقيه براى كنى

 راموفك من ميكنن آزمايش تو روى دارن كه ريسكه يه فقط نداده نتيجه كه االن تا_ 
 نكن بحث هم ديگه شد تموم كردم

  

  

 ميداد زجرم اين و نميفهميدمش 

 راهم من ميگيرم تصميم خودم پس خودمه زندگى اصال _ 

  

 اينبار بيارم كم نميخوام من ضعيف و ترسويى تو كه چه من به كردم انتخاب و 
 نم كنم فراموش عزيزامو نميخوام بره يادم هامو خاطره نميخوام من باشم ضعيف نميخوام
  ام زنده ها خاطره همين با

  

  ميشن نشين ته آدم قلب توى چيزها بعضى _ 

 قلبته توى چون ميكنى حس رو اونا شه خالى سرت و مغزت اگه حتى 

  

 كردم انتخاب راهمو من برو االن همين شى مانعم ميخواى آوردى كم اگه معين _ 

  

  ميخواى؟ اينو تو ميميرم برم _ 
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 گفت و فشرد اش شقيقه به اشاره حالت به را اش اشاره انگشت 

 شده تموم اينجا ظرفيت شده تموم _ 

   

 بود عجز فرياد صدايش كرد رقصيدن به شروع اش مردانه چشمان در اشك 

 قتىو از آوردم كم والله به آوردم كم بزنى خالصو تير كاش بكشى منو كاش يلدا _ 
 ! ودنب ديگران براى بودن گاه تكيه بودن سرپناه بودن قوى به بودم محكوم شناختم خودمو
  نميكشم ديگه ولى

  بگيرم تصميم درست نميتونم ديگه ميده ارور ديگه مغزم 

  

  

  ميزد چنگ را قلبم كسى انگار ريختم هم به 

 گرهمدي تن طوالنى دقايقى كردم گم آغوشش در را خودم و رفتم سمتش اختيار بى 
 سيرابمان اشكهايمان حتى بوديم؟ آغوش تشنه هميشه چرا كاويديم، و كشيديم بو را

 !نميكرد؟

  *** 

 هر با ميزد حرف فقط اش طوالنى غمزده هاى نگاه با روزها اين بود شده حرف كم 
 را آشپزى حتى خانه كارهاى همه كنم عوض را هوايش و حال ميكردم سعى اى بهانه
  ميداد انجام خودش

  كرد ام شوكه زمين روى چيزى افتادن صداى كه بود آشپزخانه در 

  دويدم آشپزخانه سمت به 

 تند و ودب پايين سرش و بود من به پشتش بود كرده تكيه كابينت روى را دستانش 
  ميكشيد نفس تند
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 يالخ و فكر اينقدر ميدانستم بود افتاده زمين روى گوشت هاى تكه و چاقو و تخته 
 است كرده پرت را چيز همه عصبى كه است كرده

  شدم كردن جمع مشغول و شدم خم و رفتم جلو آرام  

 شد مشغول هم خودش و شد خم سريع 

 ميكنم جمع خودم برو ، ببخشيد _ 

 خنديدم نياورم خودم روى به كردم سعى  

  ديگه ميشه همين كنه آشپزى بزرگ رئيس _ 

  

 بخندد هم مصنوعى حتى نميتوانست اصال نميخنديد 

  بيارن غدا ها بچه ميزنم زنگ يلدا كن استراحت برو _ 

  

 ميكنم درست چيزى يه خودم وا _ 

  نخورى تكون كنارم از كنم بغلت فقط ميخوام ، نميخوام نه _ 

  

 داره شرط _ 

 من؟ زندگى شرطى چه _ 

  

 داشت؟ بغض حد اين چرا 

 شرط تا ٣ _ 

 شرط تا ٣ _ 
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 بودم تاييدش مدل اين عاشق من 

  بگى قصه واسم اينكه اول _ 

  ببينم رو عماد بزارى اينكه دوم 

  نباشى لك تو قدر اين اينكه سوم 

  

 ميكنم رو سعيم همه هم سومى ميكنم فكر دومى رو چشم اولى _ 

  

 يك بوو داده تكيه بالشت به اون آفريدى هم مرد اين آغوش از تر امن خدايا 
 نقش انگشت با اش سينه روى و بود اش سينه روى هم من سر و بود سرش زير دستش
 اول هميشه رسم به و بودم داستانش شنيدن منتظر شوق با هميشه مثل ميكشيدم

 بود شده شكسته و ضعيف خيلى اينبار صدايش اينكه با كرد شروع و سيدم*و*ب

  

 همه که بود افتاده دور ای جزیره آسمون سقف زير بود هم يكى اون و بود يكى" 
 .احساسات باقی و عشق دانش غم، شادی، :کردند می زندگی آن در احساسات

 یک هر بنابراین .است شدن غرق حال در جزیره که شد اعالم آنها همه به روزی 
 .کردند قایقهایشان تعمیر به شروع

  

 از چیزی دیگر زمانیکه .بماند جزیره در آخر لحظه تا که گرفت تصمیم عشق اما 
 .دبخواه کمک دیگران از خود نجات برای تا گرفت تصمیم عشق بود نمانده آب روی جزیره
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 کمک بود آنجا از گذشتن حال در شکوهش با کشتی با ثروت از او زمان همین در 
 .خواست

  

 ”بری؟ می خود با هم مرا ثروت،“ 

  

  

 :داد جواب ثروت 

  

 تو برای جایی هیچ من هست، قایق این در نقره و طال زیادی مفدار توانم، نمی نه“ 
 ”.ندارم

  

 کمک بود جزیره از شدن رد حال در زیبا قایقی با که غرور از گرفت تصمیم عشق 
 .بخواهد

  

 ”.کن کمک من به لطفا   غرور“ 

  

 ”.کنی خراب را قایقم است ممکن و ای شده خیس تو .عشق توانم نمی“ 

  

 .کرد کمک درخواست بود نزدیکی همان در که غم از عشق پس 

  

 ”.ببر خود با مرا لطفا   غم“ 
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 ”.باشم تنها خواهد می دلم که ناراحتم قدر آن .عشق آه“ 

  

 متوجه اصال   که بود خوشحالی در غرق آنچنان اما گذشت عشق کنار از هم شادی 
 .نشد عشق

  

 :شنید صدایی ناگهان 

  

 ”.برم می خود با را تو من .عشق اینجا بیا“ 

  

 یناج اسم کرد فراموش حتی که شد خوشحال قدر آن عشق .بود بزرگتر یک صدای 
 .رفت خود راه به ناجی رسیدند، خشکی به هنگامیکه .بپرسد را خود

 هم او که دانش از است مدیون خود ناجی به چقدر که بود شده متوجه تازه که عشق 
 :پرسید بود بزرگتر عشق از

 ”کرد؟ کمک من به کسی چه ” 

  

 ”.بود زمان او“ :داد جواب دانش 

  

 ”کرد؟ کمک من به چرا اما !زمان؟“ 

  

 :داد جواب دانایی با و زد لبخندی دانش 
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 ”.کند می درک را عشق بزرگی زمان تنها چون“ 

  

 ميكرد درك را ما عشق شدت و وسعت زمان تنها ، كشيديم آه زمان ،هم دو هر 
 ...وبس

  

 اين زدن پر از قبل ماهر شكارچى و كاشتم لبش روى سه*و*ب و آورد باال را سرم 
 انداخت دامم به پرنده

  

  بپرد دامم از تيزپر شاهين اين نگزارم كه بود من نوبت اينبار اما 

  

 ينهم با ميتوانستم شايد ميخواستم اش مردانه حواس تمام با را شوهرم امشب من 
 بخش التيام را دردش و نگرانى قدرى تنها قدرى مريض و تبدار تن

  

 م 

  

  

  

 داشتم احتياج او به تسكين براى هم من نكردم رهايش 
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 هب نياز چه را عشق زبان اصال نشد بدل رد ما بين هم كلمه يك ، كلمه يك حتى 
 سخن؟

  

 دش كوتاه عاشقانه اين متن موسيقى خفيفم هاى ناله و تندش هاى نفس صداى 

  

  بود عشق نام به برترى نيروى دست ما اراده  

  

  بوديم شده يكى اصال بوديم تنيده هم در 

  

 گزاشته جا را هايمان نگرانى و ها درد و ها تلخى تمام و بود برده خود با را ما زمان 
  بود

  

 به را بازى عشق يكدگر هاى چشم نور با تاريكى دل در و بوديم عرق غرق دو هر  
  بودم نشسته تماشا

  

  برويم خواب به هم آغوش در و هم كنار شور با ولى رمق بى تا كشيد طول خيلى  

  

  

  

 نبود راضى هم هنوز معين رسيد فرا هم درمان سوم جلسه باالخره 
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 من بودم درمانم خواهان وجود اعماق از من اما بود عصبى و ريخته هم به حسابى 
  ميشدم خوب بايد

  

 ميخواستم نخورده دست و يكجا خاطراتش تمام با را ذهنم من 

  

  

  

 اندهم ترافيك در كه شمس دكتر آمدن منتظر معين شخصى اتاق در بيمارستان در 
 پنجره نارك باالخره بودم گرفته گيجه سر كه بود رفته راه عصبى قدر اين بوديم نشسته بود
 ككم دويمان هر آرامش به بايد ايستاد خيابان تماشاى به ساكت دقيقه چند كرد توقف
  كردم پ لى را كالمى بى موسيقى و برداشتم را ام گوشى ميكردم

  

  كنم فكر خوبم خاطرات همه به كردم سعى و بستم را چشمانم 

  

 داد نوازش را روحم خاصى نت با و آرامش در جذابش و بم صداى ناگهان 

  

 شعرهاى مختلف شعراى از برايم هميشه و بود قوى خيلى معين شعر حافظه 
 شوم آرام تا ميخواند طوالنى

  

 زمزمه را شعر اين خودش آرامش و شدن سبك براى معين ميكرد فرق اينبار ولى 
  ميكرد
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 آوردم جگر خوناب   و مجنونم 

 رقصد می دهنم در خون و مجنونم 

  

 رقصد می دهنم در جنون دستان 

  

 کنی گوش فقط که هستم تو مجنون 

  

 کنی فراموش باز و ام بگذاری 

  

 هست،؟کجاست کسی چه من از تر دیوانه 

  

 کجاست دست این از گونه این    عاشق یک 

  

 بزند خنجر به دست کنی اخم تا 

  

 بزند آخر سیم به بزنی پلکی 

  

 شود بیچاره و کنی،درهم بغض تا 
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 شود پاره دلش ک شی،بند   آه تا 

  

 ست سوختنی ها قافیه این بزن آتش 

  

 ست زدنی آتش تو    داغ از پُر    شعر این 

  

 بریز دور را شده روانی ابیات   

  

 بریز دور را شده جهانی درد   این 

  

 کند گیر زمین ، عشق ، بگذار را من 

  

 کند پیر مرا سراسیمه زخم   این 

  

 بکنید چیست،رهایم ها پ چه پ چ این 

  

 بکنید نیست،رهایم خبری مردم 

  

 شود پامال که بگذارید را من 
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 شود کهنسال اطفال   ی بازیچه 

  

 برسد پایان به بگذارید را من 

  

 برسد خیابان به پارَم و لَت شاید 

  

 درَک بمیرد،به بگذارید را من 

  

 درَک بگیرد،به درد برود اصال 

  

 منم دنیای نابودی شاهد   من 

  

 بزنم کاری به دست بروم باید 

  

 بکنم باید هست،چه جا همه حرفت 

  

 بکنم باید چه بست بن همه این با 

  

 کردند من با چه که ندیدی تو بانو 
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 آوردند َسرم به بالها چه مردم 

  

 فهمیدند نمی شدم،مرا عشق من 

  

 فهمیدند نمی مرا خودم شهر   در 

  

 آوردند نمی تاب را دغدغه این 

  

 کردند می ام مسخره همگی گاهی 

  

 خندیدند دلم دنیای به تو از بعد 

  

 خندیدند دلم سراپای به مردم 

  

 کردند چرانی چشم من وادی   در 

  

 کردند پرانی تکه حَرم    صحن در 

  

 کرد می ،خدایی عشق من ی خانه در 
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 کرد می هنرنمایی هنر، بانوی 

  

 است شده مردم ی قصه زیستنم من 

  

 است شده گم زندگیم وسط"تو " یک 

  

 کنید است،مراعات خراب اوضاع 

  

 کنید است،مراعات آب ی مانده ته 

  

 بروید گذارم، شکر ها خاطره از 

  

 بروید ندارم، و دار خودتان مال   

  

 دلگیرم آمدنم جهان به از من 

  

 میرم می را، جوخه کنید آماده 

  

 هنوز ست شکسته مرد   یک آینه در 
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 هنوز ست ننشسته پا از که است مرد 

  

 شکست و افتاد تو چشم از که مرد یک 

  

 شکست آباد، ات خانه ولی است مرد 

  

 بود پاسوخته سگ   یک خود ی جاده در 

  

 بود دوخته زبان به دندان و لب بر لب 

  

 منم جغد اگر آوار مسند   بر 

  

 بزنم پرپر فاجعه این در که باید 

  

 برسد جایی به جغد این اگر اما 

  

 برسد کدخدایی به اگر دیوانه 

  

 ریزد می هم به پیر ی خاطره این 
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 ریزد می هم به تصویر آرامش 

  

 ام بری می کجا به تا مرا ! روح ای 

  

 ام خاکستری سراب   این ی دیوانه 

  

 گیرم می جان و میرم می و سوزم می 

  

 گیرم می زبان بار هر همه این با 

  

 میرند می ها پنجره من ی خانه در 

  

 گیرند می قلم باغ، بم و زیر بر 

  

 دارد خیالی تصویر پنجره این 

  

 دارد توالی مرگ من ی خانه در 

  

 ست ریختنی فرو سقف من ی خانه در 
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 ست آویختنی اَلَک نکن،این آغاز 

  

 ام ساخته دگری جهان   تو از بعد 

  

 ام انداخته خانه دهان   به آتش 

  

 !!نکند نشینم خانه ، خدا تو از بعد 

  

 !!نکند اینم از بدتر دعا دستان   

  

 !!!مانم می خودم های بدی پای من 

  

 !!مانم می هم تو های بدی پای من 

  

  

  

 ام شده خمارت    چشم آن ی آواره 

  

 ام شده نگاهت طرز آن ی بیچاره 
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 میرم می نگری می مرا بار هر 

  

 میرم می گذری، می ما ی کوچه از 

  

 است شده چراغان شهر بزنی، سوسو 

  

 است شده بندان بزنی،آینه چرخی 

  

 ای افروخته کنی،آتشی باز لب 

  

 ای سوخته را بزنی،دهکده حرفی 

  

 بزنی جنونم به سر شبی نیست بد 

  

 بزنی آسمانم به َسرکی گاهی 

  

 کشتی هی*ا*ن*گ بی ه  *ا*ن*گ به را من 

  

 کشتی اشتباهی شکار، بانوی 
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 گیری می کمم شکار،دست بانوی 

  

 !!میری می هم تو آهسته، دهم جان من 

  

 ا 

  

 !!!ماند؟ می مگر درد جز تو مرگ   ز 

  

 ماند می مگر برگرد ی واژه جز 

  

 عزیز دنیاست    لطفی کم همه ها این 

  

 عزیز خواست نمی تو با مرا شهر این 

  

 شدم سیر خودم دست ام،از دیوانه 

  

 شدم درگیر تو    همنام کس   هر با 

  

 بودن غم ابد تا جهان   به تُف ای 
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 بودن هم بی ساعت   این بر مرگ ای 

  

 گلم بردار گریه روز و شب از دست 

  

 گلم بار این روم می خودم پای با 

  

  

  

  

  

 ار  مان زده باران هاى گونه دو هر كرد اعالم را شمس دكتر آمدن كه پرستار صداى با 
 كرديم پاك

  

 كرد حلقه كمرم دور را دستانش و شد نزديكم معين 

  

 كممح را ام پيشانى ميكشيد نفس فاصله با و سخت خيلى و بود قرمز صورتش 
  سيد*و*ب

  

 ترين طوالنى يلدا مثل باشى من زندگى يلداى ابد تا بده قول بهم _ 
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 نيستن جاودان ميشن تموم هم ها ترين طوالنى _ 

  

  ميكنم جاودانت آشام خون يه به كنم تبديلت شده _ 

  

  فشردم محكم اش سينه در را سرم 

  

  ميشكافه رو ات سينه داره قلبت مرد باش آروم _ 

  

 داد آرامى تاب آغوشش در رقص حالت به مرا 

  

 نداشته جا تو واسه كه شه حقير قدر اين روز يه اگه دنيارو اين شهرو اين كل _ 
  رخهبچ عاشقشم من كه اونى هاى نفس بدون زمين ميكنه غلط اصال ميكنم ويرون باشه

  

  

  

  ميزد موج حركاتش و حرفها در جنون 

  

  معين _ 

  

 گزاشت لبم روى را انگشتش 
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 كنم نگات قشنگ بزار نگو هيچى هييييش _ 

  

  

  

 تلخ لبخند زور به و بود كردن اسير چشمانش در را هايش اشك سختى به  
  شد خيره هايم چشم به ميكرد پنهانشان

  

 ار  انگيز غم تراژدى يك و خنديد هايش لب و ريخت اشك چشمانش بعد ثانيه چند 
 زد رقم

  

 هذخير  قلبت توى جا يه منو كن نگاه خوب منو ، ها چشم اين عاشق يلدا عاشقمم _ 
  دار نگهم چشمات پشت كن

  

  معين ميترسونيم دارى _ 

  

  نترس هيچى از هستم من وقتى _ 

  

  

  

 !نميداشتيم؟ بر دست كردن نگاه از چرا داشت؟ فرق هميشه با اينبار چرا 
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 مينوشيدم را هايش لب وار ديوانه 

  

 دارى دوستم بگو بگو يلدا _ 

  

 عاااااشق عاشقتم من من، حس مقابل در حقيره خيلى داشتن دوست _ 

  

  

  

 نمانكرد صدا براى اتاق در پشت شمس دكتر خود اينبار كه بود گذشته زمان درآنق 
 باشد آمده

  

  بود قفل در 

  

 شد دير نميايد معين _ 

  

  

  

 فتگ و كشيد باال را اش بينى و كرد پاك را اشكش دست پشت با زد لبخند معين 
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 ندارى رو ما تاخير دقيقه چند طاقت حاال داشتى تاخير دقيقه ٢٧ استاد _ 

  

 پسر بودى تر مودب دانشجوييت زمان نامدار _ 

  

 !!!ميخنديد تلخ و سخت قدر چه لحظات اين در من معين 

  

 كرد زمزمه لب زير و ماسيد لبش روى اش خنده 

  

 نبود مريض زنم دانشجوييم زمان _ 

  

 ميلرزيد هق هق اين شدت از هايش شانه و كرد هق هق صدا بى باز 

  

  

  

 در دستم مدت تمام چشيديم را مرگ بار هزار دو هر لعنتى اتاق آن به رسيدن تا 
  بود دستش

  

 ..نكردم، حس هيچ ديگر وحشتناك درد آن و ثانيه چند از بعد 

  

 ٧٢ قسمت پايان 
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 حق يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٧٥ قسمت ٧٥# 

  

 اين روى من ها انسان بازمانده تنها و اند كرده حمله زمين به ها فضايى گمانم به 
 هستم ، است پايم زير شهر تمام كه كوهى روى چوبى نيمكت

  

 گريستن حتى اند ربوده هم را هايم قدرت همه انگار 

  آورى ياد حتى 

 كيستم؟ من راستى به  

 اب ميخواهد دلم كه آنجا تا يابم، نمى آن براى جوابى بيانديشم سخت هم قدر هرچه 
 رمس كاسه ميان از انگيز مالل روند اين جريان در تا بخراشم را سرم آنقدر سرانگشتانم
 به، گيرم دستانم ميانم در و درآورده را مغشوشم مغز شيار، همان ميان ،از بگشايم شيارى
 ،جواب آن هاى سلول تك تك ميان از بتوانم ،شايد بزنم حرف او با و بنگرم آن به دقت
 حد اين تا دارم؟ غم اينقدر امروز چرا !چرا؟ كه ، بيابم را جوابم بى هاى سوال همه

 داشت؟ خواهم حالى چه فردا و !بودم؟ خوشحال قدر آن ديروز چرا پس پريشانم؟

  

 هب كه است شده حك نام يك قلبم در ميدانم فقط من ها ندانستن و سوالها تمام از 
 نميرود وجودم از ها راحتى اين

 !!!معين 

 آورم مى ياد به واضح و دقيق را همه صدايش تن صورتش اجزا جز جز حتى 

  هستم دلتنگش 
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  ميدهد ايستايى قدرت من به دلتنگ همين 

 رت اميد نا ميگردم بيشتر چه هر مرده شهر شب اين انگيز وهم سكوت اين در ولى 
  ميشوم

  

 است ايستاده رويم به رو درست ميزنم فرياد را نامش 

  حركت بى و روح بى و سرد است زده يخ گويى 

 ميكند نگاه تنها 

 شدن خفه حال در ميگيرد كسى پشت از را گلويم ميدارم بر گام كه سمتش به 
 ميزنم پا و دست

 ميكند نگاه فقط معين 

 نميدهد؟ نجاتم چرا 

 دارد؟ را جانم قصد كسى چه 

  

 ميكشم نفس تر سخت ميكنم تقال بيشتر هرچه 

  

 ميكشد بيرون هولناك س*و*كاب اين از مرا دستى انگار 

 هم رس پشت كه زنى فرياد صداى ميكنم حس ام سينه قفسه روى چيزى سنگينى 
 ميگفت

 برگشت دكتر برگشت _ 

 ميبينم صورتم روى به رو دقيقا را معين و ميگشايم چشم اى ثانيه اندازه 

 !بود؟ خودش دوباره ام ناجى پس 
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 ...ميبرد خود با مرا خواب وباز ماندن بيدار براى كنم تالش بيشتر نميتوانم 

  

 *** 

  

 بود كنارم جانانم جان هم باز گشودم چشم كه بيهوشى روز چند از بعد 

 دست از را ام هوشيارى و قلب ضربان شوك و جلسه طى در كه شنيدم پرستار از 
 است نخورده تكان كنارم از روز چند اين تمام و است داده نجاتم معين خود و ام داده

  

 اتكلم نداشت زدن حرف درست توان حتى بود نمانده باقى من معين از چيزى ديگر 
 بكشد عميق نفس بود مجبور مدام و آورد مى زبان به بريده بريده را

  

 بود اين ميكرد زمزمه مدام كه اى جمله تنها 

 ميمونه زنده ميدونستم ميموند زنده بايد _ 

  

 ميكرد جرات كسى مگر اما دارد نياز بخش آرام و درمان به واقعا ميكردم حس 
 شود نزديكش

  

 را گل از بزرگى حجم اول شد باز كه اتاق در بود رفته خواب به تختم كنار كاناپه روى 
 نداشت تر كم چيزى گل از كه برادرى صورت سپس و ديدم

  بودم تابش بى قدر چه 

 شد وارد بغض با و صدا بى عماد و دادم تكانى را خودم 
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 شود بيدار در صداى با كه بود سبك اينقدر معين خواب 

 شد خيره عماد به بعد و داد مالشى انگشت با را هايش چشم 

 بود نشده بدل و رد ما بين اى كلمه هنوز 

 شد سد ما بين معين 

 بياى؟ گفت كى _ 

  

 كشيد آتش به را جانم عماد لرزان صداى 

 بيام گفتين دادين خبر پيش ساعت ٢ خودتون آقا _ 

  

  

 نبود خوش حالش !! نبود خودش معين 

 زد فرياد 

 ميگى؟ اراجيف چرا خوردم گوه من _ 

  

 است شده شوكه عماد بود معلوم 

 گرفين تماس شما نميگم دروغ من _ 

  

 زدم فرياد و سوزاند را قلبم نشست برادرم صورت روى كه اش سيلى 

 معييييين _ 
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 دكر  نگاهم مظلومانه بود زده بيرون گردنش هاى رگ همه برگشت سمتم كه وقتى 

  يلدا ميگه دروغ آخه ميگه دروغ _ 

  

 نبود خوب حالش 

 نبود خوب حالش 

 نبود خوب اصال 

  

 بريد همتون برو نيا ديگه من زن سمت برو بيرون برو _ 

  

 بود نگران هم عماد 

 نكن طورى اين قرآن رو تو چته؟ شم مرگت پيش من آقا _ 

  

 ميداد نشان را اتاق در انگشت اشاره با 

  بيرووووون _ 

  

 بود گرفته را معين هاى شانه عماد 

  باش آروم ميرم چشم باشه باشه _ 

  

  

 !!بودم كرده وحشت 
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 ...حالش براى نگرانى از !! معين از نه 

  

 ...نبود حقش مظلومم برادر 

 ...بود نگران دل آقايش براى من از بيشتر او ميدانم اما 

  

 و در  ميانمان كه دلتنگى سكوت لحظه چند همان تنها و ماند گل سبد يك برادرم از 
 شد بدل

  كردم ثبت قلبم در جايى را اش كهربايى نگاه 

  

 نميداد راه اتاق به را پرستارها حتى كس هيچ ديگر معين 

 هر راىب انگار ميترساند مرگ حد تا مرا كم كم كشيدنش نفس داشت شديدى تنش 
  ميمرد بار چند دهد بيرون سينه از كه نفسى

 و شكوه آن با من معين بود باخته كل به را خودش داشت شديدى لرزش دستانش 
  ابهت و صالبت

  قدرتش همه با من معين 

 بود ريخته فرو يكباره 

 .نمیکند تغییر شبه یک آدمی هیچ" 

 ناگهان بیخبر یکروز که آدمی ... نمیگیرد بزرگ تصمیمات شبه یک آدمی هیچ 
 , میرود و میدارد ور چمدان

 ... رفتهاست آن از قبلتر خیلی نکنید شک 

 آن از قبل مدتها که نکنید شک " خستهام " که میزند فریاد یکروز که آدمی 
 یک شنیدن  منتظر 
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 ... بودهاست ساده نباشید  خسته 

 بغض  یک قبل مدتها از که باشید مطمئن , گریه زیر میزند ناغافل که آدمی 
 آنطرف و اینطرف به خود با را سنگین

  

 ..." میبرده 

  

  

 بود بلعيده را هايش اشك و بود داده فرو بغض زيادى مدت بود قوى زيادى مدت 

 وقت حاال خاموش فشان آتش اين و بود ريخته فرو صدا بى زيادى سالهاى معين 
 كند آتش غرق را خودش همه از اول كه طورى بود فورانش

  

 قايقىد بار صد روزى بود گزاشته ام سينه روى را سرش و بود گرفته محكم را دستانم 
 بود غوغايى دلم در ميكرد زمزمه و ميگذاشت قلبم روى را سرش طوالنى

  سرم سايه ، معين آقا ، معينم _ 

 گفت آرام و نخور تكان 

 جان _ 

  بزنى؟ حرف قشنگ باهام نميخواى _ 

 كنم دعوا نميخوام نه _ 

 كنيم دعوا نميگم كه من _ 

 ميشه دعوا بزنم حرف كه دلخورم اينقدر _ 

 من؟ از _ 
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  همه از _ 

 آخه چته _ 

 ىندار  حق تو ميدادى جون داشتى من چشم جلو دقيقا تو يلدا ميمردى داشتى تو _ 
 تحكم ديگه من نميكنم خاك تسليم عزيزامو ديگه من ! ندارى حق ام زنده من تا بميرى
  نميشه سرم عمر پيمونه و خدا

  

 افتاد جانش تمام به رعشه دوباره ريخت اشك دوباره 

  

 عزيزم؟ ميدى فشار دارى خيلى دستمو _  

 بشى همونطورى باز ميترسم بود يخ دستات بودى كرده يخ _ 

 كن مكمك بيا خودت به باش قوى هم تو نميميرم من هست تو عشق وقتى تا معين _ 

 جز باهم دوتايى اصال ميكنم خوبت خودم ، خونمون ميريم عصر ، شد تموم _ 
 روز هر خودم خاطره و حافظه باباى گور ميكنيم فراموش چيو همه و كس همه خودمون
 ميخواى اين جز ديگه چى ميارم عشق پا تا سر معين يه و خوب خاطره يه برات

  

 رو همه و خونه بيام نميخوام وضعم اين با فعال يعنى ، معين نميگردم بر من _ 
 اين به بيا خودت به كن خلوت خودت با يكم برو خودتم بده وقت بهم مدت ٢ بدم عذاب
  ميمونه پيشم سيما بده استراحت مغزت

 برگرد استوار معين همون شدى وقت هر شدى پا رو وقت هر 

  

 پريد جايش از 

 نميكنم ولت هم لحظه يه من نميرم جا هيچ من نه نه _ 
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 اندرم بايد كه اونى خوبم من ميكنه بدتر منم حال حالت اين ميكنى اذيتم دارى _ 
 چى ههم شبيه حقير و ترسو و ضعيف بچه پسر يه شدى بنداز خودت به نگاه يه توي شه
  نيستى مرد ديگه اصال شوهر يه جز هستى

  

  

 به كمى شكستنش با ميخواستم ميداند خدا اما شكست را خودم دل حرفهايم 
  بود شده خيره من به حيرت با داشت غرور هم هنوز بياورمش خودش

 بود خورده سرش به پتكى انگار 

 خانه به را من شود راضى من تمناى و گريه و اصرار با تا كشيد طول شب تا ولى 
  بسپرد سيما به و ببرد

  بستم رويش به را در 

  برانمش كردم سعى كه بود آلودش اشك مردانه هاى چشم ، تصوير آخرين 

 ...بودم احمق قدر چه 

  

 كرد نجوا در پشت 

 من يلداى _ 

 باشى آورده منو معين كه يلدات سراغ بيا وقتى برو معين برو _ 

  باش من زندگى مواظب فقط ، قرآن به ميرم ، ميرم چشم _ 

 زود برگرد زود _ 

  

 به راندم خانه از را جانانم جان آميخت هم در من ناله و ضجه با هقش هق صداى 
  درمانش خيال
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 ...ميبخشيدم مرهم خودم هاى دست با را هايش زخم خودم خانه در كاش  

 بتوانم ات جنگيدم خيلى خودم با و گرفت تماس بار چند كه بود نشده شب نيمه هنوز 
  ندهم جواب

  لرزاند را دلم دوباره و فرستاد پيام بعد دقيقه چند 

  

 بماند چون" 

 من از خالی 

 من جای 

  

 تو گر 

 نباشی همراهم 

 ..." من وای 

  

  

  

 بود غوغايى دلم در كرد بيان كوتاه كالم چند اين در را حرفش همه 

 اسالتم آشكارا گذاشت پيغام خانه تلفن روى گرفت تماس مدام هم بعد روز صبح  
 دهم جواب كه ميكرد

 دادم جواب و نشدم دلم حريف باالخره 

 معين بله _ 
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 صداى اين ميستاند سپس و ميبخشيد دوباره جان جانم بى پيكر بر بار هر صدايش 
 بود كرده ريه خرج سيگار بسته بسته و گريسته ساعتها مرد يك

 رسمش؟ بود اين انصاف بى _ 

 ميزنى زنگ دارى رفتى وقتى از ولى بياى خودت به كه برى شد قرار آره _ 

 نشنوم؟ صداتم قراره _ 

 بده انجامش و بزار احترام من حرف به يكبار فقط يكبار _ 

  

 نياورد تاب دلم بود نهفته دردناك فرياد   هزار سكوتش در و بود كرده سكوت 

  معين _ 

 داد جواب بالفاصله 

 معين جان _ 

 بگى رفت يادت معينشو عمر   _ 

  معين عمر بگو _ 

 زا هفته يك اين كن باور دارم احتياج بهت ميترسم حالت اين از ولى دلتنگتم _ 
 ههفت يك من كردى دقت ولى ترسوند رو تو شوك اون درسته بهتره جسميم حال هميشه
 نميكنم؟ فراموش رو چيزى است

 كنه فراموش بخواد كه مونده چى مغزت از ديگه _  

  

 گفتم و خنديدم 

 مخ بى يلدا شديم ما حاال نكنه درد دستت _ 

 حاال فقط نه بودى مخ بى اول از كه برم ات كله اون قربون _ 
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 خودش به براى تصميمش كردم حس شد راحت خيالم يكم خنديديم كه دو هر 
 ...جديست آمدن

 اي باشم نگران نميدانستم نميگرفت هم تماس حتى معين و بود گذشته روز دو 
 !است؟ مانده تصميمش سر اينكه از خوشحال

 از دادم كه جواب شد تجديد حال اين عماد تماس با كه نداشتم خوشى حال كل در 
 است داغون فهميدم صدايش

 بله؟ _ 

 بهترى؟ ،خوبى؟ سالم _ 

 خوبى؟ تو بهترم خيلى آره سالم _ 

 آره من _  

 ...نشد بيمارستان تو روز اون _ 

 دويد حرفم ميان 

  

 !يلدا؟ ، دلم جان باز ميبينمت ميام سرت فداى _ 

 جان؟ _ 

 ...خواهى معذرت يه من _ 

 كنم قطع را حرفش كه بود من نوبت اينبار 

 داشتى حق نيست مهم _ 

 شد جهنم واسم زندگى تو بعد ، نداشتم حق نه _ 

  بودم زاده برادر يه منتظر من نگو اينجورى _ 
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 زد خندى پورز 

 نامزدى مراسم پيش هفته _ 

  

 بود طناز 

  

 !!خوردم يكه خيلى 

  

 !!!محاله چرا؟ واى _ 

 دارم دوستش بودم گفته بهش اول روز داشت عشق توقع ازم محال؟ چرا جانم نه _ 
 رآخ و و دوم و اول عشق به بودم گفته باختمش و كردم گزارى سرمايه جا يه رو عشقم اما

 ميشه رو بعديا نفره يك آخرشم و اول يكباره همون باشه عشق اگه عشق ندارم اعتقاد
 فقط داشت دوست

 بوده زياد اعتقادت اين پذيرش واسه زن يه از توقعت هم تو _ 

 توقع كنه جايگزين رو ديگه يكى ميتونه جدايى بعد ماه ٢ كه طنازى واسه نه _ 
 نبود زيادى

  

 بود باخته دوباره بود باخته عزيزم برادر 

 نميشد طور اين بودين كرده ازدواج ها موقع همون اگه بود من تقصير _ 

 گفتن واسه من يلدا ولى بود، شده تموم طالق مهر با االن كه بود اين فرقش نه _ 
 نزدم زنگ اينا

 شده؟ چيزى _ 
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 هم؟ تاپ و تيپ به زدين باز چرا چتونه؟ _ 

 هر هبر  گفتم باخته خودشو خيلى من وضعيت خاطر به معين نشده دعوامون ما نه _ 
 برگرده شد خودش وقت

  

  نداشتم توقع ديگه تو از يلدا مريزاد دست _ 

 !چرا؟ _ 

 !؟ خدا انام به ميكنى ولش بشكنه دستت تو ببينم ؟ رفته كجا كرمت انصاف بى _ 
 وشج واسه ميخواد گاه تكيه يه شكسته دست شو؟ خوب خودت برو ميگى درمون و دوا بى

 !!!تهميوف كال كار از كه كنى ولش اگه ميخواد رسيدگى و مراقبت ، كردن كار دوباره و خوردن
 هم تشرك حتى اتاقه تو شب تا صبح داره نياز بهت هميشه از بيشتر ! شكسته شوهرت
 خورهنمي حسابى و درست هيچى ، قلبش وضع اون با سيگار دود تو كرده خفه خودشو نمياد
  ميزنه زور به هم حرف حتى

  

  

 رها مرهم بى را زخمش من !ميگفت درست ، كردم بغض عماد حرفهاى شنيدن با 
 بودم كرده

  

 باش مواظبش خدا رو تو _ 

 يادز  سختى آقا نمياد بر كارى هيچكس از تو جز يعنى دختر نمياد بر كارى من از _ 
 قتو چند اين و تو شدن گم مدت اين اما بياره ابرو به خم بودم نديده حاال تا ولى كشيده
 يه موافقى ، عيده شب فردا پس محاله، همه واسه باورش كه ساخته آدمى يه ازش اخير
 بريزيم؟ برنامه

 !چى؟ _ 
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 مشوهرت راهن به چشم بقيه و جون خانوم دلتنگه برادرت ، خانوادت پيش برگرد _ 
 شهمي اى العاده فوق سورپريز باشيم خودمون خونه تو هم با پارسال مثل بيا ، داغونه كه
 شه قبل مثل اى ثانيه در حالش ميدن قول ، آقا واسه

  

  

  

 داشتيم تحويل سال شب براى برنامه و نقشه كلى !! كردم قبول 

  خريدم نو لباس 

 يك زنم يك كردم حس دوباره و آراستم را موهايم رفتم آرايشگاه ها مدت بعد 
 !!همسرم

 صبح به را شب بودنم زنده دليل تنها و عشقم كنار در بود قرار شب فردا از  
 ...برسانم

  

 ميكرد تشويقم مدام سيما كردم پرو آينه مقابل در را جديدم پيراهن بار چند 

  ميكشيدم خجالت جان خانم از داشتم استرس 

 بودم نگران حالش و معين براى 

  بيايد چشمانم به خواب بود محال اصال شب آن 

  شدم معين هاى عكس تماشاى مشغول و برداشتم را ام گوشى  

 دلم كه بود نمايان مهرش چنان ها عكس در هايش اخم همه با من پاييزى مرد 
 بود تنگ عجيب

 شدم پشيمان سريع اما گرفتم هوا بى را اش شماره 

 شوم غافلگير حسابى تا ميكردم صبر بايد فردا تا 
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  آمد كه خانه زنگ صداى 

  نگريستم را سيما متعجب 

 و انداخت باال را اش شانه بعد و داد جواب را آيفون سيما بودم كشيده دراز تازه 
 گفت

 نامدار جناب طرف از آورده گل ميگه _ 

  

 دهد ميوه بود ماندن كم و زد شكوفه دلم خشك درخت اول بار مثل 

  بود آمده خودش به جانانم جان 

 ...بود اى نشانه گل 

 بگيرد را گلها كه رفت سيما 

 نبود دلم توى دل 

 !!!گذشت ربع ٢٥ دقيقه ٢١ دقيقه ٥ دقيقه ٢ 

 !!نبود خبرى سيما از 

 نديدم را كسى كردم نگاه پنجره از 

 اب گل بزرگ سبد يك و بود باز در كردم طى يكى دوتا را ها پله بودم شده نگران 
  انداخت وحشت به مرا سياه روبان و سياه رزهاى

 !!باشد من معين هديه اين بود محال 

 بود؟ شوخى 

 !بود؟ كجا سيما 

 سرم روى را شالم نكرد باز را در كسى زدم را خانه صاحب خانه واحد زنگ هراسان 
 نبود سيما از خبرى رفتم كوچه وسط تا انداختم
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 بود ايستادن حال در قلبم 

 كردم قفل پشت از و بستم را در برگشتم خانه به 

 دبو خانه صاحب عروس واحد كه باال طبقه از چيزى شكستن صداى رفتم كه باال 
  رفتم باال سريع لرزاند را قلبم

 گلدان شكستن با و بود رسانده ها پله به را خودش آلود خون و جان نيمه جوان زن 
 ميكرد كمك طلب

 بودم شده دستپاچه 

 ...ميكردم گريه و ميلرزيدم 

  

 ٧٥ قسمت پايان 

  

 او نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٧٦ قسمت ٧٦# 

  

 زدد كلمه سختى به و بود دادن جان حال در پهلويش به تيزى اصابت از بيچاره زن 
 ميكرد هجى مدام را

 بگيرم تماس پليس با تا دويدم اش خانه تلفن سمت 

 نداشت هم بوق حتى تلفن بود عجيب 

  بود شده قطع 

  بود خودم واحد در كه افتادم موبايلم ياد 
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 تماس اورژانس با هرچيز از قبل بود ميز روى ام گوشى كردم طى را ها پله سريع 
 بود مساعد نا بيچاره زن حال گرفتم

  بياورم بند را خونش زخمش روى اى پارچه تكه با كردم سعى و برگشتم او پيش 

  

 بود؟ كجا جانى و دزد اين 

 بود؟ كجا سيما 

 ميگذشت؟ چه من بر خدايا 

   

 ندستا با افتاد دلم در عجيبى هول ناشناس شماره ديدن با خورد زنگ كه تلفنم 
 دادم جواب لرزان

 بود عالم صداى ترين هولناك و منفورترين ، صدا اين 

  

 پيش نهز  اين بشه ما حساب تسويه قربانى ديگه نفر يه نزارى و باشى عاقل بهتره _ 
 واست دارم مهيج برنامه يه بوم پشت بيا صدا و سر بى كم كم ميده جون داره و منه

  

  

  !!!كرد قطع را گوشى 

  

 بيوفتد كار از قلبم بود مانده كم  

 مدهوش بود مشخص اش ناشيانه كارهاى و صدايش نداشت طبيعى حالت پيمان 
 است
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 ميبودم عاقل بايد ميگرفتم تماس پليس با بايد 

