
 

 

 

 

 



 

 

 دنیا از پس دنیا

 moon shine  :نويسنده

 اون ء نشسته خون به وچشمای شنیدممی التماسهامو صدای فقط. وترس تاريکی.. بود شده هام لحظه تموم کابوس

 ...کردم می التماس فقط. شد می ونزديکتر نزديک هم به لحظه هر مردوکه

 آبرروم بی.... قسم قران به ،تورو نکن بازی آبروم ،با..... نکردم کاری که من... کن رحم بهم.... خدا ترو_

 و شد می نزديکتر و نزديک لحظه هر واون....نکن

 کن کمکم... کن کمکم خدايا. ...بودم شده عرق خیس.میومد در سینم تو از داشت واضطراب رست شدت از من قلب

 يا خدا زدم می وداد سوختم می آتیش توی شدومن می نزديکتر اون.بشه خواد می که چیزی اون نذار..... بده ،نجاتم

 شده بهتر اينکه با...... نشدنی تموم همیشگیِ کابوس همون دوباره.... پريدم خواب از///////////////کن کمکم

 دوازده اطاق يه توی... کردم باز چشمامو...روز اون به رفت ذهنم دوباره. بود خوردوخاکشیر بدنم هنوز ولی بودم

 ام رفته در زهوار تخت يه روی... متری،

 ؟؟؟ کجام من خدايا.... دارم سرگیجه هنوز.....میشد کر گوشام جیرجیرش صدای از که

 يه. بود شب 7 وحوش بودوحول شده تاريک تازه هوا. خونه گشتم می بر دانشگاه از داشتم میادکه يادم لحظهءآخرو

 کرد؛ صدام بود داده تکیه ماشینش به که نفر

 ديدم نمی صورتشو تاريکی توی... رفتم جلوتر.... خانم.... خانم_

 بهش که ای فاصله تو.گرفت بدوجودمو اضطراب يه ناخودآگاه که بود چشم تو اونقدر بلندش وقد درشت هیکل ولی

 وگفت؛ اومد جلوتر برسم

 شمائید؟ خانم مريم_

 رومیدونست؟؟؟ اسمم

 ؛ گفتم ؟؟بانگرانی میدونست کجا از آخه

 هستم خودم بله_



 

 

 - شل وپام دست.... خدا وای. بیمارستان بردنش و کرده ناجوری تصادف.. اومدم محمد برادرتون طرف از من

 کنم نگاه مرد صورت به اينکه بدون..... کرد کارخودشو ؟باالخره باشه داريوش دنیا برادر کار هنکن خدايا.....شد

 پرسیدم؛

 ؟؟؟؟ برم بايد کجا_

 - بود محمد فقط فکروذکرم انداختم عقب صندلی روی خودمو جوری چه نفهمیدم........ شید سوار رسونمتون می من

 کردم احساس........شد بسته در همینکه. بخیربگذرون خودت خدايا......بود برادر دونه يه همین دنیا تو داروندارم.

 .... باشه ماشین توی کسی کردم نمی فکر. گرفتن دهنم جلوی رو دستمالی

 چشم اطاق توی دوباره...... ،اما باشم بیدار گفت می مغزم........... گرفت وجودمو تموم آلودگی خواب احساس.

 . کوبیدم در به بامشت......بود قفل.. رفتم در سمت به و شدم بلند تخت زا سختی به........ گردوندم

 سر.شد می کشیده طرفی هر به ذهنم. ،دروبازکن ،محمد محمد. ؟لطفادروبازکنید نیست اونجا کسی... کنید باز_

 ؟ اومده باليی چه محمد

 ؟ اورده سرش باليی چه داريوش يعنی خدايا

 ،نکنه،،،، نکنه،،،،،،..... دونست ومی محمد اسم وهم منو اسم هم آخه ؟؟؟ولی گفته دروغ من به مَرده نکنه

 بود؟؟ اومده داريوش طرف از نکنه....... شدم شل

 کردم باز رو ها وپرده رفتم پنجره سمت به....... کارکنم چی خدايا........ خوردم گولشو يعنی..... خدانکنه.....وداريوش

 بیهوش همه اين من يعنی. کرد می غروب داشت آفتاب. قدکشید جلوم آبی آسمون و کشیده فلک سربه درختای

 ؟ بودم

 مردمو دختر که هرته شهر مگه گفتم باخودم. در سمت رفتم دوباره. بودم نخورده چیزی ديروز از... کردم ضعف

 يه ولی. پلیس سراغ ورفته فهمیده محمد تااالن حتما...... درمیارم رشونوپد......... کنم می شکايت ازشون. بدزدن

 ؛ گفت می دلم ته چیزی

 مشت با دوباره.) کن رحم خودت خدايا.الکاتبینِ کرامل با حسابت داره اون که خشمی با باشی داريوش دست اگه(



 

 

 . در جون به افتادم ولگد

 شد باعث کلید چرخیدن صدای. لعنتیا کنید باز.. ؟دِ خواين می جونم از چی..... کنید باز رو لعنتی در ،اين کنید باز_

 از. شد وارد کرده گره ومشتهای خونی باچشمای داريوش........بود خودش بدوزم در به چشم ومنتظر گردکنم عقب

 پیچید می توسرم جمله يه. بود اومده بند زبونم ترس

 ) ترسیدم می آنچه از امد سرم به (

 فهمیدم می رو جمله اين معنی حاال

 . پريدم متر نیم بادادش

 شده؟؟ تنگ جونت داداش ء واسه دلت نشده هیچی ؟؟نکنه خبرته چه_

 .... بفهمه منو حالِ يکم تا کنه جز عزو بايد عزيزت داداش فعال... کنی دلتنگی بخوای که مونده حاالها حاال

 جزم رو عزمم بره که برگشت. کنم نِفلت نزدم خودم تا بندی می و گشادت دهن و گیری می خون خفه فعال توهم.

 وگفتم؛ کردم

 داريوش محکم مشت با...که هستی کی فکرکردی. بکنی؟ بخوای غلطی هر که میرزاست قلقلک زمان کنی می فکر_

 گفت؛ و گرفت وموهامو مقنعه انداخت دست. شد خون پر دهنم

 کارای باتو فعال من.... شه ادب غیرتت خوش داداش ننننگتاقشنننن مونی می اينجا تو. نزن زيادی زر گفتم بهت_

 ؟؟ شد؟ فهم خر.. کنم الشت و آش که ننداز لج سر منو پس.... دارم واجبتری

 کرد قفل سرش دروپشت و ديوار سمت کرد پرتم من باتائید

 ؟؟؟ اومده سرم که باليیِ چه اين خدايا. کردم پاک لبمو خون آستینم باپشت

 ؟ چیه وسط اين من تقصیر ؟آخه بدم پس تقاص بايد چرا من آخه

 ،... اخه ولی میدم حق بهش چند هر

 ................. روز اون بود روزی چه..... گذشته موقع ازاون ماه يه نمیشه باورم.... بود ديروز همین انگار

 انداخته صداشو درو دم بود اومده. گوشمه تو هنوز داريوش فريادهای صدای++++++++++++++++++++++++++



 

 

 سرش تو بود

 کار چی مردم ناموس با ببین غیرت بی بیا. بگیر تحويل جنازهءخواهرمو بیا. بیرونننن شرف،بیا بی محمد آهای_

 ؟ آشغال کردی قايم خودتو چرا..... کردی؟بیا

 ؟ کردی نمی موس موس دوروورش مدام مگه....دِبیا

 تموم درحقم رو رفاقت که بدم نشونت تا بیا........ نامرد دِبیا. دنیا اون پیشش بفرستمت خوام می که ؟بیا شد چی پس

 خواهرومادر فحش اينکه از..زد می بودونعره عصبانی بااينکه....ببین ؟بیا کارکردی چی بارفیقت ببین بیا. کردی

 گردن می باهم که ماهیه دوسه و هستن هم عاشق محمدو دنیا دونستم می. بودم کرده تعجب نمیداد

 آورده؟ سرش باليی يه داريوش نکنه.... کردم نمی باور.. رو باشه مرده دنیا اينکه ولی

 گفتم؛ بهش. گرفته دستاش تو وسرشو هانشسته پله پايین محمد ديدم که.. پايین اومدم ولرز باترس

 ؟ سردنیااومده باليی ؟؟چه میگه راست محمد_

 ؛ گفتم و دادم شونهءمحمدوتکون.. نداد جواب

 اومده؟ دنیا سر باليی چه.... محمد بزن حرف_

 غم چشماش بودوته شده مرده خون صورتش طرف يه.. بود اشک از خیس صورتش تمام.بلندکرد سرشو محمد

 زد وزار شکمم رو گذاشت سرشو...کرد حلقه سرپابودم که کمرم دور دستاشو. زد می فرياد

 محمد؟؟؟؟؟ میگه داره چی؟؟؟؟چی يعنی... کردم هنگ....کشت خودشو......مرد دنیا...... رفت ،دنیا مريم_

 من به و نداره قبول داماد عنوان به منو داداشت میگفتم بهش که هم هرچی.. خواستگاريم بودبیا گیرداده ماهِ يه_

 نمیرفت خرجش به.. نمیده دختر

 خواهرتو که کردم می التماس داريوش به هرچی. حیرون بودم مونده... داشت جفت پابه خواستگار هم طرف ازاون

 .کرد نمی قبول.. میدم انجام خوشبختیش برای بتونم کاری هر و خوام می

 اگه زدوگفت زنگ بهم دنیا پیش روز دو. کارنمیدم کسو بی و وپاس آس آدم به مو يکدونه يکی خواهر من گفت می

 و دلیل براش هرچی. میده مثبت جواب خواستگارش اونیکی به داريوش... نکنم روشن تکلیفشو و نرم امروز همین



 

 

 کرد نمی قبول اوردم برهان

 چی هر اونم از بعد. کرد وقطع............ میکشه خودشو کنه قبول دادشش تا نکنم کاری اگه گفت غصه با آخرشم

 داريوش مشت.. میومدم سرکوچه از تمداش ،امروزکه بکنه اينکارو کردم نمی فکر. بود خاموش گوشیش گرفتم

 . برداشت رو خونه محمد هق هق........)حرفاش بین. زدن به کرد شروع وبعدم صورتم تو خورد

 ؟؟؟ کارکنم چی حاالمريم.........  رفت زندگیم..... رفت ،،،،،،عمرم رفت دنیام_

 بود سالش بیست تازه دنیا.میخورد چرخ توسرم محمد،چهرهءدنیا ،حرفای داريوش صدای

 سرازير تونست؟اشکام طور چه آخه تونست؟؟ طور چه....بود وهمدمم دانشگاهی وهم دوست... آرزوداشت چقدر

 رفتم در از سرمو انداختم چادرمو.درآورد خودم ازحال منو فريادداريوش صدای با پلیس ماشین آژير صدای.شد

 از خیس چمشهای اومد نظرم به که چیزی تنها لحظه اون تو. افتاد من به چشمش زدکه می نعره هنوز داريوش.بیرون

 .میغريد شیر يه ومثل بود خونی و سرخ صورتش.بود نشستش خون وبه اشک

 بگومنتظراون بهش.. گیرم می ازت و انتقامم بگو بهش.... بیرون فرستاده کوچیکشو خواهر و کرده وحشت چیه_

 لرزيد حرفش توی ازنفرت تنم....روزباشه

 شد خیره بود زده زل بهم پلیس شیشهءماشین ازپشت که نگاهی به زه بهت باچشمای وفقط

 روز اون بود روزی چه. شکسته دل..داغدارو ومحمد موندم من... شدن متفرق ومردم رفت پلیس ماشین

 ،جزو!! بگیره انتقام ازم بخواد برادرم وجای بدزده منو کهاين ،ولی میدادم حق کردبهش می هرکاری داريوش...........

 دونه يه يکی خواهر بودويه داريوش. داشت ارزش براش خیلی بودودنیا وموقری سنگین مرد داريوش.بود محاالت

 ودنیا خودش برای آبرومندی زندگیِ مادروپدرش ازمرگ بعد که دنیا برای بود گذاشته زندگیشو تموم. دنیا اسم به

 کنه ستدر

 سرمايه بود، رشتهءتحصیلیش که داروسازی صنايع توی شو پدری ارث سرم آخر.. کارکرد وهم خوند س در هم

 کرد رو اون به رو اين از کردوزندگیشونو گذاری

 نمی داريوش هم خاطرهمین به........... بود دلخستهءدنیا عاشقِ چهارسالی سه که بود، کاريش شريک جاويدم



 

 

 دنیا با دبیرستان توی. بده نمیر بخور بادرآمد من کار و کس بی داداش مخصوصا هرکسی، روبه دنیا خواست

 تازه که بوديم تنها خواهروبرادر يه اونا مثل ماهم. بُرخورديم باهم بیشتر بود هم شبیه شرايطمون وچون آشناشدم

 بوديم داده ازدست پدرمونو

 ،شدن نداشتن هم از چندانی ءسنی فاصله که وداريوشم حمدوم کشید برادرامونم به دنیا و من دوستی که شد اين

 که بود جا اون از...........دنیا خواستگاری به رفت شدو دنیا عاشق محمد مدتم يه از بعد. همديگه وغارِ يار رفیقهای

 و دوستی حساب روی داريوش انتظارداشت محمد. همديگه تاپ و تیپ به زدن افتادو چپ بامحمد کال داريوش

 و بده بهش رو دنیا داره ازش که اختیشن

 شکر روابط از جدای. بشه دنیا عاشق خورده و ونمکش ونون نشسته سرسفرش که محمدی نداشت توقع داريوشم

 نامه و میدادم انجام دوتا اين برای رو واسطه نقش وسط اين منم. داشتیم رابطه هنوزباهم ودنیا من داداشا بین آب

 بود کرده محدود رو رابطهءدنیا بکل داريوش آخه. کردم می وبدل رد بدبختی باکلی هاشونو

 بود شده جمع هم خونه تلفن وحتی

 . نمیکرد مخالفت دنیا بارابطهءمنو چرا که بود اين از تعجبم

 خورد می رقم برام بعد به ازاين که مجهولی سرنوشت به تاريکی توی ومن بود شده هواتاريک رفت می گیج سرم

 تلخ طعم بیشتر ازهمه.بودم موت به رو ازگشنگی ومن بود گذشته دوساعت... کردم نگاه ساعتم به.کردم می فکر

 چارچوب توی دستش توی سینی مردبايه يه...در وبازشدن اومد قفل توی کلید چرخش صدای.میداد زجرم دهنم

 قیمه بوی.تو ومدا...زد چشممو اومد می پشتش از که نوری.ست ديشبی مرد کردم احساس درحاضرشدازقدوقوارش

 - اينجاااا؟چراباهاش آورديد چرامنو. گردکرد رومیزوعقب روگذاشت سینی. رفت مالش دلم پیچیدو اطاق توی

 - ببر صداتو گرفتم خون خفه دادش چیه؟باصدای جرمش ؟میدونی ربايی کارآدم اين میکنیییی؟میدونی همکاری

 باش مطمئن. بود چیزش همه دنیا که همون..  دنیا اکچ سینه عاشق. ؟؟؟؟؟؟جاويد. کیم من میدونی اصال تو...

 - .کنه مرگ صدبارازخداطلب روزی چیزت همه بی داداش اون میرماونقدرکه باهاش منم بره داريوش که تاهرجا

 ا_.داری چقدرارزش نمیدونی خودت.تويی ما، ،آس ای برنده برگ تو،،،،،،،هههههه،تو_چیکارم؟ وسط اين من آخه



 

 

 بود مخالف اون اما. داشتن دوست رو همديگه ودنیا برادرم من نه بود داريوش تققصیر ؟؟همش تیدگرف منو چرا خه

 نبود رفیق آشغال باتوی دنیا اگه. همید عین ،خواهروبرادر ببند دهنتو_. بود زنده دنیا االن کرد نمی مخالفت اگه.

 واسهءمراسم سالن دنبال بايد حاال ،ولی نسال دنبال میرفتم ام عروسی مراسم برای داشتم ومنم بود زنده االن..

 ،اون ازبرادرم کردی؟اون کار چی باما ببین... دنیا آخ. لرزوند ،دلمو بود صداش تو که بغضی.)باشم چهلمش

 اون_پرکرد گوشامو پوزخندش یکارکنید؟صدا چی بامن خواين می_.،جاويد چاکت سینه عاشق از ،اينم ازداريوش

 هیچ به چشمم نمیخواد دلم دنیا بعداز ولی بیارم سرت رو بال اين خودم داشتم دوست. میبوسه داريوشو دست ديگه

 بال. اومد می کش سرم توی ها کلمه...........کلیدوسکوت چرخش صدای درو شدن بسته دوباره.بیفته ای ديگه زنه

 روز بعدازچند که کنم ثابت خودم به خواستم می نگری بامثبت ؟تااالن کارکنن چی بامن خوان ؟؟می باليی ،بال،چه

 بود قرار آگه چون........کشت نمی منو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مطمئنا ؟ کنه کار چی خواد می حاال،خدايا ولی.. میکنه آزاد منو

 خدامخم وای.....منظورش پس.دفرستا نمی واسم پلو وقیمه بدزده منو تا انداخت نمی زحمت به خودشو بکنه اينکارو

 میبره آدم ازسر هوش بوش که طالئیش زمینیای سیب بااون قیمه خورشت وديگه شده کور اشتهام. میترکه داره

 وفکرنفهمیدم حرص زور بیاداز سرم باليی چه قرار*میشد وپائین باال سرم تو جمله يه فقط.نمیکرد تحريک اشتهامو

 می هم خواب هپروتِ عالم تو حتی.اومدم خودم به در شديد بازشدن باصدای اولولی فصل دوم بردقسمت خوابم کی

 افتادواز کار به ذهنم. وببینم میشد نزديکم وآهسته قدم به قدم مهتاب نور زير که رو خشمگین داريوش تونستم

 ومن بود کامل مهتاب.بود کرده کر و گوشم قلبم های ضربه صدای. گذاشتم عقب قدم يه باهرقدمش.جاپريدم

 کاری فکر از تنم. پیرهنش های دکمه به برد دست. ببینم داريوش ترسناک چشمهای تو انتقامو های شعله میتونستم

 محمد مثل شرفی بی آدم خواهر کردم می لرزی؟هههههه،فکر ؟می ترسیدی چیه_...........کرد يخ بکنه میخواست که

 می در لباسشو بودوداشت بازشده هاش دکمه.ندارم باهات ،کارزيادی جوجه نترس. باشه حرفا ازاين تر ريلکس

 منو وقتی که ؟همون ست دنیا باغیرت داداش مردخشمگین، اين يعنی... کرد نمی کار فکرم. ديوار به چسبیدم.آورد

 کردم می تعجب داريوش ازشخصیت بده انجام داشت تصمیم که ازکاری جدای. کرد نمی بلند سرشو حتی میديد

 که کسی اين پس. ونجابتش بود ،داريوش... دنیا وشب روز حرف.میخوردن قسم شاسم رو همه که کسی



 

 

 وگرنه.. موهام سمت رفت دستم آگاه ناخود. درآورد ومقنعمو کرد دراز کیه؟دست ايستاده من جلوی باباالتنهءلخت

 از.اومدم خودم بهو هوا رفت منم جیغ هاش دکمه شدن کنده با که بود مانتوم نوبت حاال. بودم حرفا ازاين تر گیج

 پناه برای جايی متری دوازده اطاق اين تو ومن بود قفل اطاق در.... دونستم ؟؟؟نمی کجا ولی.. رفتم در دستش جلوی

 دنیا جون به تورو. نکردم کاری که من... خدا توروبه آقاداريوش_. افتادم التماس وبه شد سرازير اشکام. نداشتم

 من به........ خورن می قسم رواسمت محل يه که شما. نکن آبروم ،بی برم بزار.. داری دوست که کی هر جون به ،تورو

 خفه پس. مرد داريوش اون شوووو خفه_..........زد غريدونعره شیر مثل........شنید نمی.........، نمیديد اما. کن رحم

 ولی..... میزدم زار...کردم،می ،گريه.. میکردم التماس. گوشهءاطاق کرد پرتم دستشو توی پیچید موهامو.ششششو

 از بدتر داداش ،به........ زنیکهءآشغال ببند دهنتو_....نامرد بودم خواهرت دوست ،من... کن رحم خدا تروبه_ دريغ

 قیامت به ديدار شديم يِر به يِر حاال. گرفتم ،خواهرتو گرفتی خواهرمو گفتم؟گفتم چی ،میدونی زدم زنگ خودت

 خواهر با حالی چه خوام می ببینه که کجاست.تو االن مثل...میکرد میزدوالتماس زار ها چهب مثل جونت داداش ولی...

 حرفای از ،بلکه... گرما از نه.. بودم داغ. ترس از ،بلکه.. سرما از نه... ؟؟؟میلرزيدم. بکنم خوشگلش

 چونمو. بشنوه خواست مین يا شنید نمی. کردم التماس وبازم شدم بلند. بود گرفته وجودمو تموم استیصال.داريوش

 يه فقط لحظه اون تو. صورتم تو پیچید مشروب تند بوی.جلو آورد وصورتشو خودش سمت برگردوند وسرمو گرفت

 که جوری.... توصورتش زدم داشتم که قدرتی آخرين با. بمیرم شده اگه حتی. آبروگی بی از نجات.. خواستم می چیز

 -؛ زدم داد نداشتم دادن دست از برای چیزی.لرزوند ءپشتمو تیره مداو رولبش که زخندی پو ولی... شد خم سرش

 خودمو بودم منم..کنه نمی که کار ،چی دوستش ترين صمیمی با داداشش ببینه که نیست.... دنیا حال به خوشا

 باداداش... بود محمد با بلکه نبود اشغال جاويد اون با دلش یبدون که نبودی قائل ارزش براش قدر اون... میکشتم

 مرگ باعث تو. ندادی اهمیت کدومشون هیچ التماسهای به مغرور تویِ ولی.. بود محمد با عروسی آرزوش تنها. من

 افتادم و رفت ضعف ،دلم بینم تو خورد که اول مشت. ديگه کس نه بودی تو دنیا مرگ باعث. شدی خواهرخودت

 ازاون بعد. رفت در دستم از شمارشِشون ديگه... چهارم.... سوم مشت. بیرون زد فواره خون دوم مشت. مینروز

 تمام.بود آبرويی بی ننگ راحتتراز برام مردن.....بودم راضی قلبم ته از. خورد می وپهلوم شکمم تو که بود لگدهايی



 

 

 فحش صدای بود کرده حل خودش تو وجودمو متمو رونده پیچک يه مثل بودودرد شده قاطی باهم ام وروده دل

 بخوام حتی که بودم ترازاون حال بی. حس وبی میشدم سِر کم کم.... ومن میپیچید اکو مثل سرم هاتوی وضربه

 -.شد بازتاب سرم تو جاويد صدای. کنه نمی حس رو دردی ديگه که لخت گوشت تیکه يه شدم. بدم تکون انگشتمو

 تو.. شده دنیا مرگ باعث برادرِ_درازو زبون بکشمش بزار کن ولم_. بکشی دختررو که نبود اين ما قرار. کن ولش

 داريوش ی ها نفس صدای نبود برنامهءما وکشتن ،خون نبود اين ما قرار کنی؟؟ می خالی خواهرش وسر ودلیت دق

 نزيکتر بودو من سهایالتما.... کابوس وهمون بودم من.....وسبکتر سبک میشدم، سبک... ومن مییومد مقطع و بلند

 بهم لبهام. بود تشنم بازم میخوردم آب چی هر.... بود تشنم....آتیش و گرما وهمون قلبم صدای... .داريوش شدن

 چشمامو. ....++++++++++.کابوس وبازهم خواب بازهم. کرد سیرابم آب خنک های جرعه...... آب... گفتم خوردو

 زنده من.  میرفت رژه چشمام جلوی ها صحنه تمام...... اومد می تلوزيون وصدای بود باز اطاق در...... کردم باز

 رمق بی اونقدر. بستم چشمامو... شنیدم رو قدمهايی صدای.  منننننننن بودم جونی سگ چه.. نداشت امکان بودم؟؟؟

 من قلب شدوکوبش ونزديکتر نزديک ها قدم.میشد بسته پلکهام باز هم خواستم نمی اگه حتی که بودم

 آروم من قلب وضربان...... شدودورتر دور قدمها. کشید باالتر رو وپتو کرد لمس پیشونیمو دستی.............. بیشتر

 باز چشمام.  پايین دراطاق شدن بازوبسته صدای جز نشنیدم چیزی هاروردکردوديگه پله قدمها. شد

 در بايد.برم، بايد...... محمدتنهاست.... ،بايدبرم ادیفرار،آز......... کنم فرار بايد که دونستم می ناخوآگاه........شد

 به و کردم آويزون پاهامو.کردم جمع رمقمو آخرين.  ندارم خالصی اينبار.. بیاد سراغم داريوش دوباره اگه.... برم

 ويواش آروم ها پله از برهنه پاهای با و سرکردم به... ديدم روگوشهءاطاق ام چادرمشکی. اومدم پائین تخت از سختی

 جونم باتموم. بازديدم نیمه و ورودی در و گردوندم چشم. اومد می آشپرخونه از ظروف و ظرف صدای.  پايین اومدم

 برای وقت. افتاد روم روبه وخوفناک کشیده فلک به سر درختهای به چشمم تازه.  بیرون زدم در از صدا باکمترين و

 داشتم سعی هرچی.لرزوند تنمو بند بند سگ پارس صدای.  دوئیدن به کردم شروع خدا بااسم.نبود فکروترس

 . بود نمونده بدنم تو جونی وديگه رفت می تحلیل روبه من قوای و شد ونزديکترمی نزديک پارس صدای بشم دورتر

 سگ که.. پشت به چرخیدم. شد،بربیام می نزديک بهم لحظه هر که سگی پس از بتونم که بودم ازاون خُردتر



 

 

 افتادم زمین روی رمق بی ناامیدو من میشدو بیشتر لحظه هر دندوناش فشار.  گرفت گاز ستمود باپوزهءبزرگش

 غیر کرد می ور ورواون اين دستمو استخون تیکه يه مثل که سگ های باتکون دندونها فشار. کردم ناله وجود وباتموم

 گفت می که داريوش باصدای........ بود پوزش توی هنوز دستم....... ايستاد ،سگ صوت باصدای.  بود تحمل قابل

 بابارقهء..............+++++++++++++++++. آروم آرومِ.  شدم آروم من شدو باز سگ های پوزه)  کن ول دستشو دنی(

 باندی. کردم نگاه دستم به ازدندوناش ودردناشی سگ اون آوری ياد با..... اطاقم توهمون بازم. بازشد چشمام نور

 کی ؟؟؟؟تا. میشه تموم کابوس اين کی پس خدايا.بود معلوم روش بتادين جای که بود شده بسته دستم ساق دور

 بازهم. رفتم در سمت وبه شدم بلند ازجام باکرختی............ شدم خسته خدا به..... کن راحتم و بکش. زجربکشم بايد

 ضعف شدو شل وپام دست.  نکردن دروقفل که موتم به رو میکردن فکر هم دفعه ،اون....... ومهمعل خوب.  بود قفل

 دستام تو سرمو و کردم جمع شکمم تو و پاهام. اومدم پائین و سرخوردم ديوار کنار درو به پشت. گرفت جونمو تموم

 بودم نشسته ديوار کنار درو پشت من اومدوچون قفل تو کلید چرخیدن صدای که گذشت چقدر دونم نمی.  گرفتم

 فرارکرد_. شد بلند لیوان و بشقاب وشکستن سینی افتادن و داريوش فرياد صدای زمان هم.بازشد صورتم تو در

 ؟ نکرده پارس چرادنی پس_.  میشد دور جاويد صدای.  کنه می پارش تیکه االن دنی که حیاط تو برو بدو. جاويد

 داشتم که نیرويی ته با.شن خارج ساختمون از که کردم صبر خش خش و زمهزم صدای.میشنیدم تندو قدمهای صدای

 سمتم به پريد طوری اينجايی؟ پس_. شد بلند داريوش صدای شدم رد پائینی کناراطاق از تا.  رفتم پائین سمت به

 کدو گفتم_. ودب اومده بند زبونم ترس از ؟ بودی شده قائم کجا_.  رفت هوا به ام ناله که گرفت زخمیمو دست وساق

 کرده گم هارو کلمه........ تونستم نمی واقعا. تونستم نمی ولی بزنم حرف کردم سعی.  بده جواب ؟دِ بودی گوری

 دستشو.  اومد نمی زبونم به وحرفا بود فرارکرده چشمام جلوی از ها جمله....... بودم کرده گم صدامو........، بودم

 .گرفت شکل روصورتش پوزخندی. کردم اشاره اطاق سمت به دست با دی؟بو کجا گفتم_ ؛ گفت گلومو رو گذاشت

 شل دستاش کردم؛ التماس چشمام با کلمه يک گفتن از دريغ. بودم عاجز من ولی خورده؟ گربه يا مارگزيده زبونتو_

 پشت و گذشتم واژگون سینی ازروی. دويدم اطاق سمت به داشتم که ضعفی وجود با و کردم استفاده فرصت از.شد

 چی اونجا_ ؛ گفت باتعجب. دروبازکردم پس؟؟؟؟؟؟؟؟ کجايی_ ؛ زد وداد تو اومد سرم پشت داريوش. درنشستم



 

 

 جز صدايی وهیچ بودم کرده هاروفراموش کلمه هجای حتی. تونستم نمی اما بدم جواب خواستم می میکردی؟؟ کار

 و کرد بلندم زور به کشیدو دستمو مچ...اومد مسمت به.لبو مثل شد صورتش شدورنگ عصبانی.  اومد نمی در ازم ناله

 ،ولی تونم نمی..... بگم خواستم می ؟ کنی لوس خودتو خوای می يا جديدِ؟؟ ؟بازی نمیزنی حرف چرا_ ؛ زد نعره

 قفل دوباره سرش وپشت ودر تخت روی کرد پرتم که شد وکالفه عصبانی اونقدر.............. دريغ. کلمه ازيک دريغ

 . بزنم حرف لبهام با تونستم نمی حتی. يومد نمی يادم چیزی بزنم حرف تونم چرانمی که کردم می فکر چی هر.کرد

 جمع به وشروع گذاشت کنارمن تخت روی رو سینی.بازکرد درو دستش توی سینی يه با جاويد ساعت نیم از بعد

 وپشت در شد تموم که جاويد کار.  سرکشیدم رو نوشابه لیوان فقط. نداشتم چیزی به میلی.کرد قبلی سینی کردن

 داره اطاق میکردم احساس.  میشد وتیره باز بیشترازهم لحظه هر که اطاقی و موندم من وبازهم کرد قفل سرش

 شده ضعیف. نیست درست وسط اين چیزی يه دونستم می ولی بودم کرده هنگ بااينکه میاد کش چشمام جلوی

 کردم می وفکر بود پرکرده پامو تا سر خلع احساس. هپروتم تو که ارانگ. بود خماری مثل جديد حس اين ولی بودم

 از نوار عین چی همه. خالی خالی... نبود هیچی سرم تو ولی بود باز چشمام... شدم ولو تخت رو. شناورم فضا تو که

 شديم نماشی سوار.کرد تنم وروسری مانتو يه داريوش.؟؟ شدم اراده بی اينقدر من چرا. میشد رد چشمام جلوی

 که چیه اين. میشم وهوشیار پائین گردم برمی دارم. میشیم هواپیما سوار. داريوش دسته تو دستم. فضام تو هنوز.

 هوا میرم بادکنک يه مثل که ،انگار باال رم می دارم بازم. میسوزه وساعدم دستم به زنه می داريوش؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دست

 دوباره. میبینم معمولی فیلم يه دارم که انگار.. گیجم. میگیره دستاش وت دوباره ودستمو بازمیکنه رو هواپیما کمربند.

 سرم زير نرم بالشت به صورتمو.................. سکوت و میبره خوابم کم کم. ديگه سوزش ويه ديگه هواپیمای يه

 به يکم.کنی جا جابه رو کوه يه میتونی حتی که داری انرژی اونقدر.پامیشی ،سیر خواب از وقتی داره لذتی چه. میکشم

 خوشگل تخت بايه معمولی اطاق يه.ياد نمی يادم کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟هیچی ديگه جا اين. میکنم نگاه اونور اينورو

 که وقته خیلی انگار. هآين جلوی میرم همه از اول و میشم بلند ازجام.بزرگ ءخیلی پنجره ويه توالت میز يه.در تا ودو

 وزير شده الغرتر استخونیم صورت. شدم پژمرده الغرو چقدر. صورتم به میزنم زل باکنجکاوی. نديدم خودمو

 چرا من. نرفتم حموم سالهاست انگار که شده کدر صورتم انقدر. ترک وترک شده خشک لبهام. .گودرفته چشمام



 

 

 میکنم موهام تو دست. بیرون زده ام سینه جناغ استخونای که دمالغرش ؟؟؟اونقدر منم اين ؟؟؟يعنی شدم اينجوری

 ورو میخوره بهم حالم ؟؟ازخودم. کثیفم چرااينقدر من خدايا وای. کردن خالی روموهام چسب سطل يه که انگار.

 هارو پرده و میرم پنجره سمت به.افته می میزنه چشمک بهم ازگوشهءپرده که ای آبی آسمون به نگام برمیگردونم

 نگاه پامو زير. گذاشته فلک سربه خراش آسمون عالم بايه آبی آسمون کجاست؟؟يه ديگه اينجا خدايا. میزنم کنار

 کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟اين ديگه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اينجا کجام من. میره گیج سرم ساختمون زياد ارتفاع واز میکنم

 هنوزم. بینم درمی چارچوب تو رو داريوش و گردونم برمی صدا سمت به مو درچشم به ای تقه باصدای.....ساختمونا

 رو صبحانه شدسینی اطاق ،وارد نه يا آروم فهمید نمیشد که ای باچهره ريلکس خیلی اون ولی میترسم ازش سگ مثل

 تر گرسنه اندازم می میزنه چشمک بهم داره توش که ونیمرويی سینی به نگاه يه. کن ؛شروع وگفت گذاشت میز رو

 بود زده لک چايی برای دلم واقعا خدا وای گرفتم دستم تو رو چايی لیوان. کنم رو ای چیزديگه فکر که بودم ازاون

 قلب قوت من به اينکه جای به بود گوشهءلبش که لبخندی.خوردم داريوش گر شکنجه نگاه زير.. تاته رو صبحانه.

 تو وحرف شد بازوبسته لبهام فقط و نتونستم بازهم که کجاست اينجا بپرسم ازش اومدم.ترسوند می منو بیشتر بده

 در اشتباه حدسم پوزخندبعديش با که پوشوند صورتشو تمام نگرانی موج کردم احساس لحظه يه.خشکید گلوم

 اينجوری اتفاقا. داری دوست هرجورکه باشه.  دربیاری رو زبونا بی ادای کردی قصد واقعا تو اينکه مثل_.اومد

 میزارم بازيا بچه بااين فکرمیکنی که ای ساده اينقدر. بیشتره آسايشم نومبش کمتر صداتو هرچی بهتره واسهءمنم

 هم جونتو داداش وديدی گوشت پشت... خوندی ،کور ههههههه. چیزت همه بی داداش اون پیش برگردی

 در ربهد داره حتما.زد آتیش دلمو يادمحمد................ نمیدونستم ومن بود ظالم چقدر.نشست چشمام تو اشک.میبینی

 بدونی خوای نمی_.رسید گوشم به دور جای يه از صداش. افتاد پنجره قاب تو خراش آسمون به نگام.میگرده دنبالم

 آها_. نظرداشت زير حرکاتمو تموم شده ريز باچشمهای و من به بود زده زل.  سمتش به ؟برگشتم کجاست اينجا

 کاش. شکست دلم دوباره...............شد بلند خندش هق قه. من هستم گیجی عجب. نداری زبون که تو اومد ،يادم

 که باحال جای يه آوردمت. کنی خسته خودتو زياد خواد نمی_. همینه نظرش بازم ببینم تا میشد عوض باهم جامون

 طوالنی مکث يه.....آوردمت. میگم بهت خودم کن ولش اصال.... بزن ؟؟،حدس گفتییییی اگه. نمیديدی خوابتم تو



 

 

 تعجب عالمت عین صورتم کردم احساس که کردم تعجب کلمه اين ازشنیدن اونقدر.،نیويورک يکاآمر....