 تماس يك حد در بود كم ام گوشى شارژ 

  !! خدايا 

 !!معين 

 آيد مى نجاتم براى خودش و ميدهد خبر پليس به معين 

  

 بود مست پيمان 

 تر داغون و مست برابر هزار داد جواب را گوشى كه معينى اما 

  ميزد قهقهه نميفهميد را حرفهايم 

 ميگفت هذيان 

 ميخواند شعر 

  

 نشنيد اصال گفتم هرچه 

  شد خاموش گوشى 

 !!ترديد دنيا يك و ماندم من 

 !سيما؟ جان نجات يا فرار 

  

 بود ام قدمى يك در مرگ شايد 

 ميگذشت من بر دقايق واپسين اين در كه آنچه هر ميكردم ثبت بايد 
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 سيدم*و*ب گردنم در را معين نام برداشتم را روزهايم همه همدم تنها دفترم 

 با مرا و فشرد را گلويم پشت از كسى رسيدنم محض به رفتم بام پشت سمت به و 
 كشيد خود

 نداشتم هم كشيدن نفس و زدن حرف توان حتى 

 ميداد گند بوى 

 كشيده بام پشت آن به بام پشت اين از هستى آدم منفورترين چنگال در من و 
 ميشدم

 *** 

  

  

 !مرگ ست عجیبی موسیقی 

 رقصی می نرم و آرام چنان و شوی می بلند 

 ...بیند نمی را تو هیچکس دیگر که 

  

  

 ميخواهد را ام خواسته آخرين مرگ از قبل جالدان همه رسم به جالدم 

 ميخواهم؟ چه بنويسم تو براى قدرى بخواهم اينكه جز من و 

 نه؟ يا ميرسد دستت به هايم نوشته آخرين نميدانم حتى نميدانم 

 برايم دندان مدام كه هيواليى با تاريك و خلوت مخروبه اين در لحظات اين در ولى 
 تاس نوشتن تو براى ميكند آرام مرگ از پيش را روحم كمى كه چيزى تنها ميكند تيز
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 مينويسم تو نام با تو براى تو از 

  

  عشق نام به 

  

  

 تو هاى چشم هايم چشم در بازمانده تصوير آخرين كه نداد را اين مجال دنيا رسم 
  باشد

  

 ميشود پاك دلتنگى هاى بغض همه 

 گشت خواهم باز سرزمينت به دوباره روزى 

 كفشت روى شوم غبارى شايد 

 مينوازد را تو وار ديوانه موهايت ميان كه نسيمى 

  مينشيند اتاقت پنجره روى كه اى پرنده 

  اى ثانيه و جايى ميخوريم بر هم به 

  

 كن زندگى دويمان هر جاى به كن زندگى 

  

 از ، نم خون با كينه اين حكايت و باشم من طوالنى انتقام اين قربانى آخرين بگزار 
  شود پاك شهر اين هاى ديوار
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 آلوده خون به دستت هيوال اين شبيه روزى خواهى خون به اگر نميبخشمت هرگز 
 شود

 است ناجى بيمار و يتيم كودكان براى سالهاست تو دستان كه چرا 

  بود امن حريم دستان اين 

  

  خونم قيمت به باش مطمئن 

 ازىدر  دست هستى تو مملوكش تنها كه سرزمينى به نميدهم اجازه لحظه آخرين تا 
 ...شود

  

 ام كرده ثبت روز هر ها نوشته اين در را مان ثانيه به ثانيه 

  

 نبود خودش هرگز كه دخترى خاطرات 

 شد تو عاشق كه وقتى جز 

  

 تو يلداى 

  

  

  

  

 اول فصل پايان 
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  حق يا 

 دوم فصل  

 ميميرد امشب مرد اين #٧٧قسمت 

 بينهايت، تا بودى سپيد 

 ابديت به كه ميرفت تو وجود از كورسويى در تنها سياهى غايت حتى كه سپيد آنقدر 
 !بپيوندد

 ى پيكره آن ناجوانمردانه و وحشيانه اينگونه ابديت كه شد چگونه كه نميدانم و 
 و سخت آنقدر تنيد، هم در نفرت و كينه و خشم از طومارى در را گونه پريوش رُخامين
 ننفري كه شد آوار آرزوهايت ى سازه بر مفرط نفرتى و خشم هاى شعله هجوم در ناعادالنه
 ناجوانمردانه جبر اين بر نفرين و قهر آنهمه بر

 وت ,تو همچو مطهرى لقا ى معجزه از بودند كور كه باد چشمانى سفيدى بر نفرين 
  بودى محبت و عشق از اى واره نور تنديس كه

 !نديدمت گاه هيچ كه ! بيچاره چه من و 

 بود جارى وجودم در دمادم وجودت انگيز سحر عطر 

 !نبودم هيچ خود خبر بى وجود از جز غير، از تهى !بيچاره چه من و 

 و آيى خود به يكباره جايى در كه است آن هميشه نه طبيعت قهر من، عزيز ميدانى 
 تو دگر و آمده خود به كه شد آنجا من فرجام   بد روزگارـ قهر ، نيستى هيچ دگر كه ببينى
 نيستى،

 ! محبوبم ، عزيزم 

 بازى بزم به ها ديشب چون را ام تنهايى امشب و بيايى بازگردى كه ميشد كاش 
  كنى دعوتم خالصت و معصومانه عشق
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 مادهآ و ام آمده الهى حكم اجراى به شبانگاهى خلوت اين در شرمگينانه چه كه ببين 
 وت خداى   و تو حكم   اجراى مهر بر خود شرمى بى به نجيبت دستان عدالت محضر در تا ام
 !زنم سه*و*ب

 و مستى و پيمانه با و شكستم عهد كه چرا شدم دچار عشق عاليجناب قهر به من 
 زدم خالقم با رفاقتم به تيشه فراموشى قدرى

 مرا ندهد تو نبودن بر حكم من بر هرگز تا بخواه خدايت از تو ولى ! صبورم مهربان 
 ذره درق به تنها زمان و عصر از اى نقطه كوچكترين در حتى تنها تا بگزار مده، ام تنهايى به
  بمانم، تو با مهرت پر وجود سار سايه در اى

 محتاجم، عشق از باشم شده تهى دگر اگر حتى تو نگاه به ديگر من ! كن نگاهم 
  ، نباشد باقى سوزنده عشق آن از اثرى هيچ كالمت گرماى در دگر اگر حتى ! كن صدايم

  دنباش تو در خاص و ناب حس آن دگر اگر حتى گير بازى به مستانه را آرامم نا وجود 

 !! ام شده بدبخت و حقير قدر چه كه ببين 

 ! نباشى تو و باشم من كه ميشد اين نبايستى تقدير !نازنينم 

  

 سينه وَراى از و منقلبم وجود زواياى تمامى از وحشيانه كه آهى آه سوز به !خانومم 
 هب فضا فاصل   حدّ  ترين دمق تا و ميشود روانه كامم هاى حفره ترين تلخ تا ام سوخته
  قسم، ميپيوندد گمنامى

 ....دارم شرم مغمومانه چه 

  

 تا آورند مى هجوم يكباره به كه فروغم بى ديدگان شيار از كه اشكى قطره قطره به 
  سوگند، گردند مدفون سردم دامان در

 ...دارم شرم غريبانه چه كه 

  است زده رقم برايم را مجازات اشدّ  عادالنه چه تقدير 
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 !مريزاد دست 

  

 !!!بود نخواهد تر سوزنده من برزخ آتش بر دوزخى هيچ آتش 

  

 بكشانمشان ها تر پيش به خود با و بگيرم را ها عقربه دست ميشد كاش 

  كرد اصالح را زمان و زمين هاى نارسايى از برخى حداقل تا ميشد شايد 

 ميشدى، سبز ، ميزدى جوانه دوباره تو رويايى ى اصالحيه اين در تا ميشد كاش 
  ، ميدادى شكوفه

 بخشودنى نا وجود مهربانت قلب سخاوت باور به من و ميبخشودى مرا ميشد كاش 
 نآ در دگر تو كه من امروز   كه ميكردى باور تو تا كنم قربانى ايثار آنهمه مقابل در را ام

 !!!است شده تر متفاوت قدر چه ، نيستى در من و بودى تو كه ديروز تا نيستى

  

 بى كه نهايتت بى لطف و مهر آنهمه مقابل در را ام شكسته غرور اينهمه كاش اى 
 ديروزت مهربانم ، ميديدى مهربانانه چه ات هميشگى گذشت و سخاوت به را است مقدار
 شد خواهد و شده تر دشوار من بر مراتب به امروز و كردى طى صبورانه چه حضورم بى را

  كشيد خواهم دوش بر چگونه را مصائب مقدار اين بار اينكه

 !!! من واى   !؟ نباشى تو اگر بود خواهم چگونه 

 خواهم و گفت خواهم ، بود خواهم ديد، خواهم ماند، خواهم كنارت در ! من بانوى 
 در مدفون خاطرات   ، ها تنهايى آنهمه ، ها ماندن عشق بى آنهمه ، دردها آنهمه نوشت،
  شكست خواهم را سكوتت شد خواهم صدايت اميدى، نا و ابدى گورستان

 ... نوشت خواهم برايت ، شد خواهم دستانت 

 ...نوشت خواهم 
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 هك ميتازيم عاشقانه چنان جنون در هم با بخوانند مجنون را تو شهر اين تمام بگزار 
 ...بمانند دهان به انگشت روزگارمان حسرت به مسلك عاقل رندان

  

 *** 

  

 ديدارمان اولين از تر پيش خيلى حتى بس و بودى تو هايم عاشقانه تمام مخاطب 
 خرج از هميشه تمام خساست با و بودم كرده ذخيره تو يك براى جايى را عشقم تمام من

  داشتم هراس كردنش

 در و بودم ساخته مغزم هاى سلول تمام در بيايى كه اين از قبل را تويى چون من 
 بودم داده پرورش قلبم

  بانو ميدانى 

 و نحيف موجود اين اگر ميدانستم ديدم را ام خفته زيباى بار اولين براى كه روزى 
 اپ قطعا داشتم كودكى در اش كهربايى هاى چشم از كه ذهنيتى با كند باز چشم كوچك
 ...ميگزارد من هاى ممنوعه همه روى

 گذشت چه ما بر بنويسم من بار اين بگزار 

 بگويم برايت را خودمان قصه اينبار بگزار 

  است خورده قسم قلم به خدايم كه چرا است اعجاز ابزار قلم مطمئنم من 

  

 .بنويسم آمدى تو كه اى ثانيه و حواس نخستين از بگزار پس 
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 ، شب سمفونى قداست و سكوت پاس به سالها من و 

  

  شب آن !كردم حكم بزمم رسم را دارى زنده شب 

 !شد شكسته سنت 

 است شده هويدا هايم شب در چسبى دل حجم هجوم 

 نعصيا به مرا آنچنان گاه ، ام خسته روح نوازش عين در كه احساس از باالتر حسى 
  ميهراسم حضورش از كه ميكشاند جنون و

 از خبر بى و كند احيا را است شده اعالم ممنوعه سالها كه چيزى من در ميهراسم 
 ودىخ يك و بمانم من كه برود و بگذرد تفاوت بى چنان ، مرد يك قلب آتشفشان طغيان
 ...كشانده آتش به خود كه

 لخت آنچنان گاه را بودنش شكوه ام خفته احساس بيدارى ،وحشت نبودنش وحشت 
  انديشم مى روياهايم تدفين به و ميشوم قلبم عزاى خوان مرثيه ناخودآگاه كه ميكند

 عبور تفاوت بى سايرين چنان نيز او كنار از اينبار چرا كه حسرت و حسرت و 
 !نكردم؟

 !دارد؟ گفتن براى حرفى چه دليل بى شتاب اين و عجيب توقف اين و 

 يدبا آغوشش از دور را فرزندش كه مينوازد اينبار مادرى قلب شبيه قلبم ضربان 
 اميدوار و نگران بپذيرد

 ... غمگين و شاد 

  است دلچسبى درد چه بيگانگى پس در آشنايى كرد بيان نغز چه استادم 

  جان به را دورى حالوت من و 

 ام ديده ها قرب در را ها قلب شدن مال لجن كه چرا ام خريده 

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 989 

  !بانو؟ ميبينى 

 ... ميخواستم اما بود دور از ميخواستم را تو روزها آن من 

  

  

 وعده رفت مادر و گذاشتم دنيا به پا كه روز همان من بودم خواسته خدا از را تو من 
 بودم گرفته خدا از را تو

  

  دارد زندگى رنگ هنوز هايت نفس با من امروز   

 خدا ها چشم اين ديدن دوباره براى ها نفس اين ادامه براى روز ٩٨ دقيقا روز ٩٨ 
 نماند جا خدايم از ات دوباره گرفتن براى ، انگشتانم تسبيح از ذكرى ام كرده خدا

 شكستنى امانتى اين حال و گرفتم پس خدا از بود كه قيمتى هر به را تو من 
 است ام سرمايه ترين ارزش با و ،بزرگترين

  

 و گذشته همه گنگ و تاب بى كودكى چونان روزها اين اگر نميكند فرق برايم 
  اى كرده گم را حواست

 دليلت بى هاى خنده اين 

 هخير  و طوالنى سكوت گاه و ميپندارند جنون هذيان ديگران كه كلماتت تك تك 
  ديوار به ماندنت

  

 !!!!اى كرده فرق تو كه نميكند فرق برايم 
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 موهبت كرد نخواهى ترك مرا مطمئنم كه همين ميكشى نفس كنارم كه همين 
 است بزرگى

  

 است اين دارم يقين آن به عجيب كه چيزى تنها 

 !!!ميخواهم را تو من 

  

 را بودم خبر بى آن از مست بيخود   خود از من   و كشيدى شب آن كه عذابى تمام 
 بانو ميدانم

  

 دگىزن تمام گزراندى دخمه آن در سرشت بد ديو آن با كه ساعاتى گفت برايم سيما 
 نشود حرمت حتك من ناموس به تا گزاردى دست كف را ات

 گفت برايم هايت التماس از 

 بود من براى نوشتن ساعات آن در ات خواسته تنها كه اين از 

 جبران را ات فداكارى و عشق تمام قدرى حداقل تا است رسيده من به نوبت امروز 
 كنم

  

 دومين آمدنت هوش به بعد اين و شنيدم زبانت از را اسمم روز ٢٢٨ از بعد امروز 
 بود من دل در اميد نور

  

 ...آهسته آهسته مرغكم اى بخوان 

 ... خيالم مرغ انگيز غم آواى با را ات مستانه چهچه ده ،پرواز اميد صبح سپيده در 

 ...جانم گرفته غبار پنجره لب تا بگشاى پر 
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 ...گير بازى به عاشقانه را قلبم مندرس تارهاى ، نوازت دل نغمه با و ده سر صدا 

  ...بخش وسعت دلم عمق تا را شادى 

 ...ومش عاشق دگربار و بشنوم عاشقانه تا كن عشق سخن شنيدن به مجبور را گوشم 

 اىنو هنوز احساس از تهى تنيده تار ساكت پنجره آن پشت ،در كنم باور بار اين و 
 ... مستانه مستانه دلم مرغ با مرغكم اى بخوان جاريست زندگى

 راه، در موذيانه طوفان و است سست ها شاخه 

 ...دارى پرواز به ايمان دارم باور كه بخوان تو اما ! است رحم بى وباد لرزد مى شاخه 

  

  

  است سيمرغ افسانه چنان بودنت تمام كه بخوان من سيمرغ بخوان 

  

 سيمرغ افسانه بگزار هستى اى قصه شنيدن منتظر سابق مثل شب هر ميدانم 
 ببرد خواب به را تو امشب

 خود براى اى آشيانه معطر هاى چوب با ديد نزديك را خود مرگ چون سيمرغ  
 سپرد ساخته خود آتش دل به را خود سپس و كشيد آتش به را آن ساخت

 است كرده انتخاب را دردناكى كشى خود و شد نابود او كردند گمان همه 

  

 آمد بيرون آتش هاى شعله ميان از جوانى سيمرغ كه نكشيد طول زياد اما 

 تر قدرتمند و زيباتر بالى و پر با 

  ميدانند جاودانگى نماد را سيمرغ 
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 ات بسوزاند بارها را خود ميتواند عشق تنها است عشق خود سيمرغ دارم باور من اما 
 بماند زنده معشوق

 ...ميدمد اى مرده هر وجود در زندگى روح كه مينوازد چنان مرغ اين و  

  

 را حيات كه دارى را اين قدرت هنوز كردى زنده را مرد يك مرده احساس كه چونان 
 ...برگردانى خاموشم خانه به

  

 *** 

 گاه كه بودم غرق آنقدر كار فشار و روزمرگى انبوه در مينواخت يكنواخت زندگى 
 ميكردم فراموش را بود گذشته من بر آنچه و گذشته همه

  دارند نياز من به ام خانواده بود اين ميدانستم كه چيزى تنها 

 يك پاى را اش جوانى و زندگى همه كه بود عمادى به حواسم بيشتر بايد روزها آن 
 بود باختش علت عاشق مشتاقانه هنوز و بود باخته اشتباه انتخاب

   

 سوق ام اصلى عالقه و حرفه و بيمارستان سمت به مرا وجودم همه اينكه وجود با 
  كنم خاندانم ميراث حفظ وقف را تمركزم همه بودم مجبور ميداد

 يك نجات لحظات مقابل در ميانه خاور حتى و كشور اقتصادى قطب بزرگترين  
 ا ذره برايم عمل اتاق در قلب

  

  نداشت ارزش ى 

 من هدف ترين بخش لذت و بزرگترين قلب يك دوباره طپش و زندگى يك نجات 
 بود ام زندگى طول تمام در
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 هك است شده آفريده نامدار يك داشت اعتقاد كه بزرگى پدر خاطر به نه ! گذشتم 
 !باشد رسان خدمت اينكه نه كند خدمت او به خلق

 دهش آنها به سال ساليان به كه ستمى مقابل در ام خانواده حق از بايد چون گذشتم 
 ميكردم دفاع بود

  ! گذشتم 

 بود ام حرفه اصلى شروع كه ام زندگى سوم دهه در روزها آن دستانم !بانو ميدانى 
 بود متعدد هاى بخش آرام طوالنى مدت مصرف ارمغان كه داشت شديدى لرزش

  

 !بودم باخته عماد چون نيز من 

 ترين كثيف دستان در را ام مردانگى و غيرت همه من و بود باخته را عشقش عماد 
 !!بود زندگى در من شكست اولين اين و بودم يافته شده نابود خلقت موجود

  

 اتنج براى من زندگى روزهاى بدترين در درست هم تو ميبينى ! من عزيز ميبينى 
 آمدى من

  

 ناميدى جادو چراغ غول اگر مرا 

 ميناميدم دل در خوشبختى كوچك پرى را تو روزها آن همه هم من 

 سال چند كه كسى به صدايت تن و چهره شباهت قدر چه كه ،افسوس افسوس اما 
 ميترساند مرا زد ام نابودى به دست قبل

 بودم كشيده خودمان ميان كه قرمزى خط و وحشت همه بود اين 

 تو برابر در قدر چه و ميسازد العاده خارق عاشقانه يك هميشه مرد يك اعترافات  
 !!ميبرد عرش به مرا بودن معترف محبوبم تنها
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 رد شد حاضر تو نجات خاطر به و برداشت وفايى بى از دست سالها از بعد پروينم 
 يغما به يكجا را فرزندش و جوانى و آرزو و عشق كه همانجا شود حاضر نامدارها سيطره
 بودند برده

 ىمادر  برايم زيادى سالهاى كه زنى چشمان در را واال روح آن تا بود كافى ثانيه چند 
 بشناسم رت بود كرده

 بود خودم پريماى 

 هم ازب نميگفت تو با ام خونى نسبت از برايم حتى روزها آن اگر اما نكنى باور شايد  
  ميكردم كارى هر اش زاده برادر و او به كمك براى

 صاحب ميتوانم كمكش به كه دارم اى زاده عمو كه نميفهميدم وقت هيچ كاش اى و 
 ...بود مستمند بيمارهاى و شهر يتيم هاى بچه از خيلى حق كه شوم ميراثى همه

  داشتم رسالتى من 

 را خاندانم جاهالنع رسومات و رسم همه ميكردم تمام بايد 

 مادرم مرگ حرمت به 

 ام زنده ظاهر به مرده خاله و 

 باخته جوانى آواى 

 خاندان اين ستم مورد هاى زن همه و 

 هاى نسل حداقل ميتوانستم ديگر راه در كردنش خرج و ميراث آن شدن صاحب با 
 دهم نجات جهل و طمع شر از را بعدى

  

 و زده قحطى سرزمين هايت چشم كه روز آن از واى و بودم نديده را تو هنوز اما 
 ...كرد نيز زده زلزله را مرد اين قلب مرده
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 شد شروع همانجا از قصه دقيق 

  

  ترسيدم كه بود روزها همان 

 بستم خودم با تلخى به عهد 

 ودب قرار كه روزى نميخواست دلم ميگرفتم ميكشاند تو سمت مرا هرچه جلوى بايد 
 تا ام ردهك بازى برايت عشق نقش كنى فكر بدانى ارثيه به رسيدن براى را ازدواجم پيشنهاد
 برسم هدفم به

 ميكردم مدفون قلبم در دردهايم همه ميان در را عشقم بايد 

  

 بيهش حسى نيز تو حركات و چشمان در كه شد قبل از بيش وحشتم زمانى درست و 
 ديدم خودم قلب

 !!بخورى شكست نميخواستم 

 شوى بازنده و كنى باز حساب من عشق روى نميخواستم 

 شقع براى قلبت در جايى كه ميشدى روزها آن معين از نفرت از لبريز قدر اين بايد 
 نميماند باقى

  

  راندنت و آزردن بار هر با كشيدم درد قدر چه 

  ميشدم عشق غرق ات معصومانه دنياى و تو با و ميكردم فراموش را عهدم گاه 

  

 ار  ات هى*ا*ن*گ بى و كردم پيدا را شروين كنى فكر كه چيزى آن از زودتر خيلى 
  ميفهميدى نبايد ولى كردم اثبات

 ...قلبم خاطر به بلكه ارثيه خاطر به نه اينبار ! ميدادم دستت از نبايد 
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 تىح بود من قلب مالك تنها كه بانويى به نداشت حق كسى و ميخواستمت دور از 
 باشد داشته خاصى نگاه

 ...ميدانم بودم، خودخواه 

  

 قدرتم تمام كه ميداند خدا شدم خبر با ات زندگى در نامى اشكان وجود از كه روزى  
 كرد باخته مال يتيم بچه پسر يك به تبديل ومرا رفت

   

 ار  ميريخت فرو ديگر مرد يك براى كه هايت اشك تلفن پاى خيابان در كه روز آن 
 گردانمش باز تو به باشد اليقت اگر كردم عهد خودم با ديدم

 !نبود اما 

 است حقير و پست قدر چه فهميدم اول نگاه در 

 ندارد هم را تو به شدن نزديك حق ديگر بفهمد كه بود وقتش 

  

 دارى؟ خاطر به را ربودى سرم از چتر باران زير كه روز آن 

 آورد مى در پا از مرا روز يك باالخره عشق اين كه فهميدم آنجا  

  

  بودم كرده تصاحبت بدانى آنكه بى 

 !كردن ميخواهم كه آنچه شبيه را تو بود خودخواهى 

 هايت شيطنت و ها فكرى بى نگران بودم نگران 
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 !بودم شده مادر شود متولد من از كودكى آنكه بى 

  

 هم به را تو و خواهر محتاج عماد نميتوانم اينكه بابت داشتم وجدان عذاب قدر چه 
 بگيرد شكل شما بين اشتباهى رابطه كه بود اين از وحشتم لحظه هر و برسانم

 ...بود تنش پر من براى روزها آن قدر چه 

  

  

 ٧٧ قسمت پايان 

  

 رب يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٧٨ قسمت ٧٨# 

  

 ...نياز ورطه در ميزدم غوطه من و بودى مى ناز بارگاه در تو زمانى 

 پاى به و نهادى عشق از ساخته طبقى در را نازت تمامى صبورانه و خالصانه تو 
 .كردى نثار نيازم آنهمه

 حكم هب اى اريكه چنين بر نشينم امروز من تا بخشودى را ناز آنهمه تمامى پاكبازانه 
 ، تو اشكهاى تو، اميدهاى ، تو هاى داشته ترين شكوه با و ترين زيبا به ،مزين عشق

 ... تو رفته دست از روزهاى و تو لبخندهاى

 تو و ناز قلمرو حكمران شدم من تا شد معاوضه يكدگر با زود قدر چه دنيايمان 
 !نياز قعر در فرتوت جسمى با اى مانده
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 ، نك تكيه من به قدرى ، بگذار ام شانه روى را ،سرت باشم كنارت هميشه تا بگذار 
 كه نك ناز برايم كمى كن، آبادم و كن خرابم ، كن آبم ، كن گرمم ، كن صدايم ، كن نگاهم
 ... كن ناز برايم قدرى !هايم درد همه نياز   تو اى دارم نياز تو به كه دارم باور هم هنوز

  

 ام بر باالخره مطمئنم كه فردايى از ديروزمان از امروزمان از مينويسم برايت روز هر 
 زد خواهد لبخند

  

  بگزارى كنار را چرخدار صندلى توانستى امروز 

 انهخ اين بانوى بياورى ياد به ميخواهد دلت شايد ميكنى نگاه تر دقيق ميروى راه 
 داشت شكوهى چه

 آرام نباشم من تا و ميدهى سر فرياد اى ساده هرچيز ديدن با هنوز كه هرچند 
 ستا كافى برايم نيست چرخدار صندلى نيازمند ديگر قلبم ملكه كه همين اما نميشوى

 را كودكش برداشتن قدم بار نخستين براى كه مادر يك قلب حس رفتى راه وقتى 
  كردم لمس خوبى به را ميبيند

  كردم شكر بار هزار هزار يكبار نه را خدا 

  

 انمميد اما نميزنى حرفى اينكه با خواب وقت .ميكنم شكر سجده نفست هر با من 
  امشبى قصه منتظر

 عاشق بود عاصى و شاكى دنيا همه از وقتى درست كه بگويم را مردى قصه بگزار 
 ميترساند را مرد اش كوچكى همه با عجيب كه شد كوچكى موجود

   

  دمش متنفر بيشتر خودم از شد بلند نحيفت پيكر روى ام لعنتى دست كه هربار 
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  بنويسم دارم شرم حتى كه ميكشيدم عذاب آنقدر هربار 

 ميترسيدم عجيب روزها آن من بانو ببخش مرا 

 بودم نگرانت عجيب 

 كنم قطع هميشه براى را دستم ميخواست دلم لعنتى شب آن 

 بود كرده تعرض من ،جان   جان   به كه دستى 

 دارم زخم و درد تو برابر هزار شدم مطمئن كه كوبيدم مشت سيمانى ديوار بر اينقدر 

 !؟ ميبينى 

 !منم واقعى مجنون و ديوانه 

   

 !ميكنى؟ باورم بگويى ميتوانستى كاش 

 براى گذاشتم پاى تو عشق حرمت به پرى آب ويالى در شب آن كه ميكنى باورم 
 بود كشيده طغيان به چنين مرا پيش سالها كه ويال آن در شوم اى خاطره ويرانى

 كشيدم درد تو با من 

 نديدى مرار دادى خود نابودى به حكم و كردى قضاوت مرا عادالنه نا و تنها وقتى تو 
 ميريختم فرو ذره ذره عصيان اين فشار زير چگونه كه

  

 عىس فقط و فقط ميفهميدم هركسى از بهتر خودم را قلبم وضعيت نبود خوب حالم 
  دهم نجاتت و باشم قوى باشم قوى ميكردم

 نبود بد هاى اتفاق همه دليل تو سادگى بانو ميدانى  

  

 ...نيوفتند تا ميگرفتم را ها اتفاق همه دست جايى خودم بايد 
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 وعده دلم در شب هر ندايى شد باز كوچكمان خوشبختى و زندگى به كه آذر پاى 
 ميداد را طوفانى روزهاى

  

 كرد زنده ديگر بار مرا شدن پدر نويد مرد يك روزهاى ترين سخت در درست اما 

 باشد غريب همجنسانم از خيلى براى من حس شبيه حسى شايد 

 بود كرده رسوب دلم ته موجود اين داشتن حسرت عمر همه 

 جوانى اوج در و كردم رها را تزم مهمترين فرزندم قلب طپش اميد به كه روزهايى 
 ىطفل فهميدم سرشتى بد و رحمى بى اوج در كه وقتى كردم آماده شدن پدر براى را خودم
 كرده ترك را ايران بود ماه ٣ من كه حالى در است ماهه ٢ تنها بيايد دنيا به است قرار كه
 يرينش تو شدن باردار با كه بود تلخ رويايى فرزند يك از من سهم بعد به روز آن از ، بودم
 شد

  

 بود طفلم ظهور و آمدن منتظر قدر چه 

  هايش گريه و خنده منتظر 

 كردنش تاتى تاتى 

 ... كردنم پدرى 

  

  

 سپ تاوان ام گوشه جگر بود شده چركين زخمى حال كه كينه اين سايه زير هم باز 
 داد

 ...داد دستمان كار دشمن قدرت و تو سادگى 
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  بود جان خانم با حق فهميدم روزها اين من بانو ميدانى 

 هاست تاوان ترين سخت از هميشه غرور و كبر تاوان 

  

 ...باختم غرور اين پاى عجيب من و 

  

 ! ام دلخورى و خشم خاطر به تنها نه شديم جدا 

  بودم بريده 

 !تو از نه 

 خودم از 

 !بودم ترسيده 

 !خودم براى نه 

 تو براى 

  

 كپا وجودت از من اسم سنگينى اگر شايد تو براى بود ضربه فقط بودنمان باهم 
 نميكشيدى عذاب حد اين تا ميشد

 بودم عاشقت وار ديوانه سابق چنان هنوز كه گذشتم تو از زمانى من 

  

 كرد خواهى شماتت را خودت من قلب وضعيت فهميدن با ميدانستم 
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 مردم ديدمت غريب و تنها كوچه در كه شب آن من مردم !يلدا 

 شده خانه راهى بود نشده تمام هنوز كه سرمى وجود با كه بود خراب حالم آنقدر 
 بودم

 ببينى را حالم نميخواستم 

 ...ميكشيدم درد بايد تنهايى به من 

  ميكردم امتناع اما ميشدم بسترى بايد 

 دارد را هوايت هواى   كه بود عماد به اميدم همه 

  

 نبود ما از يك هيچ حق پريما دادن دست از اشتباهاتمان همه با 

  شدم يتيم 

 شد خلوت يكباره به دورم 

 ميكرد خم را كمرم بيشتر روز هر كسى بى 

 ميشدم تر نزديك مرگ به روز به روز من 

   

 با تو بودم مطمئن من 

  

 نىك فراموش و باشى آذر شبيه نميتوانى اى لحظه حتى ات شقى كله و سادگى همه 
 هستم شوهرت من

 !! بود داشته نگه را خودش سختى به روزها آن كه قلبى افتاد كار از باالخره  

  بود ها گرگ چنگال در ميداشتم نگه قو پر الى من كه دخترى بودم كرده وحشت 

 آمد نمى بر ها دست اين از كارى 
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 بس و بودم من دقايق آن در هستى جنبنده ترين ناتوان 

  

 سپردم تو به را يلدايم خدايا 

 كن قبول عزيزم سالمت ازاى در را من جان خدايا 

 كن رحم خدايا 

  

  رفتم فرو مطلق تاريكى و عدم در من 

 نميخواستم چيزى تو جز گشودم نام دنيا برزخ اين به كه چشم 

 !نبودى من بانوى !نبودى 

  ميريخت اشك مدام سرم باالى مونا 

 نميشد رو به رو من با عماد 

 وت كند قضاوت را تو و كند ناحقى تو نجابت حق در كالمى خواهرم حتى ندادم اجازه 
  بودى من بكر و پاك مملوك

 نداشت جوابى كسى پرسيدم هرچه  

  نميزد حرف كس هيچ 

 رفتم عماد مالقات به اتاق بيرون خودم جسمانى ضعف همه با 

 است مطهر و پاك گل برگ چون خواهرش نميدانست بود شرمنده برادرت 

 هب زمانى هر از بيش كه زمانى را تو طور چه و گذشته سرت بر چه شنيدم ! شنيدم 
 است رانده داشتيم نياز هم

 خودم صداى جز ميكوبيدم مشت ديوار و در به و ميزدم فرياد وقتى نميفهميدم 
 ميشد تكرار مدام كه نميشنييدم .چيزى
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 كردى اش آواره وحشى شهر اين كجاى منه زن اون ناموس بى مرديكه 

  

 شهر؟ اين كجاى 

 شهر؟ اين كجاى 

 شهر؟ اين كجاى 

  

 ميكشى نفس شهر همين در كه بودم مطمئن پرسيدم را همين مدام خودم از ماه ٨ 
 ميكشيدم نفس را هايت نفس من

  

 را خوردنم زمين آخر مرحله ميكردم گمان روزها آن نميخواستم ديگر را كس هيچ 
  ميكنم طى

 بود كرده خانه حياتم لحظه لحظه در جهنم 

  

  نبود من از بهتر عماد روز و حال 

 نكند رو و زير كردنت پيدا براى كه بود نمانده جايى ميدانست مقصر را خودش 

 شده مشكل برايم هم س*و*كاب در باورش كه ساخت موجودى من از ماه ٨ اين 
 بود

 بودم كرده گم شهر اين هاى خيابان در را جانم و روح كه بودم متحركى مرده 

 !! بودم شده ضيف 

 نميگذشت بودن تو بى هاى لحظه نگذشت اصال نه !گذشت سخت 
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 اشدب دنيا در ات دورى از تر سخت دردى نميكردم فكر هرگز گشتى باز ام زندگى به 

 !!بود اما 

  

 تواقعي ترين حقيقت بنامم اگر هستى شكنجه بدترين را كشيدنت درد و بودن 
 !!! است جهان

  

 !!!شدم تمام همانجا من بانو 

 همه به باطل مهر شد وارد تو به اتاق آن در كه شوكى هر با كردم تمام را معين من 
 خورد نامى معين وجود

  

 شكستم عهد 

  يافتم روزها آن درد درمان چاره راه تنها را نفهمى و مستى 

 ...اينكه از غافل 

  

 ؟ دادم ها عمه خانواده به را ام دارايى از خيلى من نبودنت روزهاى در ميدانستى 
 بين زا را نفاق و كينه تخم كردم سعى و گذشتم مهرزاد از تو بودن امان در براى ميدانستى
 شوند رشتس بد پيمان همكار تو نابودى براى اينبار سابق چنان ميترسيدم ميترسيدم ببرم

 ستىب رويم را در وقتى نگذاشتى تنها را هميشه معين اينبار گذاشتى تنهايم تو 
 كردى خاموش وجودم در را اميد هاى كورسو آخرين

  

  ستانم باز ات خواسته طبق را معينت كه رفتم 
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 !كشيدن؟ آب خشك چاه از 

  

 ... نميكردى رهايم كاش 

  

 ..خداست با من بدعهدى تاوان تو امروز حال 

  بانو ام شرمنده  

 ام شرمنده 

  

  شدى شكنجه ساعت چند جانش نجات خاطر به گفت برايم سيما 

 ايستادى مقابلش در قوى قدر چه گفت برايم 

 بودى لياقت بى    من نگران فقط لحظات آن در كه گفت برايم 

  

  نبود تنها سيرت بد ديو 

 ... گريخت 

  

 كردى قربانى نابرابر جنگ اين پايان براى را خودت 

  

 كردى انتخاب را طبقه چند بام پشت از سقوط من ناموس حفظ براى 
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 !!!بانو كردى رشادت 

  

  

  است شده تمام داشتند باور همه 

  گرفت قرار بررسى مورد هم بدنت اعضاى اهداى حتى 

  بروى نميگذاشتم من ولى 

 نميگذاشتم 

  گرفتم خدايم از سختى به را تو 

 نبود وقتش 

 نداشتى رفتن حق ميكشم نفس من وقتى تا 

  

  بخوانم خودخواه 

 كرپي يك كنار بودم مجبور عمرم تمام اگر حتى ميخواستم قيمتى هر به را تو من 
 بگزرانم دستگاه هزار به وصل بيهوش

  

 ميگرداندم بر را تو من 

 داشتم ايمان 

  

  برگشتى 

 مغزى مرگ داشت اعتقاد كه شمس تجربه سال چند و چندين به زدى رد حكم و 
 !!است ضربه اين غرامت كمترين
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 ، هىد ارائه را باالترى باور   آنها ترين عجيب نرخ به كه ! ندارد سنگينى بهاى معجزه 
 عريض شيار آن شكافتگى در تو رود،تا فرو رودى دل بر كه نميخواهد عصايى معجزه
 !كنى باور و ببينى را خداى

 ندهز  در حتى كنى، باور بهتر را خداى كائنات، شگفتى   در تا نميخواهد، القمر شق 
 كه چهآن اثبات ،براى را خداى وجود نيز نشستن آتش جنس از گلستانى در يا مردگان كردن
  .نزديكيست همين در كه اى معجزه بر ندارد برترى اوست حق

  ! خرجى و دخل هيچ بدون تو وجود هاى شگفتى در و توست خود در معجزه 

 عالمى اين روزهاى اين معجزه بزرگترين تو 

  

 !! سرم بر خداست منت كشيدنت نفس 

  

 ميزنى فرياد هوا بى و ميخندى دليل بى اگر دارد اهميت چه 

 !؟ ميترسى همه از دارد اهميت چه 

 است كافى برايم است محض سالمت در بدنت و آورى مى زبان به را نامم كه همين 

  

 !آيد؟ مى كسى چه كار به روزها اين عقل 

   

 ميكنم سياه را دفترت بقى ما موهوم هاى نوشته اين با كه ببخش مرا 

 مثل توان من 
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 ندچ در چگونه را عشقم ام نگرفته ياد من ندارم را نوشتن عميق سادگى عين در تو 
  دهم جاى كالم و سطر

 شود تمام روايت اين ندهم اجازه ام داده قول ولى 

 شد خواهم دستانت 

 ...نوشت خواهم 

 *** 

  

 تحال ترين كننده نگران و ترين سخت روز هر غذا خوردن از امتناع و تابى بى اين 
 است من براى يلدا

 متوان نمى ميدوزد چشم من به متضرعانه زيبايش و فروغ بى هاى چشم با وقتى 
 ...خوردن غذا براى حتى ! كنم مجبورش

  

 انداختم ظرف داخل را قاشق كالفه 

 هزار خودم به كه ميلرزد چنان لحظه يك و ميترسد هم كوچك صداى همين با 
  ميكنم نثار لعنت و فحش

 افتاد دستم از عزيزم ببخشيد _ 

  

 ددميخن بلند صداى با و طوالنى دقايقى چندثانيه بعد و ميشود خيره صورتم به 

  

 تر دردناك برايش گريه و ضجه از ميدانم حاالت اين در هايش خنده اين !من خداى 
 ...نيز من براى و است

 دارى را يلدايت هميشه براى و كنارت در كه كن فكر اين به ! معين ندارد اهميتى 
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 كرديم شروع جديد پزشك با را درمانى روان جلسه دومين امروز 

 عجيبى هراس من جز ها آدم همه از نيست همكارى به حاضر اصال يلدا كه هرچند 
 ودش رو به رو كسى با است نگرفته پناه من پشت كه وقتى تا نيست حاضر اصال دارد

 نميكند رها مرا دست عماد حضور در حتى مدت تمام 

  

 عماد اما و 

 نميشويم همكالم حتى هم با كه است وقت خيلى است شده سست 

 است مردانه گپ يك تاب بى ميدانستم نميشد غفلتم باعث دورى اين 

 ام كشيده ديوار بينمان كه ميشود سالى يك 

  كند اشتباه عزيزانم از يكى نميدهم اجازه ديگر اما 

 كه بود غرق آنقدر بود سيگارش دود غرق و بود كرده دنيا همه به پشت استخر كنار 
 نشد سرش پشت دقيقا حضورم متوجه

 برداشتم لبش روى از را سيگار و شدم خم 

 تا هايش كودكى از كه معصومش چشم جفت يك آن با و برگشت حركتم اين با 
 دوخت چشم من به ميكرد عيان برايم نگاه يك در را چيز همه امروز

  زدم سيگارش به عميقى پك 

  پسر ميكنى دود سنگين _ 

  

 مدت اين تمام در بود من دوستانه و مستقيم جمله اولين اين بود ساكت هنوز 

 نكنم نگاهش ميكردم سعى 
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  نميكردم نگاهش باشم جدى داشتم قصد وقت هر هميشه 

  نگيرمش آغوش در عشقم همه با بود سخت برايم چون 

 و ببويمش مردانه دنياى مراعات بى كه طاليى مو و سفيد آرام بچه پسر آن ديگر 
  نبود سمش*و*بب

  كنم پنهان بينمان احترام همه پشت جايى را عشقم ميكردم سعى بود سالها 

  

 گذاشتم اش شانه روى را دستم 

 فشرد محكم و گزاشت دستم روى را دستش 

  نوكرتم _ 

  

  ميكرد ام شرمنده هميشه احترامش بود محبت با و خاضع پسر اين قدر چه 

 باش گاه تكيه اسمت مثل عماد باش ساالر روزها اين باش ساالر _ 

  

 ميلرزد اش شانه 

  نيست مرد يك براى خوبى نشانه اين 

 باشم قوى نميتونم شما مثل وقت هيچ من نميتونم _ 

  

 از كدوم هر اگه ميزه اون هاى پايه مرد يك كنيم، تجسم ميز يه مثل رو زندگى اگه _ 
 ميريزه فرو نيست ميز ديگه ميز بلرزه و شه سست هاش پايه

 وضعيت االن ،اگه رفت يادم اصلو اين كه شدم سست و ضعيف اينقدر روزى يه 
  لرزيدم و شدم سست من چون اينه من يلداى و زندگى



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 1012 

  

 نومندت و رشيد مرد يك حاال كه اى بچه پسر به دلم در سالها از بعد ايستاد كه وقتى 
 كردم افتخار بود

  

 كشيدى آغوشش در محكم و كشيدم جلو را دستش 

  

 !! بود قانع نبايد محبت خرج در 

 بود عشق اشتباه انداز پس سالها درس اين  

  

  پرسيدن براى است مردد  

 ميشه خوب كى يلدا !آقا؟ _ 

  

  زدم لبخند 

 ؟ مهمه بمونه، همينطور هميشه شايد خوبه يلدا _ 

  

  ميكنم پيدا نامردو اون _ 

  

 ترسيدم عمادم براى بار اين ترسيدم 

  

 بشه چى كه كنى پيداش _ 
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 بزارم دستش كف حقشو بايد _ 

 اين هخواست ازم بوده بيشرف اوم با كه ساعاتى دقيقا هاش نوشته آخرين توى يلدا _ 
 كنم تموم رو جنگ و كينه

  !كجا؟ تا !عماد؟ كى تا بخوريم؟ يكى بزنيم يكى 

  

 بزاريم؟ دست رو دست بشينيم _ 

  جلو به رو ميكنيم زندگى ، بشينيم نيست الزم نه _ 

 زندگيه؟ اسمش اين _ 

 و غرور واسه نميخوام ، زندگيه بهترين بودن ميخوامش كه اونى كنار من واسه _ 
 قاطر اب اونم سوارى خر از و كنى زندگى بهتره هم تو ، زندگيمونو كنم جهنم باز رسمم و اسم

  داره دوستت طناز ، شى پياده و بردارى دست شيطون

  

 اندازد مى پايين سر 

 ديگه يكى با عقد سفره پاى رفت راحت _ 

 رفت برگردوندش واسه برى بترسى و بلرزه دلت بلكه كه رفت نتونست ولى رفت _ 
 هبش معروف خواننده يك زن اينكه جاى نداره اهميت واست اين ، بده بله نتونست ولى
 نشناس درق حد اين تا كى واستاده؟ ببينيش نيستى حاضر حتى كه تو مثل يكى عشق پاى
 !پسر؟ شدى

  

 ميكند فكر شده حساب حرفهايم روى هميشه ميدانستم 

 خانه روزهاى اين هواى و حال ميدادم اجازه نبايد 

 ...بگيرد ام گوشه جگر از را عاشقى حق 
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 دهش رها ناخدا بى كشتى اين كه است ماه چندين است سامان به نا شركت وضعيت 
  است

 بگذارم تنها را يلدا اى لحظه نميتوانم  

 يشب وابستگى دارد اعتقاد است جدايى ساعت چند روزانه دكترش اكيد دستور اما 
 ميشود تر متكى روز به روز و ميشود درمانش پيشرفت مانع من به حدش از

  

  بگزارم تنها را او نميتوانم نميتوانم 

  

 هك كرد اشاره هايى نكته به شدم منقلب واقعا اهورا دكتر با ام جلسه آخرين طى 
 آورد خود به مرا واقعا

  

 حماي با " 

  

 بين از كامل رو اش شده كمرنگ نفس به اعتماد دارى همسرت اندازه بيش ت 
  ميبرى

  نميبينه تالش به احتياجى چون نميكنه پيشرفتى هيچ 

 داره كاراش همه واسه حامى ٢ مطمئنه 

 توئه به انتظارش چشم كردن برقرار ارتباط واسه ديگه حتى يلدا 

 تدس بى بچه يه ازش دارى اما محبتته درسته گذاشتن دهنش غذا قاشق قاشق اين 
  ميسازى عقل بى ى پا و
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  ميريزه هم به رو جا همه ميشكونه ميخواد هرچى ميكنه ميخواد هركارى 

 اشتباهاتش جلوى حداقل ولى بگه چيزى بهش كسى بدى اجازه نميتونى قبول 
  باش محكم

 تشر ٢ گاهى بزار موندى واسش تو فقط دنياش كل تو داره باور رو تو فقط كه حاال 
 "نكشه شيهه مدام وحشى اسب يك مثل بياد خودش به يكم كه باشه هم

  

  

 نيمبرگردا سابق عادى وضعيت به را زندگى روال يلدا وضعيت بهبود براى شد قرار 

   

 !بگزرانم؟ نگرانى با روز نصف گونه چه خدايا 

 برود حال از كه ميكشد جيغ اينقدر نباشم كنارش من و شود بيدار 

  

 !است؟ كدام درست راه 

 ندارم را مجددش عذاب ديدن طاقت من 

 ...او به نسبت حاد وسواسى وضعيت اين با شوم درمان من بايد اول اصال 

  

  

 نبود من براى مرگ از كم جدايى روز اولين 

 بود گرفته دود بوى هيكلم تمام رفتم رژه ساعت پاندول مثل روز طول تمام 

  

 گرفتم تماس خانه با بار هزار 
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  بود خوابيده عصبى تنش كلى از بعد قرص ضرب به معصومم طفل 

  

 نميتوانستم  

  آوردم كم 

 رسيدم خانه به كى و گرفتم را ماشين گاز طور چه نفهميدم 

  دهد بزرگ درسى من به كه است عماد نوبت بار اين سالها اين همه از بعد  

  

 ايستد مى مقابلم در ميشود مانعم 

 خودش از و اش جوجه ديدم كه روز اون يادته ؟ يادته رو جوجه و مرغ جريان آقا _ 
 كردى؟ تعريف واسم چى ميكرد طرد

  

 اه مدت و ميزاره تخم مردنه شبيه كه دردى هزار با ميكشه زحمت كلى بيچاره مرغ 
 هب جوجه تا ميشه ضعيف خيلى ميگذره خودش از تخم اون حفاظت واسه ميزاره جونش از
 بياد دنيا

 كنه سير ناتوانو جوجه بايد حاال 

 ميزاره مايع جونش همه از اونم 

  

 اهر  مادر دنبال همچنان اما بياد بر بايد خودش پس از ديگه شده بزرگ جوجه كم كم 
 ميوفته

 بكنه دل نميتونه 

 جوجه خود هم آخر و ميخوره هم به طبيعت ذات بچسبه مادر به بخواد ابد تا اگه اما 
 ميبينه آسيب
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  آقا داره درد خيلى 

 ميكشه درد خيلى ميكنه پرتش و اشو جوجه ميزنه نوك كه مرغى گفتى 

 مياره پناه مادرش به و ميشه بلند زخمى بار هر كه اى جوجه اون از بيشتر 

 ثمره مجبوره حاال و كشيده زحمت كلى كه مادرى واسه مردنه شبيه دقايق اون 
  كنه طرد زحمتاشو

   

  مرگه قبله آواز و ناله جور يه شبيه لحظات اون تو مرغ صداى ميكشه درد 

  برسه بايد كه جايى به ميرسه جوجه اون باالخره ولى 

 پره دورش تا دور كه عالمى تو ميشه خودش حامى خودش مياره در پر ميشه بزرگ 
  دشمنه

  

  

  

  

 بود عماد با حق 

 برداشت باالخره سازگارى سر مغزم با بار اين قلبم  

  

  "ميكنم تو قربانى ، را ام دارايى تنها ، را تو كه دارم، دوستت قدر اين " 

 ٧٨ قسمت پايان 

  

 عشق نامى نام به 
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 ميميرد امشب مرد اين ٧٩ قسمت ٧٩# 

   

 نكردم مشاهده بهبودى روند در تغييرى هيج من يلداى عذاب جز روز چند اين 

  

  نخورده هيچ و است گرفته پناه ميز زير برگردم خانه به كه وقتى تا امروز كل 

   

 بميرم درد از ميخواهد دلم قدر چه صحنه آن ديدن با ميروم كه اتاق به 

  

  كثيف و پاره هاى لباس با من زيباى عروسك 

 ايست فاجعه منتظر لحظه هر گويى كه ميلرزد چنان ميز زير ژوليده موهاى 

  

  ميكند گريه افتد مى من به چشمش اينكه محض به 

 ميكنم بلندش جايش از ميروم سمتش 

 باشد نداشته مرا اشكهاى ديدن قدرت كه ميفشرم ام سينه در را سرش قدر آن 

  

 ناي مهمترين قضا از و نميكند صحبت محدود كالم چند جز است وقت خيلى يلدا 
  است من نام كالم چند

 بتوانم دشاي كه ميشوم دلگرم ميكند اضافه نامم به كوتاه هرچند فعلى اينبار وقتى 
 باشم شيرينش زدن حرف شاهد دوباره

  

 !نرو معين_ 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 1019 

  

  

  !معين عمر   نيست كار در رفتنى ميام برم هرجا ميام _ 

  

  

 !ندارد؟ باور مرا حرفهاى كسى روزها اين چرا 

  

 حافظه كنم اثبات كردم تالش اهورا و شمس دكتر حضور در آخر جلسه در هرچه 
  نرفتند بار زير است نرفته بين از كامل يلدا

  

 تخصص كه اى حيطه تو اونم دارى پافشارى جريان اين روى اينقدر چرا معين _ 
 داره بطن ٣ بطن دو جاى قلب كنم اصرار بخوام من كه ميمونه اين مثل دقيقا !؟ ندارى

 اب اونم است حافظه به مربوط دقيقا مغز ديده آسيب قسمت علمى اصول همه طبق 
  ضربه قبل اش حافظه حاد و نرمال غير وضعيت

  

 ربهض خاطر به صرفا جنون اين احتماال كه بپذيرم بتونم رو اهورا دكتر نظر شايد 
  باشه روحى

 باشه مونده باقى اش حافظه از چيزى محاله ولى 

  

  

 نهفته پيرمرد اين سر در كه پزشكى هاى المعارف دايره تمام ميخواهد دلم گاهى 
  بزنم آتش و بكشم بيرون را است
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 به و شده مغزى مرگ دچار يلدا كه نميگفتن علمى اصول همين علمى؟ اصول _ 
 !بعيده؟ اومدنش هوش

 شده؟ محدود بشر علمى اصول همين تو خدا گفته كى 

  خداست قدرت از باالتر ما علم ميگه آيينى كدوم 

   

  

 ىباش شده پرست خرافه قدر ايت نميشه باورم اصال پسر اى كرده تحصيل تو _ 

 است؟ خرافه معجزه _ 

  

 بود اهورا دادن نظر نوبت اينبار 

 معجزه به اعتقاد متضاد نه شمسم دكتر علمى اصول مدافع نه من _ 

 نديدم يلدا در حافظه وجود از اى نشانه منم اما 

  

 !!بودم شده عصبى 

  

  نيست؟ نشونه يادشه منو اسم كه اين _ 

 نيست؟ نشونه مياره پناه من به فقط كه اين 

  

 داد ادامه و انداخت پايين را سرش اهورا 
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  دردناكه برات باورش ميدونم _ 

  نيست نشونه ميگى كه اينا اما 

 باشه شنيده خونه اهالى از يكى از اسمتو داره احتمال 

 حس يلدا نداره گذشه آورى ياد و حافظه به نياز تو حمايت و عشق لمس ثانى در 
 كنه اعتماد بهت ميتونه كه كرده

  

 خنديدم بلند صداى با 

  

 هب رو يلدا درمان روان بايد !علميتون تحقيقات اثبات براى ايه مسخره توجيه _ 
  كنم عوض گمانم

 دي؟بو نشده حال به تا موضوع اين متوجه نميكنه صدا معين خونه توى منو كسى 

  

 كردند سكوت دو هر لحظه چند 

 ميزدم حرف بايد ولى ميزد موج صدايم در عجيبى ضعف اينكه با 

  

  !پرفسور نيست خرافه معجزه _ 

 شدهن كشف علميه دليل يه معجزه ميگيم بهش ما كه رخدادى علت تو قول به شايد 
 است

  

  الهى موهبت و معجزه ميگم نشده كشف علمى دليل همون به من اما 

  شده نصيبم موهبت اين و 
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  نكنين تالش زياد 

 برنگرده قبلش حالت به ديگه كال اگه نيست مهم اصال برام 

 ام راضى معجزه همين به من 

  معجزه 

  

  

 آن هب خود كه چيزى اثبات براى جنگيدن و ماندن بيشتر توان ميكردم حس رفتم 
 ندارم را دارم ايمان

  

  روز آن فشار و خستگى همه با  

 نداشتم خانه آشوب و جنگ براى توانى 

 طاقت مك كند زندگى ما با و بسپارد پدرش به را شيال بود شده مجبور كه وقتى از مونا 
 خواهرم تلخ هاى حرف اثابت مورد كه بود رسيده من يلداى نوبت اين بار اين و بود شده
 باشد

  

 راه در خوبى هاى خبر فهميدم گريه مقدار آن حجم از ديدم را ساره چهره وقتى 
 نيست

  بگويد را چيز همه تا بپرسم بود كافى 

  

 !باشد؟ كرده حمله مونا به من آزار بى و مظلوم يلداى نبود كردنى باور 
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 شد سست زانوانم مونا خورده چنگ و زخمى صورت ديدن با 

  

 رو وحشى گربه نداريم جانى امنيت دستش از ما كه وحشيه گربه ٢ زنت اين _ 
  قفس تو ميندازن

  تيمارستان ميبرن هم رو ديوونه 

  

  

 !!!نبود مهم !بود؟ خواهرم 

  بزند حرف طور اين من يلداى مورد در نداشت حق كس هيچ 

 !!!كس هيچ 

  

 رهن يادت وقت هيچ اينو مهمونن بقيه يلداست خونه اينجا بازه، در ناراحته هركى _ 
 نميدم بشه قراره آخرت بار و اولته بار چون احتراميتم بى جواب

  

  

 ميكردم صحبت گونه اين بزرگم خواهر با كه بود نخستى بار 

 بودند مانده متعجب همه 

  

 بود عماد آغوش در يلدا 

 !!بود نشانه يك هم اين 
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 به را برادرش مهر يلدا و داشت دوستش خالصانه كه بود كسى تنها عماد من از بعد 
 بود آورده ياد

  

 ميشد تر سخت روز هر ميشد سخت 

 نميشد حاصل بهبودى ولى ميشد متفاوت يلدا هاى واكنش نوع 

  كنم گيرى سخت كمى گاهى بودم مجبور 

 هب خشمم ترس از و ميكرد بغض وقتى بود دردناك برايم قدر چه ميداند خدا فقط و 
  آورد مى پناه خودم آغوش

  

 ضع عين در شدم خيره صورتش به وقتى كم نور در خواب وقت ديشب 

  

  بود زيباترين برايم هنوز شديد ف 

 سيدم*و*ب را بود داده زيادى خراش تيغ با كه را دستهايش  

 ميكنى خودت با طور اين ميميرما ! رو كارا اين نكن بميره معينت _ 

  

  بود شده خيره هايم چشم به بهت و غم با 

 سيدم*و*ب را هايش چشم 

 ردك صورتم نوازش به شروع عجيبى حالت با بعد و آورد صورتم نزديك را دستش 

  

 ميشدند جارى مهابا بى و بودند شده ياقى اشكهايم ديگر 
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 بوييدم و كردم باز را بودم بسته و بودم زده شانه خودم كه را موهايش 

  

 خانومم خوشگله و نرم موهات قدر چه _ 

  

 ار  خودش زد پس را دستم بود تلخ برايش حرفم كجاى نميدانم !!شد چه نميدانم 
  كشيد كنار

  

 كنم بغلش صبح تا نداد اجازه 

  

 بود مشكل واقعا هايش واكنش از بعضى درك 

  

 چارهبي زن با ميداد تذكر پرستارش هرچه ميخورد مربا انگشت با صبحانه ميز سر 
  ميكرد لج بيشتر

  نميكرد شكايت وقت هيچ اما ميدهد عذابش قدر چه روز طول در ميدانستم 

 بود بلد خوب را كارش كه ميانسالى و پخته پرستار 

  

 ميكرد پاك را يلدا مربايى صورت و ها دست دستمال با هربار 

 كرد خنديدن به شروع و ريخت خودش لباس روى عمدا را مربا ظرف آخر بار 

  

 !بودم آورده كم 

 !نبودم خسته 
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  بودم آورده كم بار اسف وضعيت اين در يلدا ديدن از 

  

 تمگرف را كتفش شدم بلند جايم از اختيار بى ولى بودم كرده سكوت لحظه آن تا 

  بودند ترسيده پرستار و جان خانم 

 كشاندمش حمام سمت به 

 ميكرد تقال 

  ميزد جيغ و ميكشيد زمين روى را خودش 

 بستم را در رفتيم كه حمام به ندادم اهميت 

  

  نبود خودم دست كنترلم ! نميفهميدم واقعا 

  كرد پرتاب را بود دستش دم هرچه و كرد دادن فحش به شروع كردم كه رهايش 

  

 !!! ها نبايد همه انجام براى بود شده رها حد از بيش يلدا بود اهورا با حق 

  

 آوردم در زور به را هايش لباس 

  كنم باز را در ميداد قسمم حمام در پشت جان خانم 

  

  سريع بشور خودتو سريع نزن جيغ هيس _ 

  

  گرفت گاز محكم و برداشت را صابون ميكرد امتناع  
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  شدم مانعش سرعت به 

  بشور خودتو بيا گفتم يلدا _ 

  

 ميكرد لجبازى حد از بيش 

  

 كردم وحشت ريخت صورتش و سر روى را تمامش و برداشت كه را شوينده مايع 

 ميماليد را ميسوخت كه چشمهايش و ميزد جيغ 

 شستم را چشمهايش و كردم باز را سرد آب سريع 

 بود انفجار حال در قلبم نگرانى از 

 برداشت خيز مايع قوطى سمت دوباره كرد باز را هايش چشم اينكه محض به 

  شد تمام صبرم 

 كردم برخورد قبل از تر محكم و گرفتمش 

  

 زدم پشتش محكم چندان نه اما هم سر پشت بار دو 

  

 پشتش دستم جاى روى را دستش وقتى بود دردناك خودم براى همان قدر چه و 
 داد سر گريه خردى طفل چون و گذاشت مظلومانه
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  كردم بغلش 

  سيدم*و*ب بود ام سينه در كه را سرش و كردم نوازش آرام آرام را ضربه جاى 

  

  نباش بد ديگه نباش بدى دختر _ 

  

 شستم را بدنش حوصله با بود گرفته آرام 

 سوخت قلبم بود شده سرخ پشتش كه دستم رد ديدن از 

  

  حمام از بعد نشود متوجه كردم سعى ولى 

  كردم خشك را موهايش 

  خورد اعتراض بى هم را قرصهايش حتى 

  بزنم را آمپولش نيامد دلم 

  برد خوابش تا كردم نوازشش قدر اين و خواباندمش تخت روى 

  

 اىه استخوان كردم حس كه كوبيدم ديوار به مشت قدر آن رفتم كه مطالعه اتاق به 
 است شكستن حال در دستم همان

  

 شد؟ چه ام زندگى بانوى 

 ... نياورم كم كن كمكم ! كن كمكم خدايا 

 *** 
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 و آورد مى پناه من به مدام طناز اينكه وجود با بودم طناز و عماد رابطه بهبود شاهد 
  بود شاكى عماد هاى قلقى بد از

 اصال بودم فرستاده مادرش خانه به مهرسام همراه به را آوا ، يلدا وضعيت خاطر به 
 خودم از كه ميكرد تايى بى آنقدر تلفن پشت ميزد كه زنگ بروم ديدنش به نميكردم وقت
 آمد مى بدم

 بود شده فلج زندگى پاى يك اصال 

  لنگيد مى هميشه 

 نبود سابق مثل ديگر كس هيچ 

  

 براى مادرش همراه به را طناز ميكشيدم عزيزانم زندگى روى و سر به دستى بايد 
 كردم دعوت خانه به ازدواج اوليه هاى صحبت و شام صرف

 گذاشت احترام تصميمم به هميشه مثل ميزد باز سر ازدواج از اينكه وجود با عماد 

   

 هم را كرواتشم پنجمين ميرفت راه سالن در مضطرب عماد آمدنشان از قبل عصر 
 كرد عوض

  بود آينه جلوى مدام 

 كنم تنش دامادى لباس ميخواست دلم قدر چه 

 بود پسرم قامت برازنده خوشبختى 

  

 كرد زده وحشت را دويمان هر ساره هاى التماس و باال طبقه صداى و سر صداى 

  

 بود يلدا دستان در ساره شده قيچى موهاى دسته بود انگيز رقت 
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 ميخنديد يلدا و ميكرد گريه ساره 

 كرد قايم پشتش را موها و قيچى شد هول من ديدن با 

 بود برايم ممكن كار ترين سخت كشيدن نفس لحظات آن در  

 كرد التماسم گريه حالت همان در ساره 

  كنه قيچى بياد گفتم خودم من نكن دعواش روخدا تو نكن آقا _ 

 نبيرو سالن از به من اشاره با و و كرد كمكش شريفه بود كرده بغل را ساره عماد 
 نشود متوجه كسى كه بود گرفته را دهانش جلوى و بود كرده بغض عماد رفتند

 پريد جايش از برداشتم يلدا سمت كه قدمى 

 كردى؟ كاريه چه اين _ 

  

 اش گويى پاسخ به مجبور و ميزديم حرف او با مدام بايد اهورا موكد توصيه به 
 ميكرديم

 نميشدم اميد نا ولى نميداد جواب 

 پرسيدم سوال شما از _ 

 كنم بغلش تا آمد سمتم و كرد بغض كرد نگاهم چشمى زير 

 !!نيستى كه آنچه شدن بود سخت قدر چه 

  

 ند را توقعش ، شدم مانعش 

  

 اشت 

  بدى جواب و بزنى حرف كه وقتى تا ندارم دوستت _ 
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 بود سخت سر عجيب 

  كشيدن جيغ كرد شروع 

 شدم خيره چشمهايش به و گرفتم دهانش جلوى را دستم 

 ميزنيم حرف اتاقت ميريم _ 

  

 مبراي اش ناراحتى طاقت نداشت خوشى حال عماد رفتم اتاق سمت و كردم بلندش 
 بود شده سخت

 گذاشتم اش شانه روى را دستم 

 نميشه بيدار مهمونا رفتن بعد تا ميزنم بخششو آرام االن نباش نگران _ 

  

 بودم خوانده را فكرش اشتباه اينبار شد عوض اش چهره حالت 

 آخر و اول باالخره نميكشم خجالت خواهرم از من باشه بيدار بزار خودش جان آقا _ 
 بدونن بايد

  

  كنيم پنهان كسالتش دليل به را خانه خانم نبايد ! داشت حق 

  

  زد كف زده ذوق يلدا 

   

 داشت وارى اميد جاى ميشد حرفهايمان متوجه و ميكرد حس كه همينقدر 
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 ببرد خريد و گردش به را جان شيرين و ساره خواستم سامى از 

 ..بود خورده بدى ضربه بيچاره دختر 

 كردم آماده مهمانى براى را ظاهرش ، يلدا پرستار بهتاب كمك با  

 بود رنگ بى صورتش بود ها مدت 

 بود شده تر خواستنى قدر چه مليح آرايش آن با 

 شد خوشحال آينه در خودش ديدن از هم خودش 

  گرفت جلويم و برداشت را قرمزش الك ذوق با 

  بزن _ 

  

  بود دنيايى برايم كلمه ٢ همين 

 سيدم*و*ب را اش پيشانى 

 ناراحتش كارت داره دوستت خيلى اون بخواى؟ معذرت ساره از بعدش ميدى قول _ 
  كرد

  

 برچيد لب 

 مياد بدم _ 

  

 ميداد نشان واكنش !ميزد حرف 

  

  زدم كنار اش مهتابى صورت از را موهايش 
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  من دل عزيز مياد بدت چى از _ 

  

 بده بده بده اون _ 

  

 ميكردم درگيرش حد از بيش نبايد بكشد جيغ دوباره كه بود مانده كم 

 گفتم و گرفتم را الك 

 بزنه؟ بهتاب خانم بديم نيستما بلد من _ 

  

 داد تكان بار چند منفى عالمت به را سرش 

  بزن تو ، تو نه _ 

  

  ميكردم را سعيم همه بايد 

 رمزق رنگ با را بودشان جويده ونيمه نصفه كه هايش ناخن و نشستيم حوصله با 
  آراستيم

 كرد مزين قرمز رنگ به را سفيدم پيراهن كه بود نشده خشك دستش هنوز 

  

 نبود شدن عصبانى جاى 

 خنديدم و كشيدم عميقى نفس و كردم حبس سينه در را نفسم 

 ار  محض تاريكى اين كمرنگ نورى چون ديگر بار قلبم آسمان ستاره تك ! خنديد 
 داد روشنايى نويد

 *** 
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 بود هم خوبى پدر واقع در و بود متينى و موقر زن طناز مادر 

 ميشد انجام احسنت نحو به ميزبانى 

 تمام مواقع بعضى من يلداى به طناز انگيز ترحم و ملك خانم متعجب هاى نگاه 
 ميبرد سوال زير را ام مردانگى

 بود هميشه از تر آرام ما ديد در يعنى بود آرام تقريبا يلدا 

 عشقش به وجود تمام با ميكردم حس گاهى و ميكرد بغلش تمام محبت با عماد 
 ميكند هم افتخار خواهرش به نسبت

 بود مونا ميداد نشان جدى واكنش يلدا رفتارهاى تمام با كه كسى تنها 

  بود شده طاقت بى خيلى 

 اتاقش به ملك خانم و طناز و عماد همراه خاله مالقات براى كه كرد اشاره جان خانم 
  برويم

  بود دردناكى و سخت لحظات 

 بود پسنديده را عروسش 

 همسر مادر مقابل در نديد جايز كند ترك را اتاق خواست اجازه و نياورد دوام طناز 
 كند گريه اش آينده

 كرديم صحبت تصميماتمان از و گزرانديم خاله پيش را ساعت نيم از كمتر 

 ميكرد عرق و ميشد سرخ مدام همسرش مادر و مادر مقابل در عماد 

 بودم خوشحال برايش قدر چه دل در 

  

  بود روزهايمان اين فعل ترين حرام خوشحالى ولى 
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 !!!!نياورد دوام يلدا 

   

 ! من يلداى 

   

 بود كرده حمله طناز به خورى ميوه چاقوى با 

 ميزد جيغ مونا 

 بود رفته حال از جان خانم 

 بود جارى خون طناز بازوى از 

 داشت سكته به نزديك حال زده وحشت ملك خانم 

 نميكرد رها را چاقو 

 بودند كرده وحشت همه 

 بود شده تمام قدرتم 

 نيوفتم زمين كه زدم تكيه ديوار به كشيد تير قلبم آمد نمى باال نفسم 

 ميرفت اش صدقه قربان ميكرد التماس يلدا به عماد 

 بود گرفته خودش سمت را چاقو 

  

 !!برس دادم به خودت عباس حضرت يا 

  

 ناله با زد صدايم 

 معين _ 
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 دادن جواب براى نداشتم صدايى 

 دادم تكان ناله با را سرم 

  بگيرى؟ زن ميخواى _ 

  

 !!سوخت بيشتر قبلم سوختم 

  

  

 !!!بود يلدا حسادت آغاز مثبت عالمت ترين دردناك 

  

 !!بود شده زده شگفت و شوكه خبر اين شنيدن از واقعا اهورا 

  

 نديد جدى آسيب طناز 

 !!!بود عماد ميديد آسيب هميشه غريبانه كه كسى تنها 

  

 كرد مخالفت اعالم ازدواجشان با طناز مادر 

 زانهعاج من اصرارهاى تمام با عماد و كنند زندگى ديگر خانه در كه بود گذاشته شرط 
 !!!نكنم خواهرش از جدايى به وادارش كرد درخواست

  

 بود نياز زمان اما كند راضى را مادرش كه داشت را اين قدرت طناز عشق 
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 ٧٩ قسمت پايان 

  

 تعالى بسمه 

 ميميرد امشب مرد اين ٨١ قسمت ٨١# 

   

 ! مونه می ادم دل به که نیست ، ها شنیدن دارم دوستت حسرت   همیشه " 

  بپرسه اینکه حسرت وقتا بعضی 

 میکنه پیر ادمو ؟ داری دوستم 

  بپرسه ديگه بار یه میخواد دلم 

 

 : بگم بهش تا 

 صدایی خوش ، جذابی ، قشنگی ، جوونی که وقتى 

 ! دارن دوستت همه 

 دارم دوستت هم بیفته چشمت زیر چروک که وقتی من 

  بشه کم رفتن راه تو سرعتت وقتی 

 بزنن سر بهت تا میدوزی در به منتظرتو چشم غروبا وقتی 

 دارم دوستت هم بیفته دستت از اب لیوان و بلرزه دستت وقتی 

 دارم دوستت هم باختى رو چى همه كه اونجا من 

 دارم دوستت هم نبودنت خوب اوج تو 
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  مريضى وقتى 

 ... اى خسته وقتى 

  من اصال 

 ! سختیتم و تنهایی روزای تو داشتن دوستت ادم 

 ! نپرسید اما 

 ! وقت هیچ 

 " . . . نشد سروده که هستم دنیا شعر ترین غمگین من و 

  

 نداد نشان واكنشى هيچ پروين مزار سر بر اينكه با 

 باخته كامل را اش حافظه من يلداى كه ميكند مقاومت نظرش روى هنوز شمس و 
  است

   

 ميكند تب شدت به گاهى هنوز اينكه با 

 !!نيست مرده حافظه يك نگاه طرز اين دارم ايمان من ولى 

  

 ميريزد هم به و ميشكند خانه در را چيز همه اى ثانيه در نيست مهم 

 عروسى هاى عكس كردن پاره 

  

  اسنادم و مدارك زدن آتش 
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 بودم راضى هايش خاطره مانده ته جرعه ٢ همين به فقط من 

 *** 

  

 نمك حفظ عماد با را ام فاصله متر چند حداقل ميكردم سعى كه بودم عصبى آنقدر 

  

 آميز توهين نظرم به طناز مادر دادن قرار شده انجام عمل در براى اش پنهانى عقد 
 بود مادر يك حق در جنايت ترين

   

 بودند ايستاده رويم به رو مضطرب و زير به سر دو هر 

  

 راهى هرچيزى كردين توهين خانوادتون و خودتون شان به كردين حماقت دو هر _  
 ميشه اميد نا ازتون واقعا خبر اين شنيدن با قطعا بيچاره مادر اون داره

 هك معنى اين به سابقه مثل وضعيت ملك خانم نشدن راضى تا بدم اخطارم اين و 
  ميمونه مادرش خونه طناز

 ميرسين اهدافتون به كارتون اين با كه نباشين خوشحال بيخود 

 نامدار عماد همسرته مادر رضايته اول مرحله 

  

  

 ؟ ميشه آقا _ 

 كنين صحبت ايشون با كنين ميونى پادر شما 
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 !! ودب معصوم و كهربايى چشم پسر اين به گفتن نه برايم كار ترين سخت هميشه 

  

 اشتباهتونو اين كه بده نشون خودت از مردونگى و جنم قدر اون نميشه، نه _ 
 باش خانواده دو هر شان در آبرومند عروسى مراسم ٢ فكر تو بعدم ، ببخشه

  

   

  كرد كتش دكمه با بازى مشغول را خودش و انداخت زير به سر 

  داشت يادگار به كودكى از عادت اين 

  

 هستند هم تاب بى و تشنه قدر چه دو هر ميدانستم 

 مى پناه هم به كوچك عشق مرغ دو چون كه جيكشان جيك و خلوت شاهد بار چند 
 بودم آوردند

  

 داشت آرامش و مرهم اين به نياز عماد 

 قدر اين ها داشتن دوست از بعضى عمق بود فهميده كه بودم خوشحال دل در 
 باشد برتر عشق از كه هست مطمئن و ماندگار و عميق

  

  بود آاليشى بى از مملو و احساس تماما مرد اين عاشق وار ديوانه !طناز اما و 

  

 ...ميكنم آرزو دو هر براى قلب صميم از را خوشبختى 
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 !بود رسيده آوا به گرفتن قرار حسادت مورد نوبت بار اين آوا بازگشت از بعد 

 بكشد آوا نابودى براى جديدى نقشه يلدا تا نباشم خانه بود كافى 

  ميكرد اسير ساختمان در را خودش و داشت استرس مدت تمام بيچاره زن 

  

  شد تمام صبرم امروز 

 رفتهگ رويش به رو آوا تهديد براى كه گوشتى پيچ رسيدنم محض به اينكه وجود با  
 انداخت زمين را بود

 ميكشيد جيغ هم سر پشت پياپى و گرفت دستانش ميان را سرش ولى 

  

  ميرفت فرو مته مثل مغزم در هم مهرسام هاى گريه و مونا زدنهاى غر صداى 

  

 !زدم فرياد سرش 

 ! من به لعنت 

  

 بسه بسه بسه _  

  

 دوختند چشم من آمده سر صبر به تعجب كمال در همه 

 كامل سكوت 

 نميكشيد جيغ ديگر يلدا 
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 ؟ ميكشى منو دارى كه تو لعنتى آخه مرگته چه _ 

  

  

 شد نزديكم و شد بلند جايش از 

 بود برچيده بغض از را هايش لب 

 ميكشيدم نفس سختى به 

  

 ببخشيد معين _ 

  

  

 ! شد هميشه يلداى همان ثانيه چند براى 

 !!!نبود جنون از خبرى 

  

 نداشتم چيزى سكوت جز اش جمله شنيدن از 

  

 كشيد صورتم روى را دستش 

  بريم اينجا از _ 

  

 گفتم رمقى بى با نداشتم زدن حرف توان 
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 ميكنى؟ اذيتم قدر اين چرا ؟ آخه بريم كجا _ 

 نيست؟ خونمون مگه اونجا آپارتمان تو تنهاست اون عمه پيش بريم _ 

  

  

 االن همين اگر حتى ندارم باكى باشد جانم اگر ات معجزه بهاى خدايا خدايا خدايا 
 بستانى

  

  

 بود بزرگ شوك يك اهورا و شمس براى خبر اين 

  داشت ياد به نقص بى و كامل را گذشته از قسمتى يلدا 

  

 آورد مى ياد به يكجا را تلخ خاطرات تمام كه افسوس اما 

 ميپوشيد عزا رخت و ميداد سر شيون پريما براى روز يك 

 ميخواند اش طاليى مو دختر قاتل را همه ميكوبيد ديوار و در به را خودش ديگر روز 

  

 دشو مطمئن تا ميكرد بيدارم ها شب و ميگزاشت قلبم روى را سرش بار هزار روزى 
 ام زنده

  

  بودند اش عشقى رقيب خاكى كره هاى زن همه 

 بود برگرفته در را وجودش شك و 
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 مشكوك دائم و حساس همسر يك به مخرب بچه دختر يك هاى حالت از كم كم 
 بود شده تبديل

  

  بود واقعه اين بودن مثبت بر نظرش اهورا ماجرا اين از من دلخورى عكس بر و 

 رفتار عادى و واقعى شوهر و زن يك چنان گذشته مثل يلدا با داشت اصرار مدام و 
 ندهم نشان را وسواسم و نگرانى و كنم

 نىشكست چينى عروسك چنان من براى يلدا !! بود ممكن غير امرى برايم واقعا ولى 
 شوم تشويش موجب خودم اميال براى اى ذره حتى هرگز نميدادم اجازه خودم به كه بود

 *** 

 میگذرد که ثانیه هر " 

 میبرد باخود را تو از چیزی 

 !است غریبی زمان؛غارتگر 

 میبرد اجازه بی را چیز همه 

 را چیز یک تنها و 

 میکند فراموش همیشه 

 ..."را تو داشتن دوست حس 

  

  

 امت كوتاه هرچند !مينويسد كاغذى تكه كردن پيدا محض به روزها اين من يلداى 
  زيبا

 ميزند حرف سكوتش ماه چندين اين جاى به خط چند همين در انگار 
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 از را كرده جوهرى را هايش دست تمام كه خودكارى سم*و*ميب را اش پيشانى 
 ميگيرم دستش

 مينويسه قشنگ خيلى من خانم _ 

  

 ميشود بازى مشغول هميشگى عادت طبق بازوهايم با جوهرى هاى دست همان با 

 برد؟ خودش با دفترمو _ 

  

  !ميشد پاك اش حافظه از كزايى شب آن تكه همين فقط كاش 

 بنويسى؟ بدم ميخواى عزيزم، نه _ 

 ميگرداند بر رو 

  مياد بدم همش از مياد بدم مياد بدم نميخوام ديگه نميخوام نه _ 

  فقط باش آروم عزيزم باشه باشه _ 

  

 به وادار مرا اى گرفته برق آدم چنان هايم لب روى محكمش و هوا بى سه*و*ب 
 ميكند اتاق ترك

 نيست وقتش معين نيست وقتش !نه 

  

 گزراندم هراس در را شب تمام تجربگى بى شور   از مملو اى بچه پسر مثل 

 ميشد مانعم كه ه*ا*ن*گ و وجدان عذاب حس اين به لعنت و 
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 و بود يافته بهبود رفتارش درصد ٥١ حداقل بود بخش رضايت يلدا مشاوره جلسات 
 بودم راضى مقدار همين به من

 ...نشود سابق مثل ابد تا شايد ميدانستم كه هرچند 

  

 و ميگريست و بود نشسته رويم روبه طناز شركت اتاق در كه ميشد اى دقيقه ٢١ 
 نميزد حرف

 باشم صبور ميكردم سعى و بودم كالفه 

  بود خاموش همراهش تلفن و بود شده خارج شركت از صبح از عماد 

  

 شده؟ دعواتون زده؟ گندى چه پسره اين ميشم نگران كم كم دارم من طناز _ 

  

 ميگيرد اوج اش گريه چرا نميدانم 

  

 بود ردس كامال گرفتم كه را دستش مينشينم كنارش و ميشوم بلند ميزم پشت از 

 ميكنه اذيت خانومشو بپيچونم بايد عمادو گوش ، پايينه فشارت چته؟ _ 

  

 كرد پاك را هايش اشك دستمال با 

  كن كمكمون داداش _ 

 كنم كمكتون كه شده چى بگو خوب ، ميكنى نگرانم دارى _ 

  شه رو به رو باهاتون نمياد ها حاال حاال مطمئنم ميميره داره عماد _ 
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 نداشتم را جديد مصيبت يك طاقت خدايا 

 شده قايم تو پشت كه كرده كار چى _ 

  اينجا اومدم من نميدونه اون _ 

 طناز ميكنى ترك اتاقو نباشه وضع اين توضيح بعديت جمله اگه _ 

  

 انداخت پايين سر شد هول 

 دارم شرم بگم نميتونم من _ 

  

 شوم متوجه را چيز همه تا بود كافى جمله يك همين 

 وقته؟ چند _ 

  

 نشود زده خجالت اين از بيشتر كه شوم بلند جايم از 

 هفته ٦ _ 

  

 داشتم شرم حس همه از بيشتر لحظات آن در من چرا نفهميدم 

 ايدب بياد بگو شده طور هر الدنگو اون ، تعطيل هم گريه و استرس برى، ميتونى _ 
 ببينمش

  

 ميخواست دلم رفت كه وقتى نكردم نگاهش 

 بكوبم سقف به را ميز 
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 !داشتم؟ شرم ملك خانم از عماد جاى من واقعا 

  

 شد آفتابى باالخره روز سه بعد 

 نداشت هم كردن سالم روى حتى 

  بشى بچه يه پدر قراره كه اينه خاطر به فقط گوشت زير نميزنم اگه _ 

 رفتى؟ گورى كدوم گذاشتى وضع اون توى رو بيچاره زن روزه سه االغ مرتيكه 

  

 سكوت و سكوت و سكوت 

 بد باهات نكنى جمع اگه رو زدى كه گندى !!عماد ميكنم شرم وجودت از واقعا _ 
 ميكنم اى معامله

  

 شد باز زبانش 

 بياد دنيا به نميزارم _ 

  