 تمامشو بعدی اخم که اومد صورتش رو محو لبخند يه صورتم باديدن خلقیش بد باتموم هم داريوش.شده

 خودم ،عکسهای ببرم دست ازاينکه قبل. سمتم کرد وپرت پاکتودرآورد يه کردو جیبش تو دست.شست

 دودو ترس از که چشمهايی ؟؟با چیه ديگه عکسا اين خدايا. بیرون ريخت دونه دونه توش از خونی باسروصورت

 شدو بلند.رونداشت چشمام ديدن تاب واقعا انگار. برگردوند ؟روشو کرده فکری چه ديگه خدايا. بهش زدم زل میزد

 وايستاده رنگ قرمز خراش آسمون روبه هک پنجره قاب تو شو بلند قامت تونستم می حاال رفت پنجره سمت به

 صورت. معمولی معمولی مرد يه. وخپل چاق خیلی ،نه درازوباريک خیلی نه. معمولیه آدم يه درکل داريوش.ببینم

 تنها. آخر روزای بجزاين البته است کرده واصالح مرتب همیشه.... آهان چی، ديگه............ وآم مردونه استخونی

 آدم اين بقدری. وابروهاشه چشم میترسونه ازش سرحدمرگ وتا وآدم میکنه بقیه از متفاوت بشرو اين که چیزی

 ترسناک های باچشم آدم اين کنید فرض حاال. کنم بلند سرمو جلوش نمیکردم جرات من که وخوفناکِ، ترسناک

 چقدراز يادتِ... دنیا آخ.میکنه سنگکوپ آدم.بستن چشماش تو لیزر دوتا که انگار. اااااواويالااااا بشهديگه عصبانیم

 کار ؟؟چی بامادنیا کردی کار چی.میکردی تعريف مهربونیاش واز میخنديدی من هرهربه وتو ترسیدم می داداشت

 ودارم بهش زدم زل که ونستمد نمی خودمم.بودم ديگه عالمِ يه ،توی دنیا فکر تو هنوز من ولی.... برگشت.....کردی

 فکر تو من........ شدم سرخ خجالت ؟؟؟از.شد تموم ديدزدنت_.پريدم متر يه دادش باصدای. میکنم رومرور گذشته

 تا بديد اجازه شد تموم اگه_.کردم جور جمع روتخت و خودم و پائین انداختم سرمو...... چی فکر تو واون بودم چی

 سرش پنجرهءپشت به شو تکیه. بیفته جا برات قشنگ تا بگم بهت ازاول بذار. چیه عکسها اين بدم توضیح براتون

 ديرتر دقیقه چند جاويد اگه که بودم عصبانی ازدستت اونقدر زدی که حرفايی با شب اون_.شد سینه به دست دادو

 دنیا اسطهءبینو که درسته. نبودی ای کاره وسط اين تو میگفت راستم. نذاشت جاويد.بودی شده ،نفله اومد می

 سال چند بیچاره.... میسوزه براش دلم.نذاشت جاويد همین بخاطر. نبودی کار تقصیر تو درکل بودی،ولی تو ومحمد

 جدا مون از رو ودنیا اومد نامردت داداش اون ،ولی بخوره تکون دلش تو آب زاشت نمی. میدوئید دنیا پی که بود

 که زخمی ببر همون بود شده دوباره.. باما کردی کار ،چی دنیا دنیا، اخ ولرزوند دلم صداش توی حسرت.) کرد



 

 

 واقعا. صداش تو نشست بغض يه...... دنیا که بگیريم عقدوعروسی ديگه ماه تا بود قرار_. کنه م پاره تیکه میخواد

 نستممیدو. نبود خواهروداشت دونه يه همین دنیا دار تو که داريوشی حق واقعا... نبود حقش. سوخت بحالش دلم

 بیشتر محمد عشق ولی داشت دوستش دنیاهم.بودم شنیده دنیا زبون از وبارها بارها اينو.داره دوستش چقدر

 نامردی آدم من... نه. اومدم خودم به جاويد حرفای از بعد_....................غريد دوباره.بود وبرادری ازعالقهءخواهر

 که داشت دوستت اونقدر. بودی نداشتهءدنیا خواهر مثل که تويی از اونم.بگیرم خواهرش از برادرو تقاص که نبودم

 معرفت بی داداش يه جای به میشد چی میگفت شوخی به وقتهايی يه.نزديکترِ من به خواهرم از مريم میگفت همیشه

 کردی کار چی دنیا آخ. شد بارونی منم چشمهای. گرفت حسرت رنگ صداش و نگاهش. داشتم مريم مثل خواهر يه

 انداختم ازت عکسهارو اين آوردمو دوربینو. اومدم خودم به زدم زل خونت جنازهءغرق به که ساعت بعدازنیم_....ابام

 رد ببینه هرکی... شاهکاریِ عکسهای که واقعا. جونت داداش دست به رسوندم فرداش و کردم ظاهرشون زود.

 بدم تحويلش تو جنازه حداقل که زد زدوزار زنگ محمد.شده نفله عکس توی دختر میشه باورش.. خورنداره

 ازش خواهرشو پس بود گرفته خواهرمو.... بود يکی حرفم ولی.بسوزه براش دلم بود مونده کم ديگه آخرش.

 وجدان عذاب درد قشنگ بیفتهمحمدم آسیاب از آبها تا دارم نگهت سالی چند ويه بمونم همونجا خواستم می.گرفتم

 تر زبل ديدم... کردی فرار خونه از وقتی ولی. کشیدم زجری چه وقتِ چند ينا تو وبفهمه کنه ودرک خواهرش مرگ

 کردماز دالر خونهءپدری جز به داروندارمو وتموم فروش برای گذاشتم رو خونه........ کردم فکرمی که هستی اونی از

 پرواز شبش.............. تهس ويادت ر شدی قائم که روزی............ کردم جور قالبی وويزای پاسپورت برات ورم اون

 دکترای که دونی می. نکردم ريسک بری در بازم ممکنه ديدم وقتی ولی بودی بیهوش موقع اون تا. داشتیم

 متوجه مزشو میشد نوشابه قاطی وقتی که بودم ريخته نوشابت توی کننده حس بی مادهءمخدرو يه.دارم داروسازی

 جنازه يه با فرقی ولی.... بودی بیدار.میومدی باهام خواستم می جاکه هر که وخماربودی گیج اونقدر اونم نمیشديبعد

 امريکارو اقامت تا کردم جمع مو نقدينگی ،تموم بیايم اينجا ازاينکه قبل. گذروندی هپروت توی مسیرو تموم نداشتی

 عنوان به خواستم می.............. داشتم قبل از آپارتمانم اين.  شدم دارو کار وارد بودم آورده که ای سرمايه با بگیريم

 اخالق با دوقلووشو داداش و رفت قبلی آدم اون انگار.... غران شیر همون شد دوباره.دنیا به بدم عروسی کادوی



 

 

 برق... آزادی بعد به اين از یول داشتم نگهت االن تا..... تو سروقت يام می غريد؛حاال.خودش جای گذاشت گندش

 . شرط يه به فقط_ گفت زدو پوزخندی.دوئید چشمام تو خوشحالی

 ....... شرط يه به فقط_

 .کردم تائید باسر

 چون شده من نفع به دفعه اين هرچند. بزنی حرف ياباهاش وببینی محمد نداری حق عنوان هیچ وبه وقت هیچ_

 .... خورده خانومو سرکار زبون ،آقاموشه

 ................. خنده زدزير وهرهر

 . میخنده نداشتهءمن ريش به داره پرو پررو حاال انداخته هچل تواين منو خودش مروت بی

 .لرزيد نگاش از بدنم ستون چهار ام فاصله ن همو از چشمام تو زد وزل اومد بند ای دفعه يه خندش

 و گرفتی تماس باهاش هرطريقی به ببرم بو اگه. بمونی باقی مرده براش که بهتره پس. مردی تو فکرمیکنه محمد_

 .کنم می و،تموم داشتم باهاش که رو ناتمومی کار و گردم ،برمی ای توزنده که فهمیده

 .داشتی محمد نام به داداشی که کن ،فراموش داری دوست گلتو داداش واقعا اگه پس

 سر محمد که ريخته ورفیق دوست ورم و دور انقدر ولی سرِدنیام اين که درسته بزنی دور میتونی منو که نکن فکرم

 .بشم ،خبردار بده تکون

 )....... گزينهءبعدی سراغ ،میريم اين از اين

 . بودم حرفاش شک تو هنوز. نشست مقابلم عسلی میز روی دوباره جداشدو پنجره از

 ديدم؟؟ نمی محمدو وقت هیچ ديگه يعنی

 چی خدايا. پناهم ،پشتو من ؟؟؟محمد میاد محمد سر به چی.خورده رقم مونبرا که سرنوشتیه چه اين.... گرفت دلم

 میکنم دق دوريش از خودم نرم اگه و ومیکشه محمد برم ؟؟اگه. کارکنم

 .بری ازاينجا تونی ومی آزادی که ،،،،،گفتم تو واما_

 اينکه اول بیشترنداری راه دوتا تو خودته با انتخاب هرحال به ولی. باشی داشته اينجا رو کسی که کنم نمی فکر البته



 

 

 ...، بری جا اين از

 . مرده نامی داريوش میکنی وفکر کنی نمی نگاه سرتم پشت رفتی جا اين از اگه که

 ،مجبور نداری خريدن وغذا کردن زندگی برای وپولی موندن برای جايی چون بیرون در اين از بذاری که پاتو هرچند

 . بدی تن خفتی هر به میشی

 برای ای وپله پول يه کندن وجون دوزدن سگ باکلی وبتونی نخوری ونامرد ناتو آدمای تور به که اگه مدت يه زا بعد

 ،،، ايران برگردی و کنی وجور جمع خودت

 داد؛،، کردوادامه مکثی يه

 ،پس بری تونی نمی میشناسه محمدو که ای ديگه کس هر يا محمد پیش چون.... اولت سرجای گردی برمی تازه_

 . بگذرونی زندگیتو سگ يه مثل و کنی واجاره يل قرب يه بیاری شانس خیلی ،اگه اگه بازم و بگردی جا دنبال بايد

 نیوفتی انسان بدن اعضای وفروش خريد وباند فساد های خونه و دارودستهءقاچاقچیها تو که درصورتیِ اينا تازه

 . بسازن عوضی آشغال يه تاازت

 من کن فرو گوشت توی اينو. میکنم خورد پاهاتو جفت قلم برگشتی وپشیمون رفتی اگه چون بکن فکراتو خوب پس

 . نمیدارم نگه خونم توی آشغال

 .... دوم راه واما

 داد امهواد انداخت بودم کرده جمع رو خودم گوشه يه میگفت که ای آينده ترس از که من به نگاهی نیم

 ......... بمونی اينجا اينکه دوم وراه_

 کارمی ديگه وچیزهای ولباس خواب جای برای... شدی موندنی اينجا اگه اينکه اول... داره خودشو شرايط البته که

 هم آب حتی اجازهءمن بدون اينکه ودوم بدم رو يکی تو خرج که ندارم مفت پول من چون... میکشی وزحمت کنی

 . خوری نمی

 ومثل پائین میندازی وسرتو ايرانِ اينجام کنی می فکر. بدی انجام توش بخوای کاری هر که نکردم باز کاروانسرا نم

 . میکنی زندگی اصیل ايرانی دختر يه



 

 

 که شب ،تا باشه آماده صبحانت بايد صبح ونیم هفت.... کنی نمی ونوز ناز پس... عهدهءخودتِ به خونه کارهای تمام

 . میکنی درست وشام میرسی زندگی ونهخ به گردم برمی

 ،،، مرتب زندگی وخونه باشه راه به چايیت..، چیده ومیزت باشه آماده شامت بايد شب هشت ساعت رإس

 . ببینم شام سرمیز نامرد محمد اون فتوکپی که و قیافت خوام نمی چون... میکنی گم گورتو بعدم

 . دارم وهواتو میدم راکخو وخوردو خواب جای بهت کنی می که کاری درمقابل

 و پارتی به رفتن و پسرداشتن دوست البته... بکنی میخواد دلت که هرغلطی تونی ومی مرخصی هم يکشنبه روزهای

 . نمیشه شاملش ای ديگه گوه گندو وهر مشروب خوردن و ديسکو

 ؟؟ چرا دونی می.باشی خونه بايد هم تاريکی از قبل

 . مدار نمی نگه خونم تو آشغال من چون

 پس.. داره بسته مدار دوربین حموم و توالت جز به خونه تموم... باشه بهش حواست بايد که هست هم ديگه چیز يه

 کن بیرون سرت از رو خرابکاری فکر

 بزنی،،،با دور منو بخوای و بیايی سوسه برام بخوای که روزی از وامان... ببینم ورفتارتو اعمال تونم می لحظه هر چون

 . بیرون میکنم پرتت خونه از اردنگی يه

 ...................ها کش وآدم ها فاحشه....ها قاچاقچی.... ها فروش آدم شهر... نیويورکه اينجا... میگم بهت بازهم

 .کنی درست مشکل ءمن واسه ونخواه باشه کارت به حواست کنی زندگی درست میخوای اگه پس..

 .بکشی سرک کارم وتو بپلکی ورم و تودور که دارم خووش نه ردارمکا تو به من نه... گفتم که ازچیزهايی غیر

 برای چیزی يه هم ،بعد بگیر دوش ويه حموم برو. صبح ده ساعت ؛االن گفت و انداخت نگاهی ديوار روی ساعت به

 .هستم تصمیمت ناهارمنتظر بعداز. کن درست ناهار

+++++++++++++ 

 .؟؟ رفت شدو تموم داشت ارزش برام که چیزايی اون تموم شد؟؟ تموم يعنی. وگنگ بودم گیج

 کنم حبس روانی آدم بايه ديواری چهار تواين خودمو بايد حاال کنم فرار کردم سعی همه ؟اين بکنم بايد کار چی



 

 

 .؟؟ من سرنوشت اينه خدايا.؟؟

 وخاريی خفت همچین به و بکنم داريوشو کلفتیِ بخوام که برسه جايی به مکار روزی يه کردم نمی فکر وقت هیچ

 .بیفتم

 ...... میموندم بايد. چیه جوابم که میدونستم خودمم

 . بکشم بیرون آب واز گلیمم بخوام که بودم ازاون تر کس تنهاتروبی وپیکر در شهرِبی تواين من

 و میديدمت بار آخرين برای کاش......... شده تنگ برات مدل محمد آخ.... گرفت جون ذهنم تو دوباره محمد ياد

 . تنگ خیلی بود، شده تنگ براش دلم میکشیدم بو تنتو عطر تامیتونستم

 اطاق درِدوم سمت به شدمو بلند بودم نکرده کاری هیچ ومن بود ونیم يازده ساعت. کردم نگاه ديوار روی ساعت به

 رفتم

 اينکه از قبل.... نداشتم لباس که من ولی... دربیارم لباسهامو تا بردم دست. مجداداشت وحموومِ دستشويی خداروشکر

 آستین تیشرت بايه ساده جین شلوار يه.تو اومد دستش تو بالباسهای وداريوش خورد در به ای ،،تقه برم بیرون در از

 . کوتاه

 . بیرون ورفت تخت رو گذاشت رو لباسها حرفی هیچ بدون

 . بودم نگران بازم ولی بیارم در لباسهامو وبعد دروببندم اول که بود حواسم. رفتم ومحم سمت به و برداشتم

 ...... نکنم فکر باشه؟؟؟نه گذاشته دوربین حمومم تو نکنه

 .... حرفاست اين تراز سنگین داريوش

 . میگذره کلش توی چی دونستم نمی و شناختم نمی داريوشو واقعا من... گرفتم گاز و زبونم

 پناه بی ؟چقدر کارکنم چی ؟خدايا بکنه تجاور بهم بخواد دوباره موقع يه نکنه... کرد يخ تنم تموم اول شب وریبايادآ

 . شدم درمونده و

 از دونه به دونه زندگیم تلخ واقعیتهای. دارم نگه خودمو تونستم نمی ديگه. سرد آب زير رفتم لباس وبا کردم باز آبو

 . بگیرم رو اشکم سیالب جلوی بخوام که بودم ازاون ناتوانتر من ردمیشدو چشمام جلوی



 

 

 . آب های قطره به زدم وزل بود شده خشک اشکام..... گريه کلی از بعد. میکردم بدبختی احساس واقعا

 . اومدم خودم میخوردبه حموم در به که ای باضربه که بودم خودم حال تو

 کردی؟ خالص شرت از ومن سالمتی به و کشتی خودتو ؟نکنه میکنی غلطی چه داری_

 باهاش وبايد منه زندگیِ اين بعد به اين از که کردم قبول تلخی تموم وبا اومد درد به مهری بی همه اين از قلبم

 .بسازم

 نشنوم کلفت حرف.. اين از بیش تا کوبوندم در به بامشت

 يه توی میچکید ازشون آب هنوز که موهامو. کردم تنم لباسامو حموم، همون توی و شستم و خودم زود

 .پیچیدم حولهءکوچیک

 . جامیزنه که نباشم کسی من باشه اين من زندگی قرار اگه که کردم جزم رو عزمم بیرون اومدم حموم از وقتی

 انداختمو باال هامو شونه. تونستم نمی بازم میکردم سعی هرچی... بود نزدنم حرف میداد زجرم واقعا که چیزی تنها

 . داخ دست به سپردم خودمو

 غربت سوم قسمت

 مواجب جیره بی کلفت يه وشدم کشتم خودم وتو مريم اون بیرون اومدم ازاطاق وقتی

 . آشپزخونه تو پیچیدم گذشتمو بود توش هم ديگه در يه که کوچیک راهروی ازيه

 . نداشتم توقع ای ديگهچیز غیرازاين ازداريوش... بود ومرتب تمیز

 .گاز روی جوش آب قابلمه ويه بود اماده میز روی ماکارونی های وسايل

 هنوز که بزنم گول خودمو میتونستم... نبود سختی کار میکردم آماده رو غذا که بودم خودم همیشه که منی برای

 نمیشناسم که داريوشی واين کجا من محمد ولی... میکنم محمد برای کارارو اين ودارم توخونهءخودمم

 .....................کجا

 . روشستم اضافه ووسايل گذاشتم دم رو ماکارونی و کردم اماده رو ماکارونی مايع.  کار به کردم شروع

 . انداختم اطراف به نگاهی باکنجکاوی و اومدم خودم به تازه



 

 

 خوابه دو میکنم فکر. اومد می چشم به ودلباز گیر نور داشت که بزرگی های واسطهءشیشه به که بود مرتبی آپارتمان

 . معمولی وتصويری صوتی سیستم ويه راحتی مبالی. دلباز پذيرايی يه با بود

 يه که داد من به لذتی چنان میديدم خونه های پنجره تو از که ای وصحنه قمیشی سیاوش وترگ گل آهنگ صدای

 .بخش ءلذتخلسه يه به ورفتم دراومدم ها مردگی دل همهء از لحظه

 زالل آبیش رنگ اونقدر.آبی آّبیِ وآسمون کشیده بفلک سر وبرجهای بود خراش آسمون کرد می کار چشم تا

 ام گذشته خاطرات به رفتم لحظه ويه داد جال و روحم که بود ودلپذير

 . قمیشی وتگرگِ گل اهنگ همیشگیش وانتخاب قمیشیِ صدای عاشق داريوش میگفت همیشه دنیا

 میگفت که کردم می تحمل رو دنیا مزخرف های تیکه ومدام میدادم گوش وزياد اهنگ اين منم ها اونموقع

 ).... هستی خودمون عروس سر اخر میخوام چی خدا از ديگه.. جوره هم با سلیقهءتووداداشم(

 یگیریم هابرام لقمه ازاين باشه اخرت بار که اومدم می در ازخجالتش مخش تو اساسی مشت يه با من هم همیشه

..... 

 .....بودی خواهرم توعین........دختر شده تنگ برات دلم... دنیا اخ

 ؟ نبودم دوستت من مگه.؟؟؟ بدی انجام اينکارو میخوای نگفتی بهم چرا

 نبودم؟ ؟؟؟؟همدمت نبودم خواهرت

 ؟؟؟ کردی کار چی باما..  دخترهءديوونه ؟؟ببین ومحبت رابطه همه اون شد چی پس

 ..... ديوونه ورفت کرد ول وچلش خل داداش اين وبا من.. نامرد. سرخاکش مبر نتونستم حتی

 دستش توی اب لیوان يه وکه داريوش و سربرگردوندم... دراومدم هپروت از يخچال دينگ دينگ باصدای

 . ديدم آشپزخونه تو میکرد خودنمايی

 ای وجذبه میترسیدم ازچشماش شناختم و داريوش که وقتی از.. بود وجودم توی ترس اين... میترسیدم ازش هنوزم

 . شدم سقف زيريه باهاش زندگی به مجبور حاال ولی.. کنم قائم ازش همیشه خودمو میشد باعث بود چشماش تو که

 .منه حکايت خبرنداره فرداش از آدم ؟؟؟؟؟؟واقعا ايه بازيه چه اين خدايا



 

 

 . برم رژه چشماش جلوی شب تا صبح از بايد حاال بودم داريوش از فرار درحال همیشه که منی

 . روم جلویِ ای شیشه خراش ن آسمو به زدم زل و برگردوندم سرمو

 .زد يخ تنم تموم زدو سرم تو جرقه يه.... پیچید کمرم دردتو دوباره.... ندادم کشید،اهمیت تیر کمرم

 نمی ؟؟؟؟؟باورم اسیرم داريوش دستای تو که روزه بیست االن بود؟؟؟؟يعنی شدن ادتع وقت چه االن آخه خدايا

 ....... شه

 میز روی آهان...... ديدم جايی يه کاغذی بستهءدستمال يه يادمه.... کردم می فکری يه بايد نبود خوردن غصه جای

 .بود آشپزخونه

 ......و بود روشن شلوارم. نداشتم فکرکردن وقت ولی بود خونه آشپز تو هنوز داريوش

 . بکنم تونستم نمی فکرشم حتی

 . حموم تو وپريدم خواب اطاق سمت دوئیدم و قاپیدم رو کاغذی وبستهءدستمال میز رو انداختم دست باعجله

 ؟ کی تا ولی میافتاد راه اين با کارم فعال

 . بیرون ومدما اطاق از.... نبود نه. گشتم وخودکار ورق ودنبال رفتم توالت میز سمت به

 می بهم جارو همه که من به بود زده وزل بود وايستاده آب لیوان همون با آشپزخونه گاهی در دم متعجب داريوش

 . ريختم

 . ...نبود هم اشپزخونه و پذيرايی تو نبود.... میخوام ،خودکار خودکار خدايا

 .شد ینم پیدا توش کاغذ خودکارو يه گی گنده اين به ،خونه اااااااااااااه

 . تو پريد سرم پشت فشنگ مثل داريوش که بعدی خواب اطاق سمت رفتم

 ؛ ونوشتم برداشتم میزو رو جیبی تو وتقويم کردم پیدا رو خودکار ورقها الی والبه کامپیوتر میز روی

 . واجبه. خريد بريم بايد_

 ؛ نوشتم دوباره. بود گیج هنوز. جلوش گرفتم

 . واجبه زودباش خدا ترو_



 

 

 دم ومبهوت گیج داريوش. کردم می عجله بايد بودولی خوب لباسام. کردم خاموش رو ماکارونی وزير بیرون پريدم

 .میکرد نگاه ومنو بود وايستاده اطاقش در

 ؛ نوشتم نداشتم کردن تلف برای وقت... شدم عصبانی

 . بجنب خدا ترو. فروشگاه بريم بايد... دارم واجب کار باش زود... کن عجله_

 اومد خودش به خدا شکر. کشیدمش و گرفتم لباسشو استبن

 ...... ،دروبست.... من تعجب درکمال ولی

 ؟؟ بريم ياد نمی چرا ؟؟؟اين چی يعنی شدم شل

 چی غريبه مرد اين با من حاال بود؟ شدن عادت موقع چه خدايا. زمین رو ونشستم سرم پشت ديوار به دادم تکیه

 ؟ کارکنم

 . بیرون اومد دستش تو وسوئیچ کرده عوض لباسهای با داريوش که بودم فکر تو

 ...............جورشد. چاکرتم خدايا

 ........... که نبود تا دو يکی هام بدبختی آخه.....واال ؟نه آفريده ترازمنم بیچاره خدا يعنی

 میگرفت و رمقم متما وخونريزی ودرد میشم موت به رو که افتم می خونريزی چنان به ام قاعدگی اول روز سه دو تو

. 

 . بود ريخته بهم واعصابمم بود نشده خوب هنوز ام جسمی وضع که شرايطی اين تو اونم

 شديم وجور جمع هیوندای يه سوار پارکینگ تو. افتادم راه سرش پشت و برداشتم تقويم خودکارو و انداختم دست

 . ونبیر وزديم

 ............... ديدم. ديدم. گشتم می بهداشتی لوازم يا فروشگاه دنبال و میگردوندم چشم

 .کشیدم داريوشو کت آستین

 گفت سمتمو دوئید. بودم وايستاده درفروشگاه دم من بجنبه خودش به تا

 ؟ گردی می چی دنبال_



 

 

 ؛ نوشتم.تو رفتم و کردم دروباز ؟فقط بگم چی بهش آخه

 . میام االن من _

 ؟؟؟؟. بدم پولشو جوری چه حاال ولی کردم پیداش. کردم گشتن به شروع رو ها قفسه توی سريع

 . میشدم وسفید وسرخ بود دستم تو بهداشتی بستهءپد..... خجالت از میشم آب دارم خدايا

 انواع با تیبهداش پد معدن جلوی که من داشت فايده چه ولی کردم قائم سرم پشت رو بسته زود داريوش باصدای

 . بودم وايستاده ورنگارنگ واجور جور وشکالی واقسام

 .پائین انداختم سرمو......بماند.......... کشیدم چی من، جای بزاريد خودتونو

 ؛ میکرد،گفت خودنمايی خندهءفروخورده يه تهش که وباصدايی جلو اومد داريوش

 اينجايی؟؟ تو_

 داد ادامه و انداخت بودم گرفته سرم پشت که من دست به نگاهم يه و اطراف به نگاه يه

 دنبال برو تو. بندازی راه نبود الزم بازی باند جیمز اينهمه. گرده می چی دنبال کردم فکر حاال. میگفتی زودتر خوب_

 . میکنم حساب خودم ،من الزمه شام واسه که چیزايی

 . فروشگاه يه ديگه سمت ودوئیدم گذاشتم جاش سر رو بسته جوری چه نفهمیدم که کشیدم خجالت اونقدر

 شعله صورتم از کردم می احساس میشد مگه ولی... نیارم خودم روی به و چپ کوچهءعلی به بزنم خودمو کردم سعی

 . بیرون میزنه داره

 ور اون کرد روشو و سمتم گرفت بود دار طرح پالستیکِ يه تو که رو بسته.... داريوش سمت برگشتم اسمم باشنیدن

. 

 .کرد اشاره کوچیک در يه سمت به داريوش که میگشتم دستشويی دنبال مچش با

 . هست چیز همه به حواسش خدايا... شد بلند کلم از دود

 و خوش آقا بعلللللللللللللله ديدم که بیرون اومدم شرمندگی دنیا ويه آسوده خیال و بال فراق با شد تموم کارم وقتی

 . بنده عرق از خیس صورت به زده وزل التتو روی روبه ديوار به داده تکیه خرم



 

 

 . نمیگم چیزی داد دست بهم لحظه اون تو که متفاوتی های حس از ديگه

++++++++++ 

 . میشه نصف داره کمرم کردم می احساس. میکنه دردی چه کمرم که فهمیدم ،تازه اومديم بیرون که فروشگاه از

 . وايسم پا سر تونستم نمی حتی. ودمب نشده ناراحت اينقدر خودم بودن دختر از حاال تا

 . کرد روشن وماشینو گذاشت ماشین وتو خريد های بسته داريوش

 . خوام می ؛مسکن نوشتم فقط دفتر روی. بود بريده امونمو درد

 آب يه عقب ازصندوق دراوردو مسکن قرص هبست يه کردو باز درداشبوردو داريوش. بود ريخته خجالتم ديگه

 .آورد معدنی

 . کردم فکر فاجعه عمق به شدوتازه بهتر حالم دقیقه ده از بعد خوردم که و مسکن

 ؛ گفت داريوش. بود لباس فروشگاه يه. دراومدم فکروخیال از ماشین توقف با

 . داريم خريد پائین برو شدی موندنی معلومه که اينجور

 هَپلی چه ببینید ديگه بودم نکرده عوض وقته چند اين تو زيرمم لباس حتی من. بود لباس خريد وقت واقعا که الحق

 .من بودم شده

 و دستم وداد جداکرد تارو چند ازمن پرسش يه حتی بدون داريوش... بود وارنگ رنگو شلوارای بولیز پر طبقهءاول

 گفت

 . خوبه سايزشون ببین کن پرو برو_

 . بود منتظر سینه به دست ،که داريوش به نگاه يه و کردم لباسا به نگاه يه

 چشممو اول از که لباسهايی سمت به رفتم و داريوش بغل تو گذاشتم رو همه بااخم و کردم لباسا به نگاه يه بازهم

 . بود گرفته

 . میکردم انتخاب خودمم پس بپوشم لباس من بود قرار اگه

 انتخاب داريوش که لباسايی ولی... بپوشم گردنی پشت وتاپ کوتاه امند بخوام که نبودم جلفی آدم من چند هر



 

 

 . بود ورنگ سلیقه آخر ديگه بود کرده

 . پرو اطاق تو چپیدم برداشتمو جین شلوار تام چند و معمولی تیشرت تا چند

 رد و ها بعضی تائید از وبعد میدادم نشون من به بود زده ،زل هم تو های باسگرمه که آقا به پوشیدم که هرکدومو

 . برداشتم شونو تا چند ديگه های بعضی

 . بدم سروسامون ورهمو درهم موهای اين که سرگرفتم گل سرو کش تام چند

 که.... بگیرم زير لباس دستم چند يه بتونم تا بودم تنها خودم کاش کردم می فکر باخودم داشتم... طبقهءباال به رفتیم

 . افتاد میرفت تشسم به داريوش که ای غرفه به نگاهم

 تواين اينقدر میشناسم من که داريوشی کردم فکرنمی.شد قرمز لبو مثل صورتم شدمو داغ کردم احساس دوباره

 .دارم الزم چیزايی چه که دونست می خودش که کردم دعاش کلی ورم اون از باشه ريلکس مسائل

 . کنه کمک انتخاب تو من به تا خواست ازش یانگلیس وبه کرد سالم بود باز بناگوشش تا نیشش که فروشنده زن به

 که بود ورون غلیظ اونقدر داريوش لهجهءقشنگ ولی بودم يادگرفته حدی تا رو انگلیسی زبان ايران تو که درسته

 .نشد حالیم حرفاشو از کلمه يک حتی

 .گذاشت تنها رو وفروشنده ومن رفت ای ديگه سمت شدبه راحت خیالش اينکه از بعد خداروشکر

 . دستش دادم رسیدشو شدن وبنفش آبی سرخو کلی با و کردم انتخاب خانم اون باکمک و زيرام لباس

 .کردم کم وزن کیلو اندازهءده به امروز که دخترونه وحیای شرم اين از امان

 . شدم ولو عقب صندلی رو کردم باز درماشینو تا که کردم بدوبدو و خوردم حرص امروز اونقدر

 تونستم فقط بود نمونده تنم تو جونی ديگه خونه به برسیم تا....بودم موت روبه واسترس ازدلهرهو نمیکشیدم ديگه

 .شم وبیهوش کنم گوله پتوم تو وخودمو برسونم تختم به خودمو

 . شبه هشت ساعت وای داختمان ساعت به نگاه يه. شدم بیدار شکمم رفتن ضعف و کمرم تو بادرد

 توش از تلوزيون آروم صدای که پذيرايی سمت شد،رفتم باز قشنگ که وروم رنگ.... توالت تو وپريدم پاشدم جنگی

 . اومد می



 

 

 . میديد تلوزيون داشت من به پشت داريوش

 تو بود رفته سره يه ظهر یماکارون ،قابلمهء کردم باز يخچالو در.... بود خالی ، کردم آشپزخونه گاز روی به نگاه يه

 .يخچال

 ........جهنم ؟به نیست؟؟؟؟؟ خودشم شکم فکر به بشر چی؟؟اين يعنی

 .. بشه الغر بازوهاشون میخوان. پزدارن بخار بروکلی با وسبزيجات ماست رژيم آقا حتما

 . لبم رو اومد گشاد گلو لبخند يه الغر بابازوهاوپاهای داريوش تصوير از وای

 ،زهره بود وايساده آشپزخونه اپن پشت که داريوش صدای شنیدن از لحظه يه که بود وبانمک بامزه ويرتص اين چنان

 .قلبم رو گذاشتم ودستمو شدم ترک

 . شده بحالت خوش و گذشته خوش بهت خیلی که بینم می_

 . رفت نمی توقع ازم غیرازاين بودم منم میزدم باد خودمو و میکردم استراحت شب تا ازصبح اگه

 . خودمی ريش وبیخ بمونی گرفتی تصمیم معلومه که اينجور

 روزمین کاری وببینم بیام میخوام فقط... نمیزنم خونه اين تو وسفید سیاه به دست فردا از ولی... گذشت که امشب

 ..........اونوقت مونده

 داد؛ اذامه شدو خم اپن روی

 . .بندازم راه واينجانوانخانه کنم ءمحمد یکهکوچ آبجی خرج... ندارم مفت يا پول من. وتو میدونم من_

 .تیرکشید يهو که کمرم درد با بود مساوی واين ترسیدم هیبتش از لحظه يه واقعا

 . اومد بند درد از نفسم. شدم خم پاهام رو پهلومو به رفت دستم ديگه وقتای مثل خودآگاه نا

 اکروبات مخم رو مدام هم angry مستر تازه دممی دست از دارم بازم و دادم دست از خون اونهمه معلومه خوب

 .میکرد بازی

 رو داريوش دست اون از قبل ولی شدم بلند جام از مسکن دنبال و کردم ای ناله. بود غوز باال غوزه واقعا ديگه اين

 .ديدم روم جلوی بابستهءقرص



 

 

 .بود ريخته خجالتم ديگه که بودم ديده داريوش از بینی پیش قابل وغیر غرب عجیب چیزای وقته چند اين تو اونقدر

 .باال فرستادم باهم رو ،دوتا آب لیوان يه با قاپیدمو دستش از رو بسته

 ؛ گفت جا همو واز پذيرايی سمت رفت باشم راحتتر اينکه برای هم داريوش

 .سرکار برم زودبايد صبح فردا. کن روداغ غذا زودتر_

 وجود ای ديگه فرار راه پس. اينه بعد به اين از من زندگی. راه اون به زدم خودمو و کردم آشپزخونه گرم سرمو

 بسازم و بسوزم وبايد نداره

 فهمم می حاال.  میگذره کردم باز خونه اين تو چشمامو که روزی اون از ماه دو اول قسمت) ها شب شنبه( سوم فصل

 از قبل صبحها..  بامن اونم و اومدم کنار اداريوشب.  غلطک رو افتادم بعد به روز ازاون..........  تنهام واقعی معنی به که

 کارای به ظهر تا.  سرکار وبرن کنن میل صبحانشونو آقا تا اطاقم تو ومیرم و میکنم آماده رو صبحانه بیدارشدنش

 که داره کار چقدر قفله هم اطاقاش از دريکی تازه که نودمتری آپارتمان يه مگه...........  رسیدنی چه اما میرسم خونه

 کنم مرتب اطاقشو بود قرار که هروقت اومد برمی عهدهءخودش از وخوب بود تمیزی آدم کال داريوش.  بدم انجام

 بود خونه تو که ای گوشی تنها بودو جداکرده رو خونه تلفنهای تموم.  گردگیری يه و جارو يه جز نداشت کاری

 از کردم می احساس................  داشت خود جای ديگه که تابشم لب. میبرد باخودش اونم بارفتنش که بود وبايلشم

 پاداشت يه داريوش مرغ.  اومد برنمی ازدستم کاری.  سوختم می آزادی يکم ودرحسرت افتادم عقب تکنولوژی

 تو يابايد میکردم حبس اطاقم تو خودمو بايد که بود وقتی چون.  بودم کمتر خونش توی کلفتم يه از واقعا ومن

 به ازخونه کردم نمی جرات روداشتم خونه کلید بااينکه نبود که هم وقتايی.  میکردم گرم خودمو سر آشپزخونه

 بودم رفته کش داريوش کتابای از و داشتم عالقه بهش که بود داروهايی ديکشنری دلخوشیم تنها.  برم بیرون تنهای

 خبر منم خوردن اب از بود گذاشته کار خونه جای همه که ای بسته مدار دوربینای نعمت به ريووشدا هرچند .

 زير عصر به عصر که بود خونه ودلباز قشنگ تراس کردم می حال باهاش همه از بیشتر که چیزی..... واما... داشت

 خورشید غروب.  خودم حال تو میرفتمو میکردم ولو توش وبساطمو بغلمو زير میزدم وکتابمو چای فالکس يه اندارو

 بود تنها آسمونش وپرسروصدا،،،،،ولی بود شلوغ نیويوک.  بپیچه موهام توی باد میدادم واجازه تماشامیکردم وبالذت



 

 

 رو گذشته روزهای وحسرت دلتنگی ازکلی بعد میکرد غروب که خورشید.  ديگه جاهای همهءآسمونهای مثل

 کردن آماده میزو چیدن هم بعد.  شام سراغ میرفتم میکردمو جمع بنديلمو،بارو خیس و سرخ وچشمای خوردن

 با.  میخورديم محض سکوت تو و شام دومون هر میشدو بسته منم اطاق کلید،،،،در باچرخیدن. خودم غذای سینی

 ظرفا باشستن خودمو میشدم آشپزخونه راهی و برمیداشتم مو سینی منم داريوش اطاق يادر تلوزيون صدای شنیدن

 بود گذاشته برام که ای اولیه اصول روی شدت به داريوش.  میکردم سرگرم داريوش فردای غذای کردن يادرست

 تر افسرده هرروز بودومن اومده سراغم به تنهايی مخوف غول. اومد نمی کوتاه خودش مواضع از قدمم ويه بود مقید

 .میکردم روشنش تنهايی از دراومدن برای که.... نتلوزيو وز وز وصدای وآه اشک بود شده کارم. میشدم قبل از

 کرده زندونی منو قصد از میکردم فکر وقتها بعضی.  اورد نمی روش وبه میديد لحظهءمنو به لحظه شدن آب داريوش

 فرداشب....کردوگفت؛ صدام که بود شب جمعه روز بعدازدوهفته. بشه آروم من رنج باديدن داغديدش دل که

 ازحرفاش. کنم قفل شب آخر ودراطاقمم بخورم روزودتر وشامم کنم مرتب رو زندگی ؛خونه گفت.  داره مهمون

 کلید صدای وباشنیدن کردم کارهامو معمول طبق فردا صبح.  دادم تکون باشه معنی به سرمو ولی سردرنیاوردم

 . ببینم داريوشو تهایدوس داشتم دوست خیلی.. در به چسبوندم گوشمو.  کردم قفل سرم دروپشت و اطاقم تو پريدم

 وزدن در زنگ که بود گذشته داريوش اومدن از دقیقه ده......  مهمونی يه برای بود زده لک دلم وقته چند تواين

 اين تو منم چرانخواست آخه.... بودم در اونور منم کاش ای. شد خنده وصدای پرازهیاهو ،،،،،،خونه در شدن وباباز

 زن های خنده صدای ؟؟ کنه معرفی بقیه به منو خدمتکارهم يه عنوان به حتی تخواس نمی يعنی ؟؟؟ باشم مهمونی

 سرسام زياد صدای از کم کم.  بود شده قاطی باهم وفارسی انگلیسی. گذشته به میبرد ومنو میومد در پشت از ومرد

 خالصی برای ونستمت فقط که بود بلند اونقدر... نامفهوم انگلیسی جمالت_ قه قه و خنده_ضبط بلند صدای. گرفتم

 باشخصیت سال چندين.  میداد آزار منو داريوش مختلف شخصیتهای. دوش زير وبرم حموم تو بندازم خودمو ازشون

 پردهءجديد يه هرروز که داريوشی اين دونستم نمی حاال و بودم آشنا داريوش زير به وسر..... منضبط... مقید

 برای رو جايی که من میرفتم؟؟ بايد کجا ولی کنم؟ فرار ازش بايد يا دکنم اعتما بهش تونم می اصال کیه؟؟ ورومیکنه

 نمیتونستم ديگه واينکه محمد ياد.... وباغچهءقشنگش کوچولو حیاط اون........  افتادم يادخونمون.  فرارنداشتم



 

 

 . سرم پشت ديوار به ودادم تکیم نشستمو روزمین دوش زير.  شد بلند قمه کردوهق ازغم لبريز رو دلم... ببینمش

 اومدم بیرون خودم حال از که گذشت چقدر نمیدونم.  آب های قطره بارش به زدم زل و آب زير گرفتم دستمو

 ولی داشت ادامه هنوز مهمونی. کردم تنم لباسامو همونجا شستمو خودمو.  بودن شده خشک واشکام بود شده سردم.

 يه.  وخیالِ فکر چی هر بند قیدو از کردم آزاد خودمو و کشیدم دراز تخت روی.  بود نمونده تنم تو جونی ديگه من

 .بخوره گره هم تو اينجوری نفر چهار ما زندگی تا شدم نمی آشنا دنیا با وقت هیچ کاش میکنم فکر باخودم وقتايی

 که کرد خواهش داريوش قدر هرچه... کنن مرتب رو نهخو که موندن نفری ،چند کلی مهمونای رفتن از بعد

 وباهم میزدن حرف فارسی باهم چون. بودن ايرانی همشون انگار. نمیدادن گوش ،حرف نندازن زحمت به خودشونو

 از داريوش هق دروهق روی مشت باصدای میشدکه گرم من چشمای داشت وتازه شد ساکت خونه. کردن می شوخی

 میخوام. بگیرم ازت انتقاممو خوام می که وبازکن در اين میگم مريم. درو کن باز_ شده؟؟ یچ خداياباز.  جاپريدم

 وباز در. کنه دق وغم درد از چیزت همه بی برادر اون ،تا کنم نیستت میخوام! کنم وخفت گلوتو روی بذارم دستمو

 ودوست نامردت داداشِ اينقدر یيعن ؟ کشت خودشو چرا. میشناختیش که ؟تو تونست طور چه آخه.......  لعنتی کن

 براش دلم ؟؟؟؟ تونست ؟؟؟چطور. تونست چطور آخه.... خواست می خاطرشو چقدر جاويد ؟ چی من ؟پس داشت

 میشدو قاطی هم تو هاش جمله. میزد وزار میکرد گريه همیجور.) شده تنگ براش ،دلم مريم میشنوی.  شده تنگ

 گريه به کردم شروع اون مثل ومنم رسوندم در پشت به خودمو جون بی باپاهای میشد قبل تراز کشیده مدام صداش

 خدا میگفت. میگفت تو از همش. اومددانشگاه می باهات يادته_....  میسوزونه دومونو هر که درديه چه اين خدا از.

 وصدای مکث يه.  میشی اش بدبختی باعث... تو همین که دونست نمی... داده قرار راهم سر و مريم که داشته دوستم

 لعنتی کن باز دِ. کن باز ؟ ؟کدومش بیشرفت داداش اون يا.... دنیا يا... من میکنی؟برای گريه داری چیییه؟_ دادش

 تپلش لپای بوسیدن با خونه میاومدم سرکار از وقتی که میخوام خوشگلمو کوچولوی خواهر. میخواد دنیامو دلم.

 اون برای. شده تنگ روزا اون برای دلم مريم. بود وروشن گرم ونمخ همیشه وجوش با.  اومد می در تنم از خستگی

 بامن اينکارو تونست چطور آخه_.... کوبید در به مشت با ؟ زد چشممون کی.زبونیاش شیرين برای. گفتناش داداش

 از ديگه. راحت وزندگی ،پول ،خونه ماشین بود فراهم میخواست که چی ،هر براش گذاشتم کم ؟من بکنه وخودش



 

 

 راحتیم ، کو آسايشم ،ولی اينجا واومدم کردم فرار. نباشم میخواد دلم. بمیرم خواد می دلم خواست؟؟؟ می چی خدا

 حرفاش بازم. دنیاست دنبال چشمم همش.. دارم کم چیزی يه بازم ولی کنم می گرم سرمو. میترکه داره دلم ؟؟؟ کو

 رو دنیا چقدر میدونی تو. نمیره يادم از کنم می ریهرکا کنم؟؟ چیکار بگو. گوشامه تو گفتناش داداش داداش و

 دنیامو من. میدم قسمت علی موال توربه. گردون برش بهم.  بگیرتش من از وگذاشتی میدونی تو. داشتم دوست

 . برد خوابم وخستگی گريه زور از ومن داشت ادامه هقش هق.  خوام می کوچولومو آبجی. میخوام مو ،زندگی میخوام

 نمی بیرون از صدايی هیچ.  بیدارشدم اومد می اطاق پنجرهءباز از که صبح اول وسرمايی سوز از بودکه حصب دمای دم

 ضرب به.  بود کرده جمع گوشه يه خودشو سرما واز بود برده خوابش در پشت طلفک.  کردم باز دروآروم. اومد

 و وجوراب ،کفش بکنم تونستم که تنهاکاری. روتخت انداختمش بدبختی باهزار و خوابش تواطاق آوردمش وزور

 ما بخت اينم.  صورتش به زدم زل و نشستم هوا ومیش گرگ تو.............  روش اانداختم رو وپتو دراوردم پیرهنشو

 کردم درست صبحانهءجانانه يه که بود شده هواروشن.  بوديم شده وصل هم به زنجیر يه مثل که بود نفر چهار

 حاالها حاال میدونستم.  شدم سیر سیرِ نرسیده لقمهءپنجم به!!!!! پذيرايی چه ولی.  مکرد پذيرايی ازخودم وقشنگ

 اين.  آشپزخونه سماور روی وگذاشتم کردمو درست عسل شربت لیوان ويه کردم جمع وسائلمو...  نمیشه بیدار

 زدم خونه از که بود نشده هشت ساعت. بود ای پديده خودش برای تکنولوژیو آوری فن کشور تواين سماورم

 روی گذاشتم عسل شربت برات. مرخصیمه روز ،امروز قرارمون طبق............. ( که گذاشتم يادداشت يه. بیرون

 گردم برمی تاريکی از قبل داری نمی نگه خونت تو آشغال تو دونم می چون. میشه خوب سردردت ،بخور سماور

 بود گرفته خیلی دلم.  درختا سبزی و آسمون آبی به زدم وزل نشستم خونه نزديک پارک وتو روز طول تموم.) خونه

 ومن میرفت عقب قدم ده اون میزاشتم جلو قدم يه من اگه ولی کنم کمک داريوش به داشتم دوست واقعا .

 تصمیم بااين خونه برگشتم که بود عصر پنج زديکن. کنم حل مشکلو اين بخوام تنهايی که بودم اون از تر سرخورده

 بی. خونه رسیدم غروب نزديکای. میشدم تیمارستان راهی زودی به وگرنه کنم جور خودم برای کاری يه بايد که

 !نبود کسی. خونه برگشتم وتشنه گرسنه.  بخرم ناهارچیزی برای بتونم تا بود نداده پول من به دالرم يه حتی رحم

 نه،،،،،، ولی.کردم درست خودم برای ژامبون مشتی ساندويج کردمويه باز دربخچالو ؟؟؟. کجارفته باز نیست معلوم



 

 

 و مرخصیم امروز که فکر اين با ولی پروند دومتر منو کلید صدای.  بخورم غذا سیر شکم يه نیوومده من به اينکه مثل

 نداشتم خوردنش به میلی ديگه که سازم دست ساندويج به وسرمو. نشستم جام ،سر باشم بیرون اطاق از دارم حق

 ؟؟ کنم صحبت الههءسکوت بااين جوری چه حاال خدا ای. داد جوابمو همینطور واونم کردم سرسالم با. کردم گرم

 به.  بزنم حرف باهات خوام می_ ؛ نوشتم روبرگه کردمو جزم عزممو افتادم کاريم وبی خونه سکوت ياد همینکه ولی

 ومنتظر نشستم مبل روی. میام االن کنم عوض لباسامو ،بذار باشه_ گفت؛.دادم نشون بهش رو هبرگ زدمو اطاق در

 از میبردم لذت آدم اين حرکات بعضی از واقعا.  نشست ازم فاصله وبا اومد راحتی بالباس دقیقه ده بعداز.  بیاد شدم

 میشه بیشتر تعجبت تازه میشدی رخو دم باهاش بیشتر هرچقدر میکرد حفظ مونثی جنس هرنوع از فاصلشو قديم

 تو اگه مثال نمیاد طرفت که داری جزام نکنه میکنی فکر وقتها بعضی که جوری... حرکاتشه مراقب شدت به چون

 زير ومیتونست بود گرم هوا بااينکه بود خونه تو که وقتايی يا بذاره آشپزخونه تو بودپاشو محال بودم آشپزخونه

 که کاری از اينقدر اول روز چرا میفهمید حاال.  میگشت شرت تی و کن گرم وارشل با همیشه ولی بپوشه پوش

 بود محال.... داريوش ولی میکردم باور بود داريوش جای ای ديگه هرکس شايد!!  بودم کرده تعجب بکنه میخواست

 دنیا وقتايی يه بود بستهوا دنیا به خیلی... بود بدتر ام فاجعه از داريوش دنیابرای مرگ... میدادم حق بهش چند هر .

 ديوونه همچین به دست که نبود بعید جريان، اون از بعد پس)  وصله بهش مادرشون هابه بچه عین داريوش( میگفت

 شدم پشیمون اصال که بود ناجور اونقدر داريوش پوزخند.  زبان کالس برم میخوام ؛ نوشتم برگه رو.  بزنه هايی گی

 بزار_ نوشتم؛! نه_. بار يه باروشیونم يه مرگ میگم بقیشم گفتم اينجا تا که من گفتم باخودم بعد ولی زدم حرفو اين

 بازم بگیرم ياد بیشتر میخوام. فهمم نمی رو اينجا لهجهءمردم ولی بلدم حدودی تا. سرمیره حوصلم خونه تو... برم

 شد برگه باخوندن.  خواد می ازت دنیا کن فکر_ ؛ چرا؟نوشتم آخه شدم عصبانی.  کن ،تمومش نه ؛جوابم گفت

 شرررت. دراز وجاده بازه راه. هررررری ناراحتی خیلی اگه. میکنی يکی بادنیا خودتو میکنی غلط_.  غرّان شیر همون

 تر عصبانی.  سرجاش نشست. گرفتم ،بازوشو پاشه خواست. نمیزدم رو دنیا حرف کاش... بود شده عصبانی کممممم

 هست انگلیسی وگرامر مکالمات کتاب کتابخونهءاطاقم توی ؛ گفت ولی بشه نرم مچشما تو باالتماس که بود اون از

 اين.  هیچی از به کاچی باز. قبوله ؛باشه دادم سرتکون.  نمیکنم برات کاری اينم از بیشتر. کنی اوناستفاده از میتونی.



 

 

 از يعنی نمیدونم.... میزد خیمه اطاقم در میکردوپشت مست مهمونی بعدازهر اوايل. دوماه تواين من زندگی شد

 تونم نمی ديدم دوهفته از بعد ؟؟ میکنه کار چی شدن مست ار بعد بفهمه تونست نمی مداربستش دوربینای همون

 کله يه بعد روز هشت ساعت تا و میخوردم مسکن دوتا میشدمنم شروع مهمونی همینکه................  کنم تحمل

 ک پار توی غروب دم تا بیرون، میزدم خونه واز میکردم جمع اطاق در پشت واز جنازهءداريوش بعدم.  میخوابیدم

 هفته طول تو. ازنو وروزی ازنو روز ودوباره خونه میرسوندم خودمو ام تاريکی از قبل. مردم به میزدم زل میشستمو

 میخوام کجا مینوشتم براش روبرگه قبل ازشب گفتنی، چه هرچند میگفتم؛ هشبايدب حتما برم میخواستم جايی اگر

 میفهمم حاال گذشت حالت بدترين تو ماه دو.  کردم می خودم هم رو خونه خريد حتی کاری بی از. يام می کی و برم

 ويکشنبه ردمدرمیاو حرفاش از سر زور به که تلوزيونی بود شده ام زندگی.  مزاحم چهارم فصل تنهام واقعا که

 خلوت پارک که بود وقتی چند.  همیشگی پارک همون ررفتم ومی بیرون زدم می هوا سردی وجود با که............. ها

 میشناختم چهره روی از ديگه رو بعضیا.  شمار انگشت اومدن می گذروندن وقت برای که ادمايی وتعداد بود شده

 صحبت وطرز قیافه ديدن از که بودن پسری تا دو ازجمله.  شناسمشونن تا نبینم اصال که میکردم سعی روهم وبعضیا

 میکشن نفس توش اونا که هوايی تو حتی حاضرنیستی که هستن مزخرفی ادمای ازاون زد حدس میشد کردنشون

 بدی وسوز بود سرد هوا.  میزدن مَشنگ جورايی يه................... اينا ولی نداشتم کسی کار به کاری.  بکشی ،نفس

 باشم اعتنا بی میخواستم. روشنیدم قدمهايی صدای سرم پشت خونه بیام افتادم راه که بود عصر5 نزديکای. مییومد

 گوشه به رسیدم.  میکشید خط سرم روی باناخوناش يکی که انگار. بود نِروم رو قدمها صدای... میشد مگه ولی

 پر خیابون تو هم پرنده سرما از. افتادم وراه گرفتم خیابونو راست.... بود مونده خونه تا تاکوچه ،شش پنج. ءخیابون

 لحظه تويه.... میپیچید سرم تو قلبم کوبش ؟؟؟؟صدای نمیرفت چرا.  بود اعصابم رو همچنان قدمها صدای.  نمیزد

 شیش منو گوشم بیخ ماشین يه ترمز صدای. میدوئید سمتم به که ديدم داريوشو ديگه طرف شدواز تند قدمها صدای

 لحظه يه....  مريم سرت پشت_ ؛؛ زد داد که دوختم داريوش به گنگی با نگاهمو ؟؟؟ خبره چه اينجا.پروند متر

 بوسیله بازوم که بود اول مرد به نگاهم.....  زمین خورد صورت وبا زد تنه هم به مرد يه که ببینم پشتمو که برگشتم

 پارک کنارم که ماشینی سمت به کشون کشون منو.  پارک توی اشغال همون ،، بود خودش. شد کشیده ديگه مرد ءيه



 

 

 باهاش که بازومو يکی اون سمتمو اومد شدو بلند جاش از اول مرد.  کشوند بود شده باز درهاش همه وحاال بود

 عقب سمت به وخودمو کنم رها بازوهامو که میکردم تقال میتونستم که اونجا تا.  گرفت رومیزدم غريبه مرد داشتم

 فشار بهم باهم ونگرانی وضعف هوا وسرمای وترس استرس...................... بود من از بیشتر زوراونا ولی دممیکشی

 خواست.  ماشین تو کرد پرتم تره جمع حواسش بود معلوم که اول مرد حین همین تو بود کرده توانم وکم بود اورده

 از........  فرارکن مريم... کن فرار_.  رسید گوشم به داريوش فرياد وصدای بیرون کشیدش دست يه که شه سوار

 به اگه که ماشین جلوی انداختم خودمو افتاد پلیس ماشین به که چشمم دوئیدن به کردم وشروع بیرون زدم درِديگه

 اون با داريوش که خیابون هموم به بردمشون ومصیبت بدبختی با.  بود ماشین زير جنازم االن بود نزده ترمز موقع

 ................. چربیده اونا به زورش که بود معلوم بازم ولی... بود خالی خون سروصورتش......... بود شده گالويز امرد

 باديدن.  بود زده کتکشون بودن خورده تا که بود داده بهش نیرويی چنان ايرانی مزخرف وغیرت ايرانی مرد باالخره

 حالم لحظه يه صورتش باديدن. کردن ولش ومالی وخونین وداريوش دادن ترجیح قرار وبر فرار مردا پلیس ماشین

 که بود وقد سرخود اونقدر.. نه...باشه نشده هیچیش اينکه نه. کرد معاينه پايی وسر وداريوش اومد امبوالنس.  شد بد

 منو فقط....  خورده کتک که انگار نه انگار.  نکرد قبول بره سروصورت از عکس برای تا خواستن ازش چی هر

 ،نشست میکردن وجو پرس ازش واقعه گزارش خاطر به پلیسا که معطلی کلی بعداز وخودشم ماشین تو فرستاد

 ؟؟ کنه رانندگی که داره نايی چه خورده که کتکی همه اون با بودم مونده... بود وداغون درب قیافش.  فرمون پشت

 گند بودم نگفته بهت مگه هرزهءخیابونی_........... هوا فتر داريوش فرياد. دراوردم وپالتومو خونه تو گذاشتم پامو تا

 ايرانی دختراصیل يه مثل بودم نگفته مگه_ ؟؟ میکنی زندگی ادم مثل بودم نگفته نمیکنی؟؟؟؟مگه کاری وکثافت

 گوله گوله درحالیکه سوال بار وباهر بودم شده جمع گوشه يه ؟؟ نداری کسی کار به وکاری پائین میاندازی سرتو

 ؟؟؟؟چه میکردی غلطی چه پس_.... وغريد پذيرايی وسط کرد پرتم گرفتو يقمو.  میدادم سرتکون میريختم اشک

 نشسته که جور همون ؟؟ خوردی گوهی چه....... بزن هاننننن،دحرف_ ؟؟ بدزدنت میخواستن که دادی بهشون نخی

 موقع ؟اون میترسسسسی چیه_ اومد می جلوتر ترمیشدو جری من رفتن عقب باهربار واونم میرفتم بعق عقب بودم

 کردی غلطی چه دبگوووووو_ میترسی؟؟ ازمن ؟حاال چرانمیترسیدی ونازوادادرمیاوردی اومدی می عشوه داشتی که



 

 

 کلی بعدازاينکه بود شده تبديل هق هق به هام گريه. میکردم وراست چپ هیچی معنی به سرمو فقط.....  ؟؟؟؟؟هان

 نمیدونم دستاش تو گرفت وسرشو رومبل نشست شدو ساکت کرد نثارم دراومد ازدهنش وهرچی کرد بارم کلفت

 کرد بلند سرشو.  میلرزيد افتاده اتفاق از وپاهام دست هنوز ولی بود شده اروم من هق هق بوديم حالت اون تو چقدر

 وبا ارومی به که میکردم نگاش اشکی چشمای با.  بهم زد زل وداغون ءدربقیافه وهمون وسرخ خونی وباچشمای

 درگیر که کردم اشتباه من_ داد؛ وادامه زد پوزخندی چیههه؟؟؟؟ میدونی_ ؛ گفت نمیکردم فکرشو اصال که لحنی

 بودن ذاشتهگ دست که بودی کرده کاری حتما.  خدا امون به کردم می ولت بايد اصال_.  کردم وپار لت وخودمو شدم

 احمقی عجب واقعا_.  میکنن براشون کاری هر مواد يکم يا خواب جای يه عوض در که ادم همه اين وگرنه. روت

 چی ديگه بگو راستشو_. ديگه داره دوست جوری اين ،،،،،،،،،،،،حتما توروسننه االغ بگه نیست يکی اخه من، بودم

 داد، بلندکردوادامه تهديد عنوان به سبابشو انگشت ؟؟ گرفتی نخو خفه ؟؟؟چرا بودی کیا با حاال تا_ ؟؟ کاراکردی

 والی ،به خونه برگشتی شکمت تو بچه يه با ويا ابروشدی بی ببینم اگه خدا خداوندی به....  مريم باشم گفته بهت_

 پنبه اين_.  میبرم گوش تا گوش وسرتو میکنم حالل خونتو ،...کسِ عزيزترين برام که دنیا همون جون به. قسم علی

 خط باش ومواظب بازکن گوشاتو خوب پس.  بدم راه خونم تو واشغال دارم نگه هرزه زن من که دربیار گوشت رواز

 حاالم تا.  درمیارم روزگارت ودماراز میبندم چیز همه رو چشممو باشه اين غیراز اگه که... ونجابتته پاکدامنی تو قرمز

 هر بود محمدنامرد بیامرزواون خدا دنیای اون خاطر به... بیرون نکردم تتپر اردنگی بايه ازخونه و داشتمت نگه اگه

 اولتماتوم بهت دارم.  خوردم و ونمکتون نون و نشستم سفرتون پای زمانی يه ولی نباشه تنش به سر میخوام چند

 خونه از زد وداغون بخرا وضعیت باهمون بعدم..................  وتو میدونم من کنی دراز بیشتر گلیمت از پاتو میدم

 . دادم خط بهشون میگفت که بود کرده فکری چه خودش پیش. میگرفتم اتیش داشتم مزاحم دوم قسمت.  بیرون

 فاز تو اصال من.. میدونست منو اخالق خودش که خوبه. ؟؟ باشه باردومم که کردم کاری همچین دفعه کدوم من آخه

 از اونقدر............. میزنه هرزگی برچسب من به داره اونموقع... ماومد وآسه رفتم آسه همیشه.  نبودم حرفا اين

 سرش پشت کردم وپرت برداشتم کنارم ازرومیز گلدونو.  بکنم کلشو میخواستم که بودم عصبانی حرفاش شنیدن

 خودم به مار مثل. نمیخوابید عصبانیتم.  بودم بلد که اونايی البته کردم بارش بود سال 81 زباالی فحش هرچی ....



 

 

 گذاشته کج رو قدمم کدوم اخه بود؟ چی دردش ديگه پس... بودم داده گوش بود گفته هرچی که من.  میپیچیدم

 رو وهرچی اطاقم سمت رفتم.  بکشم میتونستم که جیغ ولی بزنم حرف نمیتونستم میزد؟؟ بهم رو حرفا اين که بودم

 دختر ؟؟اين بودم من اين واقعا.  شدم خیره خودم به مءاطاق آئینه توی. کردم وخاکشیر خُرد ديدم راهم سر که

 که منی.......... کنارنمیرفت رولبم از خنده لحظه يه که منی ؟؟؟؟. بودم من قرمز وصورت خونی چشمای با عصبانی

 درد بی ادم میگفت دنیا که اونی بیاره صورتم به اخم نمیتونست وهیچی بودم اشباع وسرزندگی وطراوت ازخوشحالی

 از. نداشت؟؟ جنگیدن برای رمقی ديگه که سرخوردهءداغون دختر يه ؟؟يا بود مريم واقعا اين.  میگن تو ار،،،بهوع

 رومیز رواز قلمی جا.  میچرخید سرم تو واشغال کلمهءهرزه. داد دست بهم جنون حس يه داريوش حرفای ياداوری

 به تو. شد پرت ف طر يه تیکه هر شدو تیکه هزار بد صدای بايه آئینه.  توالت اينهءمیز سمت کردم وپرت شتمبردا

 گريون چشمای ولی کنم وخالص خودم میخواستم.  چپم دست رگ رو گذاشتمش. برداشتم رو تیکه يه آنی تصمیم

 ؟؟ نمیدی جرات بهم ؟چرا. نمیتونم چرا خدا ای. برم محمد ديدن بدون تونستم نمی.  نذاشت................. محمد

 ائینه کنه کمکم.........  وبکشم خودم کنه کمکم میخواستم.؟؟؟؟ مخواستم چی خدا از من. گرفتم گاز لبمو ناخوداگاه

 دستمو ائینه تیز های لبه......  بخوای خدا رواز چیزی همچین يه مريم میشه روت جوری واقعاچه. بکشم دستم رو رو

 تراس هوای دلم. شدم وبلند طرف يه کردم پرت رو ائینه.  میريخت انگشتام الی به ال از قطره قطره وخون بود بريده

 بسته خود به خود چشمام. جِرداد پامو کف آئینه تیکه يه گذاشتم وکه اول قدم.  بود کرده تراس ازروی شهرو وديدن

 ولی.  ديگه درد ويه تیکهءديگه يه.  روزمین وگذاشتم عدمب پای بردارم پامو اينکه بدون ولی پیچید پام تو ودرد شد

 ندادم اهمیت ولی شد شروع وپام دستم سوزش.  نبودم دنیا اين تو اصال. بودم گنگ. بودم گیج انگار. نمیفهمیدم من

 لوز کردم ها نرده آويزون وخودمو تراس سمت رفتم خونی پاهای باهمون. بگیرم انتقام خودم از میخواستم انگار.

 کسی میدونست کی.  میکرد حل خودش وتو ادم میزدو چشمک درمیون يکی شهر چراغای.  نیويورک شب به زدم

 شدو باز در که بودم خودم توحال چقدر نمیدونم ؟ نمیزنه ودم میکنه دق داره غصه از که هست شهر اين تو هم

 گذشت دقیقه چند.  اومد میشد نزديک تراس وبه میرفت راه ها شیشه خرده روی که داريوش قدمهای صدای

 رسیدم موقع به چه به به_.  نکردم حرکت جام از وبازم میکردم حس عمیقشو نفسهای نگاهشو سنگینی ولی نمیدونم



 

 

 قدم چند ؟؟؟ اينجوری چرا خوب ؟ کنی درحقم بزرگ لطف کنیدويه خودکشی سالمتی به کردين قصد اينکه مثل.

 خودتو میخوای توکه_ داد؛ ادامه... میشد سینه به ودست میداد تکیه ها نرده هب پشتشو که درحالی وکنارمن اومد جلو

 . ماشین يه جلوی بنداز خودتو و ،بروپائین کنی پرت اينجا از خودتو اينکه جای به... کن لطفی ويه بیا خوب بکشی

 تمام... که میدونی خرمب باهاش حسابی و درست ماشین ويه دربیارم قِبَلت از توپ خسارت يه میتونم منم اينجوری

 که تو ؟. نیست بهتری فکر ،،،،،اين هان.  کنم عوض رو لکنته اين تا ندارم دربساط پولی کارو تو زدم رو ام سرمايه

 زهر ؟؟ نه ءباحالیه ؟؟؟ايده چطوره. میرسم ونوايی نون يه به ومنم میدی انجام خیرم کار يه حداقل بمیری میخوای

 که چشماش تو زدم وزل برگشتم.  کنه فرومی قلبم تو دسته وتا خنجر يه میکردم ساساح که بود قوی اونقد نیشش

 قطره.  شکست قلبمو داريوش لحظه اون تو ولی باشم ضعیف نمیخواست دلم.  میکرد نگاه صورتم به جواب برای

 به خودشو جای شدو جمع کم کم پوزخندش ولی چرا نمیدونم.  شد سرازير چشمام از دوباره شدهءاشک خشک های

 کرده کار چی باهاش مادرا پدر بی ببین گرفت اتیش دلم افتاد لبش کنار کبودی به نگام.  داد چشماش غصهءتوی

 بود افتاده بزرگ خط يه وروپیشونیش بود شده جمع چشماش از يکی بودن کرده کبود صورتشو تموم نامردا بودن

 دستمو باشم داشته کارام روی کنترلی اينکه بدون.  نشست لبش کنار کبودی رو چرخیدو صورتش رو نگام دوباره

 نجات برای..............  من نجات برای بود، من برای ها کبودی اين.  کردم لمس رو کبودی انگشت نوک وبا باالبردم

 نداشتم شارز براش اگه.... نبودم مهم براش اگه.  داريوش شرّووّر حرفای نه... بود واقعیت اينا..............  ابروم

 وقته چند اين تو ديگه نگرانمه میدونستم. میفهمیدم اينو... بود حرصش از حرفاش تمام.  نمیخورد کتک اينجوری...

 چشمای تو اونم انگار..... میده وازام میکنه بارم کلفت کنه خالی وعصبانیتشو حرص بخواد وقتی که بود اومده دستم

 بدون. بود شده خیره چشمام وتو نمیداد نشون العملی عکس هیچ نچو رومیفهمید چشمام وحرف بود شده غرق من

 وگوشهءلبهاشو شدم بلند پا پنجه رو گونشو رو گذاشتم دستمو کف فکرکنم ءکارم نتیجه به لحظه يه حتی اينکه

 شیرين رويای يه به هردومون انگار.... شد داريوش به مهر رازپ قلبم تمام که کشید طول ثانیه چند شايد.  بوسیدم

 عطش يه لذت، ،يه محبت يه.  سمتش به کشیدم وخودمو گذاشتم شونش وروی اوردم باال ديگمو دست.  بوديم رفته

 که يوشدار دستهای حس.  بود شده سرازير میکوبید باسرعت که قلبم سمت به باهم همه......................  تمنا ،يه



 

 

 پذيرايی سمت وبه شدم جدا ازش آن يه تو ؟؟؟؟ کارمیکردم چی داشتم من. اورد خودم به منو. نشست کمرم روی

 ولع با کرد وشروع لبهامو روی گذاشت لبهاشو.  اغوشش تو گردوند وبرم گرفت بازومو داريوش دستهای ولی رفتم

 وجودم تو باهاش بودن وهوس پیچید تنم ومتم ،تو بوسش ،لذت گرمش وآغوش داريوش،دستها بوی.  بوسیدن

 قلبم ضربان.  خودش تو کشید منو کمرمو رو گذاشت شو راست دست گردنمو رو گذاشت چپشو دست.  کشید زبونه

 هردومون انگار. بلندشد داريوش موبايل صدای ،که میزد فرياد هردومون وجود تو خواستن عطش. روهزار بود رفته

 نداشت ازمن کمی دسته اونم... بهش بودم زلزده... گیج باچشمای..................  يمدراومد خلسهءشیرين ازاون

 داريم بهم حسی چه که میدونستیم وحاال بود شده کشیده احساسمون های پرده انگار ؟؟ کارمیکرديم چی ماداشتیم.

 ديگه امروز برای... بودم هکرد کاری گند کافی حد امروزبه. اومدم خودم به من شدو قطع داريوش موبايل صدای .

 ههههههه،فکر_. کرد میخکوبم پذيرايی وسط داريوش پوزخند صدای که رفتم اطاقم سمت وبه برگشتم.  بود کافی

 وقته چند اين تو چرا_...... میشد وبلندتر بلند صداش.  خوش دست بابا... حد اين تا نه ولی باشی اينکاره میکردم

 که معلومه اومد خوشم نه........ نکنم اذيت خودمو وقته چند اين تو که میدادی دان يه زودتر خوب بودی، رونکرده

 اين تا بود داده هم دست به دست چی همه امشب که درسته.  بمونه کاره نیمه جملش شد باعث من تودهنی ............

 يا نداشتم دوستش اگه.  بود فاقات ريشهءاين داشتم بهش نسبت تودلم ناخواسته که محبتی ولی. بیفتته بینمون اتفاق

 .بود آورده پائین روسپی زن يه درحد منو حرفاش با داريوش ولی.. نمیشدم نزديکم بهش حتی نداشت ارزش برام

 از ؟ اشغال میزنی من خوردی؟؟؟؟تودهن گوهی چه_......... شد وخونی تنگ لحظه بعدازچند داريوش گشاد چشمای

 وتکیه دروبست.  خودش خواب اطاق کردتو وپرتم کشید موهامو ازپشت ،که اطاقم سمت ودوئیدم ترسیدم هیبتش

 بلند رومن دست جراتی چه به. کنی روی پیاده من ورواعصاب امشب کردی قصد اينکه مثل نه_............  در به داد

 ؛ دوگفتکر ريز چشماشو.  روش افتادم بود سرم پشت تخت چون ولی رفتم عقب وعقب بلندشدم ؟؟ زنیکه میکنی

 پس نکردم خطا پا از دست مدت تواين که من لعنتی ،اخه کنی تحريکم میخوای خودت خواستی، خودت_

 .................... سِّرشدم.  پیرهنش های دکمه بازکردن به کرد وشروع برد دست ،خودت کردی تحريکم خودت.........

 ،بوی من به داريوش کردن ،حمله ،جاويد من دزديدن. شد رد چشمام جلوی از فیلم يه مثل اول شب های حادثه تمام



 

 

 گذاشتم ودستامو بستم چشمامو نداشتم طاقت ديگه.... بودم بريده ديگه... نداشتم ظرفیت ،،،ديگه نفسش تند

 اينکارومیکنم دارم چرا نمیفهمیدم خودمم جیغغغغغغغغغغغغ جیغ جیغ. کشیدن جیغ به کردم شروع روگوشمو

 با باش ،آروم ،مريم مريم_.  پیچید توگوشم داريوش وناراحت دستپاچه صدای... بود حملهءعصبی يه مثل .................

 ............... جیغ وباز میچرخوندم سرعت به سرمو. میکوبیدم میتونستم که جايی هر به وبامشت میزدم پسش دست

 بود اورده فشار بهم باهم وقته چند اين دردهای تمام.  نمیتونستم شم، ساکت نمیتونستم ولی میسوخت ام حنجره

 محمد از دوری ،نه دنیا مرگ نه ؟؟؟. کنه تحمل میتونه چقدر دختر يه مگه.  نداشتم ازش خالصی برای ای ديگه وراه

 هرزه زن يه با طرفش از ومقايسهءمن داريوش نیشدار ءحرفای اندازه به کدوم ،هیچ اشغاال اون مزاحمت ،نه وايران

 تروخدا. نکش جیغ. کردم غلط بسه جان مريم. کن بس ندارم، کاريت ،بسه،باشه بسه_. نبود تحمل بلقا غیر برام

 آروم_.  میرفتم کلنجار وباهاش میزدم جیغ داشتم هنوز. توآغوشش گرفت منو کردو مهار دستهامو.  نکش جیغ

 داشت م انرژی کم کم اروم... خانم ،هییششش،اروم ،هییشششش ندارم کاريت ،ببین باش آروم، ندارم ،آروم،کاريت

 کشیده کافی حد به امروز... بود بسم ديگه... بخوابم میخواست دلم.  میکرد غلبه بهم داريوش ونیروی میشد کم

 . مرفت وازحال شد تار نظرم تو چی شددوهمه قطع صدام کم کم.  نمیتونستم ديگه.. بودم

 جام از.  بود پريده خوابم ولی شد دنده اون به دنده اين از...............  زد چشممو خورشید تیز نور مزاحم سوم قسمت

 پامو وبالفاصله کردم ای ناله.شد کشیده باال تا پام کف از تیر يه دردمثل.  گذاشتم زمین روی رو قدم واولین پاشدم

 های خورده از رو خونه وکف بود شده بسته استريل وگاز باند با پاهام جفت دور. افتادم ديشب ياد تازه.  کردم بلند

 . بودم موت به رو گرسنگی از. اشپزخونه سمت رفتم لنگون لنگ.  مرتب رو زندگی وخونه بودن کرده پاک آئینه

 شدی الغاچ عین ببین بود؟؟؟؟؟؟؟؟ چی ديگه رفتنت راه ائینه های خرده رو ديوونه دختر اخه گفتم باخودم

 صبحانه میز داريوش چیچچچچی تاشد چهار چشمام شدهءصبحانه، چیده ووسائل آشپزخونه میز ديدن با ................