  

 !كردم وحشت 

 !ژاله 

 !!اشتباه 

  من خداى واى 
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 نسوخت دلم سيلى از بعد قبل مثل اينبار 

 بود مستحقش واقعا 

 كرف حتى ات بچه كشتن راجب ميتونى طور چه تو زنته اونم بچته اون هويت بى _ 
 كنى

  

 است گذاشته ام سيلى جاى روى را دستش 

 نيست وقتش آقا _ 

  

 تا بچه و زنت پاى مرد يه مثل االن بودى وقتش فكر بايد زدى گند كه موقع اون _ 
 كردن آماده و زنت مادر كردن راضو تا هفته ٢ فقط عماد دارى وقت هفته ٢ ميسى وا

 عروسى مراسم

 بريزه اشك قطره ٢ حامله زن حالت به واى 

  

  

  

 ماند قرارمان و قول پاى عماد 

  كردم آماده آنها براى خور در اى خانه 

 نيست جايز ما پش ماندن يلدا شرايط با ميدانستم 

 شد برگزار نقص و عيب بى عروسى مراسم 
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 روزهاى داشت را ام نداشته فرزند حكم كه پسرى تن در لباس اين ديدن براى 
 بودم مانده منتظر زيادى

 نداشتم خوشى حال 

 اش يىطال مو دختر و كشيد جيغ اينقدر و كرد تابى بى طناز باردارى فهميدن با يلدا 
  آبرو حفظ و باردارى جريان اين ماندن مخفى براى شدم مجبور كه كرد طلب را

 كنم آرامش آور خواب تزريق زور با 

  

 واقعا هربار كه ميكند التماس و ميكند گريه آنقدر دارد بدى هراس آمپول از هنوز 
 ميدهم دست از را جانم از نيمى

 ميميرم بار هزار ميكنم اى زندگى ترين عزيز به كه اخمى هر با من 

  

 ...ببيند دامادى لباس در را برادرش نميتوانست يلدا كه بود دردناك قدر چه 

 گذشت 

 داشت بغض عماد 

 نياورد را يلدا نام كه نبود اى دقيقه بود دلتنگ 

 ميخنديدم 

  لبخند هر با 

 ...ميزدم فرتوتم قلب بر تيزى 

  

 پسرم شو بغض اين خيال بى را امشب نبود بغض وقت امشب 

 ام كرده بغض عمرم تمام من  
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 ...ام پيچيده ساله چندين بغض همين ميان در را هايم باخته و هايم نداشته تمام 

  

 شد تمام مراسم 

 ب خانه به 

  

 رفتنتد خت 

 شد شان خوشبختى لحظه به لحظه غارتگر پيمان نه و باختند فرزند نه 

  

 شكر را خدا 

 شكر هم باز 

 ناشكر زبان به لعنت و 

  

 است تر عاقل مدت اين هميشه از ميشود بيدار كه يلدا 

 بود؟ شده خوشگل داداشم معين _ 

  

 باريدم دل در هميشه را هايم اشك 

  

 يلدا ببخش منو ، خوشگله هميشه داداشت _ 
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 ميكنم بغلش ميخندد تلخ 

 ؟ ميكنه درد آمپولت جاى _ 

  

 ميگزارد قلبش روى را دستش 

 ميكنه درد اينجام نه _ 

  

 ميفشرم قلبش روى را سرم 

  بميره معينت _ 

 ، نيست مواظبم كس هيچ بميرى تو _ 

  

 ميگويد سپس و ميكند سكوت لحظه چند 

 !؟ ام ديوونه مين !معين؟ _ 

  

  

 دارم؟ دادن جواب قدرت اصال !بدهم؟ جوابى چه 

  

 سمش*و*ميب 

  تو ديوونه منم منى ديوونه تو _ 
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 ميخونى؟ واسم _ 

  

 ميخوريم گره هم آغوش در گذشته چنان اينبار ميخوابم كنارش 

  

 ده يارى را صدايم خدايا 

  

 " 

  جان دیوانه ، بیشتر زین ؟ بیشتر زین دیوانگی 

  جان دیوانه ، اگر داری دیوانگی سر ، ما با 

  تو ز آمد جنون بوی هم دیدار اولین در 

  جان دیوانه تر نزدیک اندکی نشستی وقتی 

  من خویش اینک که گفتم من پیش نشستی می چون 

  جان دیوانه نظر یک با من چشم در آشنا ای 

  سفر یک با را عشق این بریم پایان تا گفتیم 

  جان دیوانه سفر یک با شد آغاز هم که عشقی 

  چون و چند از خویش کار در جنون اما است داشته ک ى 

  جان دیوانه حضر قید ! جان دیوانه سفر قید 

  کنیم می معنا تازه هایی واژه با را وصل ما 

  جان دیوانه یکدگر با اگر بیامیزیم روزی 

  شو اینگونه کنی ویران را عقل چاربند تا 
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  جان دیوانه سر، دیوانه ، دل ،دیوانه خو دیوانه 

  من جان   جان   جان   در جنون ضرب حاصل ای 

  جان دیوانه در دیوانه دیوانگی در دیوانه 

  کشد می جنونت سوی دگر آنسوی از عشق هم 

  جان دیوانه رهگذر زین شدی هم عاقل که گیرم 

  بمیر خود جنون با یا کن نابود را عقل یا 

 جان دیوانه سپر بر یا سپر با یا هم عشق در 

 " 

  

 سيديم*و*ب را همديگر و آميختيم لبخندمان با را اشك دو هر 

 ميرساند عشق اوج به محض جنون در مرا امشب من ديوانه 

 هستم پروردگارم كرم و لطف مديون را همسرم ماه ٧ از بعد من و 

  

 ٨١ قسمت پايان 

  

 حق يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٨٢ قسمت ٨٢ 

   

 .نزدنه حرف نيست، زمان گذر كنه، مي پير رو آدم كه چيزي 
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 روي كلمه خودش؟ توي ي بريزه و بذاره حرف رو حرف تونه مي چقدر آدم مگه 
 ار،د توو چقدر هر صبور، چقدر هر آدم كنه؟ پايين باال رو هاش كوچه و شهر و بچينه كلمه
  .مياره كم باالخره جايي يه ، دار خود و قوى و مغرور قدر هرچه

 .بودن شنونده بي اين از بودن، خودت و خودت اين از اي خسته بيني مي جايي يه 

 در ..كلمه دو حد در ..كني پيداش فقط كه ميندازي دست سقوط، حال در آدم مثل 
 باش، آروم كه بدي قلب قوت خودت به فقط اينكه حد در ساده، خداحافظي و سالم يه
 .هست يكي

 شپيدا تا گردي مي رو خيابونها آدم به آدم اينكه آتيشي، روي اسپند مثل اينكه 
 ...داري،حرف حرف يعني ..كني

 ديگران خواد نمي دلت كه ،حرفهايي تا باشه كسي بايد آدمي، هر زندگي تووي  
 همم بودنش فقط فقط   .كجاس و كيه نباشه مهم خيلي كه كسي ..بگي بهش رو بدونن
 ، عزيزم نگو هيچي ..ببين منو كن، صبر لحظه يه ، بگي بهش كه باشه كسي بايد ....باشه
 .حرف ..دارم حرف .كن گوش فقط ..هيچي

  

 ميكنه پير رو آدم نزدن، حرف 

  

  

  ام شده سكوت استاد روزها اين 

 دارد حرف هميشه از بيشتر يلدا برعكس 

 نميكشد ته هايش غصه نميشود كم هايش درد  

 نيايد خواهر ديدن به كه نيست شبى عماد 

 بعد و طناز شكم به يلدا حسرت پر نگاه ميشويم جمع هم دور كه ها هفته آخر 
 ميكند مان زده غم اش كودكانه هاى سوال و بغض
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 عماد دارى؟ دوسش ميخوره؟ تكوم چيه؟ اسمش دختره؟ ميكنى؟ حسش _ 
 داره؟ دوسش

  

  است اش زاده برادر و طناز مواظب افراطى خيلى و نميزند زخم اما ميكند حسادت 

 ميكند بيان را دلش و درد معصومانه و ميگزارد طناز شكم روى را سرش 

  

 ميكند تمنا و ميخواهد قول جنين از مدام 

 تمدوس بده قول هستى هميشه باده قول نميميرى، تو بده قول ميمونى، بده قول _ 
 دارى

  

  

 ادهز  برادر به كه ميسپرد طناز به و آورد مى هم را جانش وصله پشمالوى خرس حتى 
 كند تقديم اش

  

 !ميكند؟ درك را همسرم رنج وسعت من اندازه كسى چه 

  

 شخود خياالت در قدرى تا ميبرد فرو لباس داخل را كوسن و ميپوشد پيراهن وقتى 
 باشد مادر طناز شبيه

  

 دلت از را مادرى حسرت بتوانم كه بود خوب آنقدر حالت كاش !ميتوانستم كاش 
 بزدايم
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 ...باردارى است بزرگى ظلم متشنجت اعصاب و بخش آرام قرصهاى اين وجود با 

  

 *** 

  ام خوشبختى غارتگر 

 گرفت تماس من با تمام وقاحت با امروز 

 بى جنگ عمر يك از خسته بوديم وامانده و خسته قدر چه دو هر هميشه عكس بر 
 !!برنده

  

 ... ميباختيم دو هر فقط كه جنگى 

  

  

 !معين _ 

 !پيمان؟ _ 

 !خودمم _ 

 وجدان؟ بى من با كردى چه _ 

 برگردونى بهم رو ژاله ميخواستم فقط _ 

 ؟ زنم كشتن قيمت به _ 

 زنت اطرخ به بلكه ميخواستم بفهمى دردمو فقط ميخواستم بكشمش نميخواستم _ 
  نبودم بابام بازى قاطى اول از من نميخواستم من كنى تمومش

  

 !!!بوديم شده عوض قدر چه 
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 ! ميدريديم را همديگر تلفن پشت از بود پيش سال اگر شايد 

  بوديم چشيده هايمان سلول تك تك با را آوردن كم 

  

  بردى دوبار بار ٢ نه آبرومو كشتين رو ام بچه _ 

  بهم زدن ضربه واسه شدى دست هم هام دايى با 

  كردى نابود تنمو پاره 

  

 ميخواستمش اول از _ 

  سرم تو ميزد ميكرد چماغ رو تو بابام و بودم كوچيك خيلى كه موقع همون از 

  باشم نامدارها دشمن كرد فرو ام كله تو كه موقع همون از 

 معين بودم عقب ازت هميشه من 

 بودى موفق بودى خون درس تو 

 بودى جذاب 

 نرسيدم تو پاى به كردم كارى هر 

  

  نداشتى كم من از چيزى ميخواستى اگه تو _ 

 گرفتى ازم اونو تو داشتم كم رو ژاله عشق من داشتم كم چرا _ 

  

 كن فرو ات كله تو اينو !!!مرد نبود كار در ازدواج به اجبارى و زور _ 
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 نخواست خودش شه جدا من از نخواست خودش ولى شه زنت خواست خودش _ 
 نرسه بهش دستم تا كنى گورش و گم ببرى

  گشتم شهرو اين وجب به وجب من معين 

 دنياست كجاى ژاله 

  

 ىميگير  من از دارى گرفتيشو من از تمام شرمى بى با كه زنى سراغ رويى چه با _ 

  

 تقامان دنبال من نبودم پژمان و بابام بازى قاطى من كن فرو ات كله تو اينو هم تو _ 
 نبودم

  ميخواستم رو ژاله فقط سالها اين همه 

  

 خواهرش؟ كردن نابود قيمت به _ 

  

 هر ونوا هنوز تو كنم كارو اين نميخواستم موقعيتى هيچ تو نزدم زنت به دستم من _ 
 دارى عشقتو دارى كنارت طوريه

 ميكنم التماس بهت كه باريه اولين اين معين 

  

 ردونبرگ بهم رو ژاله 

  

 تمومش نداره سودى واست كردنشم پيدا ديگه حتى ميگم كه باريه آخرين منم _ 
 شد تموم ما بازى نيا خانوادم و من سمت كن
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 كردم قطع را گوشى 

  

 نبودم هم عصبى حتى 

  بود داده بخشش درس من به يلدا 

 نداشت هم نفرت لياقت پيمان 

 نبود هيچ اليق خودباختگى و حقارت حجم اين با موجودى 

  

 بود كافى شركت همه براى تنه يك عماد بود شده تر سبك شركت كارهاى 

 دارم احتياج حمايتش به كه منم اين ميدانست روزها اين 

 روحيه نشد بهتر براى و كنيم ترك را ايران مدتى گرفتم تصميم اهورا پيشنهاد طبق 
 دور مدتى براى بودند تلخش خاطرات كننده تدايى همه كه هايى آدم و شهر اين از يلدا
 باشيم

 كردم هماهنگ را سفر كارهاى همه 

  بود هوايى و آب خوش دنج جاى استانبول ويالى 

  

 اين متوجه يلدا اينكه محض به اما 

  

 گذاشت ناسازگارى بناى شد امر 

 ميكوبيد زمين به را خودش برود مسلخ به است قرار كه كسى مثل دقيقا 

 ميكشيد جيغ 
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 ميزد ام سينه به مشت 

 ميداد فحش 

  

 برگردد سابق وخامت به حالش باز شدم نگران وضعيت اين با ! بود محال 

  

  شود دور مان خانه از قدمى نبود حاضر حتى 

 داشت وسايلش تك تك و خانه روى شديدى تعصب 

 ردك غالب من بر را خواب طورى يلدا با زدن كله و سر از مفرط خستگى و كارى فشار 
  بودم افتاده تخت روى ها مرده شبيه ساعاتى براى كه

  پريدم خواب از ميزد صدا را اسمم كه فريادش و جيغ صداى با 

 نروم بيرون اتاق از خواب لباس با رفت يادم كه بودم هراسان اينقدر 

  

  يزدم صدا را اسمم و ميكشيد جيغ و بود نشسته سالن گوشه خونى دستان با يلدا 

  

  

 كن رحم خودت خدايا 

 گشت مستولى من بر وحشت 

  

 كردم بغلش دويدم سمتش 

 كرد خونين هم مرا دستانش 
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 !!دنبالش به سايرين و شد ساختمان وارد هراسان باغبان ثانيه ٣١ از كمتر 

  

  بود سالم يلدا 

 !بود؟ چه ها خون اين 

  

 ميكرد نفرين و ميكرد گريه جان شيرين 

  ميكشيد جيغ زده وحشت مهرسام 

   

 بود شده كر گوشهايم 

  

 ميفشردم آغوش در محكم را يلدايم فقط 

  

 ميديدم را لبهايشان حركت فقط 

 نميشنيدم هيچ 

  

 !!!مهرسام شده تكه تكه خرگوش 

  

 كشيديم بيرون حمام از آلود خون از كه خودش جان بى جسم بعد روزهاى 

  

 !!مرگ به ساره تهديد 
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 كسع بر بود شده تر خشن و تر پذير آسيب خاطراتش آورى ياد با يلدا !نميفهميدم 
 بود حدس قابل و عادى كامال اهورا براى جريان من

  

 نيست روانش و اعصاب سالمت براى تضمينى اش حافظه برگشت _ 

 داشته سختى روزهاى يلدا 

  شده وارد مغزش به شديدى ضربه 

  باشه ساز مسئله هم عادى هاى آدم واسه شايد بد اتفاق آورى ياد حجم اين هجوم 

 ونما خونه تو نه داره نياز طوالنى و اساسى درمان يك به اون ! باشيم بين واقع بايد 
 بزنه آسيب ديگران به نه خودش به بتونه نه كه جايى

 كنى؟ درمان و جراحى خونه تو ميتونى رو داره حاد ناراحتى قلبش كه كسى 

 !نه قطعا 

 كنيم كمكش بزار نكن مقاومت ميكنم خواهش ميره وخامت به رو داره يلدا روان 

  

  

  

  

 كوبيدم ميز به را مشتم !!!محال ! بود محال 

 برمب بايد رو زنم كه رسيدى بست اين به آخر كه ميكردى غلطى چه داشتى ماه ٧ _ 
 تيمارستان
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 گذاشت ام شانه روى دست و آمد كنارم 

 وانىر بيمارستان شبيه اصال آسايشگاهه ترين مجهز و بهترين اونجا ، باش آروم _ 
  نيست

  

 توى نوهمو لنگه كنه درمان رو يلدا ميتونه اگه اونجا ببين ؟ آسايشگاه باشم؟ آروم _ 
 الزمه كه نيرويى و تجهيزات هر با بساز خونه همين

  

 !نشدنشه خوب داليل از يكى خونه اين _  

 هضم بتونه تا برگرده خونه اين به بعد شه درمان روانش و روح پذيرش بايد اول 
 رو بد و خوب هاى رخداد همه كنه

  

  

  

 !مخالفت جز نداشتم حرفى 

 ميمردم كه بودم من اين ميشد رفتن به راضى اگر هم يلدا 

 ميدانستم جانم قاتل ديگر را شود شب او بى كه روزهايى من 

  

  

 !نشد !بشه كه نشد 

 بكنى را فكرش به است هرچيزى از تر قوى گاه روزگار دست 
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 شد كنترل قابل غير حد از بيش من يلداى 

  

 جريان آن غرق دوباره چنان پيمان حمله و كزايى شب آن آورى ياد با كه حدى به 
 !كرد انتخاب را سقوط كه شد

  

 خانه باغ چمن روى دوم طبقه از سقوط من به لطفش و خدا كمك بزرگترين فقط 
 ... شد دستش شكستن به منجر تنها و بود

  

 نداشتم اى چاره 

  

 است دردناك هم ساعات آن مجدد آورى ياد و نوشتن 

 راندم خانه و خودم از را تنم پاره 

 بى شا خانه و من بدون دنيا هرجاى يلدا ولى نبود تيمارستان شبيه واقعا آسايشگاه 
 ميشد تاب

 ميكشيد زمين روى را خودش  

 ميكرد التماس ميزد جيغ 

 تاس اخيرش كارهاى تنبيه آوردنش اينجا ميكرد فكر عروسكم ميخواست معذرت 

  

 بود پايين سرم بودم كرده سكوت 

 بودم من لحظات آن در خاكى كره مرد ترين ناتوان 
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 !بردنش 

 ... است ضعيف بگيريد يواش را بازويش 

  

  گريختم عشقم گاه مسلخ از گريختم 

  رفتم تصادف مرز تا بار چند قبرستان به رسيدن مسير طول در 

 كردم خالى دل عقده پريما خاك سر 

  

 ام شرمنده پريما نبودم خوبى امانتدار ام شرمنده _ 

  

 نميشدم سبك ميگريستم قدر هرچه 

 !بود من توان از تر سنگين درد اين 

  

 اين مينشيند كنارم كند پيدا اينجا ميتواند را من كه است زده حدس كجا از نميدانم 
 ميشود تسكين من هاى درد براى او هاى شانه بار

  

  نيست من از بهتر وضعيتش هم عماد 

 لمس را نورى هيچ كه است انداخته سياهى پارچه ما همه زندگى روى يلدا وضعيت 
 ...نميكنيم

 *** 

  

 برگردد خانه به كه ميكرد التماس ميرفتم ديدنش به كه هربار اوايل 
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 نميزد حرف و ميگرداند بر رو كرد قهر ها بعد 

  

 راضى بهبودش روند از اهورا 

 بود 

 نداشت جهنم از كمى دست يلدا بى من زندگى اما 

  

  بودم كرده پيدا وزن كاهش شدت به 

 ميرفت فرو سختى به گلويم از مهتابم بانوى بى لقمه هر روزها اين 

 بزند حرف من با كالمى نداشت اجازه كسى شركت و خانه در 

 يگارس سوزاندن با و مينشستيم كالم بى ها ساعت باغ كافه يك در عماد با ها شب 
 ميشديم آرام قدرى

  

 !است من بانوى تولد شب امشب 

 !يلدا شب 

 بود عمرش يلداى نامش چون دردهايش و ها غم من يلداى 

 ببيند مرا نخواست حتى من خداى واى 

  زد پس را ام هديه و كيك 

  نكنم اصرار ماندن براى گفت دكترش 

 ميروم ديدنش به دوباره فردا 
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 ... ميكنم التماسش 

  

 است آمده درد به من براى هم آسمان دل 

 است زده قدم را اش تنگى دل انبوه تمام كه مردى 

 خيابان به خيابان 

 !نباشى؟ بارا دلباخته تو و باشد باران 

  

 باشم؟ تنها من و باشد باران 

 "خیابونا این تو میزنم پرسه هی 

 خدا از میخوامت میزنم زجه هی 

 میاد داره بارون هواییه عجب 

 چترتو ببندی من کنار نیستی میخواد رو تو دلم ندارمت نیستی 

 هوا این به لعنت بده حالم نیستی تو عطر بپیچه بشیم خیس دوتایی 

 کار چی میخوام بارون ناخوشم تو بی من 

 چیکار میخوام بارون 

 رسید لب به دیگه جونم کن کاری یه آی برید دیگه امونمو نبودنت آی 

 باد به داده زندگیمو نبودنت آی میخواد دستاتو مرهمه دلم زخمه آی 

 برید دیگه امونمو نبودنت آی 

 رسید لب به دیگه جونم کن کاری یه آی 

 میخواد دستاتو مرهمه دلم زخمه آی 
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 باد به داده زندگیمو نبودنت آی 

  

 بده حالم نیستی چیکار میخوام بارون 

 هوا این به لعنت 

 مرگمه چه آخه چمه نمیدونم 

 کمه هوا اینجا برام نفس سخته 

 میاد صدات بازم میسوزمو تب تو 

 میخواد رو تو دلم رفتنت سه*و*کاب 

 نبودنت درد چمه نمیدونم 

 سردمه تو بی من بیا کنو رحمی 

 نمیبرم تو از نمیکنم دل من میخورم غصه هی میکنم گریه هی 

 تحملم کم من باهام نکن تا بد گلم برام سخته تو بدونه سخته 

 رسید لب به دیگه جونم کن کاری یه آی برید دیگه امونمو نبودنت آی 

 باد به داده زندگیمو نبودنت آی میخواد دستاتو مرهمه دلم زخمه آی 

 برید دیگه امونمو نبودنت آی 

 رسید لب به دیگه جونم کن کاری یه آی 

  میخواد دستاتو مرهمه دلم زخمه آی 

 "باد به داده زندگیمو نبودنت آی 

  

 !است گذشته ها ماه 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 1070 

 است رسيده مثبت فكرى ثبات يك به يلدا است معتقد اهورا 

  بنشيند رويم به رو دقايقى شد حاضر امروز 

  است ضعيف و خسته نگاهش 

 ميشود باز مقابلش در چشمانم مچ است دوخته چشم صورتم به 

 كردى؟ گريه تو _ 

  

 ميكنم زمزمه و اندازم مى پايين را سرم بدزدم او از را نگاهم ميكنم سعى 

 کی آوردن یاد به یا عکس یک دیدن با تنها گاهی فقط!کنند نمی گریه اصال مردها_ 
 میمیرند و شوند می مچاله خود در یا شکنند می صدا بی و زنند می تلخ لبخندی خاطره

 ! کنند می ،گریه مردن از بعد هميشع مردها 

  

 داد جان زمين روى و زيست هايش گونه روى و شد متولد چشمانش از اشكى قطره 

 لرزاند را قلبم ديگر بار 

 اومد؟ دنيا به عماد بچه_ 

 مياد دنيا به بريم كه اينجا از مونده ماه ٢ _ 

 شده تنگ واسش دلم _ 

 ببينيش نخواستى خودت _ 

 باشم خانوادم اليق بايد شم خوب بايد _ 

 يلدا شدى خوب تو _ 

 و ميخواد مرگ دلم گاهى هنوز سراغم، مياد شبها بعضى سها*و*كاب همون هنوز _ 
 نفرته و سوال پر وجودم
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 داريم شرايطو اير روزها بعضى ما همه _ 

  

 ميكشد كنار را دستش سريع بگيرم را دستش تا ميبرم جلو را دستم 

 دنبالم بيا ديگه ماه _ 

  

 ...ميرود كند نگاهم اينكه بدون و ميگيرد را راهش 

  

  

 !!گذشت باالخره گذشت سخت من به سالها اندازه ماهى ٢ 

  

  رفتيم استقبالش به خانواده همه 

  ميماند عماد آغوش در طوالنى دقايق 

  ميگيرد من از سردى به را گل دسته 

 !!!بخشى اميد لبخند نه و آغوشى نه 

  

 خوبى عالمت اين و است تر پايين دوز و كمتر خيلى شده تجويز برايش كه قرصهايى 
 است

 نميشود جدا عماد آغوش از اى لحظه مدت تمام 

 ميكند نوازش و سد*و*ميب را طناز شكم 
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 !!من با ميكند غريبى عجيب اما است شده منطقى كامال برخوردش اينكه با 

 ...گزاشتم وسط را جانم اش سالمتى بازگشت براى ها ماه اين همه كه منى با 

  

  رفت اتاقش به و كرد خواهى عذر جمع از ماندن جمع در ساعاتى از بعد خانه در 

 بود داروهايش وقت 

 فتمر  اتاق به نيز من و گرفتم ميوه آب ليوانى شريفه از و رفتم آشپزخانه به خودم 

 و كشيد دراز تعجب كمال در و بلعيد اش ميوه آب با يك به يك را هايش قرص 
 گفت

 دارم آمپول امشب _ 

  

  گفت كوچك آخ يك حتى نه كرد مقاومت نه 

 گفتم و كردم نوازشش تزريق از بعد 

 شدن شجاع خانم _ 

  

 !!! تلخ خنديد تلخ 

 كه كسى مخصوصا ميكنه شجاع رو كسى هر زدن آمپول زور به بار چند روزى _ 
 ميكنه شجاع كال آدمو ديوارى ٢ اون ، بزنه آمپول محبت و ناز هزار با قبلش تا داشته عادت
 زندان تو دالرا بابت پيش سال ٣ همون باالست اينقدر اسارت قدرت ميدونستم اگه ،

  ميموندم
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 !بود مانده دلش روى حرف قدر چه 

 خاطر به من ولى ميدونى مقصر منو ميدونم كنى فكر مثبت شد قرار جان يلدا _ 
 ...خودت

  

 دويد حرفم ميان 

  خودم خاطر به آره _ 

 شم ادب تا كردى تحقيرم شركت تو مدت همه اون خودم خاطر به 

 نخورم لطمه عشقت از كه ميكردى طردم خودم خاطر به 

 زدى كتكم مرگ حد تا خودم خاطر به 

 كردى بهونه ازدواج واسه رو ارثيه و كردى قايم عشقتو خودم خاطر به 

 گرفتى سخت بهم قدر اون خودم خاطر به 

 بدى طالقم ميخواستى خودم خاطر به 

 بياره سرم رو بال اون پيمان گزاشتى و كردى مست خودم خاطر به 

 منه خاطر به پيمان با جنگت و كينه و غرور عمر يك اصال 

 بميره من بچه شد باعث تو دشمنى كه منه خاطره به 

 كرد دق ام عمه من خاطر به 

 آسايشگاه تو كردى ولم خودم خاطر به  

 ميكنى پنهان دارى شدنتو پدر آرزوى تو كه منه خاطر به 

 بيام بر خودم پس از تنها بزار خودم خاطر به بارم اين لطفا معين  

 حماي و عشق به 
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 ندارم نياز ديگه تت 

  

  

  نبودم اش رحمى بى حد اين تا مستحق من 

 لرزيد صدايم 

  يلدا انصافى بى خيلى _ 

  

  

 ميشدم نداشتنش به محكوم نيز امشب از من و 

  

 ٨٢ قسمت پايان 

  

 تعالى بسمه 

 ميميرد امشب مرد اين ٨٢ قسمت ٨٢# 

  

  باشم يلدايم مجدد احوالى پريشان علت نميتوانستم و نميخواستم 

 ميدادم حق او به بايد 

 بگزارم تنهايش خواست من از قلب صميم از كردم حس 

 بود تصميمم مخالف اهورا 
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  دارد كردن خالى دل عقده به نياز فقط يلدا داشت عقيده 

 ... بودم نگران ميترسيدم من اما 

 بود راضى تصميمم از يلدا شدم مطمئن بردم ديگرى اتاق به كه را وسايلم 

 باشد معذب خانه اين در شود باعث حضورم نميخواستم 

  ميدادم وقت او به بايد 

 ...خودم به هم شايد 

  بود مانده زايمان تاريخ تا روزى چند بودند برگشته خانه به طناز و عماد 

 داشت عجله دنيا اين به آمدن براى ه*ا*ن*گ بى طفل اما 

 است ارزش بى قدر چه نامرد دنياى اين كه بود خبر بى 

  

 ميكشيد نفس فرياد و ناله ميان سختى به و بود شده كبود طناز صورت 

 ميداد ماساژ را همسرش دستهاى مستاصل عماد 

  بودند هراسان همه 

 رسيدم كه پايين طبقه 

 كشيد طناز سما و گرفت را دستم دويد سمتم يلدا 

 زايمان طبيعى نبايد گفته دكترش بياد آمبوالنس تا كن كمكش بيا معين معين _ 
  كنه

  

 حداقل راهنمايى و كمك با كردم سعى و نشستم بيچاره زن كنار بودم نگران 
  كنم تنظيم را تنفسش

 نداشت زدن حرف توان كه بود نگران قدر اين عماد 
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 داد تكان را ام شانه بود متشنج همه از بيشتر يلدا 

  ديگه بيار دنيا به رو بچه _ 

  

 نشست تنم همه روى شرم عرق 

  ميرسه آمبوالنس ديگه يكم _ 

   

 نبود هايش حرف متوجه اصال يلدا بود فايده بى 

 خطرناكه بياد دنيا به طبيعى بچه گفته دكتر ميگم هستى دكترى چه تو _ 

  

 گفتم بلندترى صداى با كالفه 

 در اينه؟ تخصصم ؟ دادم انجام سزارينم حاال تا من سزارينه؟ عمل جاى اينجا _ 
 نيست طبيعى زايمان جز اى چاره باشه چرخيده بچه اگه ضمن

  

  ، برگرداند رو حرص با 

 نزد حرف كالمى بيمارستان به رسيدن و آمبوالنس آمدن تا 

 منگاه نگرانى كلى با معصومش هاى چشم با فقط كنم آرام را عماد ميكردم سعى 
 انداختم اش شانه دور را دستم ميكرد

 ميشى پدر دارى ديگه تو مرد باش قوى _ 

 چى بيوفته بچه و طناز واسه اتفاقى اگه آقا _ 

  

 شود آرام كمى تا بخندم كردم سعى 
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  كنم تخته بيمارستانو اين در بايد من وقت اون _ 

  

 داد نشان من خانواده به را لطفش ديگر بار خدا 

  

 ازب تكمان تك قلب به را حيات و شور عماد كچل گلى لپ و سفيد كوچولوى دختر 
 گرداند

  

 زندفر تنگ دل قدر چه ميدانستم كرد بغض اش زاده برادر ديدن با نخست بار يلدا 
 است اش رفته دست از

 بود خويش فرزند گويى كه بوييدش و كرد بغلش عاشقانه چنان بعد اما 

  

  نميخورد تكان كنارش از اى لحظه كه بود طناز نگران اينقدر عماد 

 گرفت جلويش كه را نوزاد 

 ريخت اشك خنده ميان در 

 منه؟ دختر اين _ 

 كرد سيدنش*و*ب به شروع و گرفت آغوشش در ترس با 

 شدم مانع سريع 

 بدنش ايمنى سيستم هنوز بچه اين نميكنه س*و*ب نوزادو كه آدم خبره؟ چه _ 
 ضعيفه خيلى
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 را همسرش پيشانى و بود كشيده آغوش در زمان هم را دخترش و طناز عماد 
  نداشت شرم هميشه عكس بر جمع مقابل در عشق ابراز از بار اين و سيد*و*ميب

  

 نبود اتاق در يلدا آمدم كه خودم به 

  است رفته حياط به كه گفت آوا 

  

  ميريخت اشك حياط وسط حوض به خيره و بود نشسته بيمارستان حياط گوشه 

 نشستم كنارش روز چند اين فاصله وجود با 

 كردم نزديكش خودم به و 

 بود منتظرم انگار نكرد مقاومت 

 خانومى؟ يلدا است گريه وقت االن _ 

  

 كرد ذوبم نگاهش 

 نشدى بابا تو كه بود من تقصير _ 

 سرتق زشت دختر ٢ خودم ساله چند من برم؟ قربونت منى نشدن بابا ناراحت تو _ 
  دارم

  

 كوبيد ام سينه به مشتى 

 باشيم داشته بچه هم ما االن ميخواست دلت قدر چه تو ميدونم من باش جدى _ 
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 بدبختى همه مقصر و پره ازم دلت قدر چه فهميدم وقتى از نميخواد دلم ديگه نه _ 
 نميخواد هيچى ببخشيم تو اينكه جز دلم ديگه بودم من ها

  

 معين ميخوام بچه من _ 

  

 اندرم كامل هنوز بود گرفته تصميم احساس و هيجان روى از يلدا !نه !نبود وقتش 
 ... ديگر طرف از داروهايش طرف يك از عصبى هاى حمله و تشنج و تب بود نشده

  

 نيست وقتش _ 

  

 ايستاد رويم روبه حرص با و شد بلند 

 وقتشه؟ كى _ 

 ميكنى مصرف دارو شما _ 

 نميكنم ديگه _ 

 روزها اون به برگردى ميخواى باز زدى؟ حرف باز نكرده فكر _ 

  

 سوزاند مرا گريه ميان و گريست باز 

 ديوونه ٢ نه بياره بچه واست بتونه بگير سالم زن يه برو كردى جدا كه اتاقتو _ 
 من مثل مريض

  

 كنم كنترل را خودم كردم سعى 
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 نهاتت گفتى بهم خودت ميبافى؟ چيه اراجيف اين ، كنم خون پر دهنتو حقته يلدا _ 
 بزارم

  

 كشيد جيغ 

 نىيع بزار تنهام ميگه زن يه وقتى نفهميدى هنوز كه خيلى معين احمقى خيلى _ 
 داره احتياج كشيدنت ناز و توجه به هميشه از بيشتر

  

  

  دويدم دنبالش مكث ثانيه چند بعد دويد كه ساختمان سمت 

 ميگم واسا ، واسا يلدا _ 

 باشم تنها ميخوام _ 

  

  گرفت ام خنده 

 انشالله شب باشه باشه _ 

  

 شده مبهوتم چشم جفت ٢١١ حداقل بيمارستان حيلط وسط كه آمدم خودم به تازه 
 اند

  

 *** 

 بود رسيده آرامش به خودمان اتاق در و آغوشم در يلدا بود خوب چيز همه 

 نميكشيد پيش را بچه بحث يلدا كه بود خوب زمانى تا چيز همه 
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 بود همين شبمان هر بحث 

 رفح ها ساعت بودم مجبور و ميكرد گريه ميكرد پرتاب سمتم به بالش ميكرد قهر 
 و بزنم

  

 شود آرام كمى تا بكشم را نازش 

 بود اش بيمارى حضور از حاكى برخوردهايش از بعضى هنوز 

 و هدف يك دنبال من همسر كه ميدانست اين دليل را يلدا اصرار و رفتار اين اهورا 
 است زندگى ادامه براى مسئوليت يك

 ميكند فوران روز يك زنى هر مادرى حس 

  

 شد برگزار شكوه با خيلى عماد دختر تولد ميهمانى 

 بود شده ها فرشته شبيه حرير سفيد لباس آن با يلدا 

 بود سخت برايم واقعا نام انتخاب مراسم 

 بولق كردم امتناع هرچه كنم انتخاب را فرزندشان نام من داشتند اصرار عماد و طناز 
 نكردند

 بودند دوخته چشم من دهان به همه 

  گرفتم آغوش در كه را نوزاد 

 عماد دختر كه بود مشخص كامل يلداست شبيه خيلى هايش چشم كردم حس 
 ميزد موج كوچكش گرد صورت در عماد كودكى معصوميت همان است

 ...بود خوشبخت فرشته اين داشتن با عماد قدر چه 
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 ...من دختر 

 نيست مهم 

 ...است كافى است كنارم در يلدا كه همين 

  

 كرد مچاله دستش با را نوزاد صورت و كرد حلقه بازويم دور را دستش يلدا 

 كچلو شه فدات عمه _ 

  

 گفتم و كردم اخمى 

 ميكنى طورى اين بچه با چرا بد عمه _ 

 ميمونه كچلو اسمش ابد تا واگرنه بگو اسمشو باش زود ، خودمه مال دارم دوست _ 

  

 يرتاث سرنوشتش و هويت گيرى شكل در آدم هر اسم ميكردم فكر خودم با هميشه 
 دارد گيرى چشم

  

 كردم آرزو عماد براى ماندگاو و ابد تا را فرشته اين و خوشبختى 

  

 !مانا 

 ميشد مانا بايد زيبا عروسك اين 

 جاويد و ماندگار 
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 مانا _ 

  

 زد لبخند عماد 

 خوبى اسم چه _ 

  

 پرسيد خوشحال طناز 

  

 داداش؟ ميشه چى دقيق قشنگ اسم اين معنى _ 

  

 داد جواب بغض با من يلداى 

  

 بمونه هميشه تا بمونه بود داده قول اش عمه به چون پايدار و هميشگى يعنى _ 

  

 است گريستن حال در كه فهميدم بازويم خيسى از فشرد بازويم به را سرش 

 سپردم مادرش آغوش به را مانا نزند حرفى كردم اشارخ عماد به 

 كردم بغل را يلدا و 

 شدى خسته خوشگلى خانوم كنيم استراحت بريم _ 

  

  كردم بلندش و شدم خم داد تكان مثبت عالمت به كه مظلوميت با را سرش 

 خنديدند همه و كشيد جيغ كه 
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  بودم كرده بغلش ضعيف كودكى مثل 

 ...بود فايده بى ميكوبيد ام سينه به مشت و ميزد پا و دست وهرچه 

  

 *** 

  

  ! بود وحشتناك 

 نكرده مصرف قرصى هيچ كه است هفته ٢ شدم متوجه يلدا شديد تب با ديشب 
 است

 باردارى از جلوگيرى هاى قرص حتى 

 كند اعتراف شد مجبور كرد امتناع آمپول تزريق از وقتى 

  

  ميكشيدم فرياد كالفه 

  آمدند اتاق به جان خانم و شريفه 

 !!!نداشتم هم بدم توضيح را عصبانيتم دليل اينكه روى 

  

 ميكرد نگاه من به مظلومانه و بود كرده كز اتاق گوشه 

 دادى فريب منو تو يلدا گفتى دروغ باز من به تو گو دروغ _ 

  

 بود مقابلم در سالحش بزرگترين كردنش گريه سريع قدرت اين 

 ...ميخواستم فقط ...من ... من _ 
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  كوبيد خودش سر به مشت با محكم ! نداشت حرفى 

 سرم تو خاك سرم تو خاك _ 

   

 همان اب و گرفتم محكم را دستش و رفت سمتش شود عصبى حمله دچار كه ترسيدم 
 گفتم عصبانيت

 ...ى دختره خودتها سر تو زدى آخرته دفعه _ 

  

 پريد حرفم وسط 

 بگو بگو حقمه آره احمق؟ روانى؟ _ 

  

 :گفت هق هق ميان و كرد پاك را اشكش 

 ميشه؟ مونگول ام بچه باشم حامله اگه _ 

  

 ريزم فرو خودم در را خشم اين بده صبر من به خدايا 

  

 گرفتم صورتش سمت را ام اشاره انگشت 

 بزنى حرف نميخوام فعال نگو هيچى ديگه يلدا نگو هيچى _ 

  

 قدر آن بدوم پاهايم روى دنيا آخر تا دارم نياز كردم حس شدم خارج كه خانه از 
 شوم خالص نگرانى و خشم مقدار اين حجم از ناتوان و خسته تا بدوم

 *** 
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 گذاشتم تخت كنار ميز روى را چك بى بى 

 كن امتحان اينو دستشويى برو _ 

  

 من به بود زده زل همينطورى 

 !كنم؟ كارش چى _ 

  

 بارداريه تست _ 

  

 خنديد 

 روش؟ كنم جيش _ 

  

  بودم شده كالفه 

  ببينم سريع برو باش جدى يلدا _ 

 نميشه؟ مشخص بچه باباى جيش از كنى؟ جيش من جاى تو نميشه _ 

  

  باز حقه نكردى ترم عصبانى تا برو نكن بچه بچه _ 

  

 خزيد آغوشم در و شد نزديكم ملوس گربه يك مثل 

  

 دنيايى باباى ترين جذاب و بهترين تو جووون دكتر _ 
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 اى بچه كنه خدا خطرناكه بچه و تو واسه ،باردارى فكرى بى كردى فكرى بى يلدا _ 
 نباشه كار در

  

 بود آمده خودش به تازه انگار نگفت چيزى 

 بيايد بيرون دستشويى از تا كشيد طول زيادى مدت 

 زدم تكيه ديوار رازبه ام پيشانى بود چيز همه گواه اش چهره 

  

 گرفت را دستم و آمد كنارم 

 بود گذاشته گريه بناى باز 

  پيش دفعه مثل ميشى خوشحال ميكردم فكر _ 

  

 نميكرد درك را ام نگرانى وسعت بودم نگران 

 كند تشديد را اش بيمارى زايمان فشار و حاملگى سختى بود ممكن 

 !بيايد؟ بود قرار چه بچه سر نبود معلوم اصال 

  

 است باردار حاد وضعيت اين در زنم ميگفتم سايرين به رويى چه با 

 ميخواندند خودخواه مرا همه قطعا 

 نداشت خبر يلدا دروغ جريان از كسى 
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 گذاشت زانوانش روى را سرش و نشست زمين روى 

  كردم بغلش و نشستم كنارش نياورد تاب دلم 

 ميترسم خيلى هميشه، مثل معين كردم اشتباه من _ 

  

 ميكردم حل خودم در را چيز همه بايد نبود سرزنش وقت 

  

 سيدم*و*ب را سرش 

  همين فقط نگرانتم _ 

  اخالقى بد هنوزم _ 

  

 گذاشت شكمش روى و گرفت را دستم 

 ببينش جاست اين _ 

  

 ميكردم بغض زود قدر چه روزها اين 

 بگشاي دل عقده و بگزارم پايش روى را سرم من داشتم احتياج اينبار 

  

 م 

  

 ناراحتى؟ ميكنى؟ گريه دارى تو معين _ 
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  خوشحال يا ناراحتم نميدونم كه اينه دردم _ 

 حقه غم يا درسته خوشحالى نميدونم 

 نميده رخ خودش وقت سر زندگيم هيچى اينه دردم 

  

 شود دنيا مادر بهترين ميتوانست يلدا 

 ...فهميدم لحظات آن در هايش نوازشش از را اين 

  

 كشيد طول ساعتى چند يلدا وضعيت خصوص در پزشكى كميسيون 

  ميكرد نگاه مثبت جريان به فقط اهورا 

 و مادر كه شد داده تضمين ماه ٩ اين در روز هر نظارت و پزشكى تيم همكارى با 
 ميمانند كامل صحت در فرزند

  

 ميكرد اجتناب بخش آرام قرص خوردن از فشار و درد تمام با هم*ا*ن*گ بى همسر 

 شود خارج خانه از نميشد راضى كه بود فرزندش نگران اينقدر 

 ميكرد مشورت من با چيزى هر خوردن از قبل 

  

  بود يلدا معطوف ام نگرانى همه 

 ىاتفاق باعث اگر كه ميكردم تهديد را معصوم طفل نيامده دنيا به هنوز كه قدر آن 
 نميبخشم را او هرگز شود همسرم براى

  

 ميشد تر شبيه پدر به و تر شيرين روز به روز مانا  
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 بود محشر و قابل پدرى عماد 

  

 گذشت خوب اش سختى همه با دوماه اين 

  

 ميشد كاسته من هاى نگرانى شدت از كم كم 

  

 بود برگرشته مان خانه به نشاط و شور راه در كودك و مانا وجود با 

  

 بود نشسته ما زندگى كمين در جا همه و هميشه نگونبختى عفريت اما 

  

 ٨٢ قسمت پايان 

  

 رب يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٨٣ قسمت ٨٣ 

  

  دميش معاصر عصر نقاشى تابلوهاى زيباترين جز شايد پدر آغوش در مانا ثبت  

 تا دور ميشويم مجبور سالگى ٢٥ در داشتم حتم كه ميدرخشيد چنان ماهگى پنج در 
  بكشيم مردان مقابل در حفاظت براى امنيتى حصار يك را دورش

 خنديدم لحظات آن در خودم افكار به قدر چه 

 در ها ساعت روزانه كار از ناشى خستگى اوج در كه عماد چون پدرى وجود با مانا 
 ميكرد خلوت دخترش با باغ
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 نداشت حفاظت به نيازى 

 نبود من حضور متوجه 

 ميكند صحبت جوان دختر يك با گويى كه ميكرد صحبت دخترش با چنان 

 سيد*و*ميب و ميفشرد قلبش روى را دخترش 

 ...ميكردم ثبت جايى را زيبا تصوير آن كاش 

  

 ماست زندگى اميد بزرگترين روزها اين من يلداى قلبمه شكم 

 ! بمانيم جنسيتش فهميدن منتظر آمدنش دنيا به تا كرديم توافق دو هر 

 داشتم دوست را هيجان و انتظار اين هم من 

 حتى نكرد ماشينى جز و بود بيهوده موارد از بعضى در تكنولوژى پيشرفت نظرم به  
  نداشت سودى آدمها احساس

  

 !شيرين حال عين در اما بود سخت ما شرايط 

  دميكشي جيغ ميداد دست از را حرفهايش كنترل و ميشد عصبى ميكرد تب يلدا 

 بود خودش فرزندمان براى دكتر بهترين و نميخورد قرص اما 

 ميشد آرام و ميكرد مقاومت 

 ميكردم حس غرور با مان زندگى ناجى كوچك قلب صداى شنيدن با نيز من 
  هستم دنيا مرد ترين خوشبخت

  

  بودند راضى يلدا وضعيت از پزشكى تيم اعضا از يك به يك 

  ميشديم تر آرام دو هر جلسه هر در و 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 1092 

  

  رفتيم رستوران به نهار صرف براى بيمارستان از بازگشت از بعد 

 بوديم سفارشمان شدن آماده منتظر 

 گفت؛ و گزاشت شكمش روى دست يلدا كه 

  

 كجاست؟ اينجا ميدونى جوجو _ 

  بگويد چه است قرار ميدانستم  

 داد ادامه اما كردم نگاهش چپ چپ 

 تهالب خريد واسم حلقه نه زد زانو نه كرده خواستگارى ازم بابات كه جاييه اينجا _ 
 زن زا كه باشم گفته بهت نامدارى شازده يه اگه تو ، نامداره معينه ميشناسى كه باباتو

 نكن خواستگارى مدلى اين آرزوهات

 !كنه؟ فراموش بچه خاطر به رو بد ها خاطره داد قول بود كى _ 

  

 گفت و كشيد جيغ ! نداشتم را توقعش 

 نيست بد نيست بد نيست بد _ 

 برگشتند ما سمت به رستوران كل 

 فشردم محكم را دستش 

 بودم عاشقت اينجا ها لحظه اون تمام من نيست بد آره عزيزم، آروم _ 

  

 بود كرده بغض 

  معين بندازم دور نميتونم ميكنم كار هر رو چيزها بعضى _ 
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 تو از فقط نه 

  خان اتابك ظلم از بچگيم از 

 مادرم نامردى از 

 پدريم نا مهرى بى از 

 ...پسره اون حتى 

  

 بياورد زبان به مرا جز مردى نام همسرم دهم اجازه وضعيتى هر در بود محال نه 

 نداره هم كردن فكر ارزش آخرى اون هيس _ 

  

 خنديد 

  حسود بشم غيرتت اون قربون_ 

  

 كشيدم را لپش 

 برى ها گذشته به كمتر روزها اين كن سعى فقط كن سعى خانومم _ 

  اصال نميگى اهورا مثل ! كمتر ميگى حداقل خوبه _ 

 ميشدى روانپزشك بايد تو ميگم همينه واسه 

 نميشه خوب ها زخم بعضى معين ميدونى 

  

 تـــو، بنشیند؛ قلبت بر اگر زخمی_" 

 بکنی، وا قلبت از را زخم توانی می نه 
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 بیندازی، دور را قلبت توانی می نه و 

 .توست قلب از ای تـکه زخم 

 .نیست هم قلبت نباشد، اگر زخم 

 .بیندازی دور بتوانی باید را قلبت باشد، نخواهی اگر زخم 

  اندازی؟ می دور چگونه را قلبت 

 ."هستند یکی قلبت و زخم" 

  

 *** 

  

 بود سرگرم مانايش با عماد روزهد اين روال طبق رسيديم كه خانه به 

 مظلوم دخترك گريه تا فشردش آنقدر و ربود پدر دست از را طفل زده ذوق يلدل 
 آمد در

 ميفشرد عشق با را همسرش دست عماد كنار مهربان و باوقار هميشه مثل طناز 

 داشتند محضى آرامش هم كنار در 

 بود ستايش قابل شان زندگى و عشق 

 كنند صحبت هم با بلند كمى صداى با حتى بودم نديده وقت هيچ 

  بود كوچكش خانواده عاشق عماد 

  كنم اعتماد او به امور همه در ميتوانم بود راحت خيالم كه آنقدر بود شده مرد 

 رفت برادرش سمت سپرد مادرش به شير خوردن براى را مانا وقتى يلدا 

  سيد*و*ب عشق با را خواهر پيشانى عماد 

 شد جويا را اش زاده خواهر حال و 
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 كرد نوازش را برادر صورت يلدا 

  داداشى دارم دوستت خيلى من ميدونستى عماد _ 

  

 ميكرد بيان سايرين به نسبت را احساسش مدام و راحت روزها اين 

 بود هميشه از تر متفاوت اينبار ولى 

 ...بود مسرور اى خانواده چنين داشتن از واقعا يلدا 

  

 زنده روزهاى همه عشق يگانه و همسرم عشق باده از سرمستى اوج در امشب 
 ميكنم صحبت طوالنى دقايقى فرزندم با و سم*و*ميب را شكمش بودنم

  

 روى سه*و*ب ميدهم ماساژ را اس كرده اش آزرده باردارى ورم كه همسرم پاهاى 
 ميگزارم پاهايش ساق

 ميكند نوازش را موهايم 

 دنيايى جادوى چراغ غول ترين جذاب تو _ 

  !!!دختر _ 

  

  ميخندد 

  اش خنده هر با ميگيرد جان جانم 

   

 است رفته خواب به آرام آغوشم در 
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 ...خوشبختم 

 خوشبخت 

  

 دوم فصل پايان 

  

 تعالى بسمه 

  

 سوم فصل 

 ميميرد امشب مرد اين ٨٢ قسمت ٨٢# 

  

 ىرفت و آمدى متوالى همچنان ، دور بس است ساليانى كه !روزگار اى بگذر، و بگزار 
 درق به شتابان، قدر آن ميدانم فقط خود، از اثر رفتنت نه و داشت خود از خبر آمدنت نه ،
 يدمد كه آمدم خود به زمانى من و رفتى و آمدى كوتاه نفسى يا و گذاشتن هم بر پلك يك
 كه آنان هاى نوشته دست در را مكان و زمان وگذر نشسته دور ايام خاطرات   گورستان در
 زمانيست دير دگر كه هنگام فرسوده هاى عقربه در را زمان ، خواندم خط به ،خط رفتند
 طراتخا تدفين در و سپرده فراموشى بوته به كم كم خيزد، نمى بر آن از تاك تيك صداى
 ... ام نشسته ماتم به سوگوارانه گذشته دور

 ...چيز همه مثل 

 ...كس همه مثل 

 ...هميشه مثل 
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 سستم هاى قدم نزديك، حال عين در و غريب احساسى ميدارم بر قدم كه راهرو در 
 و ناله با توام هاى نعره آواى درد سوى   توان آخرين با و سريعتر هرچه تا ميبخشد يارى را

 كنم حركت آشنا زخمى شير   آن فغان

 ...اينجاست او 

 من قدمى چند در 

 ميزند فرياد را حضورش عطرش پاسپورتش عكس ديدن از قبل حتى 

 مترى ميلى چند فاصله از من و ميشناختم من تنها دور ساليانى كه عطرى 
 !بودم كرده استشمامش

 !!درست است، گرد زمين 

 اتفاق همه آن از بعد فرار و دورى سال هشت از بعد است عجيب و بعيد خيلى اما 
 و گذشت سايه زير تنها را ام زندگى محض خوشبختى و آرامش كه حال محكم، عهد و تلخ

 كي كند فراموش كه ميرفت قلبم و مغز فرزندم تولد از بعد كه حال يافتم، او مردانگى
  هستم خاندانم و عزيزان تمام از خاطى مطرود

 دنياست طعم بهترين برايم همسرم هاى سه*و*ب و نوازش طعم كه حال 

 اينجا او غريب سرزمينى از كوچك اى دهكده در دنيا نقطه دورترين در بايد چرا 
  باشد؟؟

 نامردى و حماقت از خودم از كند ام شرمزده دوباره و دوباره وجودش كه بود آمده 
  !ام؟

 اش حافظه و خاندان اين ننگ لكه بزرگترين من گفت كه بود اين از غير مگر 
 !ماند؟ خواهم

 و رد تا گنم گم هستى جاى دورترين در هم را گورم حتى بود نخواسته خودش مگر 
  !نماند؟ باقى من از تاريخ در نشانى

 ...ميدويد دنبالم به هايم خاطره و ميدويدم را بيمارستان راهرو تمام من 
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 بخش رامآ تزريق از بعد كه زمانى تا ببينم را صورتش نتوانستم رسيدم كه اتاق به 
 ودب رفته فرو خواب به سكوت در ديگر او حال و شدند متفرق اطرافش از دكتر و پرستارها

 فرمان اين به توجه بى پاهايم و كرد صادر ايست حكم قلبم اما شدم نزديكش 
 دخو خون هم ترين عزيز دورى و غربت سالها از پس ممكن جاى نزديكترين در تا ميرفت
  كنم لمس را

 خوش مشكى حجم آن ميان هم در تنيده سپيد موى زيادى تعداد هنرنمايى وجود با 
 و كودكى تمام كه منى براى بود زمين كره موجود ترين جذاب گذشته چنان هنوز حالت
 زا ممكن شكل بهترين به را ام عموزاده صورت اجزا تك تك و گذشت او عشق با ام جوانى
 بودم بحر

 بى ، خندهايش لب ، هايش اخم ، سوارى دوچرخه ، بازى آب موشك، قايم لى، لى 
 .. فردش به منحصر و خاص جذبه و غرور ، هايش تلخى و توجهى

 بودم بلد را معين عجيب من 

 اين همه در قدر چه و بودم زده بند وجودش به را ام زندگى لحظه به لحظه كه چرا 
 ...بودم نادم و شرمسار او به نسبت دلم در كاشته نفرت تخم از ها سال

 ...بودم بدهكار او به قدر چه 

  ...مديونم خفته زخمى شير اين به را دارم امروز كه هرچيزى من 

 دست در را دستانش ام منشى و بخش پرستارهاى زده بهت نگاه به توجه بى 
  ميگيرم

 بود من دارايى همه روزگارى دستان اين 

 تجربه مخوف شب آن در را جسمم هاى زخم ترين عميق ها زخم اين با من !درست 
 ... بود مرگ لياقتم كه زمان آن كردم

 ...ميپرستم دستان اين حُرم پس در را اش مردانگى عاشقانه وباز 

 ميزند را چشمانم عجيب چپش سمت انگشت حلقه برق 
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 كردم جاى انگشتش در كه روزها آن نشان جواهر حلقه با ظريف و ساده ركاب اين 
  نيست مقايسه قابل

  است تر پرنور و تر گير چشم قدر چه اما 

 ميباشد اكران حال در مغزم در ام زندگى از ديگرى سكانس 

  فاميل، هاى باجى خان و خاله كشيدن ك ل و محرميت صيغه خواندن 

  شد بدل و رد كه هايى حلقه 

 گوشم الله به ممكن جاى ترين نزديك به را لبش حاضر جمع نگاه به توجه بى 
 ديوانه باز من كه ميكند زمزمه چنان را تهديدش مردانه و دار خس صداى آن با و ميرساند
 ميشوم تهديدش عاشق حتى وار

 !؟ چيه ميدونى انگشتت توى آهن تكه يك اين معنى ژاله _ 

  

 ميكند تكرار هم سر پشت بار سه و 

  متاهل هم و متعهدى هم االن تعهد تعهد تعهد _ 

  

 ...را تاهلم كشيدم لجن به و تعهدم به زدم پا پشت ساده چه من و  

  

 نيست عاشقم ميدانستند عالم همه و خودش و خودم كه مرد همين سايه زير در اما 
  هستم مديونش را ام دارايى همه حال كه بود مرد آنقدر شد نخواهد و

  

  

 هستند؟ شما اقوام از مرد اين ژاله دكتر _ 
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 ميمانم خيره جوان دختر نمك با صورت به و برميگردم سوال صاحب سمت به 

 !اقوام؟ 

 شد سرم سايه بارانى شبى در و بود من كس همه روزگارى مرد اين 

  باختم را او راحت احمق من و 

 يك هجوم در و رنگين فريب با پوچ خوشى ازاى در را ام كودكى آرزوى همه من 
 !!!بودم باخته مسخره لجبازى و شك

  

 بس و بود خودش زبان به بله يك جوان پرستار به جوابم تنها اما 

  

 :بود ميدانست كه آنچه هر گفتن براى من مثبت جواب اين شنيدن منتظر او و 

  

 پيداش بيهوش بيمارستان پاركينگ جلوى ديشب باشع الكلى يا ديوانه كنم فكر _ 
  نميفهميم رو زبانش ما متاسفانه و زده فرياد فقط آمده بهوش كه وقتى از كردن

 نشد جمع جا اين ميزنه فرياد فقط كه شرقى جذاب مرد اين ديدن براى بخش تمام 
 يك و مداركش و دستيش ساك جز نداره اقامت جايى كرديم تحقيق هم محلى هاى هتل از

  نبوده همراهش خاصى چيز دفترچه

  

 !بود؟ سرنوشت بازى از نوع چه ديگر اين !من خداى 

 !است؟ شده كشيده طغيان و جنون مرد به چنين كه است گذشته چه مرد اين به 

 دارد؟؟ حكايت او شكنجه چه از دستانش مچ دور هاى زخم  
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 ردنك آرام براى است الزم كه آنچه هر بگويد برايم تا شود بيدار زودتر ميخواهد دلم  
 ... سوال عالمت همه اين

 ندارد بيدارى قدرت شب تا كه ميدانم ولى 

 وا همراه خانه در همسرم بازگشت تا ميخواهم پسرم پرستار از و برميدارم را تلفن 
  بماند

 صورت در خيره طوالنى هاى دقيقه ، ندارم را بيمارستان اين ترك قدرت امروز من 
 ميكنم بازى خاطرت معين

 وجودم تمام به شرم عرق گاه و ميريزم اشك گاه ، آورم مى لب به لبخند گاه 
 مينشيند

 روزگارى رفته فرو عميق خواب در جان بى و صامت و ساكت چنين امروز كه مردى 
 بود كشيدنم نفس دليل تنها

  ام زندگى همه هدف 

 ميشد اخذ او با شدن سو هم و شدن نزديك مبناى بر ام زندگى مهم تصميمات همه 
 !!ام تحصيلى رشته حتى

 ميخواستم را معين من 

 خواسته را او من بخواهد را كسى دارد نياز دختر يك بودم كرده احساس اى لحظه از 
 ...بودم

 بودن او با ساعت چند اميد به تنها بزرگ پدر عمارت هفته آخر مجلل هاى ميهمانى 
 ميگذشت

  كنم شكار را او دقايقى بتوانم حداقل كه ميرفتم دانشگاه به 

 بودم سنگى مرد اين زندگى عنصر ترين مهم نا من كه نبود مهم 

 خودم براى هايش تلخى تمام با را نامدار خاندان ارشد نوه نامدار معين من 
 ...بس و ميخواستم
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 و ميبستم گاهش به گاه هاى بازى دختر بر چشم حتى كه ميخواستمش قدر اين 
 الزم جوانى و است جوان كه ميكردم آرام هربار را خودم

 !زارى؟ دو آويزان لعاب رنگ پر هاى دخترك اين به چه را نامدار معين اصال 

  

  هستند جان عمو پسر عشرت و سرگرمى وسيله تنها ها اين 

 !است؟ واقعى نامدار يك جز كسى نامدار خان اتابك نوه شان مگر 

 براى او تام نيابت به اى خدشه و لطمه هيچ شدن پزشك كه است داده قول معين 
 نكند وارد خاندان ثروت

 .. قولش و است معين 

 بدرخشد شاهزاده اين چشم در روزى كه دارد اميد قصه ژاله 

  ميرسد راه از فرنگى عروس ناگهان اما 

 !!زيبا خيلى زيباست 

 دارد فرق معين زندگى دخترهاى تمام با 

  است واقعى رقيب يك اين 

 با نهات مبارزه زمين از را او خان اتابك دارد ژاله نام به رقيبى بفهمد كه اين از قبل اما 
 ميراند بيرون حركت يك

  

  ميشود گذاشته خواستگارى قرار 

 ام برده را نشده شروع جنگ يك من 

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 1103 

 هن كه ميشوم مردى همسر كه باشم خوشحال و كنم باور بايد ناباورى و بهت اوج در 
 ...است ديگر هاى خيلى و فاميل دختركان تمام آرزوى بلكه من آرزوى تنها

 يك بدون زندگى يك شروع از ، سريع اتفاق اين از ميترسم ، ميترسم اما خوشحالم 
 !عاشقانه آغاز

 !نگرانم 

 كمح به مرا قطعا معين پس شد مات و كيش بزرگ پدر حركت يك با فرنگى عروس 
 !بود؟ پذيرفته پرست رسم و اسم و ديكتاتور و مستبد پيرمرد همين

 مغرور و خودراى بود ديكتاتورى همان به دقيقا هم او خود كه چرا بود بعيد نه 

 تدرس نميرسد او به هم خان اتابك زور حتى .نباش راضى كارى به اگر بودم مطمئن 
 شهناز عمه از نپذيرفت اما دهد جان بود نزديك تركه ضربه زير كه اش سالگى ٢٣ مثل
 !بخواهد معذرت اش گويى درشت بابت

 كه نگشود زبان اما شد حبس باغ اصطبل در روز دو كه اش سالگى ٢٥ مثل 
 گردن را چيز همه خودش و است من برادر عماد كار همسايه ماشين هاى چراغ شكستن
 گرفت

  

 خاندان تجارت در هم و ميخواند درس هم اما نداشت سنى هنوز كه اين با روزها آن 
 كوهى براى حتى بود استوار ديوارى معين ، ميزد را آخر و اول حرف هميشه و هميشه خود
 خان اتابك چون

  

 شد خوانده محرميت صيغه 

 شد انجام ها آزمايش 

  بازار خريد 

  بود جا بر پا كهنه رسوم و رسم تمام 
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 بوديم هم با روز هر تقريبا 

 هگون كه عاشقانه اى سه*و*ب از نه بود خبرى دستى عاشقانه فشار از نه هنوز اما 
 كند گرم را نامدار خاندان عروس نو هاى

  ميكرد منجمد كم كم را ميانمان رابطه مرد اين سردى 

  كتاب و حساب غرق يا بود هايش مقاله و كتاب در يا سرش 

 نداشت بازى نامزد براى وقتى واقع در 

 ...بس و بود ام كودكى همبازى و دوست و عمو پسر همان فقط هنوز 

 بود كرده صدا بمب مثل پزشكى جامعه در معين تز ميگذشت نامزديمان از ماه ٢ 

 بجل را دنيا هاى متخصص بزرگترين نظرات بود توانسته قلب جراح ترين جوان 
 كند

  

 نشد خوشحال خبر اين شنيدن از چندان بزرگ پدر 

 باشد دنيا تاجر بهترين معين ميخواست دلش بيشتر 

  برود ايران از ماه چند براى بود قرار ديگر ماه 

  داشتم عجيبى دلشوره 

  بود محال برايم اش دورى طاقت 

 بگزرانم اش باره دو ديدن عشق با را شب و معين با را روز داشتم عادت من 

 ميشكستم را نكردن اعتراض و سكوت اين طلسم بايد 

 العا خارق كنفرانس از بعد 

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 1105 

 از پس را خودم جمع حاضرين ميان از رفت اتاقش به وقتى دانشگاه در اش ده 
 رساندم اتاقش به دقايقى

 بود مطالعه مشغول هم باز 

 نياور هم باال را سرش حتى 

 ىكن ايميل رو اشنايدر پرفسور براى تشكرم نامه ميتونى اومدى شد خوب ژاله _ 
 ؟ ندارم وقت اصال

 دارم كارت _ 

 شب واسه بزار _ 

  

 كشيدم كنار دستش زير از را مقابلش هاى برگه و رفتم جلو بود آمده در حرصم 

 كرد نگاهم تازه و شد عصبانى 

 تهران دانشگاه كنفرانس واسه رو اينا ديگه ساعت ٢ تا بايد ميكنى؟؟ كار چى _ 
 بدم ارائه

 ميدى دق منو يا ميارى در پا از خودتو يا روزها اين جان معين بسه _ 

  

 داد تحويلم آورد درد به را دلم كه نيشخندى 

 شبيه هاشو چشم و زدن جيغ صورتى رژ دماغ و دل كردنه دق نگرانه كه آدمى _ 
 نداره كردن گاو چشمهاى

  

 كنى توجه زنت چهره به يكم شد باعث اينا حداقل خوبه _ 
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 شد بلند جايش از كالفه 

 ژو ژو روزه چند چته _ 

  

 بود عشقش ابزار نهايت ژو ژو 

  

 داد شكست مرا گريه اينبار ام لعنتى غرور همه با كردم بغض 

 بود ديده را هايم گريه كمتر كه معين 

 كرد بغلم نگرانى با 

 كرده؟ ناراحت طور اين منو اراده با و قوى عموى دختر چى _ 

  

 هم را دشمنش ناراحتو طاقت هايش تلخى همه با نبود خودش دست بود مهربان 
 نداشت

  

 فشردم را بازويش 

 نكرده ناراحتش خودت جز هم كسى ، زنته حاال عموت دختر _ 

 بدم قدر اين كه بميرم من _ 

 نكنه خدا _ 

  كنيم؟ صحبت اونجا بيرون هم با بريم شام ميشه جان ژاله _ 

  

 است كنفرانسش نگران هم وضعيت اين در ميدانستم 
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 بريم؟ كجا _ 

 بگى تو هرجا _ 

 !هرجا؟ _ 

  

 گفت و زد باال فيلسوفانه حالت به را عينكش 

 !پرى؟ آب _ 

  

 ار  خاطراتمان بهترين كودكى از كه وياليى بود جان عمو عقد هديه پرى آب ويالى 
 بود داده جاى خود در

 رفتنت قبل ماه ٢ اين باش من مال فقط روز چند ، بريم كن سبك كاراتو روز چند _ 
 !بزرگيه؟ خواسته ، نزار كم

  

 شدم مشعوف موافقتش اين از قدر چه ميدانست خدا و !! كرد قبول 

  

 سپرديم گوش بارها و بارها بوديم عاشقش دو هر كه موسيقى به راه طول تمام 

  

 بود مردود زن يك با رفتار در داشت بااليى علم و تخصص چيز همه در اگر معين 

 بود حدم از بيش دارى خود و غرور روزها آن در من صفت بدترين  

 بوديم هم شبيه زياد ما 

 گاهى ميشه سوز خانمان شوهر و زن بودن هم شبيه جان خانم قول به 
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 بوديم شده تعريف كامال هم براى 

 نداشت وجود ابهام نقطه 

 مباشي داشته پيروزى حس اورست فاتح چنان يافتنش با كه نبود اى ندانسته 

  شدن محرم از قبل ما كه بود اينجا مشكل شايد 

 بوديم آشنا هم صورت زواياى تمام با كودكى از 

 !است؟ دار خنده 

 ...بود من روز   هر سوال و فكر سال هشت حاصل اين نه 

 !بود؟ اشتباه ما كار كجاى 

  

 باشد دور موبايلش و كامپيوتر از روز چند آن ميكرد سعى 

 بود فايده بى دو هر تالش ولى 

 ...بود ام كودكى عموى پسر همان شبيه هم هايش آغوش و سه*و*ب حتى معين 

  

 برويم جنگل به كه كردم اصرار 

 شد تاريك هوا كه رفتيم آنقدر 

 كرديم گم را مسير برگشت راه در 

 بيايد بند باران تا گرفتيم پناه سنگ تكه يك زير بود گرفته شدت باران 

  بودم ترسيده 

 كردم نزديكش كه را خودم 

 شدم جذابيتش آنهمه ديوانه باز 
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 !!بود شوهرم 

 !بود؟ دور من از حد اين تا چرا ولى بودم آغوشش در 

  بودم كرده لج خودم با 

 ميگذاشتم كنار را غرور بايد 

 ميكردم ثابت خودم به را خودم بايد 

 كرد محصور را هايش لب هايم لب  

 نكرد مقاومت ولى شد شوكه 

  

 :كردم نجوا گوشش در 

  بفشار ات سینه به مرا قدر آن " 

  قلبم ضربان که 

 ببندد نقش تنت پوست بر 

  تو ی سینه ی سنگواره از آیندگان تا 

 که بدانند 

 را تو زنی 

 " !است بوده عاشق وقفه بی 

  

 آميخت هم در برق و رعد و باران صداى با هايمان زدن نفس صداى 

 كشيدم درد 

 !خوردن ام زنانه اندام بر بود افتخارى بودن معين زن مهر حاال اما 
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 و تبه در زده وحشت باشند شده جنايتى مرتكب كه كسانى مثل خودمان لحظاتى 
 مانديم سكوت

  

 داشتيم شرم هم از دو هر 

 نبود خوب جسمم حال 

 ...بود خوب حد چه تا روحم كه ميدانست خدا فقط اما 

 كند بغلم ويال به رسيدن تا شد مجبور 

 بود نگرانم 

 داشت شرم بودن كنارم از اما 

 ...ميداد عذاب مرا اين و 

 ٨٢ قسمت پايان 

  

 آخر آنكه اول آنكه نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٨٥ قسمت ٨٥# 

  

  

 شنیه؛ ساعت شبیه آدما از بعضی بودن   

  

 داریشون، دستات توو داریشون، خودت کنار داریشون، 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 1111 

 میشه، تر زیاد و زیاد نبودنشون حجم   لحظه هر اما 

 دونه ینآخر  کی ببینی و کنی تماشا فقط اینکه جز برنمیاد؛ دستت از کاری هیچ تو و 
 .بودن ی بهونه آخرین میفته، پایین شن ی

  

 کنی رو و زیر رو شنی ساعت بخوای هم اگه بعد 

 هک میفهمی تازه بیاری؛ دست به بودنشونو دوباره شده که هم لحظه چند واسه تا 
 کردی رو و زیر رو ها "نبودن" از انبوهی فقط

  

 بود ها نبودن از انبوهى درست بود من كنار در كه معينى 

 بوديم آميخته هم با 

 بوديم كرده لمس را يكدگر ممكن جاى ترين نزديك از 

 بود شده يكى حريممان 

 !نه هايمان قلب اما 

 كنم شكنى غرور بودم مجبور قدر چه روزها آن 

 اخلد كه بود كرده سرگرم سگش با را خودش طوالنى ساعتت رفتم سراغش كالفه 
 كند فرار من از و نيايد ويال

 است كرده فرق ميشناختم كه معينى با واقعا كردم حس زدم كه اش شانه به 

 هايش گيرى كناره به اعتراضم شنيدن از بعد كرد ام شوكه دقايقش آن حرفهاى 
 گفت راحت خيلو

 كرديم عجله ژاله كرديم اشتباه _ 

 حق كردم حماقت خيلى من بازى شوهر و زن نه شناخته دوران نامزدى دوران 
 ميرفتم حواسم بار زير مدت كوتاه لذت يه واسه نداشتم
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 !مدت؟ كوتاه لذت 

 !بود؟ همين تنها او براى بود همسرم با عشق اوج من براى كه چيزى 

  

 بود دلخور ازدواج از پيش عجله اين از و بود رسوم و اصول پاييند معين 

  

 كرد دعوت ويال به را عماد خلوتمان زدن هم به براى كه فهميدم وقتى را اين 

  

 ...كنم ايفا مدام را پيروز و قوى زن يك نقش بودم مجبور و بودم شكسته 

  

 رسيد فاجعه روز 

 هب را وجودم تمام كه بود زندگى از من زيباى تصوير آخرين دست به چمدان معين 
 كشيد آتش

  

  نكردم گريه 

 فشرد را دستم 

  سيدم*و*ب را اش شانه 

 فشرد اش سينه روى را سرم 

 اب ميدم قول ميشه تموم هام مشغله ديگه برگردم وقتى ميگذره زود عمو دختر _ 
  بگيريم تصميم آينده مورد در فقط و فقط باز فكر
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 ! پدرم 

 پدرم از آخ 

 است آشوبى چه دلم در ميدانست استوارم و مهربان گاه تكيه 

 گريستم آغوشش در طوالنى روزهاى معين رفتن از بعد 

 و من براى نداشت تكلم قدرت حتى كه بيمارم مادر جاى به سالها اين همه كه مردى 
 بود كرده مادرى عماد

 دنيا خوب صفات تمام با مردى 

 بود خورده لطمه بود فرجام بى عشقى درگير روزها آن برادرم 

 نداشت خوبى حال 

 ميكرد حمايتم شديدا اما 

 چهره مردانگى محو طوالنى دقايقى گاهى من و بود شده مرد كوچكم برادر 
  ميشدم معصومش

 گذشت ماه ٢ 

 ميزدم حرف تلفن با كوتاهى دقايق معين با يكبار روز چند سختى به 

 نبودم سالها اين همه عاشق و شور پر ژاله هم من 

 باشد گرم دلش تنها كافيست زن يك 

  باشد گرم معشوق محض بودن يك به دلش طپنده گوشت تكه يك اين اگر 

 ها اقيانوس فاصل حد و ها كيلومتر فاصله از حتى 

 نميشود سرد احساساتش 

  نميخورد ُسر جايى دلش 
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 شد شروع خانواده اعضا كردن پچ پچ كم كم 

 ميزدند جديد هاى حرف هايشان دختر و ها عمه 

  باشم تفاوت بى هايشان طعنه به ميكردم سعى 

 !!!زد مهرزاد دايى را خالص تير اما 

  

 زيبا روسى معروف فرنگى عروس همان ايرشا و معين مشترك هاى عكس 

 برد بين از را هويتم و غرور تمام 

 نبودند نزديك هم به خيلى عكسها در كه هرچند 

 مبراي ايرشا با گذرانى وقت و كردن بهانه را درس و كار و من از بودنش دور همين اما 
 بود ضربه بدترين

 كردم لج لحظه همان از درست 

 خودم با 

  معين با 

 دنيا با 

 ...همه با 

 شد تمام نامه صيغه مهلت 

 شويم دائم عقد يكباره و كنيم صبر معين بازگشت تا بود معتقد پدرم 

 شود تمديد غيابى صيغه داشت اصرار بزرگ پدر اما 
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 نرفتم بار زير 

 ميمانم منتظر دائم عقد و آمدنش تا گفتم دروغ به 

  

  بودم كنده دل ولى 

 بودم خودش جنس از من 

  و بود ام سرمايه باالترين هويتم و غرور 

 ...وبس بود ژاله خاكى كره موجود ترين دنده يك گاهى 

  

  جديدش شركت افتتاح مناسبت به بزرگ پدر شكوه با و بزرگ مهمانى در 

 نپوشيدم لباس سابق مثل 

 با ار  جايش باشد بهترين معين چشم در تا ميكرد كار همه كه سنگين و وقار با ژاله 
 بود كرده عوض جلف و لوند دختر يك

 صيدم*ق*مير پسرها با و ميخوردم نوشيدنى مهابا بى 

 بود فايده بى بزرگ اتابك تهديدهاى و ام خانواده هاى تذكر 

  

 بود زده آخر سيم به نامدار خاندان ارشد نوه معين نامزد 

  

 كشور سالهاى آن اپراتور بزرگترين پسر پارسا 

 داشت گردن به هم را شهر پسر ترين لش افتخار مدال  

  باشد امان در او از كه بود نمانده باقى دخترى 
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 ...بودم كرده لج 

 بگزارم مراسم از بعد پنهانى قرار پارسا با كه حد آن تا 

  

 كنم رانندگى نتوانستم كه بودم مست آنقدر شدم خارج كه باغ از 

 برساند پاشا پارسا خلوتگاه به مرا تا زدم صدا را سامى 

  

 ساعات آن در طور چه بود شده گم ما نامزدى فرداى از درست كه اميرى نميدانم 
 كرد ظهور شب

 !امير؟ 

 مهربان شريفه و راننده سامى پسر 

 بود زيبا 

  شانه ٢ 

 بود شكوه با خرمايى دار حالت نيمه موهاى آن با اش گندمى صورت 

 هايمان كودكى بازى هم 

  كالسى هم 

 دانشگاه اول شاگرد 

  معين هاى سال اين همه شفيق رفيق 

 داشتم دوستش 

 بود اعتماد قابل 

 داشتم خوبى خاطرات امير با 
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 همي 

  

 ميداد انجام برايم ميتوانست كار هر شه 

 بود فداكار 

 ميشد ظاهر محكم خيلى معين جز همه مقابل در 

 بود خاضع ولى 

 داشتم دوست را اش افتادگى منش 

 اين دانشگاه در همه و نداشت شرم است راننده يك پسر كه اين از وقت هيچ 
 ميدانستند را موضوع

 ذاشتهگ خبر بى را همه و بود گرفته انتقالى دانشگاه از خبر بى كه بود وقت خيلى اما 
 بود

  

 پارسا چون نرى شدن عشرت وسيله مقابل در شد من ناجى شب آن امير 

  نميدانست اما 

  ام كرده رم بد كه ام شده ياقى اسب روزها اين من 

 كنم نابود را چيزها خيلى است ممكن و 

  

  برگردد ايران به شود مجبور روز چند براى معين شد باعث شركت امور و مدارك 

 بود عصبى بزرگ پدر دستور و اجبار اين از خيلى 

 هشد جمع دورش خانه اهل همه ديدم پنجره از نرفتم استقبالش به آمد كه خانه به 
 اند
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 انداخت فكر به مرا هم مينا زده غم نگاه 

 موجود اين عاشق زيادى سالهاى ميدانستم بود احمق من مثل بيچاره دختر 
 است حسادت فقط هم من با اش تندى علت و است خودخواه

 شد باز اتاق درب كه بود گذشته دقيقه ده از كمتر 

 ودب گذاشته كنار را آدابى مبادى اينبار بزند در داشت عادت كه هميشه عكس بر 

 ؟ اينجايى چرا تو ژاله _ 

  

 شدم بلند جايم از و دادم سردى سالم 

 ؟ باشم بايد كجا پس _ 

 بودم لبخندهايش همين ديوانه من كه زد لبخندى 

 ؟ قهره گارفيلد با خانم ژو ژو يعنى اين _ 

  

 و ستنىخوا گارفيلد مثل دقيقا ميخورد الزانيا وار ديوانه و مشتاقانه وقتى ! گارفيلد 
  بود بامزه

 بگيرم را ام لعنتى قلب جلوى كردم سعى 

 برگرداندم رو 

 كشيدم كنار سريع را خودم كند بغلم كه آمد سمتم 

  شده تموم ما صيغه _ 

  

 دوخت چشم من به متعجب 

  هميشه مثل كنم بغلت مدت همه اين بعد ميخوام فقط من چته؟ تو _ 
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 زدم نيشخندى 

 اچر  ميدونى است هميشه مثل هم نامزدى بعد حتى چيمون همه اينه ما بدبختى _ 
 و شده تموم مسخره صيغه اين باش آزاد االنم زنت پيش جز هست جا همه دلت چون
 نباشه شروع هم ديگه

   

 بنشينم تخت روى كرد مجبورم و گرفت را دستم مچ زياد قدرت با و كالفه 

 بى وت مگه !!خوابيدى كنى تموم ميخواستى كه كسى با كردى غلط تو !شه؟ تموم _ 
 نيست؟ مهم خانوادت شان و آبرو اى؟ خانواده

  

 روز يه اهميته بى واسم چيزها اين عشقم مقابل در نكردم، كارو اون تنها من _ 
  نيستم امروزهم بودم عاشقت

  

 بود شده سرخ افنجار حد در 

 تدوست هميشه من عاشقمى، پس نكن ادعا نيست شدنى تموم عشق ، نگو چرت _ 
 با اشتمد مدت اين تمام ببينمت همسر عنوان به سختمه قبول ژاله نكردم عشق ادعا داشتم
  ميومدم كنار احساسم و خودم

 !ايرشا؟ كنار در _ 

  

 :گفت و كرد جمع را هايش چشم 

 پس؟ اونه دردت _ 
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 !! شد مانع غرورم باز 

  

 نيست مهم واسم اصال نه نه _ 

 ميكنى؟ عصبيم اينطور دارى نرسيده من هنوز چته پس _ 

  

 افتاد گوشش پشت بزرگ زخم به نگاهم تازه 

 ...بودم عاشقش 

 گذاشتم زخم روى را دستم شدم هول نداشتم را ام نگرانى كردن پنهان قدرت 

 حتما بوده عميق خورده بخيه !چيه؟ اين _ 

  

 خنديد و زد پس را دستم 

 نامحرمى نزن دست خانوم اوا _ 

  