 کردم وشروع کنار گذاشتم رو چی همه که بود گشنم اونقدر. بود بعید داريوش از کارا اين... نمیشه باورم ؟؟ چیده

 تنمو تموم شرم وعرق افتادم ديشب های صحنه ياد که بودم خوردهن بیشتر لقمه چهار سه هنوز ولی. خوردن به

 به ديشب اگه.  میدونستم مقصر خودمو حدودی تا. بود چی کار اون از قصدم نمیدونستم هنوزم حتی.  پوشوند



 

 

 خیس ??. کنم نگاه داريوش روی تو جوری چه من حاال وای...........  افتاد نمی هم بعدی اتفاقای نمیرفتم سمتش

 هنوزم.  نشست گلوم تو سنگ تیکه يه مثل بغض.  نمیبخشیدم خودمو هیچوقت میافتاد اتفاقی ديشب اگه شدم عرق

 خطاکرده پا از دست حاال تا من مگه روبزنه؟؟ حرفا اون من به تونست طور چه بودم شاکی داريوش حرفای دست از

 پس نداشتم کسی کار به وکاری بود خودم کار تو سرم همیشه که من ؟؟؟ میزد حرف من به راجع اينجوری که بودم

 وقت اين اخه?? داريوشه يعنی.  پريدم جام از فنر مثل.. قفل تو کلید چرخش باصدای. ؟؟ بود چی حرفا اون معنی

 ... سالم_.  بدم تکون سرمو حتی نداشتم ووجرات بودم جام سر هنوز..... يومد نمی خونه موقع اين وقت هیچ ؟؟ روز

 جونم به خوره مثل وترس اضطراب.  دادم سالم سر با بود پائین وسرم ورمیرفتم باگوشهءرومیزی هک جور همون

 بخواد ازم رو چیزی نکنه ؟؟؟ باشه داشته ای ديگه توقع ازم نکنه ؟؟ باشه سرش تو بدی فکرای نکنه بود افتاده

 واشکار بود کرده يخ دستام باشه وشداري ذهن تو بود ممکن که فکرايی تجسم ار میکشید سوت داشت مخم....... که

 بهتری__.......  بیرون کشید بود ذهنم تو که باتالقی از منو داريوش صدای... کردم غلطی عجب خدا ای.  میلرزيد

 ومردد بااضطراب ؟؟؟ کشیده نقشه برام نکنه ؟؟؟؟ میپرسید حالمو داشت. بهش زدم زل شده گشاد باچشمای ؟؟؟

 کنم فکر. بودی کرده الش آشو پاتو ،ديشب مسکنه يکم. گرفتم تو برای رو اينا بیا_.  اوردم پائین اره معنی به سرمو

 بود؟؟؟ خريده قرص من برای..................  بشه کمتر دردت بخور دوتا يکی. باشی داشته درد رفتن راه موقع

 قرص نکنه ؟؟؟ بیاره سرم باليی هوي کنه خوابم میخواد نکنه.  کردم نگاه بهش باسوءظن ؟؟؟ ،،،،،،قرص داريوش،

 میخوام میکنی فکر میکنی نگاه جوری اون چرا_ ؟؟؟؟ کنه نیستم به سر ومیخواد باشه اون شبیه چیزی يه يا سیانور

 ولی بود نرمال اسمش. بسته به زدم زل وترديد شک با بخون روشو خوب نداری سواد مگه ؟؟؟اصال کنم خورت چیز

 اينکه از قبل.........  کنم خوبی تو به میخوام که منه تقصیر... من به بده بخوری نمیخواد اصال_....... ................... بازم

 بود کرده يخ که بقیهءچايیم وبا باال انداختم باهم رو تا ودو داشتم برش وخودم انداختم دست برداره رو بسته

 لب بود اورده موقعیت اين تو اونم داريوش که چیزی به عمرا وگرنه بود بريده امونمو پام درد.  پائین فرستادمش

 کنم چیکار من حاال وای داره ماوراءالطبیعه قدرت يه ؟؟نکنه نکنه میخونه منو فکر کجا از... سوال يه فقط.  میزدم

 من بار ديروز که چیزايی با ؟؟؟؟مگه حرفی ؟؟؟چه حرف.  دارم حرف باهات... پذيرايی تو وبیا کن تموم صبحانتو_



 

 

 منو میخواد نکنه.  نشستم ازش فاصله با و پذيرايی تو رفتم ونیاز نذر وکلی وصلوات سالم با مونده؟؟؟ هم حرفی کرد

 که شرايطی اون ؟؟با برم کجا بندازه بیرون منو اگه وای ؟؟ نمیداره نگهم ديگه بگه میخواد ؟؟؟نکنه کنه بیرون

 حرفی يه که انگار بود مردد..  رومه پیش ای آينده چه نمیدونستم زندگی برای وجايی پول بدون گذاشته پام جلوی

 حالت روی از شايد که کردم ريز چشمامو.  میکرد دست دست بازم ولی بگه ومیخواد کرده گیر دندوناش پشت

 شديدا متاسفم ديشب اتفاق بابت_ دهنم تو اومد جونم... ديگه بزن حرف ااااااااه.......... بگه میخواد چی بفهمم هاش

 درک امیدوارم.... نداشتم عادی حال. کنم خالی سرش که نبود هم ای ديگه کس_ ،،،،،،،،،،،،،، وخوب بودم ر فشا تحت

 بهت گهدي... عنوان هیچ به که باش مطمئن ديشب از جدای ولی داد؛؛ ادامه نگاه نیم يه با کردو مکثی يه......  کنی

 شان در اصال و ای خونه اين کلفت تو حال هر به.................  داد ادامه کردو خندهءمزورانه يه بعدم.  نمیشم نزديک

 وفکر شدم گیر جو افتاد که اتفاقی براثر ديشب میکنم فکر.  باشم داشته رابطه تو مثل کسی با بخوام که نیست من

 يه که گفتم رو اينا........  نداری بامنو داشتن رابطه لیاقت واقعا تو خوب ،،،،،،،،،،، االن ولی هستی ای لقمه چه که کردم

 . میگذرم هم شکستی چیزو همه زدی که ديشبت کار از.  بشی غرّه خودت وبه هستی ای تحفه چه نکنی فکر موقع

 جواب خدا انگار کشیدم اسوده نفس يه....... شد فهم شیر. میکنی رو غلطايی همچین خونهءمن تو باشه اخرت بار ولی

 دستکشو دفتر نطق، ازکلی بعد هم اقا و کردم تائید باسر.  نداره کارم به کاری موال به چاکرتم خدا اخ موداد دعاها

 حرفاش تو که درسته گذشت من واشفتگی داريوش محض سکوت در هفته يه.  گذاشت تنها وباخونه کردومن جمع

 يعنی.  داشت زور کلی برام روندارم باهاش داشتن رابطه لیاقت من میگفت اينکه ولی نمیشه نزديک بهم بود گفته

 ؟؟؟؟ بودم وابروش چشم حاالعاشق اينکه نه. بود ريخته بهم اعصابم.  نیستم درشانش واصال کلفتم يه من که چی

 کسی همچین با وامبخ که بودم نشده هرزه همچینم ديگه ولی بود اومده کنار باهاش دلم حدودی تا که درسته حاال

 بودم وناامید خسته من ، حادثه ،يه بود اتفاق يه شب اون ؟؟؟ بود کرده فکری چه باخودش واقعا.  باشم داشته رابطه

 از داريوش اااااااااااااه ،،،،،،،،،،،،،،،، ولی، بده دلداری وبهم بگیره درآغوشم که داشتم دوست بود پناهم تنها وداريوش

 براش ولرز ترس کلی با ؟ يانه برم بیرون فردا میتونم که بودم شک به دو بعد شنبهءهفته.  مشد ديونه ،که تو دست

 قرار نکنه بیرون؟؟ بری واجبه چه_ گفت کردو بهم جدی نگاه يه ؟ بیرون برم میتونم يا بمونم خونه فردا_ ، نوشتم



 

 

 باکمال ولی ناراحته حرفاش از مفکرمیکرد خامی با بود شده همیشگی داريوش حرفای نیش شب ازاون ؟؟؟؟ داری

 سرشون به فکرها اين شده باعث که بوده دادم انجام که وکارايی کار،من تقصیر که داشت اعتقاد هنوز پرروئی

 راضی ازخود و ومزخرف مرتیکهءمشنگ ونداره کردن سوال لیاقت بشر اين اصال پاشدم باعصبانیت خطورکنه

 که من به لعنت ای.  نشستم بخوام اينکه بدون سرجات بشین_.  فروکنم قشروتوحل روزنامه اون بزنم میگه ،شیطونه

 از ،،،،،،،،،،،،،،غصه بود ناراحت. چشماش تو زدم زل.  مريم کن نگاه من به_.  میبرم حساب ازش بازم میکنه هرکاری

 درست روزايیی چینهم تو اونم.. رفتن تنها اينجوری. بخوای که هرجا بیرون برمت می خودم فردا_ میباريد چشماش

 ه ببر منو بود قرار جون اخ... میداد پیشنهادی چین هم که بود بار اولین.  جهید چشمام تو خوشحالی برق.  نیست

 چقدر فهمید که انگار.  کنم لپاش اون از ماچ تا دو گردنشو بندازم دست میخواستم که کردم زوق اونقدر.  بیرون

 بیرون برد منو ناهار شد مدت يکشنبهءاون قشنگترين يکشنبه اون. بیرونیمناهار فردا بخواب برو_.  شدم خوشحال

 کنی فکر اينکه نه.  بود انداخته گل لپام روز اون تاثیر از خونه رسیدم وقتی. توپارک دونفره روی پیاده يه وبعدم

 اين داريوش مدل... نه ؟ میخوری چی عزيزم وبگه بکشه عقب روبرام صندلی فیلما بردومثل رومانتیک شام يه منوبه

 ای تیکه همه بااون داشت ارزش کلی برام کنم تفريح ويکم برم بیرون دارم حق منم بود کرده قبول که همین... نبود

 که بودم دور به تمدن از ونقدرا رستورن به ببره ومنو بیاد بیرون من با بخواد که نمیکردم فکرشو اصال میکرد بارم که

 بودم دور به وادم عالم از بود ماه چند کنم کار چی خوب کشیدم مردم زدن ديد از دست غرهءداريوش چشم با

 بود برده ايرانی رستوران به منو خداروشکر حاال داد غذا سفارش خودش قديمی امل مرد يه مثل نشستیم که سرمیز

 هر میشناخت خوب منو شايدم... داشت غیب انگارعلم بودم عاشقش که.  بود ادهد سفارش باگوشت پلو باقالی وغذا

 نهار اون روز اون بود روزی چه بودم نخورده ورويی رنگ خوش اون به پلو باقالی بود وقت خیلی بود که چی

 رو خريدا... مافتاد کول ازکتفو) علی( پنجم فصل چسبید بهم خیلی. بودم خوره حاال تا که بود نهاری ترين خوشمزه

 خريدا.  شد روشن آپارتمان وزدم برق بود شده تاريک تقريبا خونه.  چرخوندم قفل تو کلیدو درو دم گذاشتم

 سرفه ومدام بود ندار حال که بود روزی سه دو داريونش بزارم سوپ میخواستم اشپزخونه دم بردم کشون روکشون

 ........... زدم رو آشپزخونه برق. خورد سر زمین روی و ردخو قاشق يه به پام که رفتم آشپزخونه سمت به میکرد



 

 

 . بود پرکرده رو زمین تموم شکسته لیوان ويه بود خون پر دستش ودور بود افتاده زمین روی داريوش!!  داريوش

 کنم کار چی بايد حاال. بود عرق از وخیس سرخ صورتش تموم. گردوندم برش و سمتش رفتم ؟؟ شده اينجوری چرا

 به هی کنم؟؟؟ کار چی ؟؟؟ کارکنم چی میکردم تکرار باخودم مدام. نمیداد قد چیزی به وعقلم بودم شده وله ؟؟

 دوستاش.  نمیشناسم رو کسی که من نه! ها همسايه بگیری؟ کمک کی از کن، ،فکر کن فکر مريم گفتم می خودم

 آره.  پريدم جا از فنر مثل باشه شده جزهمع يه که انگار موبايل زنگ باصدای.  ندارم هاشونو شماره که من آخه!

 نمیتونم اومد يادم تازه که بزنم حرف واومدم زدم رو دکمهءسبزگوشی. بود کامپیوترش میز روی! ،تلفن خودشه

 کجايی!!!!!!!! ياد نمی صدات میشنوی؟ داريوش علی،،،،،،،،،،،، منم ، داريوش_ میگفت؛ خط اونور صدای.  بگم چیزی

 وچکارست هست کی علی بدونم اينکه بدون.  شد قطع................. الو،الو نمییاد صدات. منتظرم ئینپا ساعت نیم پسر

 دستمال يه فاصله اين تو.  شماره آخرين برای وفرستادم. کنید کمک بده،لطفا حالش داريوش_ ؛ نوشتم گوشی ،تو

 کوره يه کردم می احساس که بود داغ دراونق.  پذيرايی تو آوردمش کشون کشون و بستم داريوش خونیه دست دور

 تیکه.  اوردم می پائین تبشو جوری يه بايد.  آشپزخونه تو دوئیدم و پذيرايی وسط فرش رو گذاشتمش. کردم بغل رو

 منو متر شیش زنگ صدای که بودم خودم حال تو اونقدر.  پیشونیش رو گذاشتم و ريختم پالستیک تو و يخ های

 باديدن مرد. کردم باز ودر پريدم.  دروبازکن ام ،علی ،داريوش داريوش_ ؛ میگفت که اومد یم مرد يه صدای.  پروند

 بهش ....… oh...........I ,m very sorry .I think ؛ گفت انگلیسی وبه خورد جا من

 کرده تعجب من العمل عکس از هنوز که مرد.  پذيرايی تو آوردم و کشیدم کوتشو وآستین ندادم اجازهءادامهءحرفو

 چرا. داريوشه اين_.  اومد خودش به پذيرايی توی داريوش ،باديدن من حرکات به بود زده زل نگرانی وبا بود

 ببريمش بايد. میسوزه تب تو داره_ ؛ نوشتم.  میکنه سوال ازم داره ايرانی به که نبود هواسش ؟ شده اينجوری

 ورم اون واز بزنم نتونم حرف نداشت شد،انتظار متعجب چشماش دوباره.  داره بخیه به احتیاج دستشم. بیمارستان

 و میکردم نگاه بهش وگیج منگ همینجور منم.  کنه بلندش زور به کرد سعی داريوشو سمت رفت.  باشم ايرانی

 مدارکشو با رو خونه کلید. وايسی اونجا تاصبح میخوای نکنه_. اومدم خودم به باصداش که داشتم ازش معجزه انتظار

 رو گذاشتنش همینکه. بیمارستان رسونديم خودمونو جوری چه نفهمیدم ديگه. بیاد بزن آسانسورم بدو. بیار دار ور



 

 

 میره دست از وداره میلرزه داره بدنش تمام میديدم اينکه.  فهمیدم نمی حالمو ديگه.  تشنج کردبه شروع برانکارد

 يعنی میدادم حق بهش. نبودم که ازسنگ بودولی کرده ماذيت خیلی مدت اين تو اينکه با.  بود انداخته کار از و ،مخم

 تخت از زور به منو نداره داريوش از کمی دست منم حالِ ديد که داريوش دوست علی.  میدادم حق بهش همیشه

 خدا از تودلم. میريخت چشمام تو از گوله ولهگ اشک های قطره.  بشینم صندلی روی کرد ومجبورم جداکرد داريوش

 مدتم يه از وبعد داد دست از پدرشو مادرو اومد خودش به تا ،بیچاره داشت گناه داريوش.  بده نجاتش میخواستم

 تودستش آبمیوه بايه علی.  بودم موت به ورو بودم نخورده چیزی صبح از. نداشت تعريفی زياد حالم.  خواهرشو تنها

 گرفتم تعارف بدون که بود بد حالم اونقدر.  افتاده فشارت کنم فکر. شده زرد وروت رنگ. بخور بیا_ نشست پیشم

 گرفت دستمو که برم شدم بلند.  افتادم داريوش ياد اومدو سرجا حالم تازه دقیقه ده از بعد.  سرکشیدم سره ويه

 باشی، خودتم فکر به بهتره. اومده در جتشن حالت اون از که گفت.  سرشه باالی دکتر. نباش نگرانش _ ؛ وگفت

 .کشید دستشو زود. انداختم بود گرفته دستمو مچ که دستش به نگاه ويه نشستم دوباره..  نیست خوب زياد حالت

 جذبه بودواون تر سر داريوش از کال بلندتروپرتربود ازداريوش ايرانی پسر يه چشمای داشت زيبايی چشمای علی

 نه انگار بودم کنارش که وقتی چون میرسید نظر به مهربونی ادم نداشت میترسوند، ادمو وشداري وجود تو که رو ای

 زندگی داريوش با_ ؛ گفت کردو ورق به نگاه يه.  ؛مريم نوشتم_ ؟ چیه اسمت_ ديدمش ساعته يه همش که انگار

 نیستی زنشم يا نامزد.  ردهک فوت که داشته خواهر يه میگفت ،چون نیستی که خواهرش_. کردم سرتايید با ؟ میکنی

 وادامه کرد من به نگاه يه..............  شايد پس. میگفت هستم صمیمیش رفیق که من به وهم نداره حلقه هم چون.

 ،دوست داريوش اخالق اين با کنید فرض واقعا.  خنده زير زدم پقی زد حرف اين تا......  دخترشی دست شايد_ داد؛

 تعجب ام خنده از.  کردم اشاره نه معنی به سر با. میکرد پذيرايی ازم ترکه با بار يه وزیر حتما ديگه باشم دخترشم

 خوای می که چی هر فامیل يا دوست يه_ ؛ نوشتم ؟ هستی کی تو پس_. میکرد نگاه من به شک به دو چون بود کرده

 رشتهءاقتصاد دانشجوی ايران ولی ؛نه نوشتم ؟ بخونی درس اومدی اينجا.  ؛بیست نوشتم ؟ سالته چند_. بذار اسمشو

 شايد.  میدم اطالعات بهش دارم حد از بیش کردم احساس.  بودمت نديده حاال تا من ؟چرا اينجايی وقته چند_. بودم

 داريوش حال بپرسی میری_ ؛ نوشتم دادن جواب بدون.  بدونه رابطمون به راجع کسی باشه نداشته دوست داريوش



 

 

 حال.  میام منم ؛نه نوشتم. بیام من تا بشین جا همین ،تو باشه_ بدم جوابشو خوام نمی میدفه نگاه يه با ؟ طوره چه

 .............. صورتش به زدم وزل نشستم سرش باال.  بود معلوم آرومش نفسهای صدای از واين بود بهتر داريوش

 بود معلوم آرومش نفسهای صدای از واين بود بهتر داريوش حال علی دوم قسمت ========================

 ،که متعهد مردايی اون از.  خوب خیلی... د بو خوبی خیلی مرد داريوش.  صورتش به زدم وزل نشستم سرش باال .

 حرفش پای بازم میزدی شاهرگشم اگه که بود اونوقت.  بدن بهت رو قولی يه يا امضاءکنن رو چیزی پای بود کافی

 داريوش حاال تا حتما بود زنده دنیا اگه.  میگم بازم ولی بارگفتم هزار ده ينوا میدونم میسوخت واسش دلم. موند می

 عروسی وبعداز دخترست يه ،عاشق بود گفته بهش داريوش که بودم شنیده دنیا از بار چند.  بود کرده ازدواج هم

 شده عاشقش يوشدار که دختری اون میکردم فکر خودم پیش موقع اون.  دختره خواستگاری میره ،داريوشم دنیا

 مرده دنیا ، افتاده که اتفاقی اينهمه بعداز حاال.  نیست داره؟؟؟؟معلوم ودوست داريوش اونم يعنی ؟ دختريه جور چه

 کنه فراموش روهنوزنتونسته دنیا مرگ که وبیمار مجرد مرد يه شده داريوشم و کلفت يه شدم ومنم شده تنها ومحمد

 خوری سری تو اينقدر که همینه بگی شايد.  باشه وشاد خوشحال داريوش داشتم دوست قلب وازصمیم واقعا من .

 اونقدر وقته چند اين تو من. بشه ،بذار نداره میشد،عیب خوشحال باشکنجهءمن اگه... بود من آرزوی واقعا اين ولی...

 زندگی اين نهوگر بگذرونه زندگیشو جوری يه میخواد.  میکشه زجر داره فقط اون دونم می که شدم آشنا باهاش

 کم کم.  بود شده داريوش زندگی تمام کار کارو کارو.  باشه داشته وحسابی درست آدم يه که نبود ای ،زندگی

 نه داشتم، دوستش. زندگیش به بچسبه ماجراها اين بعداز دارم دوست وحاال ريخته ازش ترسم کردم می احساس

 ..... ،،،،،،،نمیدونم پرمیکردوووووشايدم محمدوبرام خالی جای شايد.بودم کرده عادت بودنش به ولی زياد خیلی

 از قبل ؟ شده چی_ پرسید؛ حالی بابی.  نديده منو عمرش تو انگار که کرد نگاه منو باگیجی وچنان بازکرد چشماشو

 ؟ اومد ؟کی بود کجا اين ااِااااِاا، ا.  بیمارستان آورديمت دیکر تشنج_ ؛ گفت سرم پشت از علی بنويسم بخوام اينکه

 بهت صدام کردم فکر نگفت هیچی چون ولی داد جواب خانم مريم موبايلت به زدم زنگ_ ؟ فهمیدی کجا از تو_

 ؟خوب چطوره حالت پهلون ببینم بگو حاال. بده حالت که داد مسیج خانم مريم موقع همون که کردم قطع.  نمیرسه

 چه من به خوب بود ناراحت بودم خبرکرده رو علی ازاينکه شايد بود رفته هم تو داريوش اخمهای.!!!!  ترسوندی اروم



 

 

 بی وداريوش موندم ومن ترخیص کارای سراغ رفت علی.  بود شده مغزی مرگ دفعه صد حاال تا که گفتم نمی اگه !

 میسوختی تب تو ؟داشتی میکردم کار چی تنها دست ب؛خو نوشتم ؟ گفتی بهش چرا_........... شاکی حدی وتا حال

 گور.  جونت داداش پیش میرفتی و میشدی راحت ازدستم! نه چراکه_!  کنم ولت جوری همون که نداشتی انتظار.

 خواد نمی دلم کاريمه شريک اون..  ببری علی پیش منو آبروی میخواستی میدونم که من. داريوش بابای

 میخواستم که بودم شاکی دستش از ر قد اون اورژانس به بزنی زنگ میتونستی میخواستی گها.  دربیاره سراززندگیم

 بی.  نمیکنم کاری منم نداره احتیاجی من به که حاال. بیرون رفتم و شدم بلند صندلی روی از. ديوار به بکوبم مخشو

 برديمش و داروهاروگرفتیم کشباکم.  بیاد علی تا وايستادم بیرون اومدم. نکرد وخالیم خشک تشکر يه معرفت

 گذاشتم. کردم مشغول ها شیشه خورده کردن جمع وبا سوپ پختن با آشپزخونه خودموتو بره علی وقتی تا.  خونه

 خشک موهامو که ساعت يه از بعد.  بپلکم ورش و دور بیخود خواستم نمی.  حموم تو پريدم وخودمم جابیفته سوپ

 ريختم توش هم تازه آبلیموی و سوپ سبزی و ورمیشل بود، افتاده جا. سوپ سراغ رفتم.کردم ومرتب واطاق کردم

 براش و ريختم سوپ کاسه يه.  بود خوابیده مبل روی پذيرايی همون تو داريوش. بپزه هم ديگه ربع يه وگذاشتم

 باشه داشته وحسابی درست وزندگی زن االن بايد بیچاره. شد کباب واسش دلم که بود ومريض ندار حال اونقدر بردم

 حلقومش تو ريختم بود هرزحمتی به و سوپ.  افتاده وتنها تک اينجا ،ولی بگذرونه خوش خواهرش های وبابچه

 به علی ظهر به ظهر روز چند تواين. وخالص قرصاشودادم زور به بعدم.بود شده دوساله های بچه عین .............

 نمی. میداد توضیح بهش دقیق چیزرو همه ولی بودن شريک باهم اينکه دادبا می کار وگزارش زد می سر داريوش

 عیادت بود اومده که اولی روز.  اطاق تو میفرستاد منو ،داريوش میزد رو خونه زنگ علی تا که سرّيه چه دونم

 جاشو من که انگار.  اطاقم تو برم که کرد اشاره وتخم اخم ،با گرفتم داريوش جلوی که رو چايی سینی ، داريوش

 رفتن موقع علی که بود پنجم يا چهارم روز.  نزاشتم بیرون اطاق از پامو ديگه قضیه سراين.  شم برده يا کردم تنگ

 رفاقت رسم اين ولی. نیست میگفتی والکی بوده خونه خانم مريم روزه چند اين تو میدونم_ گفت؛ داريوش به

 چشم وبی هیز من انگار که میکنی برخورد جوری هي. میکنی زندگی واستقالل آزادی مهد که آمريکا تو مثال... نیست

 ناراحتی وبا. باشید راحت خانم مريم ،هم تو هم ،تا میزنم زنگ بهت فردام از.  میکنی وقائم خانم مريم که روام و



 

 

 وزل پنجره دم میرفتم اومد می که بار هر چون ؟ ام خونه من که فهمید کجا از میکردم فکر لحظه اون تو.  رفت

 ازسرگرفت زندگیشو روال دوباره شدو بهتر داريوش حال روز چند بعداز.  بره تا سرم باالی آبی آسمون هب میزدم

 اين از داريوش سرکاراخالق برگشت داريوش که روزی فردای از+++++++++++++  ؟؟؟...... که تفاوت اين با ولی

 . کنم فرداشروع از ومیتونم کرده سینوي اسم زبان توکالس برام که وگفت کرد صدام خودش. شد رو اون به رو

 وشام صبحونه.  باشه وبالم دست تو پول همیشه تا میزاشت کابینت رو برام رو مبلغی يه میرفت سرکار که هرروز

 رومیشست ظرفا خودش وقتا از بعضی تازه.  کنم جمع رو ظرفا تا میکرد کمکم ازشامم وبعد میشستیم سرمیز وباهم

 ويکی بردن داريوشو اون انگار نمیدونم.  میداد اهمیت بهم بیشتر میکردو لج باهام کمتر).  بود عجايب از ديگه اين(

 میدادم انجام من میکردو امر اون بود وکارمند رئیس مثل داريوش رابطهءمنو ماهه چند اين تو. اوردن جاش رو ديگه

 منو حتی.  اومده کرهءديگه يه از که انگار آدم اين اصال حاال ولی.  نههههه بگه داشت جرات وکی دادمی دستور اون .

 زده وشوک بود عجیب برام............  نکرد انتخاب برام لباسم دونه يه حتی قبل سری برخالف.  برد پائیز خريد برای

 برای حتی چی؟؟ يعنی.میداشت برش حرف بدونو گفت نمی نه میزاشتم هرچی رو دست......  میکردم نگاه بهش

 مثل رفتارش کردم فکر باخودم.  کنه حساب تا ورفت نگفت نه.... ورادشتم و ءنازک بنده دو تاپ ،يه کردنش امتحان

 ..................... گازگرفتم زبونمو.  بابا ؟نه میمیره داره نکنه.  میکنن مافات جبران ودارن میمیرن دارن که کسايی

 برام میخوام چی هر که دنیا اون میری داری نکنه_ ؛ نوشتم خنده با وترديد شک باکلی که بود عجیب رفتارش ونقدرا

 منو ءبین فاصله گفتم که کارا اين با نکنی فکر حاال. نبود مردنی حداقل شد راحت خیالم قهش قه با ؟ میخری

 يکشنبه روزهای. خودم اطاق به ومنم خودش اطاق به میرفت اون شام از بعد هنوزم........... . نه..... ها پرشده داريوش

 جوری اين گیرمیداد اونقدر ولی.  سیاحت مثال میبرد باخودش هم منو وقتای ويه بیرون میرفت تنها وقتها بعضی هم

 خیر از که راسته گوشت کجه سرت. نپوش رو جذبه تیشرت اون بلندتونپوش پاشنه کفش اون بپوش جوری اون بیا

 بعضی.  زياده روم که ازبس.... باسرمیرفتم بیرون بريم میکرد صادر دستور بازم که دفعهءبعد ولی میگذشتم یاحتس

 گذشته تو میشدم وغرق تراس رو میرفتم شونداشتم وکنايه ونیش حوصلهءاخم چون ومنم میرفت تنهايی هم وقتها

 تنهائیشو بتونه کسائیکه پیش میره يا دوستاش پیش میره يعنی ؟ میره کجا بدونم داشتم دوست خیلی. ها وگذشته ها



 

 

 ءروزای برنامه.  باشه داشته خودش وکنار نفر يه که داشت احتیاج ومسلما بود مرد يه اونم خره باال.  پرکنه اونا با

 بود شده آزاد واينترنتم تلفن. نمیزد لب مشروبم وبه نمیگرفت مهمونیم حتی وديگه بود شده حذف کل به شنبه

 شده مريخی داريوش للعجب يا. منومیبرد درمانی گفتار وبرای بود گرفته دکتر وقت برام.  بود راه به زبانم سوکال

 مطمئن. ای زنده که بفهمه محمد نبايد عنوان هیچ به( بود داريوش شرط بود تغییرنکرده وسط اين که چیزی تنها بود

 چیزا اين قفس تو زندگی ماه چند از بعد که منم.) میشه ازسابق بدتر برابر صد اخالقم کردی کاری بفهمم اگه باش

 وتقريبا کرده عادت من نبودن به حاال تا قاعدتا.  محمد سراغ برم که کردم نمی ريسک بود وراحتی آرامش آخر برام

 . تمخبرنداش جاويد از.  بود دزديده منو که روزی از ماه هفت و میگذشت داريوش مريضی از دوماه.  برده ياد از منو

 ديگه که بود وقتی چند يه ولی میزد حرف باهاش بفهمم من اينکه بدون اونم میزدو زنگ داريوش به اول روزای

 منزوی ترو ساکت داريوش میگذشت هرچی.  خودش سرزندگی بود برگشته اونم انگار نبود خبری ازش

 نمیرفت بیرون ازخونه.... کار وکاروکار بود شده داريوش زندگی.  میشد قبل از بهتر حالم هرروز ترمیشدومن

 غروب تا صبح از هرهفته روال طبق ومنم بود بیرون تاشب صبح از هم يکشنبه روزهای.  کارداشت که جزمواقعی..

 قاطی کس هیچ با کالس وتو بودم گیرومنزوی گوشه هنوز ولی بود شده بهتر خیلی ام روحیه.  مردم به میزدم زل

 . نمیشدم

 باری دوسه بود ايران ابان نزديکای بود کرده محمدو هوای بدجوری دلم برمیگشتم زبان السازک)  تلفن( ششم فصل

 بنايی برای بوديم ريخته رو خونه پارسال يادمه بودم کرده اغوششو هوای ناجور بودم زده زنگ محمد به راه تو از

 گذشته قرنه يه که انگار.  رفتیم باال هم سروکول واز کرديم بازی اب روز اون چقدر..... من کمک بود اومده هم ودنیا

 بااينکه وايستاد باجهءتلفن دم ناخوداگاه پاهام.  مونده دنیا پیش بیچاره محمد دل افتاد دوزاريم که بود جا همون از.

 - میرسیدم دير اگه چون بگیرم تماس هم ديگه جای از ونمیتونستم بود خونه نزديک داشتم ترس بازم بود بارسومم

 ------------- پای بادستو.................. میلرزوند تنمو تصورشم حتی وای......... ......الههءغیرت..... داريوش - - - - - - - - - - - - -

 . پیچید محمد گفتن بله صدای باشه خواب االن کنم فکر باشه خونه کاش گرفتم رو وشماره کشیدم کارتو لرزون

 اگه... جان محمد م الل اره نمیزنی؟؟ حرف که يااللی داری مرض مگه_.  بود الود وخواب نداشت حوصله.......... بله_



 

 

 کرد قطع دادو ناموسی وفحش وری دری تا چند...................  عاجزم که حیف ولی میشدم فدات دلم ته از میتونستم

 محو لبخندم.  ببنده دهنشو چفت نگرفته ياد هنوزه که هنوزم تربیت پسرهءبی اومد ءلبم گوشه رو محو لبخند يه

 وفکرم بود دستم تو تلفن گوشی به نگاهم!! باشه زدنش حرف مراقب بخاطرش که مونده هم کسی ديگه مگه.... شد

 دستت اگه اينکه از دريغ وئیممید اون دنبال به مدام انسانها وما ادمه روی جلوی خوشبختی واقعا شاد های گذشته تو

 چه نمیدونم داريوش....... شد ديرم وای................. اومدم خودم به زن يه باصدای مشتته تو شادی کنی دراز رو

 چنان داريوشه وای............. تو رفتم وبالرز انداختم کلید بودم خونه دم بعد ساعت نیم رسوندم خونه به خودمو جوری

 اروم حد از بیش صداش ؟؟؟ کجابودی حاال تا_.  من به بود زده زل خونی باچشمای اشهدموخوندم که بود عصبانی

---- میگفت بهم حسی يه........... میدونست ؟؟ بودی - - - - - - - - - - - کجا - - - - - - - - مريم_ ؟؟؟؟؟ ارومه اينقدر چرا بود

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

 بهش چی وای.  بزنم زنگ محمد به قصدنداشتم پیش ساعت يه تا خودمم که ؟؟؟؟؟من کجا از اخه........... میدونه

 تواين.  گرفتم سنگر مبل وپشت کشیدم جیغی کشید رودوشم از کیفمو سمتمو به برداشت خیز ؟؟؟؟ بگم

 ------ - - مريم - - - - - - مريم_.  شه تر اروم حداقل تا بنالم ناقابل دوکلوم نمیتونم چرا که میدم فحش خودم به جورموقعها

----- ---- برم اطاقم سمت به که کردم سعی بازم ؟؟ فرارکنی میتونی میکنی فکر ؟؟؟ درمیری داری کجا - - - - مريم- - - - - - -

-- 

 گردوندو برم که بودم گیج ضربه شدت از هنوز پذيرايی کف افتاديم دوباهم هر گرفت بازومو پريدو راه وسط

 ؟؟؟؟ ؟؟؟اره میزدی زنگ نامردت داداش اون به داشتی کجابودی؟؟؟؟ پرسیدم_ زد؛ نعره گلوم رو گذاشت دستشو

 .اومد خودش حال به انگار دنیا اون میرم دارم اکسیژن میخوام هوا نفسم کردم تائید باسر میرفت داشت نفسم

 تموم هام سرفه میکردم تموم شتمدا واقعا... رسید بهم تازه هوای.  کرد م وروپا گرفت هام شونه از کردو ول گردنمو

 ----------- حق که بودم گفته- - - - - - - - - - - بودم گفته بهت _ زد، فرياد.  اطاق تو کرد وپرتم گرفت هامو شونه بود نشدنی

 مگه ندادی؟؟؟؟ گوش چرا پس_ گُرگرفت باسرتائیدکردم نگفتنم؟؟؟؟ يا گفتم. باشی داشته رابطه محمد با نداری

 بودم نگفته برمیگرده؟؟؟ اخالقم بودم نگفته بودم؟؟ نگفته بودم؟؟؟؟ گفته بهت ؟؟؟؟ بودم نکرده حجت تماما باهات

 من روحرف میخوای بجزونی؟ منو میخوای.. لعنتی کردی؟ خودتو کار سرخود چرا پس_ ؟؟؟؟؟ درمییارم پدرتو



 

 

 حواسش گفتم سادهءمن، دل به ، من به لعنت ای ؟؟ دادم ازادی بهت چرا که کنی پشیمونم میخوای بزنی؟ حرف

 -- - - مريم میکشمت_.... ولییییییی نباشه زندانیا مثل که بیام راه باهاش بزار گفتم، باخودم میده گوش حرفم به... هست

 ---- ---- پشتمو. گوشهءتخت به خورد پهلوم که تخت سمت کرد وپرتم گرفت موهامو. بودم گفته - - - - بودم گفته - - - -

 تو بزنم میخواستی میخواستی؟؟؟؟؟ کتک ومیخواستی؟؟؟ همین_ ؛ دادزد نفس نفس با شدم دردکبود از و تمگرف

 دارم وای بودم گرفته وپهلومو بودم شده جمع خودم تو....  ،،،،،،چقدر احمقم چقدر!!  مريم بودم گفته ؟؟؟؟بهت سرت

 نشست ودوزانو جلو اومد داريوش کنم تحمل میتونستمن ديگه... پهلوم نامرد اومد می محابا بی اشک. درد از میمیرم

 جا از گچ مثل شد رنگش باال زد ولباسمو کنارزد دستمو.  دردمیمردم از داشتم گرفتم دستشو خونی بادست

 تو به لعنت. میکنی بازی بااعصابم مدام که.... مريم تو به لعنت_ ؛ زد داد کشیدو موهاش تو عصبی دست بلندشد،يه

 وبساط بند با داريوش..........  میمیرم دارم خدايا میکشید تیر وپهلوم بود خونی دستام بزنم حرف نمیتونستم درد از

 میسوختم داشتم کرد شستن به شروع بتادين با کردو پاره بود چسبیده زخم به ديگه که لباسمو اومد اولیه های کمک

 به دندون دقیقه يه ه اَااَاا_ کرد شسشو به شروع بتادين با وبازم گرفت دست بايه دستمو دوتا ولی زدم پس تشودس.