  نخندم نتوانستم 

 بود غرورم نمايش پايان خنده آن و 

 چيه اين بگو من جون معين _ 

 موقع و سنگ ٢ شد ها ايرانى بودن تروريست انگ همايشى يه تو بابا هيچى _ 
 سرم كنار خورد سخنرانى
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 سادگى همين به كرديم آشتى 

  بود شده تر گرم رفتارش 

 بگزرانيم وقت هم با فقط روز سه اين شد قرار 

 آمد بيرون سامى كوچك ساختمان از هم امير زمان هم ميشديم خارج خانه از وقتى 
 شدند چشم در چشم هم با و

  عصبى معين و شد سرخ امير 

 يرز  نبود اش ساله چندين صميميت و رفاقت از خبرى دوختم چشم آنها به متعجب 
 كرد زمزمه لب

 برگشته؟ كى اين _ 

 ميشه هفته يك _ 

 ...مرتيكه _ 

  

 گفت من به رو و خورد را حرفش 

 تجديد واسه عاقدو بگو بزرگ پدر به بيرون ميريم شام واسه شب داخل برو _ 
  ميكشه طول كارى دوماه يكى ميريم هم با ايندفعه كنه خبر صيغه

  

 منميشد حرفهايشان متوجه دور از رفت امير سمت به كنم اعتراض نگذاشت حتى 
 بودم شده كنجكاو

  

  بروم داخل كه داد اشاره عصبى و برگشت كه 

 ...گذاشت اش شانه روى دست امير كه ديدم 
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 او جز را چيز هيچ و كس هيچ كه بود كرده كورم چنان معين عشق روزها آن 
 نميديدم

  

 گذشت العاده فوق اول روز ٢ 

 ... كاش اى و شد تمديد صيغه 

  ببرد خود با مرا داشت اصرار 

 بود آرزويم بزرگترين بودن او كنار در ، كردم قبول 

  

 بوده داده لم صندلى روى عمارت اصلى ساختمان تراس در 

 و دمالي هايم گونه به را صورتش كردم حلقه گردنش دور را دستانم رفتم پشتش 
 نشاند پايش روى و آورد جلو را من حركت يك با و گرفت را دستم

 سيدمش*و*ب 

 دكتر؟ كردى خلوت _ 

  بيارن تشريف دكتر خانوم بودم منتظر _ 

 ديگه اومدم _ 

  

 شد خيره من به سكوت در لحظه چند 

 !ژاله؟ _ 

 جانم؟ _ 

 زيبايى واقعا تو _ 
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 تعريفش از رفت ضعف دلم 

 ممنونم _ 

 ميكشم خجالت خودم از وقتها بعضى واقعا ميگم جدى _ 

 !چرا؟ _ 

 هاى زن همه از رو تو نشدم عاشق حاال تا من كنى؟ خودت عاشق منو ميتونى ژاله _ 
 چشمب رو عشق طعم منم دارم دوست اما دارم اعتماد تو به فقط دارم دوست بيشتر زندگيم

  

 :گفتم بغض همين ميان و كردم بغض 

 " 

 گفتند می 

 میکند دوا را ها درد ی همه که چیزی تنها 

 است عشق 

 هنوز که بود پیدا 

 مبت 

  

 !!" ...بودند نشده ال 

  

 كن مبتال منو _ 

 كردنم زندگى عاشق من 

  آرامش عاشق 

 رسيدن اوج و هدفهامون به هم با عاشق 
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 كنه صدام بابا كه اى بچه صداى عاشق 

  

 داد قول معين 

 بود ستايش قابل صداقتش بود صادق 

 كند خوشبختم داد قول 

 بماند همسرش وفادار هميشه داد قول 

 نيست عاشقم ميدانستم 

 ...بودم راضى خالصش عميق داشتن دوست همين به 

  

 داد رخ ام زندگى هاى اتفاق بدترين از يكى رفتنمان قبل شب 

  معصومم و مظلوم كوچولوى داداش !عماد 

 ميكرد خطابم آجى هميشه كه همان 

 ميكردم مادرى برايش كه عمادى 

 !!! رحمانه بى قدر اين توانست طور چه 

 !'؟ بزند را شاهرگش 

 !!بود وحشتناك 

 بود افتاده راه اتاقش و حمام در خون جوى 

  

  مردم 

 ميمردم عماد قبل من 
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 بود بند برادر يكدانه اين نفس به نفسم 

  

 !!جسمش تنها كرد پيدا نجات 

 كرد مجدد خودكشى به اقدام هم بيمارستان در 

 بود شده داغون 

 نميزد حرف كسى با 

  آورد در پاى از چنين را برادرم كه عشقى به لعنت 

 بود خورده لطمه شديد 

 ماند معين ديگر روز ٢١ 

 بروم نكردم قبول كرد اصرار هرچه برود بود مجبور 

  بگزارم تنها را عماد نميتوانستم 

 بود وصل عمادش به جانش كه هم خودش 

  نداشت پدرم از كمى دست حالش 

  

 بود جهنمى خانه 

  شاكى و گريان هميشه آواى 

 آمده در پا از عماد 

 ميماندم بايد 

 نبود رفتن به دلش 

 شد راضى اجبار به 
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 ميرفت فنا باد بر تالشش ها سال نتيجه نبايد 

   

 شد ستون بى خانه دوباره معين رفتن از بعد 

 نميكرد خطابش پدر وقت هيچ كه پسرى براى ميكرد تنگى دل جهانگير عمو 

 !؟ ميكند خطاب خان جهان را پدرش چرا كه نفهميدم وقت هيچ نفهميدم را علتش 

  

 ماند باقى نشده حل من جاى بى غرور خاطر به ايرشا معماى 

 داشت ادامه چنان هم هايم عمه هاى كنايه و حرفها 

  

 شد تنگ پدرم براى شديد دلم دانشگاه از بعد 

  گرفتم شركت خود تا وقفه بى را ماشين گاز 

  بود كرده خم را كمرش عماد وضعيت بيچاره مرد 

 بودند جلسه اتاق در رسيدم وقتى 

 بود پا بر شركت در زيادى صداى و سر 

 بوده كرده آتشين را پرتو خاندان گستر پرتو با شراكت خرده زدن هم بر 

   

 كوبيد سرش پشت را در و شد خارج اتاق از تمام عصبانيت با بزرگ پرتو 

 كرد اش همراهى ارشدش پسر شد باز در بالفاصله 

 !پيمان 

  بودمش نديده ميشد سالى ٢ 
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  است كرده ترك را ايران بودم شنيده 

 تصادف حسب بر ميكردم فكر روزها آن كه ام گاهى صبح دويدن هميشگى همراه 
 ميشويم صحبت هم گاهى و ميدويم مشترك پارك يك در

 بود حرف كم و آرام پدرش و كوچك برادر برعكس 

 است كرده جراحى تازگى به را اش بينى شدم متوجه 

 نبود نياز اصال كه هرچند 

 داشت اى مردانه و پر اندام 

 بود مقبول هم العاده فوق مرد يك براى صورتش 

  

 دادم سالم و شدم هول 

 نفهميدم را ندادنش سالم جواب و بزرگ پرتوى كينه پر نگاه علت 

 جواب جاى و شد صورتم خيره و كرد مكث لحظه چند بود غم از مملو پيمان نگاه اما 
 كرد اكتفا تبريك يك گفتن به سالم

  

 ىبرا باشد داشته وجود ديگرى بار خواست دلم بار اولين براى روز آن چرا نميدانم 
 نميدانم ! پيمان مجدد ديدار

  

 ديويدن مشغول دو هر پارك همان در درست روز آن فرداى شد هم همينطور 
 بوديم

  

 دادم تكان دست لبخند با ديدنش با 
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  شد كه تر نزديك 

 گفتم 

 ميومدم روز هر من ولى داشتى غيبت ميشه سالى ٢ _ 

  

 خنديد تلخ باز 

 ...كرد او كرد هرچه كه سفر به لعنت _ 

  

 نفهميدم روزها آن اصال را خواند كه مصرعى تك اين معنى 

  

 بودم تنها 

 بود شده زياد ام زندگى مشكالت 

 داشتم نياز همراه يك به 

 ... اما كردم اشتباه 

  

 دويدن صبح روز هر 

 صحبتى هم 

 كافه در دعوت 

  خوردن قيفى بستنى 

  

  نبود انكار قابل اين و بود مهربان پيمان 
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  خورد پيچ پايم مچ دويدن هنگام كه كردم درك بيشتر زمانى را اين 

 ميكردم ناله و ميپيچيدم خودم به درد از 

 ميكرد رفتار شكستنى چينى يك چنان من با 

 ردميك التماس تاكسى راننده به مضطرب قدر چه بيمارستان به رسيدن تا ديدم 
 براند زودتر

 ديدم بيمارستان در هيكل و هيبت آن با را هايش اشك 

  نبود عادى من از اش پرستارى و نگرانى 

  

 بودم نديده هايى برخورد چنين معين از وقت هيچ 

 :گفت و انداخت جا خودش را دستم و خوردم زمين باغ در كه افتادم پارسال بهار ياد 
 كن دقت بيشتر

  

  

  بودم عاشقش من ولى 

 و خالص ولى بود سرد و تلخ اگرچه كه بودم معينى عاشق لحظات تمام در هنوز من 
 بود صادق

  

 بود ممكن غير برايم پا آن با رانندگى 

 بودم متنفر رفتن جايى راننده با از هم من معين مثل 

 ميدانستند خانه اهل همه را اين و بروم تاكسى با ميدادم ترجيح 

 شدم سرى شخصى راننده ترين مهربان و ترين زيبا صاحب ولى روز آن از 
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 !پرتو پيمان 

 بود منتظرم عمارت پشت كوچه روز هر 

 !ميكردم؟ كار چه 

 ميتاختم؟ مستى بد كجاى به شتابان 

  

 هب پيمان با كه باشد آخرى بار فردا ميكردم عهد خودم با ميزد زنگ معين كه هربار 
 ميروم دانشگاه

 ميگرفتم وجدان عذاب 

 بود شده نرم معين 

  ميگرفت تماس بيشتر 

 ميكرد تنگى دل ابراز و ميخواند عاشقانه شبها 

 است كرده خواستنم ديگر طور به شروع قلبش كرد اعتراف 

 بود شده عوض معين 

 ميخواست مرا 

 ميخواست را زنش جانش همه با كه ميفهميدم 

 ميگفت عروسى مراسم براى هايش برنامه از اميد و ذوق با 

  كنين زندگى مستقل داشت دوست 

 تر ساده و تر كوچك خيلى اى خانه 

  

 عمارت از 
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 را همسرم بچرخانم سر جا هر كه باشد كوچك ام خانه قدر اين دارم دوست ميگفت 
 ببينم

 عاشقانه ناب هاى شعر از بود پر هايش ايميل 

 بودم شده معتاد پيمان به ديگر من كه افسوس افسوس 

 هستيم معمولى هاى دوست فقط پيمان و من ميكردم قانع را خودم بار هر 

 بودند هم رقيب ازل از نامدار و پرتو خاندان كه است اين مشكل تنها 

 !ندارد ربط من به اصال اين و 

 !بودم احمق 

 نداشتم مرز 

 و نيستند قائل خود براى مرزى كه هابى آدم به لعنت و توف و 

 را ميخواهند چه ميدانند كه هايی آدم قدر چه سالگى ٣٧ آستانه در امروز من" 
 !دارم دوست

 . 

 ...دارند، مرز كه هايی آدم 

 ...بلدند، گفتن نه كه 

 ....نميخواهند را چيز چه و ميخواهند را چيز چه بگويند ميتوانند كه 

 . 

 "دارم دلم توی چيزی چه بزن حدس" و "ابهام هزارتوی" در را تو كه هايي آدم 
 !نميكنند گرفتار

 . 

 ...كه هايی آدم 

 . 
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 . 

 ...ميكنند زندگى تر راحت است مشخص مرزشان كه هايی آدم 

 . 

 ...است، چقدر او و تو بين مرزها همپوشانی ميبينی و ميكنی نگاه 

 . 

 داد، او به ميشود را ميخواهد كه چيزي 

 !بگيری ميتوانی را ميخواهی كه چيزي 

 . 

 . 

 ..ميكند، بودن قربانی احساس كسی نه نشد اگر كه 

 ..دارد، فريب حس نه 

 ...گذارد مي ديگری شانه بر را خويش د ين بار نه 

 . 

 . 

 !غنيمتند دارند مرز كه هايی آدم 

 ...آورد مي شفافيت شفافيتشان 

 ...ميكند آسان را گفتن نه گفتنشان نه 

 ..."باشی خودت ميگذارند و هستند خودشان 

  

 ٨٥ قسمت پايان 
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 ياحق 

 ميميرد امشب مرد اين ٨٦ قسمت ٨٦# 

  

 ؛ نبودن یا بودن بین ماند می آدم گاهی" 

 بمانی خواهی می ،شوی می منصرف که افتد می اتفاقی کنی می فکر که رفتن به 
  ... بروی باید انگار که بینی می رفتاری

 ..."است هنمـــــــج یــــــکل خودش بالتکلیفی این و 

  

  

 شد شروع كجا از و چرا پيمان و من قصه نفهميدم 

 آمدم خودم به زمانى 

 بودن او با بيشتر اى ثانيه براى بدهم يكجا بودم حاظر را ام هستى تمام كه 

  ميكردم تجربه او كنار در فقط را شدن ستايش و بودن زن حس 

 ميچشيدم را شدن داشته دوست و ميگرفتم اوج او با 

 گفتم دروغ 

 پرسيد معين با ام نامزدى از كه زمانى 

 كرد بزرگ دروغ اين به وادار مرا نيرويى چه كه نفهميدم 

 نداشتيم تفاهم ، شديم جدا _ 

  

 شد زنده فروغش بى هميشه چشمان در شادى برق 
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 بود اش واقعى عشق دادن نشان نوبت حال 

 بود عاشق واقعا پيمان 

 است ميخواسته را عمر همه كرد اعتراف 

  است بوده متنفر معين از عمر همه 

  بوديم هم شبيه قدر چه 

  

 !!بوديم شده عاشق تنها دو هر 

 بود ما اشتراك وجه بزرگترين اين و 

  

 فهميدم پيمان با 

 است داشتن دوست از تر عزيز و تر مهم زن يك براى شدن داشته دوست 

  

 بخواهد وار ديوانه مرا كسى داشتم نياز من 

 نبود كافى طغيانگر قلب اين براى معين خالص و ساده داشتن دوست 

  

 بودم نامدار يك من 

 داشتم نوعش بهترين از را خواستم هرچه ام زندگى همه در 

  

 كنم اكتفا شدن داشته دوست ساده به نميتوانستم 

  پيمان آتشين هاى سه*و*ب  
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 مكررش هاى نوازش 

 اش سوزنده هاى عاشقانه 

  

 نبود پوشى چشم قابل 

  

 بودم آپارتمانش در پرتو پيمان همبستر و شريك كه آمدم خودم به زمانى 

 بودم شده گستاخ قدر چه 

  بود س*و*كاب چنان برايم تصورش حتى پيش ساليان كه چيزى 

 بود شده گريبانگيرم حال 

  

 ميكردم تمامش بايد 

 !!!ميخواستم را معين هنوز من 

 بود ام زندگى فاجعه بزرگترين اين و 

 ميكردند ارضا را روحم از قسمتى كدام هر پيمان و معين 

  

 ...است زن يك براى پستى نهايت اين و 

  

 ميداد نشان تر سنگين را معين قسمت ترازويم كفه 

  

 ميكردم ترك را پيمان بايد 
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 !!!شد تمام كه بود آلود ه*ا*ن*گ كوتاه تفريح يك 

  

 !نه ولى 

 بود آمده در قليان به ميخواست مرا قلب صميم از كه مردى براى عميقا قلبم از جايى 

  

 بود خوب پيمان 

 بود خوبى نهايت من براى 

  

 !ميكردم تمام را معين بايد پس 

 ميشد؟ مگر 

 بزرگ پدر 

 پدرم 

 !!!!جهان عمو 

  

 بود سفرش پايان منتظر اميد با قطعا و بود شده مبتال معين 

  

  بود قطعى تصميمم 

 ميكنم تمامش برگشت وقتى 

  دنيا آخر تا 

 ميمانم پيمان با جهنم تا حتى 
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 دارد را باختن و شدن طرد ارزش پيمان 

  

 رسم و اسم و اموال و مال پدر گور 

  

 جمله يك در و ميداشتم بر را تلفن بودم افكار اين در كه ها ثانيه همام كاش 
 ميكردم تمام برايش را معين و ژاله داستان

  

 !بودم؟ دل دو هنوز شايد 

  

 شدن مادر 

  است دردناك قدر چه و است زندگى اوج زنى هر براى 

 اننش كه بنگرى رنگى پر قرمز خط دو به بهداشتى سرويس ديوارى ٢ در آينه جلوى 
 ميدهد

 است شده نصيبت زمانى مادرى 

  طفلت پدر و است ديگرى مرد با عقدت خطبه كه 

 پيمان عاشقى به مردى 

  

  بودم رحم بى قدر چه 

 كردم كارى چنين پيمان با طور چه 

 داريم راه در اى هفته ٣ جنين فهميدم 

 سيد*و*ب را زمين و كرد سجده 
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 بود ازدواج مراسم پى در 

 ...نميدانست بيچاره 

  

 بودم كرده سكوت 

 بودم گرفته هايم كارى كثافت همه براى سكوت روزه 

 بودم آمده خودم به تازه 

  

 ميكردم همراهى اش شادى در را پيمان ميكردم بازى نقش 

 بودم كودكم قتل پى در اما 

  

 نميماند ابر پشت وقت هيچ ماه 

  

 !نماند 

  

 ارد خبر را او پنهانى معينم فرزند كشتن پى در اينكه فرض با ام صميمى دوست 
 بود كرده

  

 ...داشت دوست را شدن پدر معين 

 ...ام شرمنده سال همه اين گذر از بعد هنوز قدر چه خدايا 
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 برگشت و كرد رها را اش پروژه 

 است برگشته چه براى نميدانستم 

 ارك از كار فهميدم گفت تبريك را شدنم مادر و سيد*و*ب را ام پيشانى وقتى اما 
 است گذشته

 دارم بار ماهه ٣ كم دست ميكرد فكر 

 باشم نگران كه ميداد حق ولى بود ناراحت سقط براى تصميمم از 

 افتاد عروسى ساط و سور پى در سريع 

 بود شده بهتر عماد حال 

 بود كرده شك پيمان 

 است اشتباه وسط اين چيزى بود فهميده 

 ببخشد مرا بتواند كه بود عاشقم قدر اين 

 دارد اطمينان قلبت تمام عشقش از كه كسى درگاه در اعتراف بود راحت 

  

  زد فرياد 

 شد آرام وقتى اما 

 بجنگد فرزندش و من براى خورد قسم 

  

 كنم تمام معين با و كنم حل را چيز همه آرامش در خودم تا كند صبر دادم قسمش 

 بود مطيع برابرم در عجيب پيمان 
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 !؟ داشتم را قدرتش مگر اما 

  نتوانستم 

 ميشد مشكل برايم كشيدن نفس كنارش در هنوز 

 نبود روشن خودم با كه تكليفم من به لعنت 

 شد چه نفهميدم 

 كرد خوش جا گاز پدال روى پايم 

  پرى آب ويالى خود تا 

  باشم دور داشتم نياز 

  كردم خاموش را تلفنم اشتباهاتم همه از خودم از بودم كرده فرار 

 نميكند پيدايم كسى حاالها حاال ميدانستم و نداشت نگهبان روزها آن ويال 

  

 ام پزشكى مدارك جز بودم كرده را جا همه فكر 

 شكپز  شوهرت كه سرى و ميماند محفوظ زمانى تا پزشكى اسرار بودم كرده فراموش 
 نباشد

 همه به ام رسوايى كوس تا داد هم دست در چيز همه و بودم زده آب به گدار بى 
 شود كشيده شهر جاى

 بودم خبر بى 

  

 گوش 
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 التماس هاى پيام و معين پاسخ بى هاى تماس از بود پر كردم روشن كه را ام ى 
 بود گذاشته پا زير را شهر دنبالم به كه پيمانى آميز

 نميتوانستم اش مهربانى حد آن تا مقابل در 

  باشم خودخواه 

  

 بود پيشم هستم كجا فهميد كه بعد ساعت چند 

 ميكرد بارانم سه*و*ب و ميبوييدم عاشقانه 

 دونب پيمان ميكنه ديوونه رو شهر اين تو بدون پيمان نزار تنهام وقت هيچ ، ژاله _ 
 باشى من مال بده قول بده قول دنيا آخر تا نيست آدم اصال تو

  

 !دادم قول 

  ... كردم رحمى بى پيمان حق در باز قول اين با و  

  

 ره جايى با اصابتش و ماشين شديد ترمز صداى با پيمان آغوش در شب هاى نيمه 
  پريديم خواب از هراسان دو

  

 بپوشم لباس نشد وقت حتى 

 پيچيدم دورم را سفيد ملحفه 

  

 شدند يقه به دست پيمان و معين 

 بود ام زندگى هاى ثانيه آورترين شرم 
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 بود آمده من كشتن قصد به نميزد حرف 

 كيست ام ماهه ٢ جنين پدر بداند آنكه بى 

 ستا وسط امپراطوريمان دشمن بزرگترين پسر پرتو پيمان پاى ميدانست كه حال 
 بود گرفته را وجودش وصفى قابل غير جنون

  

 بود آلود خون دو هر صورت 

 تاسف با را سرش دوخت چشم برهنه من به آلود خون صورت همان با لحظه چند 
 زمين روى تاسف و لعنت عالمت به را بود آميخته در خون با كه دهانش آب و داد تكان
 انداخت

  

 بلعيد مى يكجا را من و ميكرد باز دهن زمين كاش 

  

  پيمان صميمى رفيق مهرزاد دايى 

 بود كرده اعتماد او به پيمان كه كسى 

 دبو كرده عيان را چيز همه اش نقشه كردن پياده از بعد معين به زدن ضربه براى 

 بوديم شده شومشان نقشه بازيچه سه هر ما 

 ارثيه باختن براى تنها 

  

  

 بود نشده تمام كثيفش بازى هنوز 
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  بود آورده ويال به را زيادى جمعيت معين رسوايى براى رحمم بى دايى 

  

 ميكوبيد ديوار به سر داشت جنون حالت عماد 

  

  كند بلند رويم دست كسى نداد اجازه پيمان 

  

 كوبيدم سرش بر را گلدان برد هجوم آشپزخانه كارد با معين سمت به وقتى اما 

  

 ميكرد نگاهم متعجب 

 بود دادن جان حال در عماد 

  ميكرد التماس عماد به و بود كرده رها را ما معين 

 شديد تشنج 

 بود افتاده اش مردانه اندام بر رعشه 

 ميكشيد سوزناكى هاى ناله و ميلرزيد زمين بر نقش برادرم 

 بود شده كبود 

  

 پوشيدم لباس اينكه محض به 

 افتادم معين پاى به 

 بده نجاتش _ 
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  شدم زمين نقش كه كوبيد صورتم به چنان دست پشت با 

 ودخ همراه را پيمان ميكردند سعى زور به بودند رسيده راه از تازه كه پدرش و پژمان  
  ببرند

 بروم او با كه ميخواست من از و ميزد فرياد پيمان ولى 

 بود شده بهتر عماد حال معين لطف به 

 نبود مهم برايش عماد جز چيزى دقايق آن در 

  

  نرفتم 

 نرفتم پيمان با 

  

  است نشسته انتظارم در بدى جهنم ميدانستم 

  

 ميخواستم بيشتر عالم همه از را معين لحظات آن در چرا نميدانم ولى 

  

  

 سمت به كه اى جاده در من رسوايى و فاجعه شنيدن با شب همان عمويم و پدرم 
 كردند هولناكى تصادف آمد مى ويال

 نرم پنجه و دست مرگ با روز سه از بعد جهان عمو و شد فوت لحظه همان پدرم 
 كرد ترك را ما كردن

  

 بود كرده حبسم اتاق در بزرگم پدر 
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 نكردم شركت پدرم تدفين مراسم در حتى 

  

 ميشد زمين نقش و ميكرد تشنج مدام بود شده عصبى شوك دچار عماد 

   

 نداشت را پرتو خاندان به باختن ديگر يكبار طاقت برادرم 

  

  كرد انتخاب را دار طناب 

 !معين هم باز 

 شد اش ناجى هم بار اين خودكشى بار سه از بعد 

  

 دارد دوست عاشقانه قدر چه كودكى از را عمادش ميدانستم 

 او هب عجيبى مسئوليت و مالكيت حس معصوم بلوند   پسر اين تولد لحظه از درست 
 داشت

  

 بودند هم عاشق مردانه كه الحق و ميگرفت پناه معين پشت هميشه هم عماد 

  

  

 بود خورده گره هم در زندگى همه 

  كور هاى گره از پر كالفى مثل 
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  كرد سكته بزرگ پدر 

  

 كردم پيدا را فرار فرصت بهترين وضعيت اين در 

 نشدم موفق ولى 

  

 كرد خالى دل عقده 

  

 رس تمام كردم حس كه بود زياد صورتم روى اش پى در پى سيلى سه شدت قدر آن 
  است رفته فرو داغ آب در صورتم و

 ميكشاند خودش دنبال مرا وار ديوانه و پيچاند دستش مچ دور را موهايم 

  

 نداشت طبيعى حالت معين 

 بود كشانده جنون به را اور روز چند اين اتفاقات فشار 

  

 بوديم استخر كنار 

 برد فرو آب داخل كه را سرم ميزد فرياد 

  

 كردم خداحافظى زندگى و دنيا با واقعا 

  

 شد چه نفهميدم 
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 ميكشيدم نفس حال 

 باشد آرام ميداد قسمش و ميداد ماساژ را افتاده زمين به معين هاى شانه امير 

 شريفه و 

 بود گرفته بالين روى را من سر 

  

 ميكرد زمزمه ناتوانى با لب زير هنوز 

  

  ميكشمش ميكشمش _ 

  

 ميكرد گريه شريفه 

 بگذرد ميكرد التماس و 

  

 بود عميق معين درد اما 

  

 كشيد لجن به ناموسمو و غيرت _ 

 است حامله رو پيمان حروم توله 

 كشت عمومو بابامو 

 معشوقشه با فرار فكر تو هنوز ه*ز*ر*ه اين چشمم جلو كم كم ميده جون داره عماد 
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 بود حق ميگفت هرچه داشت حق 

 اسلحه قاچاقچى اون دوش رو جنازتو ولى بكشمت دادم قول مردنش دم عموم به _ 
 نزارم آدم و

  ژاله سرت تو خاك 

  شرفت به توف 

 هويتت؟ و من به كردى خيانت كى خاطر واسه 

 تجارت ترين جديد آدم بدن اعضاى كه شده رو تازه خاندانش دست كه كسى واسه 
 !؟ كثيفشونه

  

  

 !!نبود كردنى باور 

 بود خوب پيمان 

  بود آرام 

 بود مهربان 

  

  

 شدم سامى و شريفه كوچك خانه مهمان جانم ماندن امان در براى روزى چند 

  

 امي 

  

  نبود خانه ر 
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 است بهبودى به رو عماد وضعيت كه بودم شنيده شريفه از 

  

 نميكرد نگاهم هم آوا حتى بودم شده طرد 

  

 گذشت روز ٢١ 

 پدرم چهلم مراسم بعد 

 بود امير دستان در بليط دو و چمدان يك 

  

  

 نميبرم ياد از را اش چهره هرگز آخر لحظات 

  

 بود اشك و خون از اى آميخته چشمانش 

 ببر خودت با من اسم و خونه اين از رو ننگ لكه اين و برو هميشه براى ژاله برو _ 

  

  بخشيدمت 

 بخششى اليق تو اينكه خاطر به نه 

 نميبينم تقصير بى هم خودمو اينكه خاطر به فقط 

 كه گفتن راست  

 " 
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  داشتن دوست شجاعت وقتی 

 باشی نداشته را 

 زود یا دیر 

 "شد خواهد پیدا شجاع یک کله سرو 

  

 نمونه تاريخ تو ازت ردى كه كن گم جورى گورتو حتى برو 

  

  

 بخشيدمت 

 هى*ا*ن*گ بى كه اين واسه نه 

  اميرم بدهكار چون 

 بهش بدم دادن قبرستون تحويل جاى به رو تو كه انداخته رو بهم و 

  

 تمميدونس اينكه با و ميخواد رو تو خاطر قدر چه بچگى از ميدونستم چون مديونشم 
 خواستم خودم واسه رو تو نيست هم هزارمش يك حسم

  

  برنگرد ديگه فقط اينجا از برو 

 زئشج ما به برگشت باشه حواست فقط نكبتت زندگى واسه گرفتى تصميمى هر 
 باشه نبايد

 شدى تموم 

 عمارت همين وسط بسازن ميدم قبرتم 
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  مردى تو باشه يادشون روز هر همه كه 

  

  

  

 ببينم بار آخرين براى را مادرم و عماد حتى نداد اجازه 

  

 !پيمان؟ 

  امير چون گاهى تكيه كردن پيدا با كه بودم خودخواه قدر چه 

 !!كردم حذف ام زندگى از راحتى به را او 

  

 ...است كار جنايت تبهكار يك او ميكردم قانع را خودم و 

 بوديم نشسته هم كنار ساكت دو هر فرودگاه در 

  

 بود پايين سرم 

 است نمايان صدايش در غم قدر چه فهميدم تازه كرد كه صحبت به شروع 

  

 گرفتم ماهى خودم واسه آلود گل آب تو و خودخواهم نكن فكر _ 

 نميخوام خودم واسه رو تو من 
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 معين از زندگيم توى بار اولين واسه همين واسه شى اذيت نداشتم طاقت فقط 
 خواستم چيزى

 بگذره و ببخشدت خواستم 

 كرد قبول كه كرد مردى 

 كنه خوشبختت ميكردم دعا هميشه دارى دوسش ميدونستم 

 برسى ميخواى هرچى به ميخواست دلم 

 آرامشمه خوشحاليت 

  

 ببرمت دادم قول 

 ميدم حق بهت من پيمانه با اگه دلت ولى 

 كرده اشتباه نميفهمه عاشق آدم 

 باشه انسان بدن اعضاى تاجر پيمان اگه حتى 

 ميزارم احترام انتخابت به من 

 باشه عاشقت پيمان اگه 

 ببره خاندانش از و كنه عوض زندگيشو راه تو خاطر به ميتونه 

 بچه راجب اما 

 نداره هى*ا*ن*گ هيچ و پاكه معصوم طفل اون من نظر به 

 شه كشته بچه كه نخواست هم معين 

 عاشقتم بگم ديره ژاله 

 كنم مجبورش بيارمو واست پيمانو كه هست قدر اين عشق اين بدون ولى 
 كنه خوشبختت
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 !!!بودم شده انصاف بى و وقيح قدر چه 

 زدم نيشخند 

  

 راننده سامى پسر _ 

 ميارى در رو ها گنده آدم اداى دارى زيادى 

 !كرده؟ لطف بهت معين كردى فكر 

  جونم نه 

 بود تو ريش بيخ من بستن حل راه بهترين 

 منو مثل بنجولى جنس داد صدقه 

  

 !عاشقمى؟ 

 من واسه اى شريفه و سامى پسر امير فقط تو هه 

 ابد تا 

  

 بيارى واسم پيمانو نيست الزم 

 نداره منو لياقت 

  

  زياده اگه ادعات 
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 معينم عاشق هنوز بدون 

  ميزنه پس منو كه ام اونى هميشه اصال 

 !بيارى؟ واسم معينو ميتونى 

 نميتونى نه 

  ميره خودشو راه كى هر رفتيم كه اينجا از 

  نگو واسم احساساتت از كن لطف هم مسير ساعت چند اين 

  

  

  

 شد بلند جايش از 

 كشيد عميقى نفس 

 خداحافظ _ 

 باش داشته يادگار راننده سامى پسر امير از اينو  

 نيست رسمشون و اسم تو ها آدم هويت 

 قلبشونه و شان به 

  ميخوابى پيمان با معينى عاشق دارى ادعا وقتى كه اونجا 

 نكردم هم نگاه اى ديگه زن به حتى ها سال اين همه من 

 دكتر خانوم باشى داشته خوبى سفر 

  

  



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 1155 

 رفت و نكرد نگاه هم را پشتش 

 ترسيدم تنهايى از ترسيدم 

 نبودم امير عاشق 

 بودم محتاج او به ولى 

 گرفتم را دستش دويدم دنبالش 

 بود داغ داغه 

 شدم هايش چشم مفرط زيبايى متوجه تازه برگشت وقتى 

  

 نرو _ 

 قبل ميدونم گذاشتم دستى ساك توى تهوع قرص زاده خان باش خودت مواظب _ 
  ميشه بد حالت پرواز

 كردم هماهنگ چيو همه دنبالت ميان رسيدى 

  كن تموم درستو 

  

 نميشنيدم را حرفهايش 

 فشردم محكم را دستش 

 ميترسم تنها _ 

 ميكنم خواهش بمون باهام 
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 زار و نشستم زمين روى وقتى كردم اش راضى سختى به داشت رفتن به شديد اصرار 
 نياورد تاب كردم گريه زار

 كرد پاك را هايم اشك زد زانو كنارم 

 واست توقع و داشت چشم بى كار همه و ميمونم هميشه تا دوست ٢ مثل كنارت _ 
 ميكنم

  

  

 بود الهى هديه بهترين و بزرگترين امير 

 .... پاك اى معجزه 

  

  

 ميكند دلتنگم هم امير به كردن فكر 

 است نيامده هوش به هنوز معين و است شب نيمه 

 دهش ام زندگى سرمايه بزرگترين و عشق تنها حال كه مردى با و ميدارم بر را تلفن 
 ميگيرم تماس است

 خانوم جانم _ 

  

 زيباست هم آلودگى خواب اوج در صدايش 

 شده تنگ واستون دلم بيام نتونستم ببخشيد _ 
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 نيار فشار خودت به ،زياد شده تنگ هم ما دل بشم قربونت _ 

  

 دارم نياز بهت بيمارستان؟ مياى صبح امير _ 

 ميام باراد پرستار اومدن محض به ميكنم كنسل رو مطب بيمارهاى عزيزم آره _ 

  

  

 شد قرص دلم 

 بودم داده ادامه امير حمايت با سالها اين تمام 

  

 بازگردم ايران به نميخواست دلم وقت هيچ 

 راحت خيالم آورد مى خبر ام خانواده سالمت از و ميگشت باز امير كه وقت هر 
 ميشد

 دوست اواخر اين اما 

  

 بگويد برايم هايش اتفاق و ايران از نداشت 

  

 بود معين همراه كه دفترى 

 كرد كنجكاو مرا 

 هاى نوشته دست توانستم تا كشيد طول صبح تا 

 برسانم اتمام به را ام زاده عمو و خواهرم 
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 بستم كه را دفتر 

 بود سرد عرق غرق بدنم تمام 

 بود عزيز برايم ندانسته و نديده خواهر اين قدر چه 

 بودم كرده زندگى كنارش در سال ساليان انگار بود آشنا برايم قدر چه 

 ميزدم هق هق 

 بود گذشته دختر اين سر بر چه 

 !پيمان؟ 

 !شود؟ بد حد اين تا بود توانسته طور چه پيمان 

  

 باشد مبارك ات عاشقى معين 

 نيست قامت هر برازنده عشق جامه كه حقا 

  

 كردى انتخاب را خودت دنياى براى دنيا دختر بهترين شدن عاشق براى تو و 

  

 !ميكرد؟ كار چه اينجا معين خدايا 

 بود داده رخ اى نانوشته اتفاق چه 

 عمو پسر شو بيدار زودتر 

 زودتر 

  

 ٨٦ قسمت پايان 
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 رب يا 

 ميميرد امشب مرد اين ٨٧ قسمت ٨٧# 

  

 اما آيند، می در جور ما با بعضیها گاهی باشه یادمون همیشه خودمون بخاطر بايد 
 نمی در جور اما شوند می همراه ما با كه يابيم می را آدمهايی نيز گاهی شوند، نمی همراه
 یآدمهاي كه همانگونه نمیدارند، دوستمان كه داريم دوست را آدمهايی ما وقتها برخی .آيند
 داريمن دوست كه آنانی به .نداريم دوستشان ما اما دارند، دوستمان كه شوند می يافت نيز

 میداريم دوست كه را آنانی اما ...میخوريم بر همواره و میخوريم بر خيابان در اتفاقی
 !نمیخوريم بر آنان به خيابان در اتفاقی هرگز و كنيم می گم همواره

 كنی، نمی كامل را او تو زيرا ندارد تو به احتياجی داری می دوست كه را اويی گاهی 
 ...نداری را او تملك قدرت تو نيستی، او گمشده قطعه تو

 كه وزدآم می تو به كسی چنين نيز گاهی و كند می رها را تو كسی چنين نيز گاه خب؛ 
 خود هك بياموزد تو به شايد او !!شده گم های قطعه از نياز بی نيز خود باشی، كامل نيز خود
 كند می ترك را تو و آموزد می تو به او ...كنی حركت بيفتی، راه كنی، آغاز را سفر تنهايی به
 رود، می و

 .است دردناك سخت برايت زايش، اين آغاز، اين .است دشوار برايت راه آغاز و  
 دردناك شدن كامل است، دردناك كودكی دوران با وداع است، دردناك بلوغ مثل درست
 ...نيست گريزی اما است،

 رفتن راه اين در و روی، می و افتی می راه و شوی، می بلند آهسته آهسته تو و 
 های جاده از كه آموزی می و شوی می آبدیده اما شود، می زخمی بارها بالت و دست
 !نهراسی ناشناس

 !نهراسی انتها بی مقصد از  

 بروی، و بروی و بروی تنها و نهراسی نرسيدن از 
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 !برسى بايد كه او به تا 

  

 ... برسى !بايد ، كه او به 

  

 :«نفس عزت» بنویسیم خودمان برای بار هزار روزی كاش اى و"  

 هم قرمز خط با .موبایل آالرم یخچال، روی کتاب، گوشه دست، کف آینه، روی 
 عزت» رابطهای هر قرمز   خط!باباجان که باشد چشمتان جلوی هی که ترجیحا   بنویسید
  .است «نفس

 توی میدهید، نجات را رابطهای خودتان خیال به دارید اگر باشد حواستان هی که 
  .نکنید فدا را خودتان انسانی کرامت نجات، عملیات

 را معده و مری و چشم و گوش و سر و دست باشد، الزم اگر هم عملش اتاق توی 
 .بماند زنده مغز و قلب که میاندازند دور

 از که را تان«خود» ها؟ نگذرید؛ تان«خود» از گذشتید اگر هم خودتان از !آقاجان 
 آوردهاید؟ .نیاوردهاید راه سر

 "ماندهاید؟..نماندهاید که خودتان دست روی 

  

  بودم كرده فكر سال ٨ 

 بودم كشيده درد سال ٨ 

 گردانم باز را ام انسانى كرامت بودم توانسته تا 

 شدم تنبيه من 

 داده من به مقابلم در معلول فرزندى دادن قرار با خداوند را اشتباهاتم همه تاوان 
 بود
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 بودم جان پذيراى ابد تا چشمانم روى را تاوان اين من و 

 بس و بود خودم اعمالم نتيجه بود آمده سرم هرچه من 

 بود غم و درد با آميخته اش زندگى همه هم*ا*ن*گ بى خواهر اما 

 كنم تجسم را اش چهره كردم سعى و بستم را چشمانم بار هزار 

 كنم تصور را تنش بوى 

 داشتم نياز ام زندگى هاى سال همه خواهر يك وجود به قدر چه 

  

 نشانى اش زنانه هاى حسادت اوج در بود نوشته من از كه زمانى جمالتش تك تك 
 نبود نفرت از

  

 دبو كرده خانه هميشه اش زندگى در نحسم سايه كه بودم شرمسار خودم از قدر چه 

  

 بفشرم آغوشش در ميتوانستم كاش 

 عماد مثل 

 كنم بارانشان سه*و*ب كنم بغل را دو هر اصال نه 

 ودب زيبا برادرم شبيه قطعا معين هاى توصيف با بودم عماد ماناى تاب بى قدر چه 

 ميكشيد پر يلدا و معين راهى تو براى دلم 

  

 بود همراهم جا همه و هميشه جون خانم تسبيح 

 ميشدم آرام ذكرى هيچ گفتن بدون ميكردم بازى هايش دانه با وقتى 
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 ميزنم صدا را خدا نام تسبيح اين با فقط امشب اما 

  خواهرم براى 

 خواهرم براى 

 خواهرم براى 

  

  ميكنم باز كه را چشمانم 

 است دوخته چشم سقف به و است بيدار ميشود متوجه 

 شده حاكم او بر انگيزى وهم آرام يك و است گذاشته اش پيشانى روى را دستش 
 است

 شدم بلند جايم از سريع 

  رويش به رو دقيقا 

  ميچرخاند را نگاهش 

 ميشود بلند تخت از است كرده خانه جسمش در رخوت كه اين با 

 نخور تكون ميكنم خواهش _ 

  