 وکم تخت به دادم تکیه کرد اخرسرولم.  بود نشدنی تموم... نداره امکان!!!!  میشه تموم.  میشه تموم ،االن بزار جیگر

 پاشو _ کشیدم اسوده نفس يه وبست زخم ازاينکه بعد بود وبتادينی خونی ولباسام زمین تمام شدم حس بی کم

 ديگه ولی کردم عوض وشلوارمو بلیز بابدبختی بیرون زد کردو جمع وسائلو بگه چیزی اينکه بدون. کن عوض لباستو

 _ اومد داريوش صدای پائین اومدم وسرخوردم دادم تکیه ديوار به دستشويی کنار جا همون بشورم دستامو نداشتم نا

 مییام دارم مريم_.  بشر اين داشت ای خجسته دل چه کنم حرکت ازجام نداشتم رمق حتی تو؟ ؟بیام پوشیدی ريمم

 وکمکم شست ورومو دست حرفی بدون باال اوردم دستامو ؟؟ میخوای چی _ گشت دنبالم وباچشم وبازکرد در تو

 ببخش نوشتم؛ دفتر تو ؟؟؟؟ میخوای چیزی چیه_ گرفتم دستشو مچ که میرفت داشت بخوابم تخت رو کرد

 ؛ گفت بندازه نگاه بهم اينکه بدون بگم دروغ بهت نمیخواستم ،،،،،،،،،ببخشید بود شده تنگ محمد برای ،،،،،،،،،،دلم

 قسمت=============================  میزنیم حرف بهش راجع بعدا کرد عوضش ونمیشه کردی اينکارو_

 رسوندم پذرايی به رو خودم زور به کرد بلند رو وآخم پیچید تنم تو پیچک يه مثل درد پاشدم ازجام شب تلفن دوم



 

 

 مصرف بار يه غذای میرفت مالش دلم میزد فک باعلی ديگه مشکل يه به راجع معمول وطبق بود اطاقش تو داريوش

 نتونستم یدهءغذاماس چربی از که.... خوردن به کردم شروع يخ يخ جور همون که بودم گرسنه اونقدر.  بود يخچال تو

 لیوان میشدم واصل درک به داشتم اخیششششش رفتم باال سره يه ديدم که و اب لیوان.  گلوم تو وپريد بدم قورتش

 غذا برام داشت کرد می گرم غذارو داشت توهم بااخمای که افتاد داريوش به نگام نیست غذام ديدم گذاشتم وکه

 اصال کردنش گرم غذا به نه میکنه زوق زوق جاش هنوز که عصری نوازشای اون به نه الخالق جل میکرد؟؟ داغ

 ای کنم وپیاده فکش بزنم ،،،،،،،،،،،،، فضول... شم خفه بخورم يخ يخ میخوام من!!!!! چه تو به!!!  کنی گرمش نمیخوام

 ظرف شد بلند دينگش دينگ صدای که ماکروويو به زد وزل جاموند همون اونقدر افريدی جزغله منو چرا آخه خدا

 فاجعه ياد افتاد کار مخم سیرشدو شکمم اينکه بعد. پذيرايی تو بیا خوردی که بعد_ ؛ وگفت من جلوی داد وهل

 وسرمو جلوش نشستم وفاصله بااسترس بسوزه حالم به دلش يکم کنه خدا.... درراهه حسابی تنبیه يه میدونم افتادم

 چند حاال تا_ کرد ايجاد دستاش بین خالی فضای ويه گذاشت هم رو هاشو پنجه سر دادو تکیه مبل به.  پائین انداختم

 تلفن پرينت حتی میتونم که میدونی خودت.. مريم _ بزنه؟ دوباره ؟؟؟پانشه بگم راستشو ؟؟ زدی زنگ محمد ربه با

 جوری چه شیطون؟؟ يا خونه فکر اين خدا يا زدی؟ زنگ بار چند بگو کننده وپوس راست پس.. کنم پیدا خونتونم

 بادستام ؟ مريم- - - - - - - - - - - - - - - بار- - - - - - - - - - - - - چند_ گفت؛ شمرده ؟ خبره چه من ذهن تو میفهمه

 ------------- --------------- عدد

 نه معنی به سرمو باشدت ؟ ای زنده که ؟گفتی زدی حرفم باهاش_ شد سابیده هم رو دندوناش دادم نشون رو سه

 کردم وجمع خودم ازترس... من به شد خیره شده ريز باچشمای نزدم حرف باهاش که میکرد باور بايد مداد تکون

 االن همین يا میکنی قبول منو شرايط يا... شدم خسته وضع اين از ديگه بگیر وتصمیم کن باز گوشاتو خوب_

 رفتن بیرون حق ولی نمیکنم قفل رو خونه در...  کالس بی کالس فردا از.  میری خونه اين واز میکنی جمع باروبنديلتو

 قطع وتلفن اينترنت....  نداری بزاری بیرون در درگاهی از پاتو اينکه حق اصال.... نداری رفتن خريد حق.... نداری

 تو اينکه مثل ديگه سابقه روال همون روال نباشی دوربین جلوی اگه بحالت ووای میکنم چکت دوربین تو از... میشه

 کنم الشت آشو نزدم تا کن گم گورتو پاشو ببینمت نمیخوام االنم... میشی پررو میدم رو بهت وقتی.... ستینی بشو ادم

 سوم قسمت............................ ==================================  رفتم در چشماش جلوی واز پاشدم



 

 

 دارم میپوسم خونه اين تو دارم که است هفته يه االن++++++++++++++  رفتم در چشماش جلوی واز پاشدم تلفن

 از تر بیش شايد هفته تواين.........  کردم عذرخواهی ازش که من ؟؟؟؟؟؟ میتونه طور چه اخه شدم خسته يارم می کم

 میشم ديوونه دارم ببینم تلوزيون نمیزاره حتی ناکس ومروت رحم ذره يه از دريغ ،ولی خواستم عذر ازش دفعه ده

 محمد تونستم موندو باقی عمری شايد ياره نمی طاقت دلم ولی پائین کنم پرت تراس رو از خودمو میخوام وقتايی يه

 غروب دم شده تنگ براشون دلم.............  افسردم خیلی وبابام محمدومامان ،،،،،،پیش توايرانم امروزازصبح وببینم

 بهتر پهلوم ؟؟؟. چیکارکنه باهام میخواد ديگه.  میشه وشاکی نیستم دوربین جلوی که جهنم به تراس تو رفتم که ودب

 سردتراس کف روی گذاشتم سرمو. روزمین شدم آوار ديوارو به دادم تکیه دردمیکنه هنوز ولی بسته ورويه شده

 بدرها، سیزده ،برای چله شبه برای دلم. کنم وگاليه اموباب مامان خاک سر برم.  محمد پیش برم میخواد دلم ولرزيدم

 سرما از ولی... بازشدم طاق.............. بخوابم میخوام............... چقدرسرده وای.... شده تنگ وداد جیغ همه اون برای

 کی خونه؟؟ دهواوم روبسته ه مغاز محمد يعنی.. قشنگه چقدر اسمون بود شده دون دون تنم پوست تموم... میلرزيدم

 کجايیی؟؟؟ مريم مريم،_ نمیدونم گذشت چقدر............  کرده عود معدش زخم دوباره حتما بده؟؟ شام بهش قراره

 نه انگار خواستم معذرت ازش همه اون ببینم نحسشو ريخت نمیخواستم ديگه... نگفتم هیچی خاموشه؟؟ چرا برقا_

 خر ءکره پسره...... بترکه حنجرش که بزنه داد اونقدر بزار ؟؟؟ حمومی اينجايی؟؟؟ میاومد اطاقم از صداش... انگار

 خواست که غلطی هر بزار بار،،،،،،،،،،،،،، يه ،شیونم بار يه مرگ........ بیام کوتاه نمیخواستم ديگه میاد قیافه من واسه

 چشمم تو زد راغشچ شدو باز درتراس ببندم داريوش نگران صدای رو گوشامو کردم وسعی بستم چشمامو بکنه

 نمیتونستم تلوزيونم حتی که بود هفته يه.  نبودم خوب بودکه هفته ،يه نبودم خوب نه ؟ ؟خوبی مريم شده چی_

 _ زد گونم به دست کف وبا بقلش تو کشید منو دورشونمو انداخت دست..........  نیستم خوب که ،معلومه ببینمم

 های گونه رو که ها ضربه ازشدت ؟؟؟ ؟مريم اومدی کی از خوابیدی؟؟؟ا چر اينجا اخه......... چشماتو بازکن مريم

 ديگه نمیخوام.... ور اون کردم رومو بود صورتم سانتی فاصلهءچند به صورتش بازکردم چشمامو اومد می فرود سردم

 اسوااالشوب بلبلم من انگار که میپرسه جوری يه ؟؟؟ اينجايی ساعته چند مگه!!! سردی چقدر!!!!! خوبی_ ببینمش

 خريم چه واقعا... بودم سِرسِر کرد وبلندم روشونش گذاشت وسرمو زانوهامو زير انداخت دست بزنم چَه چَه میتونم



 

 

 بدنم پوست تمام خورد صورتم به که خونه گرم هوای ؟؟؟ مکنی غلطی چه سرما تواين بگه نیست يکی اخه... من

 از میشم هالک دارم............ وای اومدم شمال قطب از که رانگا... مطبوعی حرارت چه وای کردن گز گز کرد شروع

----- لب میمردمم - - - - - - - - - - - - - - برگردوندم سرمو چسبوند لبام وبه گرم شیر لیوان يه و پتوم تو پیچوند منو...  سرما

--------- 

 بسمه ديگه کشیدم هرچی... شم راحتو بمیرم بزار.  نمیزدم بود محتاج بهش تنم ذرات تمام که گرم شیر اون به

 خوب کمرت هنوز_.  کنی پهلو سینه که االنه....... میلرزی سرما از داری بخور.......... سردی مريم نمیخوری؟ چرا_

 نباشه تنش به سر میخواستم که بودم شاکی ازش اونقدر ولی... بود چهارتاشده چشمام تعجب از نشده

 خواب میشه پرروتر يام می کوتاه هرچی....... درمیارم روزگارت از دمار ؟؟؟؟؟میکنی؟ حبس منو مرتیکهءعوضی...

 . گذاشتنم جوش اب وان يه تو يخ قالب ازيه که انگار.... میشد مورمور بدنم تمام.. میبرد باخودش منو داشت

 _ ........کن باز دهنتو میگم ؟؟؟؟میکنی؟؟ لج چرا ااااااااااااه_ نکن اونور سرتو............ باتوام ببین منو. مريم نخواب_

 --- اخه. بده گوش ددددحرف_ روگونم زد - - - مريم نخواب_.........  فريزمیشی ازسرما داری چرانمیخوری؟؟؟ اخه

 به کردم شروع کردم پخش توخونه وهمشو شیر زير زدم بادست!!!!!!!!!  بودی خوب تاديروز که تو شده؟ چی

 میريخت ناخوداگاه اشکام میاد در جاش از داره فکم میکردم فکر که میخورد هم به باشدت اونقدر دندونام لرزيدن

 میزدم زار شم راحت بمیرم میخواستم نمیخواستم خودمو نمیخواستم داريوشو من رونمیخواستم زندگی اين من

 کن بس. کالس بری میزارم ؟باشه دلخوری دستم ؟از شده چی بگو_ شد يکنزد بهم اروم داريوش میکردم وگريه

 ------- شده چی اخه _ - - - - - - - باش اروم مريم.......... میزارم ازادت باشه... میلرزی داری_.  نیست خوب حالت

 گرفت اشدست تو دستامو کنم راحت وخودمو بزنمش تا نداشت جون دستام شدی؟؟؟؟ اينجوری ؟؟؟؟؟؟؟چرايهو

 اروم ولی..... نمیخواستم...... اغوشش تو گرفت منو چته؟؟؟ میگفت حاال بود داده ازار منو هفتهءتموم يک وهاکرد

 ازادم بايد کنه ولم بايد يام نمی ه کوتا گفتم باخودم میگیره اروم دوکلوم با که ءمن ساده دل اين به لعنت ای شدم

 نديده روهم خیابونا ريخت که بود هفته يه بیرون برم بزاره فقط میخواستم، نه. محمد پیش برم بخوام اينکه نه کنه

 کردمو جمع جام تو خودمو نمیزاشتم ديگه میکردم خار و خودم ديگه چقدر اوردم در آغوشش از بزور و خودم بودم

 هرحال به تنیس کشیدن ناز اهل داريوش میگفت هم دنیا حتی بود شده عصبانی بهش زدم وزل ديوار به دادم تکیه



 

 

 وگفت پام رو کوبید وباحرص وقلم غذ کا اورد نمی روش ،به میکردم غلطی هر چون بود شانسم شب شب اون

 شد رحرصی اونقد لبم رو اومد نافرم پوزخند يه ههههههه میکننی بازی جونت با داری که مرگته چه ببینم بنويس_

 بگیرم دستام وتو قلم نمیتونستم میلرزيد دستام يااهلل... نکشتمت خودم تا بنويس_ کرد خالی ارايشو میز تمام که

 بیارم، شیر لیوان يه بزار نباشه محمد به راجع فقط بخوای تو چی هر باشه _.  سرما از میمیريیییییی داری ديوونه اخه_

 که بود سردم اونقدر بیارم برم بزار بخوای تو چی هر میشی مريض وگرنه بخوری گرم چیز يه بايد_ مريم؟؟؟ باشه

 وششو نای بااينکه چسبید عجیب ولی کرد فرو حلقم تو تهشو تا دادو خوردم به داغ شیروداغ لیوان.  کردم تائید باسر

 کنارش فرستاد هم رو داغ امادهء سوپ کاسه يه اجبار به بعدم شد داغ کردم يخ تن بازم ولی شد ذوب گرما از حلقم

 شايد چیه داريوش محبت همه اون دلیل نمیفهمیدم اصال وابشوندادمج ؛خوبی پرسید اروم خوبه گرما چقدر اخیش .

 خر به ومحبت میده وا اينجوری انتحاری حرکت بايه میدونستم اگه بود لرزيده ودلش دست که بودم شده میّت واقعا

 اروم ابخو يه.... بودم خسته خیلی.. کشیدم دراز توجام میزدم وحسابی درست تاک کُن يه به دست زودتر.. میده ج

 بخیر شب بهم وقراره بابامه اون که انگار.... کرد مرتب وجامو کشید گردنم تا پتورو میچسبید واقعا گرم جای يه تو

 دستش مچ به نگاه يه کردو من به نگاه يه گرفتم و دستش مچ... هاش قول و حرفش زير بزنه اينکه ترس از بگه

 با کردم نگاه بهش نگرانی با ؟ چیه میدادم ادامه بازم وگرنه میداد قول بهم دوباره بايد نکردم ازاد... کشید دستشو

 شرايط باهمون البته.... بری میخوای جا هر ازادی فردا از بخواب راحت نترس_ وگفت گوشهءتخت نشست فاصله

 چه... رداشتخب دلم از بازم ؟؟ فهمیدی... درِ دم جات دفعهءبعد چون... کردی اينکارو که باشه باراخرت ولی.... قبلی

 بازم پیچید تنم توتموم مزهءارامش زدکه رو حرفا اين وريلکس اروم اونقدر میخوند؟؟ نگامو حرف جوری

 معنی که کرد نگاهی يه... پاشد تخت لب از.  رسیدم میخواستم که چیزی اون به رفتم مرگ دم تا اگه که خداروشکر

 به دست يه.  نمیفهمیدم میکرد نگاه هم ای ديگه هرنگاه با اگه که هپروت وتو بودم گیج اونقدر يعنی نمیدونستم شو

 رفت کردو وخاموش وبرق کشید پیشونیم

 وداغون ءدرب روحیه ازاون ومن بودن خوشحال همه.  قله قل بودوخیابونا کريسمس نزديک) کريسمس( ششم فصل

 خريد برای.  بودم کرده عادت هديگ ولی. افتادم می محمد و خودمون وايرانِ عید ياد جورايی يه. بودم دراومده



 

 

 بود حراج موقع.  بودم گرفته گوگیجه شلوغی اونهمه از. رفتیم باتاکسی... بود خراب وماشینم بیرون بريم میخواستیم

 باهم زن تا دو غرفه يه تو.  مردم به مکردم نگاه بیشتر. نمیخواستم زيادی چیز.  میکردن حمله چیز همه به ومردم

 اينا که چنده مگه ؟؟ چکمه جفت يه سره خدايا.  بودم شده اونا دعوای محو.  میپريدن همديگه به چکمه جفت سريه

 میخواستم کردم بودنگاه وايساده داريوش که سرم پشت به بود گرفته ام خنده میقاپن؟؟؟ همديگه از اينجوری دارن

 .............. ،نبود کردم ونگاه کردم،اونور نگاه اينورو.  نیست داريوش که اِااااااااااااا،اين................ .بدم نشونشون بهش

 داشتم رو بچه يه احساس.  نبود... میکردم نگاه هرطرفو!! نه رفته؟؟؟؟؟خدايا کجاست؟؟؟؟؟نکنه داريوش پس وای

 مغزمو بودن پناه وبی شدن رونده از وترس بود کرده هنگ ممغز.... برم ور کدوم نمیدنستم.  کرده گم پدرشو که

 کجا به من حاال شه خالص ازشرم میخواست همیشه واينکه بودم داريوش فکر به فقط لحظه اون تو ،.  بود کرده قفل

 بشم گم میخواد يعنی ؟ کرده ول قصد منواز يعنی.  میرفت طرفی هر به فکرم.  نبود بند جا هیچ به دستم ببرم؟؟ پناه

 نامرد ؟ بشه راحت شرم از جوری يه داره دوست که بود نگفته بار چند خودش مگه ؟ واکنه ازسرخودش و ومن

 اگه خونه برم باهاش که نداشتم جیبم ته هم دوزاری يه حتی من ريخت خودشو زهر..کرد خودشو اخرسرکار

 واونور اينور بیارم طاقت که بود ترازاون ویق ضربه بود کرده ناتوانم فکرا همهءاين ؟ کارکنم چی بايد... اينطوره

 آخه داريوش.  توزمین بره بشه آب که نمیشه ؟آخه کجاست ؟پس کجاست.  میزدم تنه مردم وبه میدوئیدم

 فوج فوج آدم که رفتم ورودی در سمت به ؟؟؟ برم دارم رو کجا ؟خدايا برم کجا کردی؟؟؟ ول منو کجايی؟چرا

 وترس وناراحتی ضعف کم کم ؟ بگردم داريوش دنبال طور چه زبونی بی زبون با آدما ناي بین خدايا.  ومیرفت میومد

 دلم وتو میزدم زار بچه يه عین.  گريه به کردم وشروع زمین رو نشستم ورودی در وکنار داد دست بهم هم با همه

 بود داريوش دنبال تتوجمعی چشمم فقط. پرسیدن می و گريم ودلیل بودند شده جمع مردم.  ومیگفتم داريوش اسم

 يه++++++  کن؟ ،کمکم تنهام من داريوش کردی؟ ولم چرا پس... وندارم کس هیچ اينجا که ؟میدونی تو کجايی .

 ....داريوشِ... داريوشِ. میاومد جمعیت بین از نفر يه... برگردوندم سر.  خورد گوشم به اسمم جمعیت تو لحظه

 بوی و انداختم گردنش دور دستامو گذاشت عقب قدم يه که بغلش تو پريدم وله با اونقدر....................  خودشه

 که بودم نکرده دقت حاال تا کردم جا اغوشش تو خودمو. چسبوندم شونش به گونمو.  پرکردم هام ريه توی داريوشو



 

 

 . شستن کمرم روی ودستاش شد آروم من مثل داريوشم کردم احساس لحظه اون تو.  محبته با اغوشش اينقدر

 خیلی پائین انداختم سرمو و کردم پاک اشکامو. جداشدم وازش دراومدم خودم حال تو از که گذشت چقدر نمیدونم

 دست هنوزه که هنوز بود بعید ازم واقعا بودم زده وزار گوشه يه بودم نشسته دوساله بچه يه عین میکشیدم خجالت

 واينو باشه نگرانم داشتم دوست شدم؟ گم وچرا بودم کجا فتنگ بهم حتی.  کشید دستمو افتادو راه.  میلرزيد وپام

 وول دستم اومديم در شلوغی از اينکه از بعد.  نبود آدم اين سنگ وجود تو احساسی اصال که انگار ولی.  بده نشون

 کنممی ولت دفعهءبعد. میگردم دنبالت که آخريه بار چون کن جمع حواستو_ ؛ که بود اين گفت که چیزی تنها.  کرد

 اينم.  خونه برگشتیم خالی ودست گرفت تاکسی.  نذاشته قال منو قصد از که بود باقی شکرش جای باز. خدا امان به

 الی البه دالرو چند بدم انجام شب اون که کاری اولین شد باعث جريان اين.....................  کريسمسمون خريد از

 داريوش وبا میزد زنگ علی که بود روزی چند.  نکنم کپ اينجوری قلحدا شدم گم جايی يه اگه که کنم قائم لباسام

 داريوش وبا میزد زنگ علی که بود روزی چند کريسمس دوم قسمت. ====================  میزد حرف

 نشسته برنامهءتلوزيون پای که شب يه. بود مخالف شدت به داريوش ولی.... گه می چی دونستم نمی.  میزد حرف

 که میخواد چندروزه علی_ ؛ صحبت به کرد شروع ،داريوش محمد وپیش ايران ی تو بودم رفته معمول وطبق بودم

 تقاضايی همچین داريوش از جوری چه علی بود؟ ای صیغه چه ديگه باشیم باهم! کردم تعجب باشیم باهم کريسمسو

 چه که بود داريوش از اصلیم تعجب. بود نکرده معرفی منو دوستاشم به حتی مهمونی وقت که شیداريو ؟؟اونم کرده

 .میکرد قبول عمرا.......  داريوش وگرنه کرده قبول که کرده اصرار خیلی حتما کنه؟؟ مطرحش که کرده قبول جوری

 سرم از نتونستم_ ؛ گفت بود شده تر شرمنده قیافهءمن از انگار که داريوش.  داريوش به زدم زل بارفته باابروهای

 موقع تا.  باشه دادم تکون کردمو خم چپ به سرمو.  هانیستم برنامه اين اهل میدونی خودت وگرنه.... کنم بازش

 مهمونی اين وحاال بودم دور به چی همه از که بود ماهی هشت هفت.  نمیگنجیدم خودم پوست تو کريسمس رسیدن

 متوجه که داريوشم.  بود مهم برام مهمونی وفقط فقط نمیکرد فرقی برام بود که سیهرک.  داشت ارزش واسم کلی

 . میچیدم برنامه برات زودتر ای زده زوق اينقدر میدونستم اگه_ ؛ میگفت طعنه به... کريسمسم منتظر بود شده

 اگه رفتم نمی سمتش بودکه بدشده اخالقش اونقدر روز چند تواين.  بدم دستش آتو نمیخواستم... نمیگفتم هیچی



 

 

 چراچپیدی گیرمیداد... میزاشتم تنهاش زياد اگه.  نده گیر بهم که میکردم حبس اطاقم تو خودمو حتی که بود دستم

 کاروزندگی تو ،مگه من دل ور نشستی همش میگفت...  پیشش میشستم زياد اگه.  میزاری باال ؟طاقچه اطاقت تو

 افسردگی نکنه میگفتم خودم پیش وقتايی يه روش روبه ديوار به زدمی زل میشدو ساکت هم روزايی يه ؟ نداری

 شب بود کرده ام ديوونه. اخالقش اين از امان ای.  اسرائیلی بنی ايرادای به میکرد شروع دوباره ولی.  گرفته

 بیرون زديم خونه از ، بود اورده سرحال هم منو سرزندگی از که وعلی داريوش با شب ونیم ده ساعت کريسمس

 درخت و بابانوئل میکردی نگاه که هرطرفو بود رنگ و روشنايی نورو غرق جا همه.  شده قشنگ قدر چه شهر وای.

 میدونا از يکی به هم با. میشد عوض روحیش و مییومد سرحال ناخواه خواه آدم. میديدی رو ءکاج شده درست های

 بیرون بودن اومده همه انگار.....  ادم درچق وای.  رفتیم بودن کرده درست توش رو کريسمسی بزرگ درخت که

 سال شدن عوض موقع.  رفتیم پیاده بقیشو و کرديم فرعیاپارک از يکی توی ماشینو.  میگذروندن خوش وداشتن

 .... Ten ..nine ...eight ....seven ...six ....... تکرارمیکردم باهاشون دلم تو منم.  معکوس شمارش به کردن شروع مردم

five ....four...three.. .two.. .one.. Happy new year …………….. همه ازاون هیجانزده نورشدومن غرق وآسمون 

 رنگ نورو

 تاثیری روم داريوشم های غره چشم که بودم خوشحال اونقدر.  کردم زدن ودست پريدن پايئن باال به شروع وشادی

 واونام ام ملکه يه من که انگار....مراقب وریج يه هرکدوم و بودن وايستاده دوطرفم وداريوش علی.  نداشت

 تو.  بود شده باديگاردا شبیه واقعا کرده گره ابروهای بااون قیافهءداريوش... بود گرفته ام خنده. من باديگاردهای

 وحرارت سرما از صورتم.  نمیخواستم خدا از وعالی خوب سال يه و محمد وسالمتی ديدن جز چیزی هیچ لحظه اون

 که يعنی.  ورچیدم ولب شدم ساکت بازوم فشار با اخرسرم بود عرق خیس تنم سرما اون وتو بود شده سرخ بدنم

 وشوخی میخنديد مدام که بود علی... داريوش برخالف...............  من به گیرداده اقا ومیخونن میزنن دارن ؟؟همه چی

 شرق وعلی بود غرب داريوش که انگار يان می کنار باهم جوری چه تفاوت همه بااين دوتا اين موندم من اصال میکرد

 .شد زهر داريوش برای قشنگی اون به جشن میگم جرات به وريلکس خوشحال وعلی بود وناراحت عصبی داريوش .

 متفرق مردم شدو تموم بازی اتیش ازاينکه بعد. . چه من به نخوره حرص همه اين میخواست خودشه تقصیر هرچند

 بهمون واقعا.... داريوش به علی های وتیکه داريوش بااخمای که کرد دعوت قهوهءداغ فنجون يه به مارو علی ، شدن



 

 

 بگذره خوش بهم میخواستم قلب صمیم از که من برای ولی بود بازنشدنی داريوش ابروهای گره که هرچند. چسبید

 تو پريدم خونه به رسیدن وبا زدم رتچ مسیرو تمام خونه برسیم تا که بودم پريده پائین باال اونقدر. نداشت ،اهمیتی

 بود کريسمس تعطیالت که بعد، روز چند تو. نکنه زهر بهم داريوش وتخم بااخم قشنگ شب اين شیرينی تا.  تختم

 غر مدام بچه يه عین میکردو اذيت داريوش بودولی خدام از که من.  بیرون میبرد مارو مختلف های بهانه به علی

 با بودم مونده من.  کرد تعريف پختم دست از وچقدرم اونجاخورد و شام تمام پررويی با ،علی شب يه حتی.  میزد

 بارم چند. میزاره رو برنامهءديگه يه وقرار میزنه زنگ فرداش بازم که داره رويی چه ،علی داريوش سگی اخالق

 خوش خیلی که يکی من به کريسمس اون واقعا. شد منتفی داريوش قاطع کردن رد با که کرد دعوت خونش ماروبه

 کم وکم بود تعطیالت اخر روزای کريسمس سوم قسمت. =================================  گذشت

 روم روبه ،راه بیام راه باهاش میخواستم هرطرفی از بود ازاردهنده هنوز داريوش اخالق. افتاد می روروال زندگی

 ديگه میکرد جگرم به وخون میگرفت ازش ايرادی يه میکردم که هرکاری بود رسونده لبم به جونمو ديگه.  میبست

 رفتار دلیل دردسر کلی با.  حموم بود رفته وداريوشم بود اونجا علی که روز يه........................... بودم اورده کم واقعا

 به ودل هپروته تو ومدام نیست کار به حواسش اصال.بدتره هم اين از رکارمس_ ؛ میگفت پرسیدم علی از داريوشو

 ترسم از.  کردم جرم انگار که کرد نگاه من به باعصبانیت چنان.... بیرون اومد حموم از داريوش همینکه.  کارنمیده

 عصبی چنان کرد پا به خون داريوش علی رفتن بعد. نیومدم بیرون هم خداحافظی برای حتی و خواب اطاق تو پريدم

 ؟؟؟ میگفتین هم به چی_ ؛ میپرسید ازم مدام.................  بکشه منو ممکنه هرلحظه میکردم فکر که بود وناراحت

 بازهم بشه اروم که کنم کار چی نمیدونستم میکردم گريه وفقط نمیگفتم هیچی.  باشم داده انجام خالف کار که انگار

 با داری ديدی دور منو چشم تا_ ؛ میگفت.....  ها اهانت همون............... تهمتها همون . سابق های کنايه نیشو همون

 ايندفعه_ بزاری بیرون اطاق از پاتو هست علی وقتی نداری حق بودم نگفته بار هزار مگه_ ؟ میزنی الس علی

 اومد بزنی دور ومنو هم رو بريزی من دوست با که بود مونده همینت_ ؟؟؟؟؟ بدی نخ مننننن، دوست به میخواستی

 چرا.............  میزد برق چشماش توی اشک موند راه وسط همون تو ولی باال، برد دستشو..... توگوشم بزنه تا جلو

 هزاربار ؟ چیه برای حرفا اين نمیفهمیدم.  نیستم کارا اين اهل من میدونست خوب ؟؟؟ ومیکرد اينکار ومن باخودش



 

 

 انداخت دستشو.  بود؟؟؟ چی ای بر تهمتا اين پس.  میشینم ازش بافاصله که بود ديده.  بود ديده باعلی منو رفتار

 //داريوشم بغل تو نمیشدکه باورم اولش.  گرفت آغوشش تو میلرزيدم داشتم پناه بی آهوی يه مثل که منو وبادرد

 گريه.  بود کرده بغل منو خودشحاال ولی.  نباشه بینمون تماسی که بود مراقب خیلی شب ازبعدازاون داريوش آخه

 . زد بوسه پیشونیم به و گرفت دستاش تو سرمو داريوش.  میشدم اروم آغوشش توی وداشتم بود رفته يادم ام

 ،منو نشوند پیشونیم روی ءطوالنی بوسه يه ازاينکه بعد.  میکردم نگاه داريوش حرکات به ومبهوت مات همونجور

 وتحلیل تجزيه ورفتارشو بودم زده زل اطاقم تو داريوش قدمهای جای به نجورهمو.  بیرون زد خونه واز کرد رها

 پیشونیم روی بوسش جای هنوزم!!!!  بوسید پیشونیمو کردو بقل منو ؟؟؟؟ چی يعنی میگفتم باخودم.  میکردم

 يدمد خواب میکردم نمیشداحساس باورم.  شدنه ذوب درحال گرما از که انگار زدم بوسه جای به دست میسوخت

 بابت از خیالم که وقتی.  خونه اومد شب نصفه یِ دو ساعت داريوش شب اون.!!!!!! نبود خواب وقت که االن ولی

 تو اگه.  نمیشد پیداش خونه توی داريوش بعد روز چند تو. ++++++++++++  برد خوابم تازه شد راحت اومدنش

 ناراحتیشو نداشتم دوست.  میکرد قائم ازمن خودشو میخوردو تنها غذارو اومد نمی بیرون اطاقش از بودم پذيرايی

 دلم میرفت فرو تنهايیش ء پیله تو بیشتر لحظه وهر بود خودش تو مدام.  برنمیاومد دستم از کاری ولی.  ببینم

 کلمه يه از دريغ ولی بیا بیرون تنهايت غار واز کن فراموش رو افتاده اتفاق بینمون هرچی بگم بهش میخواست

 دوکلوم وبازمیشد بود بهتر اخالقش قبال خداوکیلی نمیگه؟؟؟ هیچی چرا اخه.  میشدم نگرانش داشتم کم کم ............

 زجرم بود چشماش تو که غمی ازهمه بیشتر.  نمیرفتم سمتشم بودکه شده نچسب اونقدر... حاال ولی زد حرف باهاش

 تو منو اونطور که بود عجیب برام.  نداشتم احساسی هیچ لحظه تواون چون نبود مهمی اتفاق من ازنظر.  دمیدا

 که انگار ، میکنه تهديدم داره چیزی ويه دنیام من که انگار ، کنه حمايت ازم میخواست که انگار گرفت اغوشش

 نبود بوسهءهوس بوسه اون کنه فراموش بود که چی هر خاطر به داشتم دوست ولی........ نمیدونم.  باشه دلتنگ

 روی واز اين البته میديد دنیا مثل لحظه اون تو منو میکردم فکر حدی تا.........  بود ءنگرانی بوسه ...................

 کالس دوساعت. بود شنبه روزسه) خواستگاری( هشتم فصل=======================  میزدم حدس رفتارش

 گقتم باخودم. نبود خونه داريوش همیشه مثل. میباريد کولم سرو از خستگی..... خونه مسیر وبعدم بودم وگذرونده



 

 

 يه به ورفتم وان توی پريدم میکنه رودر ءديگه کننده کسل روز يه وخستگی میده حال کلی وان توی خوابیدن

 پذيرايی از زمزمه صدای .بیرون واومدم پوشیدم لباس و شستم خودمو که گذشت چقدر نمیدونم.  خلسهءشیرين

 میدونی خودتم. سرمیدوئونی منو داری داريوش ببین_. بود علی صدای.  کردم بازترش و اطاقم در دم رفتم.  میومد

 حرف باهاش بزار که نه ،اگرم بگو من به داری دوستش اگه ؟؟ چیه تو حساب حرف آخه.  میخوامش وقته خیلی که

 همش تو.  کنم ازدواج میخواستم مريم ديدن از قبل من که میدونی خودتم.  شدم خسته وضع اين از خدا به. بزنم

 ما غیرت نمیخورن ايرانی مردای باما زندگی درد به اينجا زنهای که نمیدونی میکنی زندگی اينجا داری که ماهه چند

 وقتم چند بعداز هبگیر وقلوه بده ودل کنه وبوسه ماچ راحت ديگه بامردای زنمون که نمیکنه قبول ايرانی مردای

 ايرانی دختر عکس وارنگ رنگا وقته خیلی خواهرامم. خدا امان به کنه ول بچه بايه وزندگیشو بشه ديگه خر يه عاشق

 وچاه وراه اينجا اومدن اينکه وبعداز نمیشن زنم امريکا وپاسپورت اقامت برای که بدونم کجا از ولی میفرستن برام

 ولی نبوده آزاد اونقدر حاال تا ؟ نیست اينجوری مريم میدونی ازکجا_. گردو پوست تو نزارن دستمو گرفتن وياد

 يه که میگم من اينو داره فرق بقیه با مريم که میدونی خوب خودتم_.  میشه جوری چه ازدواجت از بعدا نیست معلوم

 ....ندارم زنم از ادیخواستهءزي من.  نیست دلش تو هیچی. پاکه اصلش مريم.  میزنم سروکله مختلف آدمای با عمر

 ،يه خونه میام سرکار از وکوفته خسته وقتی دارم دوست.  کافیه کنه درست برام وآروم خوب زندگی يه همینکه

 ايرانی مردای ما که خوب ايرانی زن يه فقط میگم که اينايی.  باشه منتظرم ودلنشین خونهءتمیز ويه گرم غذای

 بهت چیه ومريم رابطهءتو نمیدونستم که اوايل اون ومخصوصا وقته چند اين تو.  میده انجام کرديم عادت بهشون

 يه با تمیز و خونهءمرتب ،يه خونه میره که هرموقع داريوش حال خوشابه میگفتم خودم پیش.  میکردم حسودی

 داريوش به شب ونصفه شب که هست يکی بشه مريض اگه.  میکشه انتظارشو گرم غذای ويه ونجیب خوب دختر

 وسرم زياد مشغولیهام دل اوايل. کنه زندگی تنها آدم سخته چقدر که تونمیدونی.  بده دستش سوپ پیاله يهو برسه

 نه ولی بگیرم وسروسامون کنم ازدواج میخوام.  میخوام دغدغه وبدون آروم زندگی يه فقط حاال ولی بود گرم

 آره_! نمیدونی هیچی مريم به راجع گفتم هتب بارها_.  کنم ازدواج باهاش میخوام که دارم ودوست مريم.  باهرکسی

 . کارخودمه تو وسرم شدم عوض که وقته خیلی ولی نبودم درستی ادم زياد گذشتم تو منم که شنفتی اينم گفتی اينو



 

 

 چیزای اين غیراز نکرده ازدواج قبال که اينه اونم.... مهمِ برام چیز يه فقط.  نیست مهم برام گذشتهءمريم زندگی

 يه میشه روت جوری چه.  بزنه حرف نمیتونه حتی مريم. ديگه دختر ؟اينهمه مريم چرا آخه_. نیست مهم برام ديگه

 منو مهمونیا تو ؟مگه نه که ؟چرا بود اين داريوش نظر واقعا شکست دلم بدی؟ نشون وآشناهات دوست به رو الل زن

 .روبلده اشاره زبان نه بده تکون لبهاشو بلده هن چون نبوده الل عمرش اول از مريم که میدونم_. نمیکرد قائم ازهمه

 نشد درست واگه_.  میشه درست بادرمان اونم که. شده زبونش اومدن بند باعث ناگهانی ترس يا شوک يه مطمئنا

 حرف بامن جوری يه.  میکنی روانی ادمو وقتايی يه داريوش وای_ گردونی؟ برش دوم دست جنس مثل میخوای.

 کنم ازدواج بامريم اگه.  باشه دوم بار اين که زدم حرفم زير دفعه کدوم من نمیشناسی منو میکنم احساس که میزنی

 . هام بچه ومادر من زن میشه ،مريم میکنم شروع وزندگیمو میگم رو بله که وقتی ازاونورم.  میمونم حرفام تمام پای

 بکنه صحبت نتونه لحظهءعمرشم آخرين تا اگه حتی. شم جدا ش از بخوام کوچیکی چیز همچین رخاط به محاله

 ءمريم اينده به راجع سرخود داری بببینم اينبار اگه چون میکنم واسطت دارم آخر بار برای داريوش.  چاکرشم خودم

 برات من////////////////// نیک قائمش ازمن نمیتونی که دنیا آخر تا میکنم صحبت باهاش خودم میگیری تصمیم

 منو اينقدر میدم قسمت خدا به تورو ولی. میکنم صحبت باهات دارم مريم بزرگتر عنوان به که قائلم زيادی ارزش

 روی واز منصفانه که میکنم خواهش واقعا ازت پس.  بشه وقلبم خونه خانم میخواد ودلم دارم دوستش من سرکارنزار

 از جواب گرفتن برای موقع همین هفتهءديگه من.  بگی بهش گفتم که رو یزايیچ و بزنی حرف باهاش رفاقت

 کرد خداحافظی!  باشه بزن حرف باهاش اومد ديگه برم بايید. کردی گوش حرفام به که ممنونم ازت.  میام خودش

 باورم من اریخواستگ بیاد که میاد خوشش قدر اون ازمن يعنی.............  بودم علی حرفای توشک هنوز.  ورفت

 کنه قبول همسری به و الل دختر يه میتونه چطور ،آخه نديده منو جلسه ازچند بیشتر که اون چطوری؟؟؟ آخه نمیشه

 ؟ بیاره سرم بتونه بخواد که باليی هر نمیزنم حرف چون میکنه فکر نکنه ؟؟ کرده فکر چی خودش پیش واقعا ؟

 يه با همیشه که من.  نشده من وابروی چشم عاشق مطمئنا ؟ داده ازهاج خودش به طور چه..... نمیشه باورم نههههههه

 صدای ؟ چیه حرفا اين از دلیلش ؟؟؟ پسنديده منو چی اخه بودم کلفتا اين وعین میگشتم جلوش ساده شلوار بلیز

 داره پاتی تله بود رفته يادم اوه ؟؟؟؟؟؟ اومدم من که فهمیده کجا از. اورد خودم به منو میکرد صدام که داريوش



 

 

 نشسته پذيرايی توی............. .داره بشری مافوق نیروی يه يا قوی ششم حس يه داريوش میشد مسجل برام کمکم...

 چرا بگه میخواست اگه ؟؟؟؟؟؟؟ بگه رو علی پیشنهاد میخواد يعنی گفتم باخودم. دستاش تو بود گرفته وسرشو بود

 روزی فردای از_.  روشنیدی علی حرفای تموم که میدونم_.  دوختم ینزم به ونگاهمو نشستم ؟؟؟؟؟؟ نگفته بهم قبال

 . داری نسبتی چه وبامن هستی کی تو میپرسید ازم مدام.  شد شروع من گرفتاری بیمارستان برديد منو باعلی که

 حسی يه چرا نمیدونم کرد خواستگاری ازمن رو تو رسما سرکار رفتم که روزيم اون فردای بود نشدنی تموم سواالش

 عوض داريوش اخالق هم موقع همون از چون.  داره علی خواستگاری به ربطی يه داريوش اخالق تغیر میگفت بهم

 بزنه حرف باخودت حتما که داشت اصراری چه نمیدونم ولی دادم بهش رد جواب تو ازطرف الکی مدتم اين تو_ شد

 حاال.  سردربیاره وتو رابطهءمن از علی ندارم دوست هک بگم نه چه بگیره صورت دواج از اين چه چیزی هر از قبل .

 هیچ نبايدبه علی اينکه اول بدونی چیزو تا دو بايد دادن جواب از قبل ،ولی خودته با جواب چیه علی قصد میدونی که

 دهبرمیگر دوباره اخالقم که میدونی بهتر خودت چون کنی فکر حتی محمد به نبايد وتوام بشه خبردار ازمحمد عنوان

 می تو.  بشنوم اسمتو حتی خوام نمی ديگه عقد از بعد اينکه ودوم.  چیه کارت عواقب بیارم يادت که نیست والزم

 نداشته وجود اصال نامی داريوش میکنی فرض.  ببینی سرتو پشت نمیخوام ديگه بیرون رفتی که در اين از وعلی، مونی

 برای موقع همین ءديگه هفته. بدی بهش جوابی چه که تهخود دست ديگه شناختی وقته چند اين تو هم رو علی .