 مى پايين سر و ميسوزاند را وجودم شرم پيش سال ٨ مثل درست ميكند كه نگاهم 
  اندازم

 است خاص صدايش طنين 

 ژاله؟ كردى نفرينم _ 

  

 است افتاده شماره به نفسم ميكند ام شوكه سوالش 
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 !ه؟معين نفرينه كه پرسيدم خودم از روز هر منم پسرم تولد بعد كه سواليه اين _ 

  

  

  ميخندد 

 ميترساند مرا اش خنده 

 نيست عادى خنده 

  ميلرزد شدت به گريه فرط از هايش شانه بعد دقيقه يك 

 ميگيرد ديوار به دست شدن بلند براى ديروزها قامت رعنا شير آن 

 است شكسته 

  

 ميشوم نزديكش زده وحشت 

   

 انگيز رقت را عشقش نام بودم نديده را معين اشك تلخ روزهاى بدترين در من 
 ميكند هجى

 است حامله ، زنمه ، من يلداى ، يلدا _ 

 ؟ شده چى ، خوندم دفترت تو رو همه ميدونم _ 

 ميفشرد دستانش ميان را سرش 

  بده نجات رو يلدا _ 

  

 او اب رويارويى از حد چه تا ميدانست شايد بود دوخته چشم زمين به نميكرد نگاهم 
 ...دارم شرم
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 بود بريده را من امان اشك حال 

 كجاست؟ خواهرم شده؟ چى _ 

  

  آورد مى كم نفس ميزد حرف بريده بريده 

 رو آسمون ميخوام نميشه باورم هنوز شوكم تو هنوز _ 

  

  بدوزم زمين به 

  

 ميكرد سكوت حرفهايش ميان ثانيه چند هر 

 ميكشيد عميق نفس 

 ميداد فرو بغض 

 بود شده مشكل برايش زدن حرف حتى 

  

 كنم محافظت امير و تو خوشبختى و زندگى از كردم سعى سالها اين همه _ 

 خوشبختيت ميدونستم نميخوايش ديگه ميدونستم 

 كجايى و كردى ازدواج ميفهميد نبايد 

  زد ضربه خانوادم به تونست كه طور هر 

 ميجنگيم هم با ساله ٨ 

 بود شده تموم 
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  ميكردم زندگيمو داشتم 

 نشست آروم 

  بياره تاب بودنو تو بدون نتونست ديگه 

 كرد حبس من با خودشو سوله تو 

  كنه تموم ميخواست 

 بود بسته پام و دست 

 بودم اومده هوش به تازه 

 شسته بنزين با منو و خودش و سوله كل فهميدم 

 بود جدى تصميمش 

  

 ميكشم چه بدانى تا بگير آتش " 

 "نميشود تماشا به سوختن احساس 

  

 شه تموم دردش هميشه براى يكبار و بسوزيم دو هر ميخواست 

 بدم بهش ازت نشونى كه نميكرد التماس ديگه 

 ميكرد تمومش كاش 

 باشن امنيت تو ام بچه و يلدا مردنش بعد حداقل و بسوزيم دو هر كه بودم راضى 

  

  

 شد تر عميق بغضش 
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 ماهشه ٦ يلدا _ 

  

 كجاست؟ االن _ 

 افتاد؟ اتفاقى چه 

  

 كرد پيدا رو ما طور چه نميدونم نميدونم _ 

 تامون سه هر روز ٣ نداد گوش نكنه التماس هيوال اون به كردم التماسش هرچى 
  بوديم دخمه اون توى

 شد تحريك باز 

 كنه پيدات بتونه كه شد زنده دلش توى اميد يه باز 

 شد داوطلب بار اين خودش من يلداى 

  اون به سپرد و كرد قربونى خودشو 

  رفت باهاش خودش پاهاى با 

 بسوزونه نافرجام عشق اين آتيش تو رو همه كه رسيده حدى اون به پيمان 

  

 بودم اسير هاش آدم با هفته ٢ 

 دارى بچه و كردى ازدواج ميدونه حاال 

 ميدونه مسبب منو تره وخيم خيلى قبل از حالش 

 ازدواج اين به كردم مجبورت ميكنه فكر 

  شدم مجبور من ژاله 
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  پيشش بريم بايد 

 اينجا بياد خودش پاى با يلدا كه گرفتن گروگان منو 

  بيام من كه همينطور هم هم رو يلدا 

  كن كمكمون ميكنم خواهش 

 ميكنم خواهش 

 كنم راضى رو تو داده وقت روز ٢ فقط بهم ازدواجت فهميدن با زخميه مار االن اون 
  باهاش برى هميشه واسه

  

  

 بودم كرده وحشت 

 بود محال 

 باشد بد حد اين تا نميتوانست اصال ميشناختم من كه پيمانى 

  

 شد وارد هراسان امير و شد باز اتاق درب كه بودم نداده جوابى هنوز 

 بود شنيده بخش از را معين بسترى خبر 

 كشيدند آغوش در را همديگر معطلى بى 

  

 ميكنى كار چى اينجا تو وضعيه؟ چه اين شده؟ چى داداش _ 

  

 امير شدم مجبور شدم مجبور اتم شرمنده _ 
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 شرفه بى اون دست اسير من يلداى 

 ببرم واسش خودم رو ژاله خواسته ازم كردم ازدواجش اين به وادار من ميكنه فكر 

  

  

 گذاشت سرش روى را دستش زد تكيه ديوار به و رفت عقب عقب قدم چند امير 
 گرفتم را دستش و رفتم سمتش

  منه خواهر يلدا ، امير _ 

  

 كرد ام شوكه اش جمله 

  بشم قربونت ميدونستم _ 

  

 !!داشتم شرم معين مقابل در امير آميز محبت صحبت طرز از چرا نميدانم 

 بودم عمويم پسر مديون را زمين كره شوهر بهترين من 

  

 شد هايم گونه مهمان اشك باز 

 بود خوبى گاه تكيه هميشه اميرمثل 

  

 ميشه درست ژاله ميكنم درستش _ 

  كوچيكيه شهر اينجا 

 ميگيريم كمك پليس از 
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 زد فرياد معين 

 نه پليس نه _ 

 زده آخر سيم به پيمان 

 بزاره دلم روى رو ام بچه و يلدا داغ تا است بهانه ٢ منتظره فقط 

  

 ميكرد برخورد معين با تند كمى امير كه بود بار اولين 

  

 !كنى؟ تقديمش ببرى دستى دو منو زن اومدى چى؟ پس _ 

  

  

 بود شده ناتوان و افتاده معين قدر چه 

  

 كنه قانعش ميتونه بزنه حرف باهاش ژاله _ 

  

  بزارم محاله نه _ 

  

 بمانم ساكت نتوانستم 

 منه خواهر دختر اون امير _ 

 بكنم بايد معين اونو واسه بياد بر ازم هركارى 
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 بود مخالف شدت به امير 

 داشتنش نگه بيهوش براى شهر اين در معين اسارت هفته يك اين تمام 

 بودند كرده تزريق مرفين او به 

 نبود خوب اصال وضعيتش 

 ايستاد مى سرپا سختى به 

  

 بودم شده نگرانش واقعا است كرده پيدا مشكل قلبش فهميدم وقتى 

  

 ندك ايستايى اش خانواده نجات براى قدرت تمام با كه ميكرد را خودش سعى تمام 

  

 بود نزديكم پيمان 

 كند رها بيمارستان همين در دقيقا را بيهوش معين كه نزديك آنقدر 

  

 ميدانست هم را معين اتاق شماره حاال كه نزديك آنقدر 

 است كرده انتخاب جاسوسى براى را كسى بيمارستان در بودم مطمئن  

 گرفت تماس كه معين با 

 كشاند جنون مرز تا را بيچاره مرد ديگر بار 

 كوبيد سقف به را تلفن 

 گريست خود بد بخت به و نشست زمين كف سپس و كشيد نعره 
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 بود شده تمام طاقتم 

  اتفاقات اين همه مسبب 

 بود من زمان آن طلبى لذت 

 ميشدم رو به رو پيمان با بايد بود جدى تصميمم 

  

 نشستم زمين روى كنارش 

  

 باهات ميام بزار قرار باهاش ميشه تموم داره روز دو _ 

  

 گرفت آتش هايم كودكى بازى هم براى جگرم اينبار آورد باال كه را سرش 

  

 ژاله؟ جهنميه چه اين _ 

 خواهرمى عمومى دختر منى ناموس هنوز تو 

  رفيقمى بهترين زن 

 بدم؟ نجات نامسمو اون كه بدم ببرم ناموسمو اين  

 !چى؟ ات بچه و شوهر 

  

  بزنم حرف باهاش بايد ميفهمم شماها از بهتر رو پيمان زبون من _ 
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 حالت همون به باز ماجرا همه اين بعد نكشتش اگه حتى نيست خوب يلدا حال _ 
  ميگرده بر قبل پريشونى

 ميشنيدم رو هاش التماس و زجه صداى  

  

  

 نداشت فرقى هيچ مرده با ديدم لحظات آن در كه معينى 

  

 بود آخر ضربه پيمان بعدى تلفن 

  

 مرفي با هفته يك كه قلبى 

  

 بود شده نابود ن 

 ...افتاد كار از باالخره 

  

  

 بود حاد ام زاده عمو وضعيت 

 داشت فاصله قدم يك مرگ با 

 بود زنده دستگاه چندين كمك با 

 بود معمول حد از تر پايين خيلى حياتش عالئم 
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 باشم راست رو بايد خودم با حداقل ميدانستم 

  

 هداشت نگه معلق زندگى و مرگ ميان را او پزشكى علم زور به با و بود مرده معين 
 بوديم

 بود وصل بودن زنده اين مويى تار به 

  

 بود نياورده تاب را عشقش هاى ناله صداى و پيمان هاى تهديد 

  

 دهد ترجيح را مرگ دادم حق معين جان نيمه قلب به بعد ساعت يك 

 بود شده تبديل هيوال يك به واقعا پيمان  

  

 برد پيش مرگ حد تا نيز مرا يلدا شكم روى چاقو هاى خراش عكس 

 با باردار مادر يك كه عذابى تصور اما نبود دار خونريزى و عميق ها زخم كه هرچند 
 ميكشيد شكنجه اين

 ميكرد شاكى عالم همه از را روحم 

  

  كرد سكوت عكس ديدن با هم امير 

 بود رفتنم اذن معناى به سكوتش ميدانستم بود ريخته هم به 

  بوديم پيمان بعدى تماس منتظر 

  

 نداشت اعتقادى معجزه به امير و من خالف بر بخش دكتر 
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 كرد نگاه دويمان هر چشمان در مستقيم 

  

 ميره بين از داره حياتى عالئم است فايده بى تالشتون _ 

 "ميميرد امشب مرد اين " 

  

 چسبيد را دكتر يقه نداشت تعادل امير 

  

  ؟؟؟ خدايى مگه تو _ 

  

  بوديم شوك در همه 

  

 مينواخت ضعيف و كند خيلى كه قلبى 

 نميگرفت تماس كه پيمانى 

 ...بود آقايش به رسيدن راه در و بود كرده خبردارش امير كه عمادى 

  

 *** 

  

 ميزدم قدم راهرو در قرار بى 

 بود كرده ام كالفه و بود عجيب پيمان نگرفتن تماس 

 بياورد برايم را باراد بودم خواسته امير از 
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 بود ام زندگى موجود ترين قدرتمند معلولم فرزندم 

  من اميدى نا اوج در كه چرا 

 داشت من سوى از كه حمايتى و كمك به نياز 

 ...بود گردانده بر زندگى به مرا 

  

 است رسيده شدم متوجه امير شماره ديدن با خورد زنگ كه تلفنم 

 ببينم را پسرم كه دويدم بيمارستان حياط سمت به 

 بود دنيا پاك هاى انرژى منبع باراد 

 نشود اجابت ام خواسته و كند دعا برايم بخواهم او از بود محال 

 كردند دريافت را خوبى حس بدنم اعضاى تمام چرا نفهميدم رسيدم كه حياط به 

  كرد بيداد يكباره به درونم در كه حسى بود نابى حس 

 بود آورده مژده بار اين دل هاتف 

 مينواخت را مشامم خاصى عطر 

  

 برگرداندم كه سر 

  بود كافى نگاه يك تنها  

 شود آرام رنج همه اين با دلم تا 

  

 روشن چشم جفت يك همان هنوز امروزش جديت و مردى همه با كوچولوم برادر 
 داشت را خودش به مختض مظلوم معصوم
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 ميكرد نگاهم 

  ميبوييدمش نگاهم با من 

 سيدمش*و*ميب 

  

 كردم بغلش و بود آمده دنيا به كه روزى 

 كردنم خطاب آجى و آورد در زبان 

 آرام اش زخمى كوچك دستان كف بر من سه*و*ب با تنها و افتاد مى زمين وقتى 
 ميشد

 ميخوابيد و ميكرد بغل مرا طوفان ترس از كه هايى شب 

  

 بود خواهر بايد تنها 

 كرد لمس را شنيدن خواهرانه تا 

  

 بودم كوچولوم داداش اين تشنه قدر چه 

 بروم جلو شد مانع شرم اما 

 بود كرده طردم 

 نيامد هم ديدن به حتى آخر روز 

 بود خوانده را من از نفرتش شدت يلدا هاى نوشته در 

 باخت جان كفشم روى و خورد سر ام گونه از اشكى قطره انداختم پايين را سرم 
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  برداشت او را اول قدم 

 شد نزديكم 

 آغوشش تنگناى در اش تنگى دل تمام كردم احساس كه فشرد آغوشم در چنان 
  بود شده جمع

 سيد*و*ميب هم سر پشت را موهايم 

  گذاشتم هايم گونه روى گرفتم را دستانش شدم جدا آغوشش از 

 بوييدمش 

 سيدمش*و*ب 

 بود ناتوان قدر چه دقايق آن در كلمات 

 ميزدم حرف بايد ولى 

 داداشى صورتم تو بزن _ 

  

 كرد پاك را ام گونه اشك دستش همان با 

 آجى شدى ضعيف قدر چه_ 

  

 خنديدم تلخ 

  منظورته؟ شدم پير _ 

  

 فشردم آغوشش در باز 

  سنى هر تو جذابى هميشه تو _ 
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 بود مهربان ما عماد 

  بود روان و زالل رود مثل قلبش 

 ميساختند برادرمن وجود از بايد را مهر تنديس اصال 

  

 ميكرد هدايت ما سمت به را باراد چرخدار صندلى كه حالى در امير 

 شد نزديكمان 

 فشردند آغوش در را همديگر 

 خورد گره باراد به عماد نگاه آنى براى 

 زد زانو باراد چرخدار صندلى روى روبه سپس و بهت با توام تامل لحظه چند 

 بود سپرده ذهن در را عماد هاى عكس بود باهوش من باراد 

  

  عماد دايى _ 

  

  زديم شوق لبخند گريه ميان سه هر 

  

 بود چسبانده باراد پيشانى به را اش پيشانى عماد 

  

 !قهرمان؟ طورى چه _ 
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 طفل براى رسيده تازه دايى زبان از قهرمان كلمه يك همين شنيدن ميداند خدا و 
 ....بود ارزشمند قدر چه من

  

  

 *** 

  نداشت خبر معين قلب حاد وضعيت از عماد 

 گريست بهارى ابر مثل حالت آن در معين ديدن با ولى 

 ميداد قسمش 

 ميكرد التماسش 

  شود بيدار 

 تنهام من آقا _ 

  ميزنما گند باز 

 ميزنم گند من نباشى تو هرجا اصال 

 مرد شو بلند 

 نيست خوابيدن وقت االن 

  شو بلند يلدات جان شو بلند 

  

  

  گرفت تماس پيمان ، عماد رسيدن محض به 

 بود شده خبر با 
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 است كرده پيدا ديگر حريف نامدار يك حال كه 

 ميدانست مسبب هم را عماد 

 و گفت جمله يك تنها و كرد مكث صدايم شنيدن با گرفتم عماد از كه را گوشى 
 كرد قطع سريع

 ميدم نجاتت من ژاله _ 

  

 ٨٧ قسمت پايان 

  

 عشق نامى نام به 

 ميميرد امشب مرد اين ٨٨ قسمت ٨٨# 

  

  ...برخواست زمين نهاد از آه 

 ...شكست نقاشى حوض دور شمعدانى هاى گلدانه 

 ...شد تكه هزاران به تبديل يكباره به ها آينه 

 ار  فلك گوش تا ميرفت آوار زير دردآلود هاى فرياد كه ريخت فرو آنچنان ها سقف 
 ...كند كر

 ابرهاى پس   در را رخسارش كه شد غمين خورشيد ،آنچنان مخوف سحرگاه آن در و 
  ...كند طلوع نميخواست دلش ديگر و ساخت نهان تيره

  

 ...مخوف سحرگاه آن به لعنت 
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  است مصمم عماد 

 يلداست عاشق مرگ حد تا مطمئنم 

 معين عبد   جان پاى تا و 

  

 ميسپارم او به را دستم درنگى هيچ بى آورد مى جلو كه را دستش 

 ميفشرد محكم را دستم 

 آخرش؟ تا هستى _ 

  

 است شده معين شبيه قدر چه 

 ... است اطمينانى قابل گاه تكيه چه 

  

  هستم _ 

  

 ميبخشد قوت تصميم به اش طوالنى پلك با امير ميگردم بر 

 است آشوبى چه دلش در ميدانم اما 

  

 ميروم سمتش 

  ميكند بغلم 

 ميكرد پنهان را هايش اشك و بود مرهم را هايم اشك سال ٨ اين در 

 ميبخشم التيام را هايش اشك من حال 
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 عالمى مردهاى مرد   تو عاشقته وار ديوونه بدنم هاى سلول تك تك عاشقتم امير _ 

  

 فشرد اش سينه روى را سرم 

 مرد به برسه چه نيست هم شلغم ديگه اش ژاله بدون امير ميدونى _ 

  

 خنديديم تلخ 

  دارم ايمان بهت _ 

 هست اميرم بود قرص دلم بدبختى و گره هر ته هميشه 

 كنه درست واسم اينو ميتونه اميرم 

 ترينه قوى اميرم 

 نداره وجود بزرگتر تو از من دنياى تو 

  كرد ظهور من براى تو هاى دست توى خدا 

  خدايى خود تو اصال 

  

 ميكنيما منفجر رو خونه تو بدون باراد و من _ 

  

 ببخشد اميد من به شيرينش هاى خنده با ميكرد سعى گريه ميان در 

  

 خانوم؟ ژاله نرفته يادت كه رو هفته آخر سبزى قرمه اون قول _ 

 بگيريما جشن شد قرار پرورشگاه تو رو باراد تولد 
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 داره ذوق خيلى ام بچه 

  

 بريد را امانم اشك 

  امير دنيايى باباى بهترين ميدونستى _ 

  

 بودم راننده سامى پسر امير فقط من _ 

 شدم كه هرچى شدم تو با 

 رسوندى پدرى عرش به منو تو 

 كردى بزرگ خودت عشق با منو تو 

  

 شدى بدبخت و حقير ژاله قلب و زندگى شاه تو راننده سامى پسر _ 

  ابد تا دارم دوستت دارم دوستت 

  

 سيد*و*ب را ام بينى 

 ابد تا حتى نداره تا داشتن دوست _ 

  

 كرديم تكرار هم با دو هر 

 ...نداره تا داشتن دوست 
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 امير روزهاى آن قصه ياد شدم راهى وقت دردناكم و شيرين خداحافظى از بعد 
 كند تعريف برايم ميكردم اصرار بار هر كه افتادم

 داشت حكايت اش كودكى عشق از كه اى قصه 

 مان كودكى دوستى از 

  بود او و من قصه شبيه 

 بود هركه اش نويسنده مطمئنم 

 داشت امير و من شبيه روزهايى 

  

  .....نداره.نداشت تا من داشتن دوست" 

 دستش توی گذاشتم شکالت یه من 

  

 دستم توی گذاشت شکالت یه اون 

  

 بود بچه یه اونم بودم؛ بچه یه من 

  

 کرد باال رو سرش ؛ کردم باال رو سرم 

  

 ! میشناسه منو که دید 

  

 ... خندیدم 
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 !دوستیم؟" گفت 

  

 " دوست دوست " گفتم 

  

 !کجا؟ تا " گفت 

  

 ... نداره تا که دوستی " گفتم 

  

 !مرگ تا " گفت 

  

 " نداره تا گفتم که من " گفتم و خندیدم 

  

 !مرگ از بعد تا ، باشه " گفت 

  

 " نداره تا !نه نه، ، نه " گفتم 

  

 باز ...مرگ از بعد زندگی یعنی ... میشیم زنده دوباره همه که اونجا تا قبول، " گفت 

  

 هم با تو و من باشه که جا هر تا ! ...جهنم تا ! ...بهشت تا ...!دوستیم هم با هم 
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 ... دوستیم 

  

 از بکش تا یه "اصال ... بذار تا خواد می دلت که جا هر تا براش تو " گفتم و خندیدم 

  

 " نمیذارم تا "اصال من اما ، دنیا اون تا دنیا سر این 

  

 کردم نگاهش ؛ کرد نگاهم 

  

 ! دونستم می ، کرد نمی باور 

  

 نمی رو تا بدون دوستی ! باشه داشته تا مون دوستی "حتما خواست می اون 
 ...!!!فهمید

  

 " بذاریم نشونه یه مون دوستی برای بیا " گفت 

  

 !!! شکالت " گفت " بذار تو ، باشه " گفتم 

  

 !؟... باشه ! ... من مال یکی ، تو مال شکالت یه بینیم می رو دیگه هم که بار هر 
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 " باشه " گفتم 

  

 ... دستش توی میذاشتم شکالت یه بار هر 

  

 ...من دست توی میذاشت شکالت یه هم اون 

  

  

 دوست دوست .... دوستیم که یعنی ...! کردیم می نگاه رو همدیگه باز 

  

 کیدمم می اونو تند تند و دهنم توی میذاشتم و کردم می باز رو شکالتم تند تند من 

  

 ! هستی شکمویی دوست تو ! شکمو " گفت می 

  

 ...! قشنگ کوچولوی صندوق یه توی میذاشت رو شکالتش و 

  

 !بخورش " گفتم می 

  

 ...!بمونه همیشه برای ...! نشه تموم خوام می ...! میشه تموم " گفت می 

  

 ...!خورد نمی رو کدومش هیچ ...! بود شده شکالت از پر صندوقش 
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 !!!!! بودم خورده رو همش من 

  

 " کنی؟ می کار چی وقت اون ، ها کرم یا بخورن ها مورچه روز یه اگه " گفنم 

  

 " هستم مواظبشون " گفت 

  

 " هستیم دوست که موقعی تا دارم نگهشون خوام می " گفت می 

  

 دارهن تا دوستی! ... نداره تا ! نه نه، " گفتم می و دهنم توی میذاشتم شکالت من و 
" 

  

 سال بیست و سال ده ...سال هشت.... سال چهار ...سال دو ...سال یه 

  

 !!!!! شده 

  

 ... شدم بزرگ من ؛ شده بزرگ اون 

  

 ....!!! داشته نگه هاشو شکالت ی همه اون ....! خوردم و شکالتام ی همه من 

  

 دورااااااا دور اون بره ..!!!! بره میخواد ! کنه حافظی خدا که امده امشب اون 
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 " گردم می بر زود اما ، میرم " میگه 

  

 دو می من 

  

 !! گرده نمی بر و میره ، نم 

  

 ! نرفت یادم من ... بده شکالت من به رفت یادش 

  

 ... دستش کف گذاشتم شکالت یه 

  

 ... دستش اون کف گذاشتم هم شکالت یه " خوردن برای این " گفنم 

  

  

 " کوچیکت صندوق برای شکالت آخرین هم این " گفتم 

  

 ...! خندیدم ! خورد رو دو هر 

  

 نداره تا من دوستی دونستم می 
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 داره تا اون دوستی دونستم می 

  

  همیشه مثل" 

  

  

 ... بوديم كرده حذف داشتنمان دوست و دوستى از را " تا" اين ازدواج بعد از ولى 

  

 داشتيم بر قدم پيمان مسلخ سوى به عماد همراه 

  

 برسيم تا كشيد طول ساعت ٢ ماشين با 

 بود كرده انتخاب را انگيزى خوف و خلوت جاى 

 زدن در محض به 

 مانساخت سمت به زور به و بستند را دستمان و آوردند يورش سمتمان به نفر چند 
 بردند

 شد خارج هراسان پيمان شد باز در نرسيده ساختمان به هنوز 

 زد فرياد و 

 كنيد باز دستشو بيشعورا _ 

 آمد سمتم 

  

  بودم شرمنده وحشتناك موجود اين ساختن براى خودم از قدر چه 
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 بود شده شكسته 

 نميشد ديده دهشتناك موجود اين وجود در مردى ديگر 

  

 كردند باز را دستم 

 بود كرده سكوت يلدا جان محض عماد 

 بود زده بيرون گردنش هاى رگ همه ولى 

 يكردم تكه تكه را پيمان اسارت از رهايى محض به كه بود بندى در وحشى ببر مثل 

 ايستاد رويم به رو پيمان 

 گذاشت گوشم پشت صورتم روى از را موهايم و آورد جلو را دستش 

  زدم پس را دستش كه گذاشت نوازش محض ام گونه روى را دستش 

  

 كرد صدايم اى عاجزانه لحن با 

 من ژاله _ 

  

 ريختم صورتش روى و كردم جمع را دهنم آب تمام 

 پيمان شرفت به توف _ 

  

 كرد پاك دست پشت با را صورتش كرد نگاهم خيره زده بهت 

 من؟ عشق عصبانى ازم _ 
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 كردم آلودى درد بلند هاى خنده 

 !؟ من عشق _ 

 حاليته؟ عشق تو 

  ترى حيوون منم از تو 

 كردى؟ كار چى خواهرم با كار جنايت انداختى راه بازيه چه اين 

  

 ببرند را عماد داد اشاره 

 كرد زدن فرياد به شروع بگذارد تنها مرا نداشت دوست عماد 

  

 بودم شده مستاصل 

 كجاست؟ يلدا _ 

  

 نكنم مقاومت و باشم دار خود كردم سعى گرفت را دستم 

  

 ژاله؟ من يا اومدى؟ خواهرت خاطر واسه _ 

 كمكت نخواستى چرا ؟ آوردن سرت باليى چه كه ندادى خبر بهم چرا سال همه اين 
 بود؟ شوفرت پسر تو لياقت ؟ رفتى ظلم اين بار زير چرت كنم؟

 ؟ شد چى عشقمون 
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 بودم اصلى مقصر پيمان وجدان نابودى در من خدايا 

  

  !نبودم عاشقت من پيمان _ 

 كنم طرف بر رو ها تفاهم سو اومدم بزنم حرف اومدم ندارم نگفته حرف كلى من 

  ميدن تاوان دارن من اشتباه پاى معين و يلدا 

  

 آورد يورش سمتم عصبى 

  نگو دروغ الدنگت شوهر اون خاطر به نگو دروغ نگو دروغ _ 

 منى عشق هميشه تو عاشقمى تو 

  

 ندارد روحى تعادل كردم حس 

  

 يشاصل ثروت همه و حرفه وقتى بشه ام بچه پدر قراره نگفت بهم كه كسى عاشق _ 
 !انسانه؟ قاچاق

 !كنه؟ خواهرم حق در جنايت همه اين ميتونه راحت كه كسى 

  

  ريخت اشك ريخت اشك ريخت اشك 

 بود دردناك برايم هم پيمان چون مردى گريه حتى 

 بودم شده جدا بابام از من ژاله _ 

 نداشتم خبر كاراش از اصال من 
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 بودم شده خوب تو خاطر به من 

 كارگرام با خودم بودم زده كه كارگاهى تو ميرفتم غرورم همه با مون بچه خاطر من 
 ميكردم كار

 بودم داده دست از چيمو همه من 

  برسم تو به كه 

 من؟ با كردى كار چى 

  شدى جدا معين از گفتى من به تو 

 نكردى خداحافظى ازم حتى تو 

  گشتم رو شهر به شهر عشقم دنبال سال ٨ 

 كردم شب رو صبح كجاست عشقم كه سوال اين با فقط سال ٨ 

  كردم صبح رو شب 

  

  

 بود حق حرفهايش 

  

  دارى دوست هركى جان فقط كنم اعتراف بهت بايد دارم زياد حرف من پيمان _ 

 ببينمش بزار كجاست يلدا بگو 

  ببينم خواهرمو بزار 

  

  بود مطيع من برابر در گذشته چنان 
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 برد ساختمان داخل به خود با گرفت را دستم 

 كرد باز را كوچكى اتاق در 

 انداختم اتاق داخل را خودم درنگ بى 

  سپيدى فرشته 

 بود خفته تخت روى 

  شدم تر نزديك نداشت صورت به رنگ 

 كردم نگاهش عميق 

 بود خودم وجود از تكه يك 

  

 بود بسته را گلويم راه بغض آمد بند نفسم 

 زدم زانو تخت كنار 

 گرفت را دستش 

 بود زده يخ 

 داشت نبض اما 

 بود شده آلود خون ها زخم اثر بر لباسش جلوى 

 كردم نگاه را پيمان نفرت با 

 ميميره داره كردى كارش چى فطرت پست _ 

  

 بود شده باشد گرفته قرار مادر خشم مورد كه اى بچه پسر مثل 

 ژاله دكترى تو _ 
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 بميره نزار كردم غلط 

  است حامله 

 شه كشته ه*ا*ن*گ بى ما بچه مثل نزار 

  

  شد گشوده لرزان و رخوت با طاليى چشم جفت يك 

 كرد هجى لب زير 

 خوبم من _ 

 كردم نوازش را صورتش رفتم سرش باالى 

 كرد باز بيشترى قدرت با را هايش چشم 

 كشيد آتش به را جگرم ناتوانش صداى زد لبخند 

 خوشگلى عكسهات مثل _ 

  

 گذاشتم اش زده يخ گونه روى را ام گونه 

 بشم مرگت پيش بشم قربونت _ 

 االن؟ چرا ؟ اينجا چرا 

  

 ميگريستم و ميلرزيدم 

 كرد زمرمه گوشم كنار 

 چرا؟ حاال ولى قربانت به جانم آمدى _ 

 چرا؟ پا از ام افتاده من كه حاال وفا بى 
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 ميزديم هق هق دو هر حاال سوزاندم بيشتر 

   

 بود ترين آشنا برايم تنش عطر 

 !!!ندارد خواهر كه زنى است غريب قدر چه 

  

  ميدادم نجاتش بايد 

 ميبودم قوى بايد 

 شدم بلند جايم از 

 نوشتم پيمان براى را نياز مورد داروهاى اسم مصمم 

 آمبوالنس بزنم زنگ كع برو اينجا از بعدم بيار برام رو اينا سريع _ 

  

 پريد جايش از 

 نه _ 

  

 نميريد جا هيچ شماها نه 

  

  بره بفرست عماد با رو يلدا _ 

 ميمونم من 
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 بده بهم رو ظلم سال ٨ اين جواب و بياد بايد معين نه _ 

  

 رفت و كرد قفل را در و برداشت را كاغذ 

  

  جانم نيمه خواهر و ماندم من 

 كردم كمكش بنشيند كرد سعى 

 گذاشت ام سينه روى را سرش 

 ؟ نيومده چرا معين _ 

  

 داشتم؟ برايش جوابى چه 

 سيدم*و*ب را سرش 

  مياد _ 

 اينجاست؟ عماد _ 

 عزيزم آره _ 

 نيارن سرش باليى _ 

  

 !ميكرد؟ درك را اش تنگى دل كسى چه خواهر من جز و بود نگرام 

  ميبرم اينجا از رو جفتتون نميزارم نه _ 

 خوبه همينش داشتن بزرگ آبجى _ 

 خنديديم تلخ دو هر 
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 يلدا دارمت االن خوشحالم _ 

 كنارمى وقتى از آرومم منم _ 

 راهيته تو اون نگران خاله باشى قوى بايد _ 

  

 كشيد شكمش به نوازشى دست 

 نميزاره تنهام داده قول قويه _ 

 باباشه مثل 

  

 !!!بود مرگ با كردن نرم پنجه و دست حال در بچه اين پدر واى !بابا؟ 

 شد خيره صورتم به و آورد باال را سرش 

 نميدونم يعنى نداشتم مادر وقت هي من ژاله مياد بدم ازت ميكردم فكر هميشه _ 
 چيه واقعيه مادر حس

 اونه شبيه كه دارم حسى يه االن 

  

 فشردم خودم به بيشتر رت اش زده يخ تن 

  درسته حست _ 

 دارم پسرم به كه دارم رو حسى منم چون 

  

 پرسيد بهت با  
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 دارى؟ بچه تو _ 

  

 خوندم دفترتو ، بود ممنوع شنيدن و گفتن من از _ 

 ام شريفه و سامى عروس االن من آره 

 دارم باراد اسم به خوشگل پسر يه 

 شوهرمم عاشق 

  امير 

 عقدت شاهد 

  

 :كرد نگاهم اش شده گرد طاليى هاى چشم با 

 نبودم متنفر ازت وقت هيچ _ 

  

 راىب زمينى زن ترين اليق تو نداره تنفر واسه جايى كه بزرگه قدر اون قلبت چون _ 
 بودن معين عشق

  

 ميشد پريشان معين نام شنيدن با 

  خوبه؟ حالش معينم _ 

 كرد اش شكنجه خيلى پيمان 

 ديدم خوابشو امروز 
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 بود شده رسوا اشكم 

 خوبه ، خوبه معينت _  

  

  

 بود حال بى يلدا 

 سير هم كردن نگاه از دو هر بود پايم روى سرش بخوابد كمى كردم كمكش 
 نميشديم

 برد خوابش تا 

  

 ماندم خيره صورتش به 

 امروز مغموم ضعيف زن اين 

 زبانزد اش انرژى و شيطنت هايش نوشته دست آغاز در كه است يلدايى همان 
 !بود؟

  

 !!!گاهى ميشود ظالم عجب عشق 

  

  

 برايم كاغذ يك همراه پيمان هاى آدم از يكى را غذا و داروها شد باز در بعد ساعاتى 
 آورد

  

 بود شده بينى پيش قابل غير پيمان 
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  دارد سر در چه نميدانستم 

  

  زدم را يلدا سرم 

 شدم پيمان نوشته دست كاغذ تكه خواندن به شروع بعد 

  

 " 

 !نیست توانستن همیشه خواستن 

  

 خواستم می را تو من 

 توانستم؟ 

  

 خواستم سه*و*ب داشتم لب 

 توانستم؟ 

  

  داشتم دست 

 آغوش 

 توانستم؟ 

  

 ندارد توان خواستن گاهی 

 رفتن به زورش 
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 نبودن 

 شدن نیست 

 رسد نمی که رسد نمی 

  

  دوش به را کوه گفته که هم او 

 کشد می 

 محال داشت اگری 

 بود نشنیده هرگز که پاسخی 

 بود، باخته نه به او 

 زد می حرف ادعا با چنین که 

  

 گویم می ساده من 

 مرا هایت چشم اگر 

 پسندید می 

 کردم نمی عجیب کارهای 

  خانه و نان فکر معمولی خیلی 

 افتادم می 

 شدم می بلند زودتر روزها 

 داشتم می دوستت آنقدر و 

  نفهمیم که 
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  شدیم پیر هم پای چگونه 

  

  هایم خستگی پایان برای را تو من 

 خواستم نمی 

 خواستم می فقط 

 آه جای 

 باشد اسمت گرم دهانم 

  

 را خانه برق قبض که هایی عزیزم 

 اما کنند نمی پرداخت 

 کنند می تو های چشم با کاری 

 باشد داشته نور هم شب اتاق که 

  

 باشی داشته دوستم خواستم من 

 ...همین 

  تو از را ساده کار همین من 

 خواستم 

 توانستی؟ 

 "توانستم؟ 
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 بود جبران قابل غير پيمان حق در من جنايت 

  

  

 انسان يك مغز وسط گلوله يك شليك گاهى 

 قلبش در درست چاقو بردن فرو 

 كشتن و زدن ضربه پشت از حتى 

 كشيدن آتش به 

 بستن اعدام جوخه به و 

 ...است انسان يك روح كشتن از تر انسانى و تر منصفانه 

 بودم پيمان هاى بدى همه بانى من 

  

  كن كمكم خدايا 

 بسوزان بار هزار يكبار نه هانم*ا*ن*گ آتش در مرا خدايا 

 بده نجات من گذشته تاوان چنگال از را برادرم و خواهر ولى 

  

 گذاشتم يلدا دست روى را سرم 

 بوديم شب دل در هنوز 

 بود مخوف شب اين متن موسيقى ها سگ وقفه بى پارس و ها جيرك جير صداى 

  

 نميرفت پيش از كارى كشيدن انتظار و نشستن با 
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 زدم فرياد را پيمان نام و كوبيدم در به 

 كرد باز چشم صدايم با يلدا 

  

 ميكرد صدايم كه شد بلند هم عماد فرياد صداى من هاى فرياد با 

  

 گشود را در پيمان بعد دقيقه چند 

 بود كرده ورم و آلود اشك هايش چشم 

 پيمان؟ بزنيم حرف نمياى چرا شدى قايم پس چرا _ 

  

 ميشد حقير من برابر در اش الجثه عظيم هيكل آن با 

 امشبو نشم مزاحمت باشى خواهرت پيش كنى استراحت گفتم _ 

  

 بردى؟ كجا رو عماد _ 

 رو به رو اتاق اون _ 

 ! پيمان منه داداش اون دادى؟ آزارش ليلى جريان سر كم چيه؟ اون با دشمنيت _ 
 تنمه پاره

 يلدا و من پيش بيارنش بگو 

 كجايى تو ميدونست مدت اين همه هم اون متنفرم ازش نميشه نه _ 

 ميخورم قسم نميدونست ميخورم قسم _ 

 لعنتى كن باور 
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 سرته؟ توى چى تو 

  

 گرفت را دستم و انداخت پايين را سرش 

  ميفهى ژاله ميفهمى _ 

   

 كردم زمزمه گوشش كنار نشنود يلدا كه طورى شدم نزديكش 

 ميميره داره بيهوشه اون نباش معين منتظر _ 

  

 زد خندى زهر 

 مرگشم منتظر و ميدونم _ 

 باشه نگران و راه به چشم بايد مردنش لحظه تا 

 بميره و بمونه دنيا اين به چشمش بايد 

   

 دادم تكان تاسف سر رفتم عقب 

 پي شدى بد قدر اين كى _ 

  

 مان؟ 

  

  بدى جرم به و نبودم بد كه روزى همون از _ 

 كردين صادر حكم واسم 
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 نداشتم حرفى 

  

 رفت و بست را در 

 كردم بغل غم زانوى و نشستم سرد زمين روى 

 داشت خاص هاى حالت و عصبى تيك هنوز يلدا 

 نبود دليل بى معين نگرانى 

 !!بود كرده مقاومت خيلى دختر اين هم جا همين تا 

 شد باز را در بعد دقايقى 

  

 نامش معنى چنان كه عمادى مردانه قامت 

 بود قابلى گاه تكيه 

 شد خاموش هايم نگرانى آتش يكباره به 

 آويختم او به 

 شد بسته در 

 بود كبود صورتش 

 هبشكن ؟دستش خوشگلم داداش كرده طورى اين تو صورت با كى برم قربونت _ 

  

 سيدم*و*ب و زد لبخندى 
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 خوبم پيشتونم كه همين عزيزم خوبم _ 

  

 زد زانو و رفت يلدا تخت كنار مستقيم 

 بود خواهر 

 ميشد مسخ مرادرش تن بوى با من مثل هم او 

  

 گشود چشم 

 كرد بغل را عمادمان محكم و نشست ضعفش همه با درنگ بى 

  

  ميفشردش آغوشش در عماد 

 بودند هم تشنه 

 نميشدند سير 

 ميريختم اشك و بودم زده تكيه ديوار به 

 !؟...يا بود شوق اشك 

  

  اومدم اومدم دلم جان باش آروم _ 

 كنن اذيتت ديگه نميزارم 

  

 بود كرده كودكى س*و*ه دلش برادر شير اين آغوش در يلدا 

  ميترسم نباشى تو ميترسيدم _ 
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 بترسه نبايد هيچى از من كوچولوى آبجى _ 

  

 زد عماد شانه به آرامى مشت 

 نميكنه گريه كه مرد ديوونه ميكنى گريه چرا _ 

  

 سيد*و*ب و كرد نوازش را موهايش عماد 

  نامرده نكنه گريه وضع اين تو كه مردى _ 

  

 شد هردويشان تاب بى دلم 

  رفتم جلو 

 كرد باز هم من براى را آغوشش 

 بود برادر سينه روى يلدا و من سر 

 دنيا جاى ترين امن بازوانش و 

  

 بود بارانى چشمانمان و ميخنديد هايمان لب 

 ...دير قدر چه بوديم، رسيده هم به دير قدر چه 

  

  سگ وار ناله پارس و ها جيرك جير صداى همان حاال 

 بود عاشقانه اين ملودى بهترين 
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 نميشديم جدا هم آغوش از هم لحظه يك 

  ميگرفتيم انرژى هم از 

 بود شده بهتر خيلى يلدا حال 

 كشيديم دراز ٣ هر 

 بود بالش ترين نرم كداممان هر براى بازوهايش 

 گفتيم خاطره يلدا براى هايمان كودكى از 

  

 گفتند هايشان خاطره از برايم 

  

 سيد*و*ميب و ميكشيد را يلدا بينى 

  

 است قلقكى شديد پهلوهايش ميدانستم 

 ميخنديد مردانه 

 ميگرفت گازم 

  

 كرد متوقف يلدا قول به را زمان ميشد كاش خدايا 

  

 بود معينش تاب بى و تنگ دل يلدا 

 ميبرد برايش را ها عمه دل و ميگفت عشق با اش نازدانه دختر از عماد 
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  مهربانش و صبور طناز خانومى و عشق از 

  

  ام زندگى و اميد همه باراد و امير از من  

  

  

 ميبخشيديم مرهم هم با را هايمان نگرانى و تنگى دل همه ٣ هر 

  

  تاريكى دل در 

 بودم وصدايش ها چشم جذب وار ديوانه من و ميدرخشيد عماد هاى چشم 

  

 دور برادر عزيز اين از اى لحظه حتى دخمه اين از نجات از بعد دادم قول خودم به 
 نشوم

  

 ...بود برادر ، برادرم 

  

 ٨٨ قسمت پايان 

  

 دوست حضرت نام به 

  

 #٨٩ 
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 ميميرد امشب مرد اين ٨٩ قسمت 

  

  آهنين درب شدن باز صداى 

 داشت نياز اساسى كارى روغن يك به دراز ساليان بود معلوم كه 

 كرد خانه ما سه هر گوش در مرگ آواى چنان 

  

 آويختيم و برديم پناه عماد آغوش به 

   

 بود شده مرگ خود شبيه پيمان 

 بود خيس بدنش و سر تمام 

  

 بود جنون از مملو صدايش و خونين چشمانش 

  

 شد كه وارد 

 خنديد بلند صداى با 

  

 ايستاد مقابلش در عماد كرديم سكوت 

 گرفتيم پناه پشتش هم ما 

  

 نداشت عادى حالت 
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 نبود مست ولى 

  

 داشت ديگرى دليل جنونش 

 زد فرياد 

  باختم هم باز _ 

 ميمرد راحت نبايد اون 

  

  

 كشيد خودش صورت روى و آورد در جيبش از چاقويى 

  

 بود وحشتناك 

 ميلرزيد يلدا  

  

 شد جارى صورتش از خون 

 كرد فرياد به شروع 

 نكشيد درد _ 

 نكشيد درد من مثل 

 ميسوخت بايد 

  

 كرد يلدا به رو 
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 بود تو تقصير _ 

  بزنم آتيشش نذاشتى تو 

 ميمرد راحت نبايد اون 

 بود نشده تموم باهاش كارم 

  

 دوخت چشم من به زده وحشت هاى چشم با يلدا 

 كوبيد اش سينه به شد يلدا به پيمان نزديكى مانع عماد 

  

 حيوون ميكنى نشخوار دارى چى _ 

  

  

 خنديد هم باز 

 مرد آقات فكلى جوجه _ 

  

 كشيد جيغ يلدا 

 زمين نقش بود نزديك كه طورى كوبيد پيمان سينه به تر محكم دوباره عصبى عماد 
 شود

 گرفت عماد روى به رو را چاقو و كرد كنترل را خودش اما 
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 ميديد مردنش قبل هم رو تو مرگ بايد _ 

  كرد ترك رو مبارزه رينگ اينبار بزدل ترسوى اون 

  

 كشيد آغوش در را يلدا عماد 

  باش قوى نكن گريه جان يلدا دروغه _ 

 حرفاش با بده شكنجمون ميخواد 

  

 زد فرياد يلدا 

 كجاست؟ معين پس دروغه اگه _ 

 ول وضع اين تو رو اش بچه و من بود دنيا جاى هر داشت نفس اگه من معينه 
 نميكرد

  

  

 ميريخت اشك ميزد زجه 

 بودم من بود كرده باور لحظات آن در را پيمان كه كسى تنها 

  

 بود شده تمام معين قصه 

 كرد تمام قطره قطره را او درد اين باالخره  
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 نشست زمين كف پيمان 

 شدم نزديكش 

 نبودى مرگش منتظر مگه ؟ بريم ما بزار پيمان _ 

 بريم بزار 

  

 كرد رفتار من با هميشه برعكس 

 شدم زمين نقش داد هولم 

 بود من كردن رگ نزديك حال چاقو اما آورد يورش سمتش عماد 

  

 بميرى بايد هم تو ژاله بميرى بايد _ 

 ميميريم هم با امشب همه 

  حساب تصفيه ور اون ميريم 

 شه خالص من از مردن با نميتونه اون 

  

 زد فرياد عماد 

 باش طرف من با كن ولش _ 

  

 كرد نگاهش عميق پيمان 

 پدرى يه تو است زنده تو بچه _ 

 نبودى تو جنگم طرف اولم از خانوادت پيش برو اينجا از االن همين برو 
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 كرد باز را در 

 كوبيد را در و كرد مقاومت عماد اما 

 پيمان كن تمومش _ 

 ميميره داره خواهرم 

 برن خواهرام بزار داره هى*ا*ن*گ چه اش بچه است حامله اون 

  من واسه بزار حسابتو تصفيه همه 

  

  بچه باباى پيش بفرستم رو اش بچه با خودش ميخوام _ 

  

  

 زدم فرياد ناتوانى همه با 

 دروغ دروغه عشقت ادعاى همه _ 

  

 خنديد تلخ و بلند صداى با 

 دارى بچه ازش تو _ 

 كردى ول منو تو 

 شوفرتون پسر زن شدى 

 عليلش بچه مادر شدى 

 خوابيدى باهاش تو 
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 كرد مجبورت اون معينه ظلم اينها همه 

 گرفت ازم رو تو اون 

  

 به كردم ازدواج امير با ايران از شدنم خارج از بعد سال ٣ من !!نه احمق نه _ 
  خودم خواست

 منم چيه همه مقصره كه اونى 

 معين نه 

  بره بزار ميكنم التماست بده حالش خواهرم 

  

 زد صدا را هايش آدم از يكى و زد فرياد كشاند در سمت مرا 

  

  بود وحشتناك 

  

 !!!!باراد 

  

 !!!من باراد 

 !ميكرد؟ كار چه سيرت .ديو جماعت اين چنگال در من باراد 

  

 كرد رها مرا 

 گريه ميان گنگش زبان آن با پسرم 
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 ميزد فرياد 

 ماما ، ماما _ 

  

 داد هل اتاق سمت به را باراد چرخدار صندلى 

  

 كوبيد ديوار به مشت عماد 

  

 ميگريست ناله با و بود داده تكيه ديوار به را سرش يلدا 

  

 رفتم باراد سمت به 

 شد مانعم پيمان 

  

 !دارى؟ دوستش _ 

 دارى؟ دوست رو آشغال اون توله 

 بندازى؟ پس اينو كه كشتى منو بچه 

 دارم دوست اتم بچه پس دارم دوستت هنوز من ژاله؟ چيه ميدونى ولى 

  ميبريم خودمون با اينم 

  ميپريم هم با همه امشب 

  

 افتادم پايش به كردم وحشت 
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 ميكنم التماست كن ول رو ام بچه پيمان _ 

  

 كرد بلندم و گرفت را بغلم زير و شد خم 

  

 داخل سمت به 

 داد هلم 

 كند قفل پشت از را در داد دستور آدمش به و بست را در 

  

 ميطلبيد مرا زده وحشت و ميكشيد جيغ معصومم طفل 

  

 كرد اشاره اتاق گوشه ديوار و سقف بين كوچك پنجره تنها به پيمان 

  

 ژاله كن نگاه رو اونجا _ 

 من خواست و فرياد با ديگه لحظه چند تا 

 ور اون ميريم ميپرونه هم با رو هممون و مياد اونجا از نارنجك يه 

 كجاست؟ ميدونى ور اون 

 ميرن؟ مرگ بعد ها آدم ميگن كه همونجا 

 داره؟ وجود ور اون واقعا ژاله راستى 

  دلخوشى براى ها آدم ما دروغ بقيه مثل دروغه يه يا 
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 نشست باراد روى روبه بود آمده بند زبانم 

 نه؟ يا داره وجود دنيا اون ميدونى تو بچه _ 

  

  

  بود شده تمام عماد صبر 

 شدند گالويز هم با 

  

 گفت بين همان در پيمان 

 اتاق؟ توى مياد نارنجك بزنم داد رفته يادت _ 

  

 كرد نشينى عقب عماد 

 بود شده درمانده 

 شد آويزان او به يلدا 

 بكشه منم بگو مرده معين مرده معين _ 

  

 كشيد آغوشش در عماد 

 باش آروم وجودته تو كه آقام امانتى خاطر به باش آروم قرآن رو تو باش آروم _ 
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 بود رسيده وقتش 

 برادرم 

 خواهرم 

 فرزندم 

 داشتند فاصله قدم يك مرگ تا 

  

 بودم مجبور 

 آخر 

  

 كشيدم تاريكى در هم را كبريت ين 

  

 ميدانست بايد 

 ميدانست بايد آخر دم اين 

 بميريم هم با همه بود قرار اگر حتى 

  

 !؟ بكشى خودتو بچه ميتونى طور چه تو پيمان _ 

 توئه پسر باراد 

  

 ودب آغوشم در حال كه پسرم و من به و برگشت سراسيمه ام جمله شنيدن از بعد 
 شده خيره
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 داشت خونريزى شديد صورتش زخم 

  

 شد نزديكم 

 زد فرياد 

 ميدى فريبم دارى باز دروغه دروغه _ 

  

 نميگم دروغ خودش جان به _ 

 توئه و من پسر باراد 

 كن نگاش شبيهته خيلى 

  

 نشديم دار بچه وقت هيچ باراد خاطر به امير و من 

 كرده تموم رو پدرى واسش سالها اين همه 

  

 كن نگاه خوب پسرتو چشمها بيا پيمان 

  

  

  

 نميشد جدا آغوشم از باراد 

 ميكرد نگاهم زده بهت پيمان 
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 آورده؟ سرش رو بال اين كى ژاله؟ فلجه چرا من بچه _ 

  

 !!پيمان تو و من _ 

 بودم باردار روزها بدترين تو من رو بچه اين 

  كرديم بچه اين حق در ما كه جنايتى 

 نيست بخشش قابل 

  من فكرى بى 

  باردارى، مدت همه تو 

 بوده خدا خواست هم شايد نميدونم 

  باهوشه خيلى پسرمون ولى 

  مهربونه خيلى 

  بهترينه اصال 

  

  

  

  پليس ماشين آژير صداى 

 ار  خودش بايد و است محاصره در پيمان ميزد فرياد بلندگو با كه حكمى سپس و 
  است امير كار ميدانستم كند تسليم

  نبود مهم برايش اصال نميشنيد اصال پيمان اما 

 زد زانو ما مقابل در  
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 كرد جدا ام سينه از را سرش باراد كه شد چه نميدانم 

  

 كودكان وجود در برابر چند را انسانى پاك احساس چرا كه نميدانم را خدا حكمت 
 ميگزارد وديعه به معلول

  

 !بود؟ كرده حس را پدرش 

 !بود؟ آمده درد به مرد اين پريشانى براى دلش 

  

 بودند دوخته چشم هم به 

  

 ميريخت اشك سكوت در پيمان 

  

 زد ام سينه به باراد 

 نيست؟ بدى آدم !ماما _ 

  

 بود شده مردد پيمان بودن بد در پسرم 

  

 خوردم فرو را بغضم 

 نيست بد نه _ 

 شده مريض فقط 
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 نيست خوب حالش 

 ونهمهرب قلبش ميگه مربيت و ميكنه پرت سنگ ميده فحش كه دوستت اون مثل 
 مريضه فقط

  

 يعنى؟ است ديوونه _ 

  

 داد جواب پيمان من جاى به اينبار 

 ام ديوونه خيلى من پسرم ام ديوونه آره _ 

  تو ديوونه مامات ديوونه 

  

 ميگريست مهابا بى و بود شده منقلب پيمان حال اين براى هم عماد حتى 

  

 كرد باز كه را آغوشش 

 دوخت چشم من به پسرم 

 كردم تاييد چشمانم با 

  

 هك خودش خاص و گنگ لحن همان با ببخشد پدرش به را ناتوانش جسم اينكه قبل 
 :گفت ميكرد هجى را كلمات سختى به

 ميبخشه رو ها ديوونه خدا _ 

  

 ريخت پدرش قلب ساله هشت آتش روى آب 
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 ميزد فرياد هم سر پشت را خدا نام و ميفشرد آغوش در را باراد 

  

  ها نعره اين 

 كرده اپيد را خدايش دير كه بود مردى ملتمسانه و انگيز رقت هاى زجه شبيه بيشتر 
 ...بود

  

  

 بود دنيا مرد بهترين امير 

 ميشدم عاشقش اينكه قبل كاش اما 

 ميدادم فرصت او با زندگى و پيمان به كمى 

 ميكردم رها اول صيغه اتمام از بعد را معين كاش 

  

 ميدادم را شدن خوبى پدر مهلت پيمان به كاش 

  

 بود من طلبى لذت خودخواهى و حماقت پرونده اين محكوم تنها 

  

 گذاشتم اش شانه روى را دستم شدم نزديكش 

  نشده دير هنوز پيمان _ 

 نكشتى رو كسى تو 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM زینب ایلخانی –این مرد امشب میمیرد

telegram.me/romanhayeasheghane 1229 

  نبودى بابات ها كارى كثافت قاطى 

 باراد خاطر به همه ما 

 پشتتيم 

  كن تسليم خودتو برو و بيا ميديم شهادت نفعت به 

 كنه افتخار بهت پسرت موندى زندان تو ابد تا اگه حتى بزار 

  

 آسايشگاه ميبرنت اصال 

  تره راحت داره فرق خيلى ايران با اينجا قوانين 

  پيمان ميكنم خواهش 

 باراد خاطر به من خاطر به 

  

 ميلرزيد صدايش 

  

  كشتم معينو من ژاله قاتلم من _ 

 شدم مرگش باعث من 

  

 ميگريستند عجيب هم آغوش در عماد و يلدا 

 ميكردم را سعيم همه ام زنده عزيزان نجات براى بايد 

  

 نيست دير وقت هيچ _ 
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 كردم تكرار باز و 

  

  

 باراد خاطر به _ 

  

 كرد هايش ريه وارد را پسرش تن عطر عميق نفس يك با 

  

 گذاشت پيمان صورت زخم روى را اش جيبى دستمال كوچكش هاى دست با باراد 

  

 زد لبخند پيمان 

  لبخندش و است بارانى چشمانش كه اى شكسته مرد چهره تصوير 

  است شوق سر از 

 بود ناياب 

  

 ميگذاشت پسرش دستهاى روى سه*و*ب تند تند 

 ميكرد نوازش را موهايش 

  

 بدى گوش امير بابا حرفها همه به بده قول باراد _ 

 كنه افتخار بهت هميشه مامانت بده قول 
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 بود شده تسليم 

  

  توانست كه بود حد چه تا فرزند عشق قدرت خدايا 

  يكباره به 

 !آورد؟ در زانو به را مرد اين عصيانگر وجود تمام 

  

  

  سيدش*و*ب آخر بار براى 

 بكند دل بارادش از توانست سختى به 

  

 كنند باز را در داد دستور و رفت در سمت به ناتوان شد بلند جايش از 

  

 شد باز كه در 

 رفت قدم چند 

 برگشت و ايستاد و 

 شد خيره چشمانم به 

  

 بود شده تاريك دنيا چشمانش در قدر چه 

 افتادم ميدويد پارك در كه زمانى چشمانش برق ياد 
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 بود انرژى پر و روشن قدر چه 

  

 بمونه تنها نزار باشه داشته برادر خواهر بايد باراد _ 

  

  

 سوزاندم اش جمله 

 يلدا 

 بود افتاده رمق بى عماد آغوش در گريه فرط از 

  

 گفت قبل از تر ناتوان پيمان 

  ببخشيد منو _ 

  

 ميگريست كامل سكوت در عماد 

  

  

 بسپرد قانون دست به را خودش كه ميرفت ميرفت 

  

  

 شد خارج كامل كه ساختمان از 

 شود خارج اتاق از يلدا كرد كمك عماد 
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  افتادم راه همراهش و كردم بغل را باراد هم من 

 بوديم نشده خارج ساختمان از هنوز 

 دويدم حياط به و كرد ميخكوب را ما مردى فرياد و هوايى تير صداى كه 

  

 نبود كردنى باور 

 ميشناخ 

  

 تمش 

 پرتو اردالن 

  

 اش خانواده كثيف هاى تجارت همه بنيانگذار 

  

 بود ايستاده پيمان مقابل در دست به اسلحه 

 ميكشيد فرياد و 

 بدن فراريت باز ميتونن هام آدم بيا من با دادن شو و شست رو مغزت احمق _ 

  

 داد تكان را سرش پيمان 

 بيزارم بودن فرارى عمر همه از من پدر كنى فرار خودت بهتره _ 

 برو اينجا از  
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 بگذرونى زندون توى رو عمرت همه پژمان مثل هم تو نميزارم نميزارم، _ 

  

 كرد انتخاب راهو اين خودش اون داريم فرق خيلى هم با پژمان و من _ 

 دادن قرار راه اين توى منو ولى 

 انداختى دردسر توى رو خودت و اومدى جهت بى برى بهتره 

  

  

 شد نزديكش اردالن 

 بود گرفته مقابلش دقيقا را اسلحه 

 شى تسليم بزدل ٢ مثل اينكه تا بميرى ميدم ترجيح _ 

  

 شد نزديك اردالن به قدم چند پيمان 

 گذاشت قلبش روى و گرفت را تفنگ لوله 

  

 نكردم زندگى وقت هيچ چون ندارم هراسى مردن از كن شليك _ 

  

  

  بوديم چسبيده عماد به محكم باراد و يلدا و من 

 شود وارد آسيبى پيمان به نميخواست دلم واقعا بودم ناراحت قلبم صميم از 
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 نداشت را فرزندش زجر طاقت كه بود زخمى مار اردالن 

 كنى بازى واسش رو خوب پدر نقش نداره اينو ارزش مردنى بچه اون بيا من با _ 

  

 ميدونستى هم تو سالها اين همه ؟ ميدونستى _ 

  چرخداره صندلى اسير ات بچه بدونى تو نميخواست دلم ولى آره _ 

  

 زد ريشخندى پيمان 

  

 يادن اين ولع و حرص اسير كه نيست دردناك اينقدر بودن چرخدار صندلى اسير _ 
 بشى

 نميزنه آسيب كسى به بچه اين 

 پدر كرد نابود خانوادمونو همه تو اسارت اما 

  

  

 بود كشيده جنون به را اردالن پيمان حرفهاى 

 داد تغيير را اش اسلحه مسير حال 

 گرفت نشانه را پسرم و 

 زد فرياد 

 بيارى در رو بودن خوب پدر اداى نيست الزم ديگه نباشه زنده اون اگه _ 
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 !!!شد چه كوتاه خيلى ثانيه چند اين در نفهميدم 

 فشردم سينه در را باراد 

  

 ! شليك صداى 

  

 بود برده يورش اردالن سمت به كه عمادى 

  

 دود و خون بوى 

  

  

 بود دادن جان حال در زمين روى مردى 

  

  

  ميزد غلت خودش خون در پيمان 

  

  بود افتاده تر طرف آن متر چند اسلحه  

 دوخته چشم پيمان دادن جان به و بودند شسته نبرد از دست دو هر عماد و اردالن 
 بودند
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 بود دريده را فرزندش قلب پدرش 

  

 كشت را فرزندش پدرى 

 شود كشته فرزندش نداد اجازه پدرى و 

  

 كرد پسرش نثار جان را خودش پيمان 

  

 است قَدَر عجيب فرزند عشق و 

  

  

 رساندم سرش باالى را خودم 

 گرفت را پسرش دست خون غرق دست با 

 ميزديم زجه همه حال 

  

 كرد ادا را جمالتش آخرين بريده بريده 

  

 مرسى پسرم مرسى _ 
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 تىآش خدايش با را او مرگ از پيش توانست كه كرد تشكر پسرش از ! كرد تشكر 
 كند زنده را اش انسانى روح و دهد

  

 كرد ترك را دنيا و شد پاك پيمان مطمئنم 

 شد بسته خونين عمرش دفتر و بستم را چشمانش 

  

 ميكرد نگاه تنها مبهوت و بود زده زانو زمين روى جان بى يلدا 

  

 كشيد فرياد اردالن 

 است شده فرزندش قاتل كه بود آمده خودش به تازه 

  

 !!نامدار منفور خاندان شما كشتينش شماها _ 

 بميرين بايد هم نامدار تا ٣ شما مرد معين 

  

 دويد اسلحه سمت به 

  

 رساند را خودش زودتر برادرم ولى 

  

 بود عماد دست در اسلحه حال 
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 آمد نمى اصال معصومش چشمان به 

  

 بگير فاصله خواهرام از اردالن كنار برو _ 

  

 گفت من به رو بعد 

  

 اينور بيايد باراد با كن كمك رو يلدا _ 

  

  

 كردم اطاعت سريع 

 عماد پشت را خودمان كردم كمك را جانش بى جسم و گرفتم را يلدا بغل زير 
 رسانديم

  

 بود ايستاده حركت بى اردالن 

   

 ميكرديم ترك را جهنم آن سريعتر هرچه بايد 

  

 بوديم كرده زياد را سرعتمان 
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 مه در گلوله صداى با زدند پر جمعى دست كه هايى كالغ ناله شبيه غار غار صداى 
 آميخت

  

 است رحم بى ناجوانمردانه عجب دنيا 

  

 است نيوفتاده زمين به هنوز 

 و من به شده گشاد هاى چشم با و است گذاشته خونينيش پهلوى روى را دستش 
 است شده خيره يلدا

  

 !گذشت؟ چه ما بر خدايا 

  

 ...ميگردم بر 

 گرفته نشانه را يلدا عماد بعد   هايش آدم از يكى كنار در دست به اسلحه اردالن  
 است

 است ايستاده هنوز برادرم 

 ميكند خواهر جان سپر را خود زخمى تن همان با خواهرش جان نجات براى 

 مادع گلوله شليك با اردالن پيشانى زمان هم و ميشكافد را اش سينه دوم گلوله 
 ميشود سوراخ

  

 هستند حياط داخل ها پليس حال 
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 اند شده درگير اردالن هاى آدم با و 

 نميفهمم هيچ 

 است محال باورش 

 !است؟ س*و*كاب 

 !است س*و*كاب حتما 

 !است؟ من برادر تك قوى ،بدن مرگ تسليم پيكر اين 

  

 ميكشد جيغ هم سر پشت يلدا 

  

 فرياد حتى نه و دارم گريه توان نه من 

 يلدا شكم روى ديگرش دست و است من دست در دستش يك 

  

 دارد حرف 

 دارد حرف برادرم عزيز 

 عمادم ميسوزد جگرم آه آه آه 

  نسوزان مرا چنين اين نزن حرف 

 كلماتت تك تك با آورى مى باال خون ات سينه از نفس جاى به 

  

 ميكند التماسش يلدا 

  نكن خالى پشتمو نرو ديگه تو نه ، نه داداشى _ 
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  خوشگلم داداش 

  

 لب به لبخند ما آرامش براى هم حالت اين در كه برادر اين دارد بزرگى روح چه 
 مينشاند

  

 دارم دوستش خيلى بگو بهش ببخشدم بگو طناز به باشين دخترم مواظب _ 

  

 ميكشم جيغ 

 ميمونى زنده تو نزن حرف عماد نزن حرف _ 

  

 ميدهد سر خواهرى آواز هق هق ميان است گذاشته پايش روى را عماد سر يلدا 

  

  داداش نبودى وفا بى كه تو _ 

 نزن رفتن حرف 

   

 خوا صورت 

  

 ميكند نوازش را هرش 

 نشدم سياه رو پيشش اينبار كنم محافظت ازتون بودم داده قول آقام به _ 
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 !آقايش 

 ميپرستيد را مرد اين عاشقانه قدر چه ميداند خدا 

  

 گذاشت تمام سنگ 

 كرد تقديم آقايش فرزند و همسر جان نجات براى اخالص طبق در را جانش برادرم 

  

 !بود حيف 

  

 داشت كم چيزى عماد بدون قطعا دنيا 

  

 بود حيف 

  

 شدن تمام 

 بود حيف احساس مهرواره اين 

 است سلیقه با عجب روزگار گلچین  

 است نمونه عالم به که گلی آن میچیند 

  صفا میدهد بیشتر چمن به که را گل هر 

 دهد نمی امانش روزگار گلچین 

  

 ! اجل سليقه خوش دست اين به لعنت 
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 !بست را هايش چشم 

 بود زيبا 

 لبخندش 

 شد جاويد صورتش در 

  

 پيچيد گوشم در هايش كودكى گفتن آجى صداى 

  

 ميكرد سه*و*ب طلب و ميگرفت مقابلم در كه كوچكش زخمى دستان 

  

 آورد مى پناه من به و ميشد اميد نا همه از وقتى 

  

  گريستم قدر چه و رفت مدرسه به كه روزى 

 بود تر مظلوم و تر كوچك هايش كالسى هم همه از برادرم آخر 

 كنند اذيتش ميترسيدم 

  

 !!برادرم؟ دردانه شدى بزرگ اينقدر كى 

 ميداديم سر عزا آواى و بوديم گذاشته اش سينه بر سر دو هر يلدا و من 

  

 بوديم شده يتيم ديگر بار 
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 ... برادر داغ از آخ 

  ميچسبد قلبت به داغ لهيبى چنان 

  نفس هر با لحظه هر ميزند آتشت 

  

  ميكرديم صدايش 

 بگويد كه نبود مهربانش صداى ديگر اما 

 دلم جان بگو _ 

  

  بود رسيده امير 

 كند آرامم ميكرد سعى و بود كرده بغل پشت از مرا 

 بود محال برادرم روحانى پيكر از يلدا و من كردن جدا 

  ميدانى را درد اين وسعت تنها خودت خدايا 

 شد پر پر چشمم مقابل در برادرم 

 شد يتيم مانايش 

  كن عطا صبرى خودت خدايا 

 ... خدايا 

  

 ٨٩ قسمت پايان 

  

 اوست نام تنها آخر و اول كه او ، او نام به 
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 ميميرد امشب مرد اين آخر قسمت 

  

  

 نوشتم نخست روز 

 ...نبود خودش هرگز كه دخترى دل هاى خطى خط بخواند كسى زمانى،جايى، شايد 

  دارم يقين امروز و 

  برسانم پايان به را تقدير بازى ثبت اين من بايد كه 

 ...ام شده خودم او وجود حرمت به كه ها امروز 

  

  توست ميالد روز امروز 

 عشق كرذ مالئك انگشتانت بند بند با ، زمين به ات آسمانى هبوط از پيش يقين به 
 ممترّن سمفونى اعجاز به من باقى ضمير در و من خاكى زمين در چنين كه اند كرده زمزمه
 ...اى آورده در پرواز به عاشقانه ميشد پر پر اميدى نا حصار   ميان در كه را روحم دستانت

  

 ميگويم تبريك خودم به خودت به نه را ميالدت همسرم 

 ...كوچكمان زندگى در است الهى هديه بزرگترين بودنت 

  

 ام سكوت صداى و پيرمرد خواندن قرآن نجواى صداى با ها بچه بازى هيائوى صداى 

 ميبخشد مستولى وجودمان بر را بخشى آرام نواى 
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  ميريزم مزارش سنگ بر آبى 

 ميكنم نوازش را سپيد سنگ عشق با و 

  

 ميكنم هجى لب زير را مزار بر نوشته كوتاه شعر دوباره و 

 مرگ از نترسيم و " 

 ..."نيست كبوتر پايان مرگ 

  

 شود آيينت پرواز رسم و باشى كه كبوتر 

 كنى آسمانى زمين در كه را روحت 

 ندارد را تو پايان قدرت مرگ 

  

 ... امروز مثل 

 ...ماست كنار در لحظه هر و هميشه اما و است رفته او 

 ...است جاويد هايمان قلب در جايى او 

  

 ...اشك هم گاه و آورد مى لبم به لبخند گاه هايش خاطره آييم مى كه اينجا 

  

 ندارد را هايم اشك ديدن طاقت 

 ميشود اشك قطره اولين متوجه كه اين محض به 

 آيد مى كنارم 
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 ميكشد ام گونه روى را مهربانش هاى دست عماد  

 نكنيا گريه اينجا اومديم دادى قول _ 

  

 سم*و*ميب و ميگزارم چشمانم روى و ميگيرم را دستش 

  

 دارم دوست را تن پاره اين تن عطر قدر چه 

 ...است مهربان قدر چه 

  

 ميشود آرامگاه وارد پر دست با كه جانانم جان 

  ميدود سمتش عماد 

 دهد يارى را پدرش كوچكش دستان با تا 

 ...عماد شبيه درست 

  

 اندازد مى باال را ابرويش 

 نزن ماشين دنده به دست بگم شما به بار چند من پسر _ 

  

 ميدوزد چشم من به و ميشود هول 

  

  مردم دو اين هاى بحث عاشق من و 

  پدرش ابهت و مردى تمام سالگى ٦ در پسرم 
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 ... دارد يكجا را اش دايى عشق از پر و مهربان قلب و 

  

 ميكنند بحث هم با پدرانه و پسر طوالنى دقايق 

 ميبرم لذت كلى داشتنشان از دل در و ميكنم نگاهشان فقط من و 

 ميكنم نوازش را برادرم مزار سپيد سنگ دوباره  

  نيست آقاش مطيع تو مثل من عماد ميبينى _ 

 وجبى نيم متره ٦ زبونش 

  

 مينشانم لب به لبخند 

  

  است قرآن در سرش است طوالنى مدت كه طناز 

  

 ميگيرد محكم را دستم 

 كن خاموش ديگه رو ها شمع ميشه آب كيك االن جان يلدا _ 

  

 ميزنم صدا را معين 

  

 خانومم جونم _ 

 كن فوت رو ها شمع بيا شد تموم ات شازده اون با كارت _ 
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 كند بغل را عماد ، مانا حضور در ام نديده وقت هيچ 

  

 ميشود آرامگاه وارد شيرينش لحن آن با طاليى مو ساكت ماناى 

 اب ميگه عمادم ام بچه ميگن نميدن راه بازيشون منو مهرسام و باراد ببين عمو _ 
 نميكنم بازى دخترا

  

 :گفت و كرد ريز خودش سبك به را هايش چشم و زد شيرينى لبخند 

  منى پرنسس فقط تو آخه _ 

 منى دل عزيز 

 منى خوشگله خانوم 

  

 ميدهد جاى آغوشش در ملوسانه را را خودش عمويش تعريف از اى دخترانه ذوق با 

  

  ميكند نوازش را موهايش ميفشردش محكم 

 است شده حلقه معين گردن دور كوچكش دستان 

  

 هب برسد چه ميشود شاكى گاهى هم طناز حتى دارد معين به كه مفرطى عشق اين از 
 ! من پسرك

  

 است پدرش ميراث معين به عشق اين مطمئنم من و 

 منتظريم عزيزانمان مزار كنار در خانواده همه حال 
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 بزنيم كف اش سالمتى به و شوند خاموش ها شمع تا 

  

 آيد مى اينجا تنها هميشه ميدانم 

 ميكند ها بچه و ماشين سرگرم را خودش آورد مى را ما وقت هر و 

  

  است بخشيده خاك به را وجودش از اى تكه ميدانم 

 گفتنش آقا صداى 

  هايش خنده 

 ميپيچد گوشم در هايش دلم جان 

 نكنم گريه ام داده قول عماد به 

 ندارد را هايم اشك ديدن طاقت 

 مانا 

 سنگ كوچكش انگشتان سر با عاشقانه و ميگزارد پدرش مزار روى را اش نقاشى 
 ميكند نوازش را سرد

  

 ميكند فوت را شمع و ميبندد را چشمانش جانانم جان 

  

 ندارد را سمجش اشك با مقابله توان اش سرسختى همه وجود با 

 ميزنيم كف 

  سيم*و*ميب را رويش تك تك 
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 ميكند؛ محصور چپش بازوى حصار در مرا 

 امير همراه 

 بنشيند مزار سر ميكنم كمك ژاله به 

 كند حركت ميتواند سختى به كه شده بزرگ قدر آن شكمش 

  

 شان راهى تو و باراد و امير و ژاله 

 همسرش بازوان دور آوا شده حلقه دست 

 است خشنود و راضى اش گذاشته يادگار به ماناى برادرم خاطره و ياد با كه طنازى 

  

 جان شيرين صورت لبخند و شور 

 بخشيد من به را او كرد معجزه ديگر بار خدا كه معينى 

 عزيزانمان ساير و عمه و جان خانم و عماد مزار كنار در 

  

 ميكنم مزين گلى شاخه با هم آذر مزار سر 

 روى پيكرش روزى وچند است داده جان خانه در غريب و تنها فهميدم كه روزى 
 ...است انسانى حس بزرگترين بخشش مطمئنم و بخشيدم را او است مانده زمين

 !باشد برگشته زندگى ورق شايد 

 ...است داده نشان هم ما به را خوشش روى و 

  

 خوابيد آرام شيطنت كلى از بعد عماد بازگشت راه در 
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 شدم خيره ام زندگى مرد به 

 مش خرمن آن از خيلى 

  

 است كرده عوض خاكسترى تارهاى با را جايش موهايش كى 

   

 چند نيز من شدم متوجه موهايم كردن رنگ از قبل ديروز كه افتد مى يادم بعد 
 دارم موهايم ميان سپيد تارهاى اين از ناخوانده مهمان

  

 شدم خيره خودم تصوير به آينه در 

 است هويدا صورتم در خوبى به گذشت سرم بر كه هايى مصيبت و عمر گذر 

  

 گفتم ميكشيدم پوستم روى را دستم كه حالى در 

 شدم پير _ 

  

 سيد*و*ب و برد لبش نزديك و گرفت را دستم 

  

 ،به نارو صد به داماد هزار عروس اين بالگردان، چرخ اين چرخد مى و چرخد مى _ 
 !رفتنت و است دل خواست به آمدنت نه كه ها لحظه شكار در مترصّد چنان و ترفند صد

 مى ، ريَسد مى و تابد مى نقشى هر به هرشكلى به دوزد مى و بُرَد مى همچنان او و 
  تصوير يك به ، نوع يك به زمانى هر در ، ميشكافد و بافد
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 مى تر كمرنگ و كمرنگ لحظه هر تصاوير كه آنجا افول، نهايت   در ، آخر در و 
 انگيسو اين ، خطى خط صورت اين ، شكسته تصوير اين من ولى ! نميدانم را تو شوند،
 !!!دارم دوست طلوع زيباترين تابش   نهايت   در را فروغ بى چشمان اين ، سپيد

  

  

  

 ميسازد شاهكارى چنان جمالتش و كلمات هنر با من اميدى نا اوج در هميشه معين 

 كند پيدا ادامه سرودنش متوالى هاى ساعت ميخواهد دلم كه 

  

 ميگذارم اش شانه روى را سرم 

  من پاييزى مرد مبارك تولدت _ 

  

 ... است شده عاشق كه است بهارى پاييز _ 

  

  

 ميكنم جارى هايم ريه در و ميبلعم را خاصش و تلخ عطر توان آخرين با 

  

 بود ام زندگى سرمايه تنها و بزرگترين حال كه مردى 

 ستاندم باز خدا از وقتى را 

 ميشد رويش سيدن*و*ب مانع سفيدى ملحفه كه 
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 نكردم گريه 

 نكردم باور را مرگش 

  بپذيرم بود محال را ديگر داغ برادرم يكدانه داغ از بود شكسته كمرم 

  

  باشى عيسى گاهى است الزم 

  

 كنى باور نزديكتر خودت به خودت از را خدا كه زمانى 

 كنى خونت شريان وارد را عشقش كه زمانى 

 ندارد كارى بودن عيسى 

  

 خورد تكان كه انگشتانش 

 نكردند باور را حرفم كشيدم جيغ و خوردم قسم قدر هرچه 

 خواندند مجنونم 

  بخوابم بخش آرام با كردند مجبورم 

   

  شدم كه بيدار 

 بود سرم باالى عمل اتاق سبز لباس با ژاله 

 كرد مقاومت و جنگيد خيلى بودن زنده واسه عشقت قلب كردى معجزه _ 

  

 بودم مديون ژاله دستان به را معينم جان حال 
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 بود برادر عزاى داغدار كه وقتى دستانش و باورش با را ناممكنى 

 بود كرده ممكن 

   

 بر كشيديم باطل خط شب آن 

  

 "ميميرد امشب مرد اين " 

  

  

 ميگويد ميكشد دست كه خيسم گونه روى 

  اه ببينه مامانشو اشك اگه ميدوزه زمان به رو زمين ميشه بيدار ات شاهزاده االن _ 

  

  كرده بچه مغز تو كه باباشه هاى درس از اينم _ 

  

 مامانش مثل دقيقا كنم مغزش توى چيزى بتونم من كن فكر درصد يك _ 

  

 زدم بازويش به آرامى مشت 

 زورگو و مستبد باباشه مثل دقيقا اتفاقا _ 

  

 ميدهد سر كوتاهى خنده خودش جذاب سبك به 

  واال آره _ 
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  نگنجند مُلك يك در حاكم دو گفتن هم قديم از 

 بدم استعفا بايد فردا امروز 

  

  خودته برازنده فقط بودن خاندان و خونه آقاى _ 

  من عشق 

  

  باشم خانومم قلب آقاى ميخوام فقط من _ 

  

  ميگيرم شور ميشوم جوان 

 ميگيرد اوج هايم شيطنت 

 تپد مى ميكرد خطابم دختر كه اول روزهاى چنان اش جمله با قلبم گاهى 

 است عشق قدرت اين و 

 ميريزم هم به را موهايش 

 ميزند پيوند لبم به را هايش لب و ميخندد 

 من اسير هايش لب و است جاده به نگاهش 

  

 مينشيند جانم به آخرش سه*و*ب 

  

 ميپرد خواب از معين است زمانى شبيه دقيقا اش عصبانى و كرده پف هاى چشم 

  است نشسته سينه به دست 
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  مانا از ماچ يه كن يلدات از ماچ يه هى حاال _ 

  

 ميخنديم دو هر 

  

 ميريزد هم به را پسركش موهاى و ميبرد عقب را دستش معين 

  

 مامان بگو يلدا نگو نگفتم صدبار سوخته پدر _ 

  

 نكن ماچ قدر اين منو مامان نگفتم صدبار منم _ 

  

 ببرد فرو را اش خنده ميكند سعى 

  

 بگيرم مامانش از اونم سهم مجبورم مياد بدش ماچ از پسرم آخه _  

  

  

 ميكند سكوت لحظه چند ميگرداند بر رو جذابم مشكى مو پسرك 

 ميكند حلقه پدرش گردن دور پشت از را دستانش و ميشود بلند جايش از بعد و 

 سند*و*ميب را همديگر تند تند 

  

 كنى ماچ رو مرد زشته ديگران جلوى فقط نمياد بدم ماچ از من _ 
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 است نشسته تمرين به زود را مردى كه پسرش براى ميرود ضعف دلش 

  

 من بشم مرد تو قربون _ 

  

 آقا؟ _ 

  

 وقتى از باشد داده آموزش او به كسى يا و بخواهد او از كسى كه اين بدون را پدرش 
 ميزند صدا آقا است كرده باز زبان

  

 ...ديگر است نامدار عماد 

  

 جونم؟ _ 

 شركت بيام زبان كالس جاى فردا ميشه _ 

 ميتونى آره باشه فردا يه فقط اگه _ 

  

 آويزد مى من گردن به ميزند كف ميكند ذوق 

  

  فرزندت هاى خنده جز چيزى خوشبختى 

 !باشد؟ ميتواند همسرت عشق پر سايه و  
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 " 

  

  

 چشم من به که وقتی !تو های چشم در نفس ،یک باشد همین شاید خوشبختی 
 مرده چقدر ؟...!ام نکرده زندگی چقدر من♥تو♥ از قبل میکند فرقی چه دیگر و ای دوخته
 ؟...!ام

 " 

  

 ... توفيق الله من و 

 زیبا رمان این نوشتن بابت عزیز ایلخانی زینب از تشکر با 