 خواستگارداشتم توايران.  میکردم نگاش ومنگ گیج جوری همون کن فکراتو خوب موقع اون تا مییاد جواب گرفتن

 شدم بلند برسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اينجا به من زندگی میکرد فکر کی.  کجا ام موقع اون وشرايط کجا االنم شرايط ،ولی

 هر.  بشم علی زن میخواستم ونه نمیتونستم نه.  بود معلوم اولشم از جوابم.  اطاقم تو برگشتم داريوش تیز گاهن وزير

 من.  سرم تو ومیکوبید میکرد چماغ ،اونو میفهمید مدت يه بعداز مطمئنا که گذشتم دونستن با بود خب که چقدرم

 . میخورد وروانمو روح خوره مثل داريوش تنهايی رماونو از.  کنم ورد مراحل اين بارديگه به نمیتونستم ديگه

 تنها وسفرش خالی خونش که برسه چه.... بود وتنها گسیخته لجام ادم اين من بودن با.  بزارم تنهاش نمیخواستم

 میگه که مادر يه مثل میکردم مسئولیت احساس هناخواست کنم رهاش نمیتونستم نمیموند ازش هیچی اونوقت باشه

 يه اون تو) خواستگاری( دوم قسمت........ ============ نه جوابم مطمئنا نه... مییاد بچم سر به چی برم من اگه



 

 

 . میگه دروغ داره میدونستم... سفر میره روزی چند گفت بهم روز اون فردای نیومد خونه شباهم حتی داريوش هفته

 هر... بره گذاشتم.  برمیگرده شنبهءديگه سه گفت بهم.  کنم فکرامو وخوب باشم تنها من میخواست خودش فکر به

 . خودش اال نداشت قبول کسم هیچ وحرف میداد ،انجامش. بده روانجام کاری میخواست اگه.  نبود منم دست چند

 بزار گفتم خودم با ولی بدم بهش جوابمو ممیخواست.  بود خودش ،رای رای که بود دقیانوسی عهد ادم يه مورد تواين

 من جای. اول جای بودم رسیده وبازم میداد جوالن سرم تو که فکرفکرفکرررربود مدام هفته اون تو.  کنم فکر بازم

 ؟؟؟ میرفتم بايد کجا میکرد ول منو وقت چند وبعداز میکردم زندگی باعلی اگه.  داشتم سرپناه يه حداقل.  بود اينجا

 هر براش وحاضرم دارم دوستش بگم که اونقدر نه ولی اومد می خوشم ازش............... نداشتم علی به ای هعالق من

 من رد جواب با مطمئنا.  سرکنم کنارداريوش ومیتونستم بودم اومده کنار شرايط با حدودی تا االنم تا.  کنم کاری

 سه روز.  بمونه باقی گذشته مثل روابطمون که بود تربه همهءما برای.  نمیکرد نمیشدوخودکشی سیر زندگی از اونم

 نداشتم کردن درست حوصلهءغذا که ديگه همهءروزای وبرخالف روکردم خونه کارای.  گذروندم حوصله روبا شنبه

 جواب قراره انگار نه انگار................... بودم ريلکس اينقدر چرا نمیدونم.  کردم درست دبش سبزی قرمه يه

 اومدنش وبرای بود شده تنگ داريوش برای شديد دلم طرفم ازاون.  بدم زبونی بی زبون با رو علی اریخواستگ

 کالم يه. خواست جوابمو معمول ازحرفای بعد. زد رو خونه زنگ علی که بود پنج راس ساعت.  میکردم شماری لحظه

 . شخصیه دلیلش ؛ نوشتم فقط.  پرسید دلیلشو.  نداشت رو محکمی اين به نه انتظار.....  وارفت """""""نه_ ، نوشتم

 عوض عنوان هیچ به باشید مطمئن واينو منفیه من جواب حال هر ؛به نوشتم_..........  بدونم بايد من ولی_

 خودش پیش بخواد که نداشتیم صنمی باهم که واون من اخه.  بشه ناراحت نمیکردم فکر. بود ناراحت............ نمیشه

 تو وداريوش خودته نظر اين که باشم مطمئن ؛ خوردگفت سکوت تو که چايی خوردن بعداز.  کنه فکر ای ديگه چیز

 ناراحت خاطرش به.  ورفتتتتتتت. خداحافظ. بشی خوشبخت باشه_.  گفتم بله باسر قاطع نداره؟ دخالتی تصمیم اين

 . رسید وبساطش وبند ساک با وشداري که بود شب هشت ساعت.  نبود من دست ولی بره اينجوری نمیخواستم. شدم

 رفته سفر جای به هفته يه اين که انگار.  بود خسته خیلی قیافش................. بود خالی وقته چند اين جاش چقدر

 داريوش همون ،شد عالی شام ويه دوش يه از بعد.  میکرد منحرف ذهنمو بود چشماش تو که برقی ولی بیگاری



 

 

 يه. نمیشد باورم بود؟؟؟ گرفتته سوغاتی برام جاااااااااااان......  جلوم گذاشت سوغاتی نچمدو يه بعدازشامم.  قديمی

 دومیدونستیم هر انگارکه دادم روچی علی جواب نپرسید م از حتی چون.  گفته بهش جوابمو علی میگفت بهم حسی

 وگل وعطر لباس دست چند.  کردم خالی چمدونو. نیاريم رومون به وچیزی کنیم فراموش بايد وپیشنهادشو علی

 از بعد........  نمیشد باورم ؟؟؟ داريوشه اين يعنی.  الخالققققققق جل.  بود گرفته ارايشم لوازم حتی....................سر

 منو يا... دفعهءبعد ولی... رفتی تنها ايندفعه خوب ؛ نوشتم.  کرده کارا وچی رفته کجاها که تعريف به نشست سوغاتیا

 ولی. میبرم توام باشه_.  هم تو رفت اخماش.  میگذرونم سفروخوش میرم تنهايی خودم يا یبریم باخودت

 بودم زده زل گشاد چشمای با شدی سرخود کردم ولت مدت يه. سفر بری تنهايی میخوای میگی باشه دفعهءاخرت

 . ببره گوش تا وشوگ باقچه لب بزار وسرمو بگم جدی من که بود خداش از انگار ولی کردم شوخی من.  بهش

 ساختمون نر های پشه شدن رد حتی بود حساس چیز همه رو که متعصب داريوش همون بود شده خودش دوباره

 یوقضیهءعل بود افتاده روال روی زندگی. +++++++++++++++++++  بود برنیومده علی پس از جوری چه نمیدونم

 نه که بود علی خواستگاری مال داريوش بدخلقی تمام میکردم حس نحوی به..  رفت يادمون بايد که ازاون زودتر

 من میتونست ونه میزارشت تاثیر شغلیشون روابط تو ناخواه وخواه بود شريکش چون بزاره کارش سر میتونست

 جیره وبی مفت کلفت اين از نداشتن تصمیم اواق میشدم حساب اقا مايملک جزو حال هر به.  کنه تقديمش ودودستی

 ازم سرسری نمیتونست که بود کرده عادت اونقدر ماه هشت تقريبا از بعد باشه هرچی.  بگذره راحتی به مواجب

 خودش کارای پس از که هرچند کنه وخشکش تر همیشه ويکی باشه پیشش يکی همیشه که بود کرده عادت. بگذره

 يکی فقط................  دنیا يا باشه مريم نداشت براش هم فرقی.  اورد نمی تاب تنهايی که ودب ادمی کال ولی اومد برمی

 ............... بود اين ازم داريوش توقع تمام.  بزاره جلوش گرم غذای ويه شوپرکنه تنهايی که باشه يکی باشه

 وقتايی يه فاجعه وقتايی ويه بود خوب قتايیو يه داريوش اخالق روال روی وزندگی بود چهارشنبه علی تولد نهم فصل

 گفت؛ مقدمه بدون شام بعداز نباشه تنش به سر میخواستم وقتايی ويه داشتم دوستش عالم ذرات اندازهءتمام به

 ؟؟؟؟؟؟مهمونی ؟؟؟خونهءعلی دعوتیم. نمیشد گشادتر اين از چشمام.  دعوتیم وخونش علیِ تولد شب شنبه_

 خارجی وجود کسی همچین اصال که انگار..........  نبود علی از حرفی ديگه خواستگاری جريان از بعد.... ؟؟؟غیرممکنه



 

 

 نشینی شب برای که ءبقلی همسايه همین انگار که گفت جوری يه.!!!!!  دعوتیم مهمونیش به میگه حاال ولی......  نداره

 کنه قبول داريوش اينکه ولی نداشت بتعج جای کنه دعوت علی اينکه.  گرفتتش هوا رو وداريوشم زده بفرما يه

 علی ؟؟؟ میکنی نگاه اينجوری ،چرا چیه_.  زدم زل بهش بابدگمانی بود عجايب از برم باهاش منم حاضرشه وحتی

 خاطر به میکرد فکر... نه میگفتم بهش اگه.... نداری باهاش وصنمی دادی رد جواب بهش که توام..... کاريمه شريک

 که ندارم لباس من بگم که اومد دهنم به.... نداشتم لباس که من تازه بودم مشکوک بازم دادی رد جواب بهش من

 وکالفگی ودلهره استرس تو شنبه روز ؟؟ چه من به میکنه فکری يه خودش حتما داشتم نگهشون بستم لبای پشت

 مالیمون خاطروضع به که خداروشکر دادم رفتم در بناگوش از سیبیالی به سروسامونی يه و پاشدم صبح.  رسید

 نه.  کنم خشک موهامو باارامش کردم وسعی کردم م حمو.  بودم کفا خود و برسم سروصورتم به خودم داشتم عادت

 که هم نفسم به اعتماد.  بودم شدم دعوت ءماه کره به که انگار.  دور به امیزاد واز بودم شده خراب اين تو که بود ماه

 ساعت.  بشه وشاکی ببینه ازم چیزی داريوش يا بدم انجام بدی کار نکنه که داشتم استرس مدام صفررررررر

 توشون بزنم حدس میتونستم جام ازهمون. کرد وباز در تودستش بسته تا چند با داريوش که بود عصر پنج نزديکای

 بود نرفته قدمی چند.  حاضرشو توهم شم واماده بگیرم دوش يه برم تامن وگفت رومبل وگذاشت هار بسته!!!!  چیه

 به دست يه که چی يعنی.  موندم مات جوری همون.  بکش سروصورتتم به دست يه ؛ داد ادامه کردو مکث يه که

 اخه ولی. که نداره ای ديگه معنی. ديگه خنگه اره ااَااه ؟؟؟ برسم خودم وبه کنم ارايش يعنی ؟؟. بکش سروصورتتم

 رو که بود کوتاه استین ماکسی مشکی لباس يه.  روشون رفتم یرجهش.... ها بسته رو افتاد چشمام.  بعیده داريوش از

 خريده چی کن نگاه تروخدا پوففففففففففف.  ساده ءهفت يقه با بلند بلند. بود کارشده کمربند صورت به کمرش

 ولی نبود بد وکیف کفش بود ساده سانتی سه پاشنه کفش ويه دستی کوچیک کیف يه هم بعهدی های ؟؟؟؟؟بسته.

 همچین جايی همچین تو کی اخی ؟؟؟ خريده چی ببین خريده ام وقتی نخريدونخريد خدا ای........................  سلبا

 تو بکوبی مشت يه میشی طالب که روزايی اون از اين کنم؟؟ انتخاب که منونبرد خود چرا اصال ؟؟؟ میپوشه لباسی

 که چیه اين اخه نمیرفتم اصال کاش پوشیدم میلی بی کمال درو لباس... سلیقهءزاقارتش اين با اَاااااه. ءطرف چونه

 واصال نمیشناسه منو کس هیچ اينکه به فکر با باشم خوشتیپ بايد اوبامام دختر اينکه نه اخه. میره ابروم بپوشم؟؟؟؟



 

 

 نه تنگ خیلی نه.... بود بهتر میکردم فکر که چیزی اون از يعنی.... نبود بد.  وپوشیدم لباس نیستم مهم کسی برای

 پائین شرّووّراست وهمین وتعصب زمینهءغیرت پیش باهمون سلیقهءداريوش میزد داد که بود چیزی گشاد خیلی

 نگم دروغ. میشد ديده وجالب میپیچید پا دور رفتن راه موقع بود لخت لباس جنس چون ولی بود گشاد بااينکه دامن

 جمع گلسر يه با وازپشت موهام برنمیاومد ازم ای کارديگه چون و کردم ارايش صورتمو.  اومد خوشم دامنش از

 که داشت شکر جای باز.............  بودم نرفته ارايشگاه که بود سال يه ؟؟؟؟؟ کارمیکردم چی اخه.  بردم وباال کردم

 ارايش زياد نمیخواستم.  کردم غرق عطر تو وخودمو کردم ارايش نمه يه.  نمیاومد چشم به وزياد بود مجعد موهام

 فکرای علی وچه داريوش چه نمیخواست ودلم بود خواستگارم زمانی يه علی هرحال به.  ودربیارم داريوش وداد کنم

 ملکه مثل کنی فکر ينکها نه............  بودم بدنشده همچینم بابا،،،،،،،،،،،، نه کردم خودم به نگاه يه ائینه تو کنن اشتباه

 که میگشتم ساده تیشرت ويه جین شلوار با اونقدر شدم مرگ ذوق کلی که بودم کرده تغییر اونقدر ولی... شدم ها

 حاضر داريوشم... اومدم که بیرون.  بپوشم لباس دختر يه مثل ومیتونم دخترونست هیکلم که بود رفته يادم خودم

 که قیافه بااين بیچاره منه اخه.  خواستگاری بره میخواد که داريوش؟؟؟؟؟انگار مستر کرده چی اوالال وايیییی بود

 .میبرد ادم سر از هوش شیوش وافتر ادکلن وبوی بود کرده تیغه شیش ناکس.  نمییام چشم به اصال درکنارداريوش

 دنیام داداش خان بابا نه میداد؟؟؟؟؟ اهمیت من به کی ديگه. و چرمی وکفش خاکستری وکراوت ی وشلوار کت

 اقا... میزدم ديد پاشو تا سر داشتم من که جور همون که نبود حواسم اصال.  نمیدونستیم وما بوده يَلی واسهءخودش

 مو استاندارد ومهر شدم تائید انگار بازشد اخماش روشکر خدا.  میکرد وارسی حسابی وداشت بود نیاورده کم هم

 وگذاشت من اهنگ بیاد راه من دل به بود کرده امروزقصد اينکه ثلم.  کردن وصادر ءخروج اجازه اقا که خوردم

 میخندی تو همینکه میکشی نفس کنارم همینکه کنارمنی تواينجا همینکه بهلولی علیرضا کنارتو نمیشداهنگ باورم

 دنیا که نمیخوام خستمه دل پناه نگاهت زدی زل من چشمای تو که همین میکشم دست غصه تواز کنارت فقط ومن

 برای نبود که روزايی بودم اهنگ اين عاشق من....  شد جمع چشمام تو اشک بسمه کنارمنی که همین کنه رو بهم

 دارم دوستش انقدر میدونست وکه اهنگ اين چرا حاال میداد حال بهم کلی ها خاطره تو ومیرفتم میزاشتم خودم

 هیچی ديگه کافیه بودنت فقط من واسه فقط مونیب کنارم باشی که راضیم حدشم اين به حتی من میدونه خدا وگذاشته



 

 

 بدم گوش ومدام مدام داشتم دوست که اونقدر اهنگم اين عاشق من رسیدم کی که نفهمیدم ازت نمیخوام اين جز

 کارخودشون به همه که وواگیر حاگیر اون وتو بود شده شروع مهمونی++++++++++++++  اول از بزنم وبازم

 مهمونی علی تولد دوم قسمت================================  میگشتم یعل دنبال چشم با میرسدن

 مهمونی..........  میگشتم علی دنبال چشم با میرسدن کارخودشون به همه که وواگیر حاگیر اون وتو بود شده شروع

 وتمیز مرتب زنا.  بود ايرانی جشن ويه ايران مثل چی همه.  وخودمونی ايرانی جمع يه.  میزدم حدس که بود همونی

 انگار که گرفت تحويل اونقدر داريوشو منو علی اممممممممممم ساده چقدرمن وای کردم احساس کرده وارايش

 انداختم شرم از سرمو.  میکنن نگاهمون دارن همه بردار دست بابا....  شدم اب ازخجالت.  کشوريم وزرای از يکی

 شدن دعوت Red carpet به که انگار بود مجلسی خیلی بقیه لباس.... نه باشه، ناجور یخیل لباسم اينکه نه.................  پائین

 اصال که وشلوار کت دست يه.............  ديگه همهءمردای مثل بود وتمیز مرتب داريوش

 هک انگار.... بودم ساده خیلی من ولی براق چرمی کفش جفت يه و مرتب کروات بايه ست کهنه يا نو نمیشد حالیت

 اينکه وجود با.  بود نديده منو زاقارت تیپ میکرد خواستگاری ازم علی موقعیکه اون موندم من دورهمی يه به اومدم

 مدتی هي از بعد. اينجا غیراز باشه جايی هر حاضره که میگفت وتخمش اخم ولی.... بود اومدن به راضی داريوش خود

 هم علی میکند تکشونو کلهءتک میتونست اگه میگم جرات به.  بره شد مجبور کردن دورش همکاراش از تا چند هم

 به بود زده زل چشماش تو لیزر با داريوش کن مجسم رو صحنه وااااااای.............  سراغم اومد خلوته کنارم ديد که

 نشه ابروريزی وقت يه میلرزيدم بید مثل داشتم مونده تله تو موش مثل وسط اين منم وادم ازعالم فارق هم علی من

 زياد اينجوری داريوش حداقل..  کباب نه بسوزه سیخ نه که زدم بند نیم لبخند يه ؟؟؟؟ خانم مريم احوال_ ............

 درخواسته منظورم_ ؛ داد ادامه من گیج نگاه با ؟؟؟؟؟ هستین حرفتون سر هنوز خانم مريم_ نمیداد گیر بهم

 نوشتم ؟؟؟ داريوشه خاطر به شايدم میبینید؟؟؟شايدم وايرادی عیب من ؟؟؟تو چرا اخه_ کردم تايید سر با ازدواجمه

 مشکل میگید کجا از اخه ؛ گفت خوند وقتی.  باشید مطمئن. منه از مشکل. نداره ربطی وداريوش شما به اقا، علی نه ؛

 انداختم سرمو. ؟؟؟؟ درسته... نه میگید تونه نکردن صحبت بخاطر ممیکن فکر من ولی... میبخشیدا. ازشماست

 حرف ناگهانی ترس يا شوک يه خاطر به شما که میدونم من خانم، مريم ببینید_ ؟؟ میگفتم بهش چی... پائین

 هعالق بهتون واقعا من هستید خوبی خانم شما.  کنید رد رو کسی ازدواج خواست در نمیشه دلیل اين ولی نمیزيند



 

 

 نگاهم کیند فکر پیشنهادم به ديگم بار يه بخوام تون از میشه.  کنم ازدواج باهاتون دارم دوست قلب صمیم واز مندم

 . بشید خوشبخت امیدوارم همونه من جواب ،ولی اقا علی متاسفم ؛ نوشتم خورد گره داريوش وعصبانی کالفه نگاه با

 با................  بشید خوشبخت داريوش با امیدوارم........... طور همین هم من_ چرخوندم ای ديگه سمت به سرمو

 جوری اين.... باشه فکر اين تو بزارم دادم ترجیح بود شده بلند ازاون زودتر ولی بدم جوابشو که برگشتم تعجب

 اومد فرود روسرم صاعقه مقل داريوش زده پَسم ديگه يکی خاطر به میگفت باخودش حداقل بود تر راحت براش

 حرفی ؛ نوشتم براش کنارم نشست کردو هم تو اخماشو برگه خوندن از بعد قاپید دستم از رو برگه ؛ میگفتید چی_

 تا میکنیم صحبت بهش راجع خونه تو_ غريد لب زير دادم رد جواب ومنم تکرارکرد خواستشو دوباره فقط نزديم

 همون بازم اوردن داريوشو اسم و دادن تولدوهم کادوهای وقتی حتی.  بازنشد داريوش های سگرمه اخرشب

 واقعا.  بود اورده داروخودکار مارک ساعت ست ويه نبود خسیسی ادم شکر خدارو بود نشسته واخمالو طورساکت

 برقص و بکوب بعدم میشد حساب کنی کم رو جورايی ويه بود ومالیش کاری شريک هرحال به بود قشنگی ساعت

 قلبم ته تا لیزر دوتا مثل که داريوش چشمای ولی کردن تقاضا ازم دونفری يکی. شد هاشروع هموطن وحال وعشق

 بود شامپاين گیالسای ازشام بعد میشم منفجر اضافه حرکت يه با میکردم احساس بود مواظبم چهارچشمی بود رفته

 زياده نکنه خواست ديگه يکی کردو بلند دست............. باال رفت سرِ يه........... بود داريوش به چشمم رفت باال که

 اونم ولی. نمیدونم بود، چی بعدی گیالس ؟؟؟؟ چیکارکنم باهاش من ؟؟وای چی بشه بد حالش ؟؟؟؟؟اگه کنه روی

 جلوشو سراخری. فرستاد باال نمیدونستم اسمشونم اصال که ديگه ماری زهر تا سه دو اخرشب تا.  قبلی کنار رفت

 بود جا به حالش بازم همه اون بعدازخوردن خداروشکر کردم لتماسا چشمام با کنم ريسک تونستم نمی گرفتم

 شدو شل دستاش کرد نگاه چشمام به و سمتم به برگردوند روشو گذاشتم لیوان دور که دستمو نبود ومنگ وگیج

 اشتمد که انگار دستش سمت بردم دستمو ناخواسته که بود غم اونقدر چشماش ته.................  گرفتم ازش و گیالس

 از که انگار کشید دستشو زود داريوش کیک بفرمائید _ اومديم خودمون به علی باصدای.  میشدم اب چشماش غم تو

 چرا. بودم داريوش چشمای فکر تو هنوز نبود خوب حالم وگرفتم کیک بشقاب میل بدون برگشتیم ديگه عالم يه

 يادت جان داريوش_ اومد در تادم خداحافظی ایبر علی شد رفتن موقع اخرشب+++++++++  ؟؟؟؟ ناراحته اينقدر



 

 

 ...........شدم عصبانی رو خانم مريم هم میشناسم رو تو من هم االخره...ب ها کنی دعوت ماروهم عروسیت موقع نره

 به نگاه يه کردو من به نگاه يه شده ريز ایوچشم تعجب با داريوش ؟ خواست می چی وسط اين ديگه مرتیکه اين

 نگه هیچی که افتاد دوزاريش اينکه مثل.... راه روبه وحالش بود باال جنبش ولی بود خورده تاخرخره که درسته.  علی

 داريوش دنبال و کردم خداحافظی سر با منم.... کشید دستمو کردو تشکر شب اون های زحمت بابت فقط بهتره

 فرمون پشت نمیتونی حالت بااين که تو وگفت دوئید سرش پشت علی.  راهه تو طوفان خدا وای.  نبیرو شدم کشیده

 من چشای وخوند من چشمای اهنگ پاشايی کردومرتضی سکوت داريوش و راه طول تمام میرسونمت خودم بشینی

 دلم سراغمو بیای خودت الموح بفهمی میخوام يادته صدامو هنوز دارم دوست بگم میخوام فکرته تو هنوز دلم دنبالته

 کاری چه اين اخه علی، ااَاااه ببرم لذت اهنگ از نمیزاشت حتی ودلشوره استرس جوابمو بی سوال بگی بهم میخواد

 خودت روی به حتما بايد حاال میشناختی داريوشو اخالق بهتر که خودت... بودم داده جوابتو که من ؟؟ کردی که بود

 تو بمب يه مثل داريوش میدونستم خودمم!!!  کنم چیکار داريوش با من حاال وای تهگذش بینمون چی که میاوردی

 اهنگ اين وای بتونی شايد ايندفعه بکن تالشتو بازم بمونی عاشق همیشه طور چه نمیدونی گفتی منفجرمیشه خونه

 خیلی.... هپروت تو فتمور دراومدم هوا و حال اون از اصال میخونه قشنگ چقدر. نشنیدم حاال تا من چرا ست معرکه

 کاری کمترين من به میسپردی که دلی میدادم پس بهت خودم نزن ناروا تهمت ما بین نبوده هوس میخوند قشنگ

 علی ها گذشته به ورفتم خونه برای وگذاشتم فکر داد نجات بودم توش که وخیمی شرايط از منو کرد اهنگ اين که

 يه مثل واضطراب ترس شد باز که درخونه گذاشت تنها باداريوش کردومنو خداحافظی ای اضافه حرف هیچ بدون

 سرمو.  نمیگفتیم چیزی که ما اخه بشه عصبانی دوباره نکنه وای خونه تو گذاشتم قدم بااسترس گرفت دورمو گردباد

 داشص مريم_ کرد میخکوبم ،سرجام داريوش صدای که اطاقم به میرفتم داشتم گربهءملوس يه مثل و پائین انداختم

 نشون که ترازاونیِ مست داريوش میگفت حسی يه.... ايستاد سرم پشت برگردم نداشتم جرات حتی... بود وول شل

 احساس بازوم ورو دستاش نیست خوب حالش بود ،ناجورتابلو نداشتم جرات ،يعنی برنگشتم..................  میده

 کشید عمیق نفس ويه گذاشت موهام رو پشت از سرشو... کردم

 يه مثل و پائین انداختم سرمو علی تولد سوم قسمت ==========================================



 

 

 وول شل صداش...  مريم_ کرد میخکوبم سرجام... پشت از داريوش صدای که اطاقم به میرفتم داشتم گربهءملوس

 میده نشون ترازاونیکه ستم داريوش میگفت حسی يه... ايستاد سرم پشت برگردم نداشتم جرات حتی... بود

 کردم احساس بازوم ورو دستاش نیست خوب حالش بود ناجورتابلو ، نداشتم جرات ،يعنی برنگشتم ..................

 ،حاال مسته مستِ وای شدی قشنگ قدر چه امروز_.  کشید عمیق نفس ويه گذاشت موهام رو پشت از سرشو

 نرقصیدی باهام چرا_ باشی وزيبا لوند ومیتونی دختری يه هم تو بود رفته يادم که بود وقت خیلی_.......  چیکارکنم

 اين میگه داره چی روهزار بود رفته قلبم ضربان میرقصیم حاال نداره عیب. نشد ولی برقصم باهات ؟میخواستم

 نیست خوش حالش وای گرفت هم دستمو يکی اون کمرمو دور انداخت ودست گردوند برم ؟؟؟؟ مشنگ

 مثل اون ولی کردم جدا ازش خودمو...........  بده کاردستم نکنه........... میرقصه بامن داره............. کرده چت..........

 ترتیب خودم میخواست دلم شدم؟؟ حالی چه دراومدی اطاق از وقتی میدونی_ نمیکرد وول بود چسبیده بهم چسب

 کسی که ، نکنه بهت چپ نگاه کسی که گرفتم لباسو اين.... باشی خودم مال میخواست دلم روبدم صورتی لبای اون

 ...نکردی باال سرتو که اومد چقدرخوشم میدونی بود تو پیش دلشون بازم شرفا بی ،ولی... نباشه دنبالت چشمش

 عاشق_ توموهام کرد شونه مثل شو دست کردو باز سرمو گل ازادش بادست.........  شد تر محکم کمرم دور دستش

 ودستشو میکرد ناز موهامو کنه کوتاه موهاشو نمیدادم اجازه هم دنیا به... نکنی کوتاهشون وقت يه... ريمم موهاتم

 که داشتم دوست....  جنسی مختلف حسای با بودم دختر يه منم میشدم شل داشتم کم کم.. میداد حرکت موهام بین

 داشتم دوست داريوشو قلب صمیم از من بکشه ونازمو بگیره دراغوشم داريوش مثل کسی يه که... بشه يفتعر ازم

 پیچ داريوش تودستای اوردم نمی خودم روی به ولی میدونستم بهش راجع بود وقت خیلی که بود حسی اين...

 خودت به چی... مريم وای_.  بود بسته وپامو دست هوس با توام خواستن شیرين حس میرفتم وباال میخوردم

 منو.  کنم حلت خودم تو میخواد... دلم تکی تو! داره حق علی شدی؟؟؟؟ خواستنی اينقدر امشب چرا تو زدی؟؟؟؟؟

 تکون ت ولبها میکنی سکوت که وقتا خیلی میدونستی_ لبام به زد وزل اورد پائین سرشو فشرد خودش به بیشتر

 چشماش.  شده تنگ صدات برای دلم نمیزنی؟؟ چراحرف مريم.  بکشم خودمو میخواد دلم نمیخوره

 هرم که بود کم اونقدر فاصلمون اومد جلو انداختتم هوس به بدجوری لبات امشب میدونی_ داد خمارترشدوادامه



 

 

 لرزوند دلمو قِلک قِل مثل چیزی يه نشست لبام روی که لباش بود پرحرارت کويری گرم باد مثل صورتم تو نفساش

 ترازاين قوی قوهءجنسی ولی...  نکن بدبخت خودتو مريم نبايد،... نه میکرد نهی فکرم.  لرزش به کرد شروع وبدنم

 ...ووسوسه وعطش گرمابود.  گردنم سراغ ورفت کرد ول لبهامو نبود خودش حال تو واقعا... بريد نفسم بود حرفا

 بودم باتو بفهمه که موقعی قیافش.... بینهتروب خواب بايد علی...باشی من مال میخوام... باشی علی مال نمیخوام_

 نمیزارم... خورد شکست باالخره بود؟؟ جوری چه قیافش بديم بهش روهم عروسی کارت گفت وقتی میدونی ديدنیِ

 يه مثل مغزم.. نمیشم شريک باکسی رو تو منه تودستای وجوت همه... منی مال تو... بزاره من دختر رو دست

 باهام علی خاطر به میخواد يعنی نرسه بهم علی دست که بیاره چنگ به منو میخواد.  جیحال دبه کر کامپیوترشروع

 علی پوزهء که اويزم دست يه نمیخواد؟؟براش ؟؟؟؟؟منو نداره دوستم ؟؟؟؟ نیستم مهم براش خودم يعنی باشه؟؟؟

 زدم زل گیج وباچشمای بیرون کشیدم ازاغوشش خودمو که میکرد باز لباسمو زيپ دست با داشت بماله؟؟ بخاک رو

 در نمیزاشت اومد سرم پشت دوئیدم در سمت به که خودش تو بکشه منو دوباره که انداخت دست........  بهش

 بودم شده تر قوی بده انجام میخواست که کاری خاطر به ومن بود مست اون باشه هرچی بستم بازور ولی وببندم

 رو داريوش اين.......نمیشناختم رو داريوش میريخت مهابا بی اشکام ..... چرخوندم قفل وتو وکلید بردم من باالخره

 شب يه که کن ،،،باز کن، وباز در ،، ،عزيزم خانم مريم،،،،،،،،،_ ؟ بود کی در پشت اينموجود............. شناختم نمی

 کنم ،،،،،،،بوت تببوسم میخوام کن باز ،گلم قشنگم ،مريمی، ؟مريم بازنمیکنی چرا باشیم داشته هم کنار قشنگ

 ؟مريم نمیخواستی خودتم مگه... رو درلعنتی اين کن باز میرفت باال صداش کم کم میشم ديوونه دارم ،،،،،،،،،،،،،مريم

 بود مست مستِ که خداروشکر اومد می مشتهاش صدای لعنتی کن دِباز... میکنی عصبانیم داری کم کم... بازکن

 وحالت بود بدشده حالم ديگه بازنکردم............ زد زار.......... کرد التماس........ زد داد بود دروشکونده حاال تا وگرنه

 شده همراه باسکسکه هقم هق... میکردم گريه قلبم ته از.  زدم وزار سرد اب دوش زير رفتم سراغم بود اومده تهوع

 می........... سکسکه....داريوش اگه داشتمن کسی.......سکسکه.......کار به کاری که من میکرد؟؟ اينکارو چرابامن بود

 من ازعشق وجودلبريز با من؟؟؟؟؟ احساسات با کرد؟ بازی..........سکسکه........ بامن چرا روبزنه علی پوز خواست

 هنوزو بود داده ازارم چقدر................ نمیدونستم...........سکسکه.........و بود نامرد چقدر ؟؟؟ من وروح قلب ؟؟؟؟؟با



 

 

 حرفا اين میخواستم چرا داشتم؟؟؟؟؟؟ دوستش چراهنوز من احمق دل به لعنت ،ای من به لعنت ای ....................

 تو به نفرين ؟؟ای نمیشدم ادم چرا ؟؟؟ بودم اطاق در پشت کنارش االن ومن بود دروغ.......... سکسکه.........

 حموم از شدم موت روبه که کردم گريه اونقدر ؟؟؟ شده کی اشقع ندونسته که من قلب بدبخت ای ،،،،،،، داريوش

 پشت جنازشواز بايد دوباره وفردا رفته هوش حاالاز تا مطمئنن.  خوابیدم روتخت خیس باموهای وهمونطور دراومدم

 اتفاقی چه قبل شب اوردکه خودش روی به داريوش نه وزر اون فردای++++++++++++++++  کنم جمع اطاقم در

 اون لحظات خوب بستش مدار دوربینای نعمت به يا بود مونده يادش يا میدونم اوردم خودم روی به من ونه افتاده

 روال همون به برگشت داريوش بستیم شب رواون چشمامونو هردو نانوشته پیمان يه تو که انگار. میاورد ياد وبه شب

 دوست ديگه بود گرفته بدجور داريوش ازدست دلم........... تفاوت بايه قبل شرايط همون به برگشتم منم قوساب

 بودم ناراحت دستش از خیلی میچرخونه منو بخواد هرطرفی که عروسکم يه میکردم احساس بشینم کنارش نداشتم

 داشت وجودم تو ريشه داريوش به سماحسا.  میزدم راه اون به وخودمو داشتم شايدم يا نداشتم دوستش ديگه

 ============================== .............. اومدم وکنارمی مدارامیکردم باهاش بايد نبود گسستتی

 ونگران داشتم پیچه دل ديشب از(  شوک) دهم فصل

 با.  باشم نگرفته زبان کالس های بچه از يکی از میشدو واستفراغ تهوع باعث که یجديد ويروس که بودم

 . بودم شده ترم حال وبی بودم جون کم.  بیرون بريم خونه کلی خريد برای تا شدم اماده اخالق خوش آقای فرمايش

 نگاه زير حوصلگی بی با.  نداشتم هم و داريوش وتنهايی وتخم ءاخم حوصله ولی نداشتم و رفتن بیرون حس اصال

 که من به سرحالی خوب که آقا علی با رفتم بیرون موقع( میگفت که متلکشو وجواب پوشیدم لباس سوزندهءداريوش

 کشیده م پاها از رمقمو که انگار بود بد حالم واقعا شدم پیاده که ماشین از.  وندادم.رو) میشی حوصله بی میرسی

 . برگشتم عقب به داريوش داد با نبود اومد می رو روبه از که ماشینی به اسمحو اصال.  میدادم جون داشتم و بودن

 ومیديدم کامیون مینی شدن نزديک وهرلحظه زمین به بود چسبیده سنگ تکه دو مثل وپاهام نمیکرد کار مخم

 مردمک هنوز. ورفتمفر کسی اغوش تو.............. شدو حلقه دورشونم ودستهايی کشید بازومو دستی که ................

 مشت ودستای میکردم احساس اغوششو وگرمی داريوش تن بوی.  روبروم به بودم زده وزل بود شده بزرگ چشمام



 

 

 و اضطراب بود شده زمین پخش مخم حاال تا احتماال نبود داريوش اگه میکردم مشت بیشتر ترس از رو ام شده

 که بزنم چنگ داريوش بازوی به تونستم فقط.  گرفت جونمو تموم ضعف و داد هم دست به دست وترس بیحالی

 بازومو زير انداخت دست داريوش.  نداشتن بدنمو وزن نگهداشتن قدرت من وپاهای بود ديرشده ديگه ولی نیوفتم

 ولی بودم وگنگ گیج نبودو يادم زيادی چیز که درسته کشید آغوشش تو ومنو گرفت شونمو هم ديگش وبادست

 میرفت راه روهوا داشت ماشین.... حرکتی چه اونم..  کت حر به کرد وشروع کرد ماشینم سوار میکرد کار مخم هنوز

 نجوا يه مثل صدام داريوش............ اوردم اسمشو لب وزير ناخواسته میکرد بیشتر و تهوعم حالت زيادماشین سرعت

 باور.  گفتم اسمشو.............. خدا وای. نمیشد شنیده اصال تردد پر خیابونای وسروصدای شلوغی تواون که بود

 . برگردونده بهم نعمتو اين که کردم خداروشکر قلب ازصمیم لحظه تواون..................... شدم خوب من. نکردنیه

 .نمیدونه میده انجام فردالل يک وکارهايیکه اشاره زبون از هیچی که کسی برای مخصوصا بود سخت زبونی بی واقعا

 به میشد رد دستنداز يه ازروی که ماشین باحرکت دوباره...................  فاجعست واقعا نیاره کس هیچ برای خدا

 نشسته ماشین تو مريض خیرسرت خبره؟؟؟؟؟ چه اخه سرمیبره داره انگارکه. شد بیشتر تهوعم وحالت اومدم خودم

 داره داريوش برو ارومتر_.  نیاوردم طاقت ديگه ررررررر ترر وخیم من حال میشدو وبیشتر بیشتر نماشی سرعت .

 فکر که سرعتی با شدو پارک رو پیاده کنار وحشتناک ترمز يه با ماشین که نکشید ثانیه به شايد.  میخوره بهم حالم

 بسته نو کمربندامو وهم نبود رمونس پشت ماشینی هم که بود حاالخدايی.  من سمت چرخید داريوش نمیکردم

 ؟؟ زدی حرف ؟؟؟؟؟تو گفتی چی_ عزرائیل موسیو پیش وداريوش بودم بهشت راه تو من االن وگرنه بوديم

 ؟؟؟؟تو گفتی چی_) دوم قسمت( شوک....... ======================  من به بود زده گشادزل باچشمای

 دوزاری اندازهءيه داريوش خوشحالی اظهار که بود بد حالم اونقدر.  من به بود زده گشادزل باچشمای ؟؟ زدی حرف

 بده حالم داريوش_ میکنه ذوق من برای داره واقا حلقم تو اومد می داشت معدم تمام.  نداشت ارزش برام هم

 . زنیمی حرف توداری... ،شکرت شکرت خدا وای_ بیارماااااا باال ماشین تو مونده کم. خونه برسون ترووووووخدامنو.

 باعث ومد ا لبش به که ای خنده برداشتن هاش روشونه واز بزرگ بار يه انگار کشید عمیق نفس ويه بست چشماشو

 زمزمه چیزايی يه لب زير. میکشید فرياد توش خوشحالی کردکه بهم نگاه نیم يه.  انداخت راه ماشینو شد تعجبم



 

 

 . بکشه مشهد تو گوسفند ويه کنه ادا تانذرمو بزنم زنگ جاويد به بايد _ گفت سمتمو به برگشت دفعه يه.  میکرد

 حاال تا ؟ بود اورده روسرم بال اين خودش که منی ؟؟؟ من برای ااونم ؟؟؟؟؟ بود کرده نذر گوسفند جاننننننننن؟؟

 ...ادمم اصال من که نمیاورد خودش روی به اصال اخه.  باشه داده عذابش حد ابن تا من نکردن صحبت نمیکردم فکر

 يه میخواد فکرمیکردم.  درمان گفتار پیش میبرد منو که هم وقتايی.  کنه نذر هم سالمتیم برای بخواد برسه چه

 قسمتش حتما.  نداره ربطی من به... نمیکنه صحبت ديگه کردم براش کاری همه من که کنه قانع خودشو جورايی

 ................ بود خراب خیلی حالم وبازکرد من درسمت کردو وپارک ماشین سنننننه منو........ ديگه شده الل که بوده

 . بشم پیاده ماشین از نداشتم جون حتی.  مزخرفه واقعا حلقم تو مییاد داره هست ام معده تو چی هر اينکه احساس

 اونقدر تر مهربون وآغوشش شده تر گرم دستاش میگفت بهم حسی يه کمکم به اومد که بود داريوش آغوش بازهم

 جدا وادم عالم واز شدم ولو روتخت کنم ازاد فکرمو چی همه واز بکشم دراز جا يه میخواستم فقط که بودم حال بد

 شدم بیدار داريوش باصدای که بود چند ساعت نمیدونم برد باخودش منو خواب زدنی هم به چشم عرض وتو

 کردم باز چشمامو داريوش باصدای که بود چند ساعت نمیدونم شوک سوم قسمت ======================

 - رويا دارم کردم فکر بخواب بعد بخور چیزی يه پاشو. خوابیدی ساعته 4 5 ،بیدارشو خانممممممم مريم مريم،_

 بگه من به داريوش میبینم خواب دارم حتما باباااااا نه ؟؟؟؟ میزد حرف لحن بااين بامن که بود داريوش اين میبینم

 خان داريوش جناب کلفتی به که وقتی از ولی بود همین اسمم بودم دوست دنیا با که ها موقع اون البته.  خانم مريم

 حاال ولی ونمیاورد اسمم اصال کنه لطف میخواست خیلی هم وقتايی يه مريم به بودم ملقب بودم کرده پیدا مقام ارتقاع

 ...... جاست اين که اين. اِااااا.  کردم شداريو به نگاه يه بازم نیمه پلک الی واز شدم جا جابه خخخخانم مريیییییییم

 هیوای.  تنبل ديگه پاشو. کرده درست ای ماهیچه خوراک چه داريوش سراشپز ببین پاشو_ ؟؟؟ صداکرده منو واقعا

 به عاديش توروز ؟؟؟؟؟ کنم چیکار من حاال وای ؟؟؟؟ شده چل نکنه..... دنیام من میکنه فکر..... شده ديوونه... برمن

 من ،به تنبلللللل ماهیچههه خوراک داريوششششش سراشپز چییییییی؟؟؟ بامن داره حاال... نبود اعتباری بشر اين

 داريوش حرفای شک تو هنوز من. کرد بلندم زور به بازومو زير انداخت دست ؟؟؟ تنبلم کجا من تنبل؟؟؟؟ میگه

 گاهی در از پامو همینکه ولی... اومدم بیرون اطاق از داريوش کمک به.  نداشتم شدن بلند برای نايی ورم وازاون بودم



 

 

 . دهنم به برمیگرده داره ام معده هجم تمام کردم احساس که خورد بهم ن چنا غذا بوی.  ماماننننن وای کردم رد در

 احساس.  روزمین ونشستم ديوار به دادم تکیه همونجا... تمنداش رمقی واقعا ديگه اوردم باال رو وهمه توالت تو پريدم

 میخواستم فقط نبود حالیم وهیچی بود منگ سرم.  میلرزيد وپام دست وضوح به. عمرمه اخر های دقیقه کرم می

 بزارم سرمو میخواستم فقط شوک چهارم قسمت========================  وبمیرم روزمین بزارم سرمو

 . عزيزمو رو،،،،، داداشم ببینم رو محمدم بتونم ديگه بار يه فقط که میخواستم خدا از لحظه اون تو.  وبمیرم روزمین

 بدم جوابشو نمیتونستم خوبه؟؟؟ حالت ،مريم، مريم_ درکوبید به داريوش بودم موت به رو انگار. رو کسم تنها محمد

 . پريد اونم رنگ که بود افتضاح خیلی حالم انگار تو مداو کردو دروباز مريم....... تو مییام دارم_ ؟؟ دروبازکنم مريم_

 پاشی ازجات میخوای جوری چه.... درک به_ میگیری توام بروکنار _ زدم پسش بادست وبشورم صورتم کرد کمک

 جونمو بی دست کرد بغل ومنو وبرداشت مدارک وخودشم بپوشم لباسامو کرد کمک.  دکتر بريم بايد بده حالت...

 تموم دارم میکردم فکر واقعا نبود خودم دست... .دنیا اون میبرنم دارن که وداشتم میت يه حال گردنشدور انداختم

 اب..........  ديگه تهوع حالت يه حس دوباره..........  مردم اگه. ومیمیرم ونمیبینم محمد. میمیرم دارم داريوش_ میکنم

 مفت حرف_ شدوگفت تر محکم کمرم دور دستاش کن حاللم_ دادم؛ ادامه و پائین فرستادم ام بنیه اخرين با دهنمو

 وببخش مار_..........  میکنم غلطی چه ببینم وببند دهنت میکنی؟؟؟ وصیتم ،داری داری جون خیلی.... مريم نزن

 یگرفت ساده مريضی يه ديگه بسه_ کن حاللم فقط....... کن حاللم........... نبود کس هیچ تقصیر...... نبود تقصیرما.

 ولی میگه چی که میشنیدم.........  بزن حرف بخشیدمت باشه........  خانمم......... بزن حرف......... مريم....... مريم

 خش صداش............ بزن حرف..........  جان مريم خانم_ بود ،،،،،،افتضاح افتضاح حالم.... ابرا رو بودم رفته انگار

 بیار طاقت.  مريمم بیار طاقت خانم من نه کنی حاللم بايد تو بزن حرف طفق مريم میکنم حاللت باشه_ دارشد

 دستم کردم احساس شد تموم باال بردن باخودشون ابرامنو.......... جان مريم میبرمت خودم محمد پیش میری.........

 دستی يه............اب کردم هزمزم................... میخواستم اب. شد ازاد دستم دادم تکون انگشتامو. گرمه دست يه تو

 نمیشم سیراب بخورم هرچی میکردم احساس که داشتم عطش اونقدر. چسبوند لبم وبه لیوان يه کردو بلند سرمو

 وگذاشت لیوان داريوش. کردم باز چشم.................میخوام اب من............، میخواستم بازم شد جدا لبم از لیوان.



 

 

 ترسونديا منو خوب_. اره گفتم باسر بهتری_ وپرسید سرش پنجرهءپشت به داد شو تکیه نم به کرد ونگاه رومیز

 اب بازم. تشنمه داريوش_. لبم رو اومد خندهءمحو يه. دنیا اون میری داری انگارواقعا که میکردی وصیت همچین

 معِدَت ممکنه نمیشه_ رنگه بارون چشماش تو انگار که نشست نگاش تو ذوق کردم صداش ازاينکه اونقدر. میخوام

 دوباره............. سمتم به گرفت سطل يه دهنم سمت رفت دستم معدم مايعات هجوم حس با دوباره......و نکنه قبول

 دورم داريوش............. تخت رو افتادم حال ؟؟؟؟بی نمیشم خوب چرا اااااااااااااااه................ اوردم باال

 وتوش کرد وصل ديگه سرم ويه اومد پرستار بخوابم میخواستم...........چیکارمیکنه داره یفهمیدمنم.............. میگشت

 کاش بودم جانش واقعا رفتکاش ويلی قیلی جانمدلم_ زدم صدا وداريوشو کردم باز چشم کرد تزريق و امپول تا چند

 بخواب بگیر_ ها میگیری... وشداري بیرون برو_میخوای؟؟؟؟ چی مريم؟؟؟؟ چیه_. نمیگفت عادت روی واز اين

 ولی......... شه تموم سرمش که تاموقعی فعال_. بستريه کی تا حاال_. اومد می پچ پج صدای نده هدر بیخود انرژيتو

 چنا اقا علی سالم_. بازکردم چشم............. شناختم رو علی صدای بزنه ديگه سرم يه دوباره شايدم. بده خیلی حالش

 ازداريوش کردو نگاه بازمن چشمای به باتعجب. گرفت گردنش رگ واااااااای کردم فکر که چرخید سمتم به ن

 که بود روزگار نادر های خنده ازاون خنده اين داد سرتکون باخنده گفت؟؟؟داريوش چیزی خانم مريم_. پرسید

 ؟داريوش طوری چه.. .چه... چه_ انداخت خنده به هم منو ناخوداگاه که بود قشنگ نقدرا...میکردی پیدا لنگشو عمرا

 يه خودم جان علی نباش نگران. کنیم درست بايد رو تو شد خوب مريم.تواِ نوبت حاال اينکه مثل_. گفت شوخی به

 بد حالش ظهری_ زنهب حرف نمیتونست که تاديروز. طوری چه اخه_. خنده زير زد وهرهر. دارم سراغ خوب دکتر

 علی. بیفته راه زبونش و شه وارد شوک بهش شده باعث تصادف از ترس کنم فکر کنه تصادف بود ونزديک شد

 پس_گفت خدا زدوشکر لبخندی خوشعلی روزهای دوم قسمت==================گفت خدا زدوشکر لبخندی

 قبلش هفته يه از من که بدی قراره کی بگو فقط ریبدهکا توپ شام يه... چیه شیرينی اصال. داريوش اقا کو شیرينیش

 به داريوش طوره؟؟؟؟ چه حالت _گفت؛ کردو معاينم يکم.حاضرشدن در چارچوب تو وپرستار دکتر. نخورم چیزی

 خوب. سرمش تو بزنین گفتم که داروهايی باشه_.بدم بهش نمیتونم ابم حتی... شد بد حالش دوباره _گفت؛ من جای

 داريوش با داشت که علی. میمونی زنده فعال باش مطمئن باشی نامه وصیت فکر نمیخواد ديگه..... نباش نگران میشی



 

 

 فکر که بود بد حالش قدر اون_؛ گفت وصیتی؟؟داريوش چه وصیت؟؟_؛ گفت شدو تیز گوشاش میکرد صحبت

 کی اخه....... بودا اول دست یجکا ازاون _وگفت؛ خنديد علی.......... میخواست حاللیت مدام...... میمیره داره میکرد

 خوش با بگیريداريوش حاللیت ازمنم بايد رفته ويادت من درضمن. باشی دومی شما که میمیره جزغله ويروس يه از

 وای میگه؟؟؟ منو بخوادوای حاللیت توام از که میمیره ه دار جونش از دور حاالمگه. علی دهنتو ببند_؛ گفت خلقی

 نکرده کار چی بگو_؟؟؟؟ کرده حقت در بدی چه مگه تازه_.محاله خوشبختی همه اين خوشیمنو از میکنم غش دارم

 خانم هوای به گذاشتیم منتظر خوشگلمونو دالرهاومشتريای افتاديم کاروزندگی از شديم شما عالفِ چهارساعته...

 وروی لبخند علی وحرفای نکرد صحبت لذت ولی بود بد حالم هنوز. برم روتونو بابا بخواد حاللیت ازمن نبايد حاال..

 اين نمیدونم واقعا داشتم حاال تا که بود ای تجربه بدترين بزنی حرف نتونی اينکه داشت شکر جای اوردواقعا لبام

 داشتم بودوتازه گذشته روز اون از ای هفته سه+++++++++++++++++++++++++++ گذروندم جوری چه وقتو چند

 متوجهءاخالق تازه برگشت هههههبعد معجز با جونم ؟؟؟؟؟بامعجزه جوری چه پرسی می رومیفهمیدم زندگی معنی

 چشماش ته بود شده تر اخالق وخوش داشت هوامو بیشتر بود روشده اون به رو اين از اخالقش بودم شده داريوش

 يوشدار اون مقاومت سد که انگار میداد نشون بودوعلنا خوشحال نبودم ساکت سابق ومثل میکردم صحبت اينکه از

 در ،که جیب به ،دست صحبت خوش ، اقا. عیار تمام مرد يه بود بودشده شده شکسته من کردن صحبت با واخمو يخ

 تعريف جنتلمنانهءداريوش رفتارای از دنیا وقتی فهمیدم می حاال. میکنه خوشبختی احساس دختری هر کنارش

 دنیا وقتی فهمیدم می حاال.خوش روزهای سوم قسمت==============================میگفت چی میکرد

 بودفکرشو گرفته گل برام دوبار هفته سه اين میگفتتوطول چی میکرد تعريف جنتلمنانهءداريوش رفتارای از

 بود،،،،،،،،،،،،،،برام برده منو مرگ دم تا بار چند حاال تا که بود،،،،،،،،،،،،، کرده زندانی منو که بکنینننننننداريوش،،،،،،،،

 که جملهءمعروفه همون که اول داد دست بهم حس تا چند ديدم دستش وتو شاخهءگل وقتی............ بود خريده گل

 چه وداريوش خوشبختم قدر چه من وای اينکه احساس بکنمبعدم لپاش ازاون ماچ تا دو بپرم میخواستم... میگفتم

 لب پَرخودمو تو زدم... میزنم سکته خوشحالی از دارم که نیست من مال شايداصال اينکه فکر با اخرم در جنتلمنیه مرد

 لحظه اون تو نمیدونید وای منه مال فهمیدم ورفت پائین انداخت سرشو دستمو داد که همین ولی شد اويزون لوچم و



 

 

 عاشق میدونست خريد ای خامه نون برام بارم يه حتی نمیشدم خوشحال انقدر میدادن بهم امضام سفید چک يه اگه

 افتادم وقتی ياد شد جمع چشمام تو اشک ديدم رو قلمبه يه ای خامه ونون کردم باز رو بسته وقتی هستم ای خامه نون

 جلوش وابرومون بود برگشته کار از موقع همون بوديموداريوشم کرده ای خامه نون سرتاپامو خونشون تو بادنیا که

 حتی سرکار ومیرفت میخورد رو صبحونه حوصله با وصبحها اومد می زودتر شبا رفت شديم پیر روزگار هی بود رفته

 بود افتاده اتفاق که ای بامزه چیزای کارو محیط از هم وقتايی خونهیه اومد ناهار برای دوبارم هفته سه تواين

 باور داريوش تغییرات خوشحاله هءمنخند از ببینم که نداشت هم ابائی میکردوهیچ بلند مو خنده میگفتصدای

 خدا سپاسگزار میزدم حرف همینکه بود شده بهتر اخالقم منم و بود دراومد وکوری سوت اون از خونه بود نکردنی

 اين بودمبه راضی دلم ته از بودومن شده پخش هوا تو بهار بوی بود شده کمتر محمد ديدن برای ودلتنگیم بودم

 غیرتی به............. اخماش به.............. داريوش زندگی بلنديای و پستی به...........داريوش کنار بودن به.......... زندگی

 کرده میشدعادت قبل از تر شیفته هرروز که قلبم وبه.............. نیويرک تنهای آسمون به............. خودش بی شدنای

 دستم قلقش ديگه نزارم دمش رو پا باشم مراقب وبايد رتیهغی حد از بیش داريوش بود اومده دستم ديگه... بودم

 قبل ساعت نیم از نداشتديگه بهم وکاری بود گذاشته باز رو وپام دست خداروشکر هم ديگه چیزای بودتو اومده

 واقعا داريوش بیاره در تنهايی از ومنو برگرده زودتر داشتم بودمدوست ترشده واروم نمیلرزيد دلم و دست اومدنش

 اقا پارچه يه داريوش غیرازاون ولی نشه عصبانی تا میکردم رعايت بايد که بود چیزايی يه بود خوبی صحبت هم

 ديگه بود مهربون... بود نظیر بی.... بود عالی.... داريوش اين بودولی کی بودم ديده من که داريوشی اون بودنمیدونم

 وکمکم بود شده واقعی مرد يه داريوش نمیريخت مبه اعصابمو و نمیانداخت راه وقال داد کوچیکی چیز سرهر

 شب يه اينکه تا باشم کنارش در که دارم ودوست مببرم لذت مصاحبتش از واقعا که میکردم احساس

 بوديم خورده شام دلشورهتازه دوازدهم فصل==================================.........................

 دلشوره حس ناخوداگاه. شد بلند داريوش موبايل زنگ صدای که میديديم رو fridy night show وداشتیم

 سمت به سالنه سالنه داريوش بود گذشته هم شب ده از ؟؟؟؟ساعت شب وقت اين کیه يعنی گرفت وجودمو

 ممنون آره_ توخوبی مرسی_ جان جاويد سالم_ پاشده به طوفانی چه من دل تو که ونمیدونست میرفت موبايلش



 

 

 هم به انگار میزد ناجورشور دلم... افتاده اتفاقی يه اطاقش سمت به رفت کردو من به چشمی زير نگاه یییهچییییییی_

 میترسدم ولی.... وايسم گوش و اطاقش در پشت برم داشتم دوست ومحمده ايران از هست خبری هر بود شده وحی

 به بودم زده زل میرفت ور وباموبايلش بودو انداخت پائین سرشو جاش سر ونشست اومد داريوش شه وشاکی بفهمه

 که بود التماس نگام توی اونقدر بود درگیر باخودش انگار. کلمه يک از دريغ ولی............... بودم ومنتظر دهنش

 از ولی......... میدونستم میگفت اينو دلم بود بدی خبر يه اطاقش تو ورفت بیاره طاقت نتونست کرد بلند سرشو وقتی

 خرگاز و مخم مگه بود شده نرمال تازه بپرسم ازش نمیدادم اجازه خودم به داريوش قبلی حالتهای برگشت ترس

 عالم تو من بودو شده تموم تلوزيونی شوی نمیکرد ولم لحظه يه دلواپسی بپیچم پروپاش به دوباره که بود گرفته

 طول بزارم بالش رو راحت سرمو میزاشت دلشوره مگه ولی اطاقم تو ورفتم کردم خاموش رو برقا نبودم مادی

 اخه نباشه چیزی اصال شايد االغ اخه گفتم میخوردمباخودم وحرص میجوئیدم وناخونامو میکردم وطی اطاق وعرض

 دلم.... نمیشد ولی میگیری ووجب میکنی متر اطاقتو داری اينجا وتو سومه پادشاه خواب تو داريوش دخترهءخنگ

 به نگام نمیکنی کاری میکشم زجر و میشی تلخ میزنم میچرخیدشور سرم تو یشعر هستیه خبری يه میداد ندا بهم

 هوای بودبه شب نصفه 505 دلشورهساعت دوم قسمت================== بود شب 505 افتادساعت ساعت

 اشپزخونه میز رو چیزی يه که کنم روشن رو اشپزخونه برق میخواستم بیرون زدم ازاطاق کنه ارومم که اب لیوان يه

 کردمدست کوپ سنگ تويیی؟؟ داريوش وای_ منم نزن جیغ_ روقلبم گزاشتم ودستمو کشیدم جیغ يه کرد حرکت

 چرا_ پرسیدم شده ريز وبانگاه کشیدم دستمو بمونه خاموش بزار_ گفت صداش که کنم وروشن برق که بردم

 يه امشب تو شده؟؟؟؟ چی بگو داريوش_ بود سکوت فقط جوابم....شده چی چرا؟؟_..... نمییاد خوابم_؟؟؟ نخوابیدی

 شايد که باصدايی میشد تنگ کم کم بودنفسم دهنده ازار واقعا سکوتش..... چیه جريان... جريان... هست چیزيت

 پرسیدم سوالو اين چرا یدونمنم ؟؟؟؟خودمم افتاده محمد برای اتفاقی داريوش،،،،_ گفتم میشنیدم زور به خودمم

 از غیر چیزی هر گوربابای.............. غیرازاين همین سالمه؟؟فقط محمد.... بود همین بود مهم برام که چیزی تنها ولی

 بستری بیمارستان وتو محمد_ حلقم تو اوردی جونمو.... لعنتی بزن حرف ددددددددبنال د... بودم التماس محمدپراز

 چون... بدتره میگه که اونی از اوضاع اشپزخونهمیدونستم درگاهی به دادم تکیه داره مشکل کلیش اينکه مثل کردن



 

 

 بیخود ام دلشوره تاريکیمیدونستم به بزنه وزل اشپرخونه تو نمیشست شب نصفه دوی ساعت نبود چیزيش اگه

 داد اب لیوان يه اشپزخونه کنار مبل روی ومنونشوند گرفت بازومو زير داريوش میدونستم............... لعنتی نیست

 داره مشکل بودم بهت تو میچرخیدهنوز ذهنم تو میکرد سردنیا که هايی وگريه چهرهءمحمد لحظه تواون دستم

 چی محمد کنم؟؟؟؟ کار چی حاال بود سالم که ؟؟اون کرده پیدا مشکل باخودش؟؟؟؟چرا چیکارکرده ؟؟؟مگه

 گُرگرفتم هست بهش حواسش جاويد نیست چیزی... باش اروم مريم_ اومدم خودم به داريوش صدای ؟؟؟با کارکنم

 هست بهش حواسش حاال نباشه محمد تن به سر میخواست جاويد پیش ماه يازده به رفتم لحظه يه.............جاويد

 جوریاين چرا چیه_ پريد جاش تو بود رويم روبه رومبل که هم داريوش که پريدم جام از عجله وبا هويی يه اونقدر

 میز رو گذاشتم ابو لیوان نداشت اصال انتظارشو وارفت برم بايد من ، م............... داريوش برم بايد من_؟ میکنی

 بايد.... نداره رو کسی هیچ اون... تنهاست محمد داريوش_ میزد برق سیاهی تو داريوش داريوشنگاه سمت ورفتم

 کنیزيتو عمر يه داريوش_ گرفتم وتودستام بود زده گره هم تو که ودستاشو نشستم زمین روی پاهاش جلوی برم

 اگه_ بلندشد م هق هق) بیاد سرش باليی اگه تنهاست داداشم. برم بزار... خريدت بندهءزر میشم عمر يه... میکنم

 زد زل اوردو باال سرشو) برم بزار... نگاه يه...نظر يه بزارببینمش فقط بخشمت نمی وقت هیچ بیاد سرش باليی

 میدرخشید مهتاب کمرنگ تونور که چشماش خاکستری دريای محو ؟؟؟؟اونقدر چی من پس_ کرد زمزمه وچشمامت

 پر و خاکستری چشماش اونقدر نیارم خودم روی به دادم وترجیح شیندم ياشايدم رونشنیدم جملش اصال که بودم

 زد که پلک گرفت منم دل که بود ردهک لونه چشماش تو غم اونقدر. بودم شده غرق توشون که بود تیرهءابی موجای

 بلند باسنگینی کشیدو دستام از ارومی به رو برداشتمدستاش چشماش از وچشم بیرون اومدم تیره رنگ همه اون از

 جمع وسائلتو تمام بايد فردا که بخواب و شب.... بلیط دنبال میرم فردا_ داريوش_ نالیدم رفت اطاقش سمت وبه شد

 چند تا که بودم گیج اونقدر اومدم خودم شدبه بسته سرش پشت درکه خونه تواين ردیبرگ ديگه فکرنکنم کنی

 ؟؟؟؟دارم برنمیگردم خونه اين به ديگه کنم؟؟؟؟ جمع وسايلمو میخورد پیچ مغزم تو داريوش های جمله فقط لحظه

 میام دارم شتارديبه ايران محمد آخجون هوا پريدم زوق از محمدمحمد محمد پیش میرم دارم.. ايران میرم

 باصدای صبح پريدم خواب از دفعه ده زيادم ذوق از خوابیدم جوری چه نفهمیدم صبح تا)  بازگشت( سیزده فصل



 

 

 حاال از گرفتم وجدان عذاب بودم نداده هم شو صبحونه حتی ومن بود رفته داريوش بازکردم چشمامو در شدن بسته

 محمد مريضی خبر ديگه طرف واز انداخت می تپش به موقلب محمد ديدن ذوق طرف ازيه چی همه زير بودم زده

 ذهنم های دالون تو داريوش سوال بمون وزنده کن صبر فقط... يام می ،دارم محمد محمد، میانداخت تپش از قلبمو

 فکر وقت االن کنم ومشغول فکرم نمیخواستم ؟؟؟؟ چی اون پس بیارم خودم روی به نمیخواستم بود باخته رنگ

 يه که نمیدونستم حتی ومن بود بیمارستان تخت رو کسم، ،تنها داداشم.............  میرفتم بايد نبود داريوش به کردن

 میرم دارم که حاال//  اساسی تکونی خونه يه/// روکردم ءکارا همه شب برای ؟؟؟ نه يا ببینمش میتونم هم ديگه بار

 وزندگی بدم انجام کارامو ءاخر لحظه تا میتونستم حداقل خدا امان به بزارم زندگیشو خونه که نمیکرد قبول وجدانم

 که واقعا چیدم وقشنگ ومیز کردم درست توپم کرفس خورشت يه باشه تمیز ترو وقت چند تا که کنم مرتب رو

 که رو کرفسی خورشت وبراش میکردم مرتب اشبر رو ،خونه برم بود داده اجازه که حاال/// داشتم خبیثی ذات

 بااينکه داره دوست کرفس بودم فهمیده که وقتی از ومیزاشتم بودم کرده درست بار يه حاال وتا عاشقشه میدونستم

 مواجب جیره بی کلفت ادم وقتی ؟؟؟؟؟ چه من به میگفتم باخودم نمیرفتم سمتشم ولی بودم غذا اين عاشق خودمم

 سالم_ پرسیدم وبانگرانی دوئیدم جلو چرخید در تو که کلید+++++++++++++++  باشه اينجاهام فکر بايد میگیره

 بیا_ افتاد راه اطاقش سمت وبه داد سرتکون اره معنی به فقط بود عجیب برام نگاهش ؟؟؟ کردی پیدا بلیط داريوش.

 نمیخورم_ گفت بود بهم پشتش که رجو همون.  کردم درست کرفس خوشت........ میکنه يخ شام........ امادست غذا

 يه کردو جیبش توی دست)  بیرون میزنیم9 راس کن اماده وسايلتو داری بلیط صبح 88 ساعت فردا بخوابم میخوام

 خیلی اينو_ مريم ايرانی اسم به بود زنجیر پالک يه.................  دراورد ازجیبش دستشو سمتم به برگشت کرد مکث

 میدم بهت حاال... نشد که بدم تولدت روز میخواستم....نشد داد وادامه کرد مکث يه...........  استممیخو گرفتم که وقته

 خیلی.......... کن حاللم فقط مريم، کن حاللم...........نمیبینمت ديگه بری که میدونم_ داريوش_ کردم زمزمه لب زير

 شدم اروم که حاال میکرد ارومم تو ازار هم برهه تواون شم میکشیدآروم طول که کن قبول ولی کردم ظلم حقت در

 ببخش منو کردم تلف ازعمرتو ماه يازده شرمندتم میری داری تو کنم مهیا برات خوای می که رو چیزی اون ومیتونم

 بعد ولی اوردم جلو دستمو بخشیديم بدونم که... مريم بگیرش _ ؛ اوردوگفت جلو دستشو.)  نبود خودم دست



 

 

 نشسته گلومون تو بغض وانداخت گردنبند. باال کردم جمع سرم پشت از موهامو بندازش برام تخود_ برگردوندم

 کرديم بحث وباهم کلنجاررفتیم باهم ماه يازده وشب وروز...وروز شب بوديم کنارهم ماه يازده... نبود چیزی کم بود

 پس بود ذهنم تو حرفش حاالمعنی ودنب اسونی اين به جدايیی زيبا وچه زشت چه بد چه... خوب چه ساختیم وخاطره

 يه بود کرده دريايی و چشماش اشک برق چشماش به شدم وخیره برگشتم ؟؟؟؟ چی تنها داريوش ؟؟؟؟؟ چی من

 پیچید تنم توی داريوش تن عطر ببوسم گونهءچپشو و بلندشم پنجهءپا ورو بزارم گونش روی دست شد باعث حسی

 نندازم دست که بگیرم خودمو وجلوی بشم نزديک بهش بیشترازاين تمنمیتونس کردم جدا ازش خودمو کشید وقد

 چشماش گرفت اتیش دلم اخر لحظه تو شد بسته دراطاقش کرد گرد وعقب بست چشماشو داريوش گردنش

 شکستم پیچید خونه کل تو شیری رضا از تو جای به من اهنگ صدای شدم جمع خودم وتو شکست بغضم میباريد

 صدای میخورم شکست توبازم جای به پرم وغم غصه از که عمره يه توام پناه اما بیکس ببین توام گاه تکیه ولی

 میخوام هردربستهای نشد باز برات م خستها زندگی از که وقت همون بود شده گم نالهءرضاشیری صدای تو هقهقم

 چشمام جلوی فیلم هي مثل وقت چند اين های صحنه تمام کنم روراضی تقدير هرسختی به کنم توبازی نقش توی

 خاطراته اگه میکردم گريه ای سختی هر وبا میخنديدم خوشی باهر بودو وايستاده برام زمان میکرد حرکت

 که بار اولین ياد ارامشه عین عذاب اين میگه میکشه تو سمت منو حسی يه اغوشمه تو توغصه جای به تورودوشمه

 میکردم شبشون باتنهايی که روزايی ياد داريوش بیخود های شدن وغیرتی ها يادلجبازی بازکردم چشم خونه تواين

 توهیچ کنم مرورشون داشتم دوست چرا نمیدونم ولی زجراوربود برام همه میخوردم که کتکايی ياد شبها شنبه ياد

 اب کنه بد من به دنیا تو جای به کنه سد و راهت غم که مبادا رو جاده اين رفتم جلوترازت و من نديدی کنارت وقت

 هنوز رضاشیری وبستم ودراطاقم کردم وخاموش برقار يخچال تو گذاشتم رو همه و کردم جمع میزشامو گريه

 اون تنهابری حتی پیشتم بازم بری هرجا دارم تورو هوای تو دنبال به وقلبم تورفتی تو مال شاديم و خنده همه میخوند

 که فردا صبح برگشت دوم قسمت===========================  شد مدت اون شب ترين طوالنی بش

 ديگه ساعته يه بايد هشته ساعت.... پاشو مريم_ شد فکرم مانع در صدای تودلم ريخت عالم غم کردم باز چشمامو

 خودم وبه بودم زده زار شبو طول ومتم پاشدم جون وبی بیرمق باشم داشته بلندشدن برای نايی اينکه بدون بیفتیم راه



 

 

 که رو ای وصبحونه وشستم وصورتم دست محمد پیش گردونه برم تا میخواستم ازخدا همیشه که میدادم دلداری

 شماره که وقتی فرودگاه تو پائین فرستادم بابغض بودو کرده درست که بود بارش دومین مدت اين تو داريوش

 نبود بهترازمن هم داريوش شد سرازير گونم رو واشکام بگیرم خودمو لویج نتونستم ديگه کرد اعالم پروازمو

 به احتیاج يخچال میگیری درد معده ها نخوری فود فست بخور کن گرم... فريزرِ تو کردم درست غذا برات_

 نمون تنها باش خودتم فکر به داريوش باشه داشته هواتو بگو علی به شدی مريض اگه ها نره يادت داره سرويس

 تنهايی اخه باشی؟؟؟؟ خودت مواظب میدی قول داريوش دنیا سرخاک بری میتونی اونجا ايران بیا تونستی اگه

 بیاری دووم نمیتونی.... میکنی دق تنهايی تو داريوش باشه؟؟؟؟؟ برمیگرديم وباهم میمونم کنی؟؟؟ چیکار میخوای

 اگه يعنی میشد تنگ براش دلم کردم حلقه رشدو دستامو سرم رو گذاشت شو کردوچونه بقل منو اروم )........

 گرمی دادم گوش قلبشو ضربان بارصدای اخرين وبرای کردم جمع بقلش تو خودمو داشت تعجب بود غیرازاين

 خودتو مواظب... خدا امید به برو_ بود شده تبديل هق هق به اشکام شم جدا اومدازش نمی دلم کردم وحس اغوشش

 برام دلش نگفت حتی انصاف بی.................  بود همین شنیدم اززبونش که چیزی تنها.. ........... همین باش محمد

 روال طبق چی همه امروز يه دارنا تاخیر پروازا همیشه حاال زود انقدر چرا اه...........  165 پروازشمارهء میشه تنگ

 گذاشتم روگونش بوسه يه انداختم دبو خورشید غروب يه مثل که قرمزش چشمای به نگاه يه میشه انجام داره

 ديگه میکردم نگاش اگه افتادم راه بهش کردن نگاه ،بدون خداحافظی يه وباگفتن کشیدم ودستهءچمدونمو

 گندش همهءاخالقای برای میشه تنگ براش دلم نکرد هم خداحافظی ازم حتی نامرد بگیرم خودمو جلوی نمیتونستم

 وبیراهش راه گیردادنای بیخودو شدنهای غیرتی برای توهمش شههمی های سگرمه و بازنشدش اخمای برای

 مراقبش موند پیشت قلبم داريوش خداحافظ اروم میکردو گرمم همیشه که گرمش اغوش برای.........................و

 اندازه به انگار کردم پر هام ريه تو رو هوا گذاشتم پله رواولین که پامو) بیمارستان(چهارده فصل==========  باش

 بلند قد و درشت هیکل شدم خارج که سالن از باش داشته صبر فقط... يام می دارم محمد بودم دور ايران از ءسالها

 که کسی همون....... بود توسرم بهش راجع فکرا همون هنوز لرزيد وپام دست.............. خودشه زد جاويدتوچشمم

 قدمیم تويه و سمتم به اومد شد دنیا مرگ باعث که همون بود سهکا يه تو دستش باداريوش که همون دزديد منو



 

 

 مگه شده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مودب اينقدر چرا اين نديدمتون وقته خیلی خانم مريم سالم_ گذاشتم عقب قدم يه ايستاد

 من که اونی اخه جاويده؟؟ داداش نکنه نديدمتونننننننن وقته خیلی میگه حاال میکرد وقال داد سرم که نبود همین

 باهام باکالس که معلومه خوب بودم شون زندانی من موقع اون اها نمیزد حرف وحسابی درست اينقدر میشناختم

 زبونم تو حتی وره ازاين ماشین بفرمائید_ مییارم خودم نه_ عقب دستموکشیدم چمدونتونو من بدين_ نمیزنه حرف

 وضع از دقیقا اينکه به راجع داريوش صحبتهای اگه افتادم راه دنبالش شک به دو ممنون وبگم کنم سالم نمیچرخید

 کور ای ؟؟ چطوره داريوش_ پرسید ماشین تو نمیکردم حسابش ادم اصال نبود کنه کمکم ومیتونه خبرداره محمد

 خودم روی به میپرسه حالشو ازمن داره اونموقع دارين رابطه باهم مدام میدونم که من چشمات تا دو اون بشه

 گفتم برندگی با زده بهم ودستگاهی دم شنیدم_ داد؛ ادامه راهو اون به زد خودشو ولی پرسیدی چی اصال که نیاوردم

 دم حتما بود پاش زير لکنتم هیوندای يه میکردو زندگی متری خونهءنود يه تو بود تا... نديديم چیزی که ما واهلل_

 باشم ناراحت ای ذره بودم زده که حرفی از اينکه بدون بوده جونیاش جون دوست برای خرجیاش ول و ودستگاهش

 کرد من به نگاهی يه ائینه تو از میکنه مزه مز حرفشو داره که انگار... کرد مکثی ؟؟؟ چطوره محمد حال_ ؛ پرسیدم

 ايشااهلل شده بستری بیمارستان روزه چند لیو نیست بد حالش_ میکنه؟؟؟ نگاه اينجوری چرا... شد پاره دلم بند که

 بهتره _ بود اور عذاب برام جاويد اسم هنوز اومد نمی زبونم به اسمش چییه؟؟؟ مريضیش_ شه می خوب زودتر

 طور چه هستید چیز همه جريان تو شما میگفت که داريوش_ نیستم جريان تو زياد من کنید صحبت دکترش با برين

 اورديد سرش باليی نکنه نمیزنید حرف من به درست داريوش، نه شما، نه ؟؟؟؟ چشه بگید تروخدا نمیدونید میگید

 اروم خانم مريم_ ؟؟ زندست فقط بگید تروخدا_ شد سیخ تنم موهای شم فکر از حتی..........  سرکار وگذاشتین ومن

 سر خداروبه بوده وپیق همش شاهده خدا ولی زديم زياد حرف ومن داروش که درسته زندست که معلومه باشید

 ومنم بود داده شما به که قولی حساب به داريوش نرفتیم محمدم سمت مدت تواين وداريوش من شاهده

 نه دراومدم دنیا فکر از کنید فکر اينکه نه کردم وفراموش محمد مدتم يه بعداز وداشتم خودم زندگی............. خوب

 مثل ديگه بوده اين منم قسمت حتما میگفتم باخودم کردم عادت نبودش هب ديگه حاال ولی بود من چیز همه دنیا.....

 محمد سر چی مدت تواين نمیدونم من نوشتمونه پیشونی تو کسی وبی وتنهايی همه شبیه ومحمدتقديرامون من اينکه



 

 

 تو که فهمیدم تصادفی هم پیش روز چند خبرنداشم خونش تو از ديگه ولی بود بهش حواسم دورادور اومده

 صحبت دکترش با بايد کرده عفونت هم يکی واون داده دست از هاشو کلیه از يکی اينکه مثل بستريه بیمارستان

 کارکردی چی باخودت ؟؟؟؟؟؟ چرا اخه شده داغون هاش کلیه جفت زمان امام يا)  نیستم جريان در زياد بازم کنید

 بگردم الهی ؟؟؟ گرفت گريبانتو که بود ای بدبختی هچ اين... الهی بمیرم محمد... شد بلند زجم صدای من؟؟؟ داداشِ

 ما زندگی با ببینید... وداروشِ شما تقصیر همش_ توپیدم جاويد به ای دفعه يه ؟؟؟ کشیدی چی تنهايی داداشم

 من از اين بیفته اتفاقی همچین میخواستیم ما مگه اخه داشت وداداشم من به ربطی چه دنیا مرگ اخه چیکارکرديد؟؟

 بار چند حاال تا میدونید هیچ ومیکردم خان خونهءداريوش وکلفتی بودم شده والل بکم ون صم آزگار ماه چند که

 گوشه افتاده سال يه از بعد که نازنینم داداش از اونم رفتم؟؟؟ مرگ پای تا بار چند ؟؟؟؟میدونید خوردم کتک

 میريختم رو وقته چند اين های وعقده بودم کرده وباز دهنم نمیفهمیدم هیچی)  نگذره خداازتون..... ءبیمارستان

 برام االن بودم وساخته بودم اومده کنار باهاش تمام ماه چند ومن کیه داريوش که نبود مهم برام ديگه حاال بیرون

 کلیه جفت وحاال بود سالم من رفتن از قبل محمد که مخصوصا بود کسم تنها... بود داداشم زندگی چیز مهمترين

 دست از باهم عشقشو هم خواهرشو تنها هم ادم وقتی ديگه معلومه میگفتم باخودم همش بود داده دست از هاشو

 شايد نمیکنه فکر خودشم سالمتی به حتی ديگه شده کشته خواهرشم اون بخاطر که باشه داشته وجدان وعذاب بده

 رو گزينه همین بودم منم کنه یوزندگ باشه زنده نبوده مهم براش ديگه که بود اومده فشار محمد به اونقدر اصال

 میکنیم؟؟؟؟؟؟ زندگی داريم وداريوش من شما نظر به... نکنید نفرينمون تروخدا.. خانم مريم_ میکردم انتخاب

 دستم رو موندن علیل ومادر پدر يه من جور يه وداريوش جورِ يه زندگیم من......  نه که خدا خداوندی به....... نه

 بره خواهرش سرخاک... سر يه نمیتونه وحتی سردنیا اون مونده وتنها تک که هم روشدا میدم پس عقوبت ودارم

 کوتاهتر ديواری که بوديم وناراحت عصبانی اونقدر ءزمانی برهه تواون وداريوش من انصافِ اين بگید خودتون حاال

 يه داريوش نداشت سودی ديگه پشیمونی ولی شدم پشمون سگ مثل دوماه از بعد... شاهدِ خدا نکرديم پیدا شما از

 کرده عادت بهتون نحوی به کنم فکر بمونه همینجا وبايد برگرده مريم نمیزام وبال اال میگفت اومد نمی کوتاه هم ذره

 خوب میداديد انجام تغییر يکم با رو دنیا کارای همون شما وقت چند از وبعد بود داده دست از خواهرشو خوب بود



 

 

 نمیکرد قبول میگیره دامنمونو سر اخر خانم مريم اَه داريوش میگفتم چی هر میشه وابسطه بهتون که مسلمه

 زندگی میدونستم داشت داريوش که ناراحتی بااون زدم حرف باهاش کلی وکیلی خدا شده وابسطتون میفهمیدم

 ديدم که هم سر اخر دنیا سر اين ومن بوديد دنیا سر اون بودشما بسته پام و دست کنم کار چی ولی نداريد راحتی

 وقت ازان.  شدن گیر وزمین ن کرد بد تصادف يه پدرم مادرو هم موقع همون کردم ول رو قضیه م ندار جايی به راه

 کنید رباو... بشه اينجوری نمیخواستم میکنه سنگینی هام شونه رو ومحمد شما به شرمندگی احساس جورايی يه

 چشمتون جلوی بخوايید که نداريد ازم خوشی دل میدونم وگرنه هستم درخدمتتون ت مافا جبران برای فقط حاالم...

 محق وخودشو داشت حق نحوی نفرمابه هرچهار میگفت راست سوخت براش دلم شد تبديل هق هق به گريم)  باشم

 داشت حق نحوی نفرمابه هرچهار میگفت سترا بیمارستان دوم قسمت========================  میدونست

 پريدم......وايسه ماشین نکردم صبر حتی رسیدم که بیمارستان به دنیا ای.......... دنیا ای میدونست محق وخودشو

 تا میمونم منتظر اينجا من.......... ويژه مراقبتهای بخش خانم مريم _ اومد می سر پشت از جاويد صدای بیرون

 پشت از++++++++++++++++++++++++++  کنم؟؟؟؟ تحمل بايد رو چی ديگه خدايا ويژه؟؟ هایمراقبت برگرديد

 پیوند عمل زودتر بايد میگفت دکترش بود زنده بادستگاه که بود وخیم اونقدر حالش صورتش به زدم زل شیشه

 وببینه من تا بازکنه چشماشو نمیتونست حتی میاومد بهوش که هم وقتايی که بود ندار حال اونقدر بگیره انجام

 کجا از اخه نبود کمی پول ملیون ده میزدم دو سگ بیمارستان پول ودنبال هارودادم ازمايش بود وخیم واقعا وضعش

 دور يه همه از اول نامردم های خاله.....  ولی بودم رفته عموم تنها هام خاله پیش بودم زده بود دری هر به میاوردم؟؟

 چی باهات ؟؟؟؟ کرد ازادت کی دزديدتت؟؟؟ چطوری ؟؟؟ دزديدتت کی بودی جاک که میکردن جین سین کامل

 ولی دادم جواب وحسینی راست رو همه ابنکه با ؟؟؟ بود چی اونجا کارت ؟؟ میاورد در پولم قبلت از کرد؟؟؟؟ کارمی

 شرم عرق که بود تحمل قابل وغیر فجیع اونقدر حرفاشون از بعضی وای............  کنن باور عمرا که میگفت نگاهشون

 چشمای با که هام پسرخاله جلوی میخورد بهم حالم خودم از بودم گذاشته خونشون تو پامو اينکه واز میشست تنم رو

 میتونن که شده راحت خیالشون وحاال هستمو هرزه من که انگار شدم اب میکردن نگام موزيانشون لبخندای ريزو

 روشون وجلوی االن همین انگار که بودن زده زل بهم تحقیر با چنان هام خاله شوهر بیارن در عزا از دلی يه اونام



 

 

 تخلیه قشنگ که بعدم میپرسن دين اصول ازمن داره اينا میمیره داره داداشم... خدا ای میکنم فروشی تن دارم

 بود شاکی دراونق که کوچیکم خاله شوهر کردن بیرونم خالی ودست دستامو رو ريختن رو پاکی اب کردن اطالعاتی

 ازحیثیت کردو وراستم چپ قشنگ اول نگوووووووو ديگه که عمومو میکرد خفم اول همون میتونست اگه که

 زاده برادر همچین اصال که گفت و بیرون کرد پرت خونش از فضاحت کمال با منو بعدم گفت سخن داد وابروش

 به ربطی چه......  من ابروی......  من زندگی.. .... من سرگذشت انصافا بی بگه بهشون نیست يکی اخه نداره هايی

 همچین آخه...  فامیل از اينم ؟؟؟؟؟ کرده گناهی چه اون آخه داره افتاده بیمارستان تخت رو که مريضم داداش

 میخواست دلم ها شرف بی ها پرست غريبه ها وجدان بی ؟؟؟ نیست تر راحت باشه نداشته ادم اصال رو فامیلی

 خنجرمیزنن ادم به وازپشت خوبن ظاهر تو همه که نکنه اهلل خلق ومحتاج کس هیچ خدا کنم خفه نهدو دونه همشونو

 باليی نکرده خدای اگه میکردم وفکر میديدمشون فامیل چشم به عمر يه که وعمويی خاله نبود تحمل قابل برام

 ازخودشون ومارو خدا امون به کنن ول رو دوتا ما سنگدلی اين با حاال میرسونن خودشونو زودی ازمابیاد سرهرکدوم

 نبود داداشم اگه خدا به میتونستن طوری چه اخه میرفتم وراه میدادم فحش باخودم کثافتها نامردا بیشرفها برونن

 مرگ به لحظه وهر بود افتاده انبیمارست تخت رو کسم ؟؟تنها کنم کار چی ولی نمیزاشتم خونشون تو پامو حتی

 داره داداشم عمو،،،، میپرستی که خدايی همون به تورو( بودم زده وزجه بودم افتاده عمووم پای به میشد تر نزديک

 کن کمک ،،،،،،،بهم اوردم کم ندارم،،،،،،،،،،،،،،،، خداقسم، به قسم، رفتی که ای کعبه همون به تورو. کن رحم میمیره

 وگفت شد براق چشمام تو رحم بی)  کنید کاری يه میره دستم از داره داداشم... عمو میکنم تونو کلفتی میام ،،،،خودم

 که بودم من اگه ازخودت بدتر يکیه داداشتم اون میبودی االنت فکر به يد با بود مستونت جیک جیک که موقع اون_

 از گورتو حاال بودم کشیده بیرون ابرويی بی اين رزي از وخودم بودم ريخته وخونتو بودم کرده پیدات دفعه صد تاحاال

 رومو که میزدم رو کی به ومحمممممد بودم مونده من نکردم وناقصت نگرفته چشمامو جلوی خون تا کن گم خونم

 ؟؟؟ میشدم کی دامن به دست........ بقیش برای ولی بودم کرده جمع تومن هزار دويست میلیونو دو ؟؟؟ بگیره

 خرج من نبود مدت تو که همین میداد خودش وگرنه تنگه پدرومادرش خاطر به وبالش دست دشمخو میگفت جاويد

 جون به دعا کلی کردم قرض ملیون سه نزديک محمدم دوستای از داشت ارزش برام کلی بود وداده بیمارستان



 

 

 مغازهءمحمد ارایک هم و برداشتن من دوش از باری يه هم واگیر هاگیر اين تو که کردم خونوادشون و خودشون

 گذاشتم خونه تو پامو که دفعهءاولی ببرم پناه کی به نمیدونستم حتی پرپرمیشدو چشمام جلوی محمد میدادن وانجام

 وکه محمد اطاق بود شده تنگ خونه اين آجراجر برای دلم اورد هجوم ذهنم به وبد خوب های خاطره عظیم موج

 دوربین روبه باغچه به وپشت بوديم کرده بغل رو همديگه که دنیا ازمنو بزرگ عکس يه نیاوردم طاقت ديدم

 ومن بود کشیده چی مدت اين تو داداشم شد کباب براش دلم تختش روی روبه ديوار به بود زده رو میخنديدم

 پیدا پولی بود تومن هزار پونصد توش همش که بانکی حساب يه جز به ولی وروکردم زير رو خونه تمام نمیدونستم

 وحرص برمیگشتم ازبیمارستان ونزار زار نداشت قیمتی وهم بود يادگاری هم که داشتم النگوهم وتاد نکردم

 فقط....بمونه زنده داداشم بودم افتاده کردنم نزول فکر به حتی ؟؟ کنم قرض ؟؟ازکی بیارم کجا از خدايا میخوردم

 انجام که کاری که نمیکنه نگاه اين به ديگه حتاجوم میشه پول بی وقتی ادم که واقعا میمونم گناهشم پای... بمونه زنده

 چیکارکنم انداختم رو همه به کردم کاری همه که ديدی خدايا بشه طرف بر احتیاجش میخواد فقط نه يا درسته میده

 چقدر مگه میاومد دلم نه داشت فاکتور نه ولی بفروشم میخواستم هم داريوشو گردنبند همون حتی ست بسته دستم

 رفتم کرد رو وبابا مامان خاک هوای دلم هو يه چرا نمیدونم کن باز کارم از گره خودت... کن کمکم خدايا بود پولش

 خیرات براشون ای جمعه شب که بود ه نموند پسری دخترو ديگه... بودن شده تنها اونهاهم زدم زار تموم ودوساعت

 بود خراب خیلی حالم... بیمارستان وندمرس خودمو بابدبختی که بود شب نصفه بريزه روسنگشون آبی ويه کنه

 ،نداريم، نیست.... پول دنبال بودم رفته _ گفتم نزار حالی با کجايی؟؟؟؟ حاال تا صبح از_ گفت ديد منو تا پرستار

 دکتر... حساب به ريخته رو نفرهمه يه... شده جور پولت_)  ندارم هزارتومنشو چهارمیلیونووهفتصد خالیه دستم

 ...شد گشاد چشمام کن استراحت بروامشبو... عمل برای بری که کنیم تجديد رو ازمايشها زودتر میگفت بهنامی

 از بايد نمیدونم_ ؟؟ کرده پرداخت کی_ نداريم؟؟؟؟؟ رو کسی که ما کی؟؟؟؟؟ اخه ب؟؟؟؟؟؟؟ حسا به ريخته

 نره يادت... بیا ناشتا قتو اول وصبح بخواب برو نمیده درست جوابتو کسی شب وقت اين اونم که بپرسی حسابداری

 های گونه میخواست دلم که بودم خوشحال اونقدر خداحاظ منتظرم فردا نخوری چیزی قبلش ساعت ازدوازده بايد ها

 يه رحمتی خانم باشی خبر خوش همیشه ايشااهلل رحمتی خانم ممنونم_ کنم بارون بوسه رو رحمتی خانم مردنی الغر



 

 

 چشم اينکه از بیمارستانقبل سوم قسمت گرم دمت شد جور خدايا رفت دادو ونتک دستی زد دل ته واز خندهءخسته

 کشید تیر چنان عملم جای و پشتم های بخیه ولی ببینمش برم که برداشتم خیز کرد پر رو ذهنم محمد فکر کنم باز

 خوبی_ بودمش نديده که بود پرستار ؟صدای خودت با میکنی کار چی!! خانم آی_ شدم میخکوب جام سر که

 طوره چه ؟؟داداشم کريمی خانم داداشم_داشتی خوبی عمل نرماله چیت همه_ شدم وولو گفتم ؟؟؟؟ارهءضعیفی

 باش هات ببخیه مراقب داشته خوبی عمل میگفت بهنامی دکتر ولی ست ويژه مراقبتهای بخش تو... خوبه اونم_؟؟؟؟

 فعال_؟؟؟؟ میبینمش کی_ پرسیدم ودوباره گفتم لب زير باشهء يه میگیره خودتو دامن وشرّش میشه پاره قعمو يه

 طاقت دلم من ولی_ برمت می اونوقت بخش به بشه منتقل وداداشتم بهترشی بزاريکم... اومدی بهوش تازه تو که

 چند گفتی که تو داريد استراحت به نیاز وتاتوند هر فعال گفتم که همین_ ببینمش کنید کاری يه وخدا تر... ياره نمی

 اين پرکنده مرغ مثل ومن گذشت دوروز++++++++++++++++++++++++++ روش روزم چند اين دوری ازش ماهه

 ای لحظه اون نداربود هنوزحال محمد ولی بودم شده مرخص بودن نکرده منتقلش بخش به هنوز میرفتم واونور ور

 دست پشت با و گونش رو وگذاشتم بوددستم خواب و بخش تو بودنش اورده بود نکردنی باور برام وديدم محمد که

 محمدو بتونم ومشکالت دری به در همه اون از بعد نمیشد باورم هنوزه که هنوزم صورتش نوازش به کردم شروع

 اسممو بل زير زد زل بهم بودم عاشقشون من که ومهربون مشکی چشمايی همون با کردو باز چشماشو ببینم

 زور به.......... نمیخواستم_ گذاشتی تنهام_. محمدم........ دنیا سر اون_ حاال تا بودی کجا_ مريم جان_ مريم_برد

 لیخندی يه بودی؟؟؟ مرده توکه.......... جا اين توتوتو_ باشه اومده هوش به تازه که انگار شد گشاد چشماش بردنم

 وگونمو جلو اورد دسشو ديدم تو عکسا خودم.... خودم من ولی_ برگشتم دنیا اون از ام زنده من نه _وگفتم زدم

 دستاش تو سفت دستامو کنم پیدا واقعیت براش جوری يه که بود منتظر گرفتمانگار دستم تو کرددستاشو لمس

 حالت مونچطوری؟؟؟؟توه اخه ولی.........محمد کس تنها........ کوچیکه ابجی........ مريمی...... خودتی اره_ گرفت

 اغوششولی تو نپرم که بودم گرفته خودمو جلوی االن وتا بود کرده عمل گرفت اغوشش تو منو کردو دراز دستاشو

 میکرديم گريه هم دو بارونهر ماچ ولپاشو جاکردم بقلش تو خودمو میخواست گرمشو اغوش دلم.... نمیتونستم ديگه

 تو به دلم رفت که دنیا.... بود شده تنگ برات دلم..........عزيزم........ ؟؟؟؟؟؟خانم مريم بودی کجا_ میخنديديم وهم



 

 

 زدم زار چقدر ؟؟؟؟؟؟؟؟میدونی مردی میکنم فکر که چندماهه ؟؟میدونی نکرد بامن که کار چی نامرد بوداون خوش

 مرفت پلیس بودپیش شده ساخته سنگ از نامرد ولی ببینم جنازشو بزار حداقل که کردم نامردو اون والتماس

 هیچ خدا امان به بود کرده رها هم رو وخونه بود فروخته رو چی همه نبود بند جايی به دستم ولی کردم وشکايت

 چک رو پروازا تمام حتی نمیداد نشون رو ردی وهیچ بوود خالی خون قیافت توش اونم که نداشتم عکسا جز مدرکی

 الهی میدونم میدونم_) کشیدمممممم چی چندماه اينتو تو عطر از خونهءخالی و موندم من نبود بینشون اسمت کردن

 جا هر نداشت صفا تو بی خونه کردم دق........ دنیا بدون.......... تو بدون_ کردی عمل تازه نکن گريه بگردم دورت

 عاشق من اگه میکردم فکر شدم مرگت باعث من میکردم کشیدمفکر چی مريم اخ هات وخاطره بودی تو میديدم رو

 بديمشه حالت نکن گريه تروخدا_ اومد نمی سرت بال اين وقت هنچ مانبودی واسطهءبین هم وتو بودم هنشد دنیا

 خاطر وبه مرده خواهرت کنی فکر اينکه میدادم حق بهش پرستارادراومد صدای که کرد گاليه کردو هااونقدرگريه

 جاويد بیچاره.......... ش داريو بیچاره... ......من بیچاره.......... محمد بیچاره سخته خیلی شده کشته توهم اعمال

 بیفته راه دنبالم میخواست!!!!!!!!!!!!گذاشت محمد مگه ولی کردن بیرون اومدمنو روزمون به چه مدت اين تو..........

 شرطو وباکلی شد برنده جدابشهاخرسرم ازم هم لحظه يه نبود حاظر حتی که بود ترسیده چشمش اونقدر بیرون بیاد

 مرخص محمد که بود ای هفته سه)جاويد( پانزدهم فصل============== بمونم شد قرار پرستارا طرف زا شروط

 ای لحظه ازهمون بخش لذت برامون بودن هم وکنار بود عزيز برامون لحظه میکردهر استراحت خونه وتو بود ه شد

 برای گفتممدام وبراش کشیدم که استثناءکتکاوزجرايی به بود که رو چی هر کردمنم کالفم االشسو با شد خوب که

 بگه میخواد دلش چی هر که میدادم حق بهش... طرف يه میداداز فحش سرش وپشت میکشید نشون و خط داريوش

 بازم کرد اذيتم همه ناو نبودم بشو ادم که کنن سرم تو خاک میشدم وناراحت میاومد درد به قلبم ديگه ازطرف

 که جاويدم بود کی حساب به بود وريخته پول که کسی اون بودم نفهمیده هنوز هفته سه بودبعداز عزيز برام خاطرش

 نکرده جرات میکرد پا به خون میديدش محمد بهتربوداگه اينجوری هرچند......... زمین تو بود ورفته بود شده اب

 راهی ودوباره بدشه حالش که ترسیدم می بوده مراقبش مدت اين وتو دهبو بهش حواسش جاويد بگم بهش بودم

 دزديدنم که میدونستن کوچه ته تا سر از همه بود شده باز محل تو واگاهی وکالنتری پلیس پای چون بشه بیمارستان



 

 

 بازهم دبو محمدپشتم اينکه با میکرد اب وهم سنگ زبونا زخم و بود اور رنج و ومتاسف کننده شماتت ها نگاه

 که بودم کارخودم وتقصیر ابروام خوردهءبی دست دختر يه میگفتن مدام که زنا های وکنايه نیش..................

 يه يکیشون حتی بود بیمارستان محمد که مدتی تمام بودم شاکی همشون دست از بود بريده امونمو.. دزديدنم

 جاويد که جور میشناسههمون رو همه سختیها تو واقعا موجدانهااد بی ايد زنده يا مرديد که خونه دم سرنیومد

 وای شناختم رو بوديم حاظر همیشه کمک برای میگرفت درد سرشون تا که هايی همسايه شناختم فامیلو....وشناختم

 اوضاع نمیدم وتفسیر طول میدادم پرشون دونه ودونه میدادم وجوابشونو میاوردم کم هم وقتايی يه... بود روزايی چه

 من برگشت از ونیم ماه يه تقريبا...........................+++++++++++++++++++روز يه که میشد اروم کم کم اشتد

 دادن انجام بدون رو روزا سرکارومنم بود برگشته که بود روزی سه دو محمد میگذشت محمد عمل از ای هفته وچهار

 تموم يکسال بدم ادامش جورشده وهر دانشگاه و درس سراغ برم بودم گرفته تصمیم میکردم سر مفیدی کار هیچ

 وبا جاويد کردم باز که درو اومدم بله_ شد بلند حیاط بلی بل زنگ صدای بود سخت خیلی برام واين بودم افتاده عقب

 در دم تو بفرمائید شما؟؟؟؟؟ احوال ماست از سالم_ خانم مريم سالم_ ديدم ر د پشت دستش تو گل دسته يه

 ازش جوری اون ديگه..کرد گیر نمک منو نحوی به بود داده انجام برام وقته چند اين تو که کمکهايی با بدهجاويد

 زحمت چرا ممنون_ بفرمائید نداره رو شما قابل_ گفت منو سمت گرفت و گل دسته نمییومد وبدم نمیترسیدم

 پیش گل وگلدون چايی سراغ رفتم ومنم نشست ءخونه دررفته کاناپهءزهوار رو دمه تازه چای بفرمائید....... کشیديد

 غم غبار الحمداهلل شدن بهتر چطورن؟؟ پدرومادر_ دستش کنار روهم وقندون گذاشتم جلوش رو میوه دستی

 خود شن نمی بهتر که میشن ،بدتر طورين همون نه....شکرخدا_ گفت کردو هوا پراز هاشو ريه.. پوشوند صورتشو

 برگشته که هست روزی چند يه بله_) کارش سر برگشته محمدم شنیدم يدشد پا سر که میبینم طوريد چه شما

 بده خیرشون خدا.. سرکارش برگشته... شده بهتر وهم اومده سرحال هم حاال میکشیدن جورشو االن تا دوستاش

 جاويد اقا راستی_ وگفتم کردم مزمزه و سوالم بردمو لب به و چائیم) بودن محمد دست کمک وقته چند اين کلی

 حساب به ريخته پولو تمام کی نمیدونم هنوزه که ؟؟؟؟هنوز کرده وواريز بیمارستان پول کی میدونید شما......

 داريو_ داده داريوش............... ولی نگم شما به گفته هرچند_ کرد ومکثی رومیز گذاشت خوردشو نیمه لیوان..........



 

 

 جريانو نشه نگران زياد که حدودی تا داشتمنم تماس باهام ممدا شما اومدن از بعد_میدونست؟؟ ازکجام اون ش؟؟

 من خونهءماروزد زنگ کلهءصبح عملتون از قبل دوروز اينکه تا هستید پولی جورکردن دنبال میدونست بودم گفته

 پولو کل داريوش) کنم واريز رو همه وقت اول همون که گفت و من دست داد پولو کل بودم شده بیدار تازه

 ديگه که بود نگفته ؟؟؟مگه برگشته چرا اصال............. پس وببینه محمد نداشت چشم که اون چرا؟؟ ؟اخهداده؟؟؟؟

 بود حقم... جاويد اقا نگفتین من به چرا_اومده؟؟؟ محمد عمل خاطر به چیکارمیکرد؟؟يعنی اينجا پس... برنمیگرده

 شک با نشدم افتابی اصال وقته چند اين هم همین خاطر به میدونم_ میکنه پا به شر بفهمه محمد اگه میدونید... نمبدو

 بود خوابونده سرمايه اونهمه شد؟؟ چی شرکت پس_ خونهءپدريشه تو موقع ازاون... اره_ ايرانه االن _پرسیدم

 بپرسم تون از حالی يه اومدم خاطراصرارداريوش به النما... داريم اطمینان بهش وداريوش من... مراقبِ علی_!اونجا

 مرتیکهءبی میکنی غلط تو_جاويد دوم قسمت++++++++++++++++++++شرفت مرتیکهءبی میکنی غلط تو_

 مشت با بود شده شوکه که جاويد شد خراب جاويد سر رو اوار مثل که شد پیداش وکی کجا از محمد شرفتنمیدونم

 جاويد اشغال گذاشتی خونه اين تو پاتو ءکی اجازه به تو_.. کن ؟؟ولش میکنی کار چی مدمح_ اومد خودش به محمد

 اروم محمد مگه ولی ارومتربشه يکم تا بود میکردومنتظر ودفع محمد های ضربه فقط وقدوقواره هیبت اون با

 گوه تو_ بدم توضیح بزار محمد کن ولش_میکرد وفوران میغريد داشت خاموش اتشفشان يه مثل........میشد

 تو پاتو مصیبت همه ازاون بعد نیمکشی خجالت مرتیکه برسم توهم حساب بعدابه تا کن گم گورتو ،برو میخوری

 سرش باليی چه میخواين ديگه نامرد داريوش اون بغل تو بندازيش و بدزديش تادوباره اومدی میذازی خونهءمن

 بعدی مشت) مرديیییییییییییییی تو دداخه.......... میدی نشون زن يه به زورتو دربیفت باخودم بیا مردی اگه بیارين

 هم خانم مريم به ولی... هستی شاکی میدونم_ وگفت کشید محمد دست از يقشو جاويد گذشت جاويد گوش ازکنار

 مهوادا چرخید من سمت کنمبه پاک و اشتباه اون که دادم انجام تونستم کاری هر هم اينجا وتا کردم اشتباه من گفتم

 خودمون به اينکه از وقبل باشه خداحافظتون... هستم شرمندهءبزرگواريتون قیامت تا کنید حاللم خانم مريم_ داد

 تازه_کرد ولو رو چی همه و میز زير زد دادی راه توخونه رو مرتیکه اين حقی چه به تو_ شد بسته حیاط در بیايم

 که مونده هم چیزی ؟؟مگه توضیحی ؟؟چه بدی وضیحت_ بدم توضیح بزار کن بس _میاری هم وچايی میوه براش



 

 

 بیشرف اين جلوی که داری سروسّری وچه کردی غلطی چه خر نره اون پیش نیست معلوم تموم سال يه بگی؟؟

 چیه پول اين جريان......... شده تنگ چیز همه بی داريوش اون برای دلت نکنه میکنی خدمتی وخوش میزاری چايی

 ؟؟عجب کنه حساب تصفیه باهات اومده وحاال کارمیکردی براش حسابت؟؟نکنه به هريخت داريوش میگفت که

 من دهنی تو با) میکنه واريز پول برات داره حاال که اورده در قِبَلت از کلی حتما........... ديگه معلومه خوب نامرديه

 اصال... شو خفه فقط... شو خفه_ بقیه حال به وای بود فکرش اين بود برادرم اينکه... شکست دلم شد گشاد چشماش

 جور تورو عمل پول تواشغال قول به اون شنیدی؟؟ داشتی دوست که رو چیزايی اون فقط يا گفت چی اون شنیدی

 بودم لنگ بازم و میدوئیدم پول دنبال تموم روز چهار سینهءقبرستون ونری بمونی زنده ورو چشم بی توی که کرد

 دلمو_ شکست بغضم.... میگی داری اونوقت خونی فاتحه برای اومدم می سرخاکت بايد که بود نداده پولو اون اگه

 يه تویِ تاشب صبح لعنتی غربت تواون که کسی به........... من به بزنی تهمت بهم میتونی طور چه داداش شکستی

 ببینم ديگه بار يه برای فقط تورو تا رومیگزروندم روزا میکردم زندگی کلفت يه ومثل کارمیکردم خونهءنودمتری

 گرفتی؟ چرا بگیری؟؟؟ قرض ازش گفتم بهت من ؟؟؟؟مگه خواستم ازت من مگه_شد بلند هقم هق...........اونوقت

 کردم سعی شنیییی نمیخوامش _زدن کلیش به مشت با کرد نمیخوامششششششروع!!!! نمیخوام رو کلیه اين من اصال

 من......... نمیخوام..... ديوونم اره_ ديوونه نکن اينجوری... خودتبا نکن_ بود شده ديوونه ولی... کنم مهار دستاشو

 دنیا جون توروبه باش اروم فقط باشه....... بسه........ بسه.... بسه نمیخوام رو باشه نارفیق اون باپول که رو چیزی

 ........حرص همه اون......... دوندگی همه اون روزمین دردتاشدم از......... کن ،بس کن ،بس وبابا مامان خاک ،توروبه

 خدای به....... نمیدونستم_؛ نالیدم میدادم پس تاوان داشتم میزاشتمبازم ازاد وفکرمو میکردم استراحت بايد که حاال

 پول اين با اگه حتی میکردم قبول بازم میدونستم هم اگه حتی ولی داده پولو اون نمیدونستم که وواحدقسم احد

 نبود کس هیچ میديدم چشمام وبا پرپرشدنت داشتم.... میرفتی دستم از داشتی میکردم قبول میخريدهم مو زندگی

 چیکار........ من جای بزار خودتو حتمیه مرگت نشی عمل زودتر اگه میگفت دکتر... کس هیچ... بیاد کمکم به که

 نبودت نمیتونستم...... برادرمی بزاری مايه جونت از حتی سالمتیم برای بودی حاظر يا بمیرم؟؟ ؟؟میزاشتی میکردی

 گرفت دستاش تو وسرشو رومبل نشست بود تو موندن وزنده زندگی مهم.. داده پولو اين کی نبود وببینممهم



 

 

 به که جور همون شد دبلن جلوش میندازم سگ مثل ومیبرم میکنم جور شده که جور هر........ میکنم جور فرداپولو_

 ريز دادنچشماشو شوک بهش لحظه يه انگار... برگشت نمیزاری خونهءداريوش سمت پاتو_ گفتم بودم زده زل زمین

 که بود ترازاون برنده محمد حرفای میکردنزهر تعجب خودمم که بودم اروم گفتنی؟؟؟اونقدر چی تو_ پرسید کردو

 پولو... شنیدی که همون_ بود تر راحت برام پذيرشش حداقل نجوریاي... غیرتی بی به خودموزدم کرد تحمل بشه

 باصدای بود بس بودم شنیده چقدر هر... بود بس ديگه میکنی غلط شوريد؛؛؛؛؛؛؛؛تو برمیگردونم بهش خودم بیار

 اشمیداد مثال توکه برخالف بده وگوش ببند دهنتو_ گفتم باشه ماليم اندازه اين تا نمیکردم فکر خودمم که ارومی

 خطا پا از ودست کرد زندگی کنارم تمام يکسال اشغال همین میزنی تهمت بهم داری روم تو وحاال باشی پشتم وبايد

 ادامو========= میشنوم جديد چیزای به به_) افتادی در بامن بیفتی در داريوش با.... کن وجمع حواست پس نکرد

 نفر يه تو که بود مونده همینم اومد ،خوشم بگو ؟؟نه چی ديگه درافتادی بامن دربیفتی داريوش با_.........دراورد

 ساکت فقط... شو ساکت_) خنجرمیزنه بهم داره پشت از خودم خواهر اومد خوشم نه کنی دفاع داريوش از من جلوی

 سر احترامت بزرگمی برادر محمد میدم اخطار بهت دارم میگید بهش راجع وبقیه تو که اونیه مردتراز داريوش شو

 آآآآآآآره بوده ها شما بین چیزايی يه بود درست حدسم پس_) بیار در داريوش کفش تو از پاتو ولی............. جاش

 کوه مثل کن فکر میخوای که چی هر__ غريدم شده فشرده بهم دندونای الی واز بردم نزديکش سرمو دِددبنال

 بارو روز همون اوردی سرش بالی بفهمم روزی يه اگه بدون اينو محمد بخوره بهش انگشتت نمیزارم سرشم پشت

 به ديگه گذشته ازسرم اب... میگن سرم پشت چی نیست مهم برامم... میرم خونه اين واز میکنم جمع و بنديلیم

 دنیا ازاون رو تو که بودم من واين نداری رو کسی هیچ من دنیاجز اين تو که نکن فراموش نمیدم اهمیت چیزی

 کاری داريپس منو ؟؟؟؟؟؟فقط روديدی وهمسايه ورفیق ؟؟دوست ديدی فامیلو... تنهايیم هایتن وتو من برگردوندم

 حرفی هیچ وبدون کرد نگاهی عصبانیم چشمای تو محمد بگیر جدی رمو اخطا...... نکنم نگاه سرمم وپشت برم نکن

 ...داشت وغرور بود مرد چی؟؟؟ ردمیک بیرونم واقعا اگه.... گفتم که چیه حرفا اون بودم مونده ورفتواقعا کشید راشو

 زدم رو حرفا اون قدرتی چه با واقعا ؟؟؟من کارمیکردم چی... برو بری میخوای که ای دره هرجهنم میگفت اگه

 ...نذاشت خونه تو پاشو اصال محمد اونشب ؟؟؟خداکنه گرفت جدی حرفامو يعنی.......... نزد حرفی که ؟؟شکرخدا



 

 

 بودتهديدم کابینت روی ملیونی ده چک يه فردا صبح نشه نزديک داريوش به که بود اين مهم نبود مهم برام ديگه

 کرد عمل

 رو زدن زنگ جرات هنوز دراز زنگ سمت به ودستم بودم وايساده خونهءدنیا در پشت)  اعتراف( شانزدهم فصل

 جوری چه باهام و چیه لعملشا عکس نمیدونستم میديدم ديگه باره يه.......... دوماه تقريبا از وبعد داريوش نداشتم

 شد پیدا چشمام جلوی خونه وحیاط شد باز مکث با در مريم منم_ بله_ زدم وزنگ گرفتم تصمیموو میکنه برخورد

 که رنگارنگی ورزهای بنفشه وگلهای کشیده فلک به سر درختهای اون کوش پس قبرستون عین بود شده... وايییییی

 داريوش صدای سالم_ کنه نگاه بهشون نمیکرد رغبت وادم بود شده هرز هایعلف پر حیاط تموم بود عاشقشون دنیا

 هیچ که بود ءسنگی مجسمه همون بود نشده عوض شدم وارد سرش پشت تو بیا _ داريوش سالم_ اورد خودم به منو

 انگار همون ووسائل بود همون خونه داشت خبر نگاهم ته از همیشه ونا ومتاسفانه خبره چه دلش تو نمیدونستم وقت

 خودش به ذهنمو وخاطراتش ياددنیا.......... دنیا بوی سرنکرديم اينجا دنیا با که روزای چه........بود ديروز همین

 دوماه يوشدار.... داريوش نه ديگه حاال گرفت جلوم رو چايی سینی پايی؟؟؟؟ سر چرا بشین_ بود کرده مشغول

 داريوش ظاهر در البته.... نرمال ادم دوتا بوديم شده حاال پیش ءدوماه وافسرده ساکت مريم.... من نه بود پیش

 حالتون محمد هم... تو هم روشکر خدا که گفت پرسیدم می بهت راجع ازجاويد_ ممنون_ چطوره حالت_ پرسید؛

 بیمارستان نیومدی چرا_ شدم راهی تو از بعد هفته يه_ ؟؟ دیاوم وقته چند... خوبیم هردومون تو لطف به اره_ خوبه

 سیاحت گذشته تو داشتم بازم)  اومدم که بگم بهت نداشت دلیلی.... ببینید منو نمیخواستید محمد نه... تو نه_ ؟؟

 می ءديگه کره يه از صداش نباشی؟؟ يادش نمیتونی من مثل توام_ دنیا خونه تو ديگه خرابکاريهای وياد میکردم

 بود اورده هجوم سمتم به خاطراتش تمام.... میشدم ديوونه داشتم اومدم که اولی روز_ نبودم اينجا اصال من... اومد

 م تر دلتنگ ؛ داد ادامه کشیدو عمیقی نفس.............. هیچ نشدم که اروم... بشم اروم يکم شايد... رفتم خاکش سر

 خندهءقشنگش همون با میادو همیشه مثل میکردم احساس گذاشتم ونهتوخ پامو خاک از بعد که همین........ شدم

 میگشت چیزی يه دنبال داريوش دستهای تو همیشه دنیا............ بود يادم) اوردی؟؟ برام چی... داداش سالم( میگه

 همیشه طلبکاربود یشههم دنیا........... نمیکرد فرقی پوشیدنی يا بود خوردنی چیز اون حاال کوچولوه نی نی يه که انگار



 

 

 رو خوشمزه های خوشکه البالو يا الو لواشک دونه دوتا اون ذوق ها بچه مثل دنیا هم وهمیشه پربود دست داريوش

 همین داريوش خريده چی دنیا برای ش داريو امروز ببینم بودم جا اون که روزايی بود شده عادت منم برای داشت

 توش میشی ديوونه... بفروش رو اينجا داريوش_ حرفش تو پريدم ربط بی ای دفعه يه ................... میداد ادامه جور

 يادگار که جايی_ میزنم حرف جزيرهءديگه يه از دارم من که انگار... کرد اشاره اطاق دور به بادست ؟؟؟ رو اينجا_

 ماه چند اين... بیاره طاقت دلم محاله میدونی که خودت_ بود برخورده بهش بفروشم؟؟.. خواهرمه تنها و مادروپدر

 کن بس_ میافتی ها گذشته ياد همش اينجا اخه_ برمیگشتم زودتر وگرنه اوردم طاقت نبودم تنها چون هم گذشته

 خیلی خیلی البته شو خفه گفت بهم محترمانه جورايی يه... نشه سرد ت چايی نزن حرف بهش راجع ديگه مريم

 که شد چی حاال_ اعتراف دوم قسمت=========================  تاداف اينوری رات که شد چی حاال_ مودبانه

 ديشب... شد دير يکم که شرمنده_ گذاشتم جلوش میز روی و دراوردم کیفم تو از و چک افتاد؟؟ اينوری راهت

 ...نیايرا که نمیدونستم اصال... بودم داده رو بدهیم زودتر وگرنه دادی پولو تو که نمیدونستم کرد همشوجور محمد

 تو وبادی زد سینه به دستاشو دادو مبل به تکیشو) زمین تو بود ورفته بود شده اب قطره يه وقت چند اين که جاويدم

 نفسی میفهمیدم که ؟؟باالخره چی که_ دادم پولو اون من که گفت وبهت نیاورد طاقت باالخره پس_ انداخت غبغب

 حرف اين مطمئنم_ توام ومديون محمد جون... ممنونم ازت واقعا... ممنونم ازت هرحال به_ دادم وادامه کردم تازه

 که ديشب شاکیه محمد که دارم قبول اره........... هست که من دل حرف............. نباشه خوب_ نیست محمد دل

 ودنب پول اين اگه نداره تاثیری موضوع اصل در اين ولی ش کلیه به میکوبید بامشت که شد عصبانی اونقدر فهمید

 شده گرم چشماش گذشته تو بود رفته دوباره کاويد رو سالن دور تا دور نگاه وبا گردوند صورتشو)  نبود محمدم...

 !!نباشه يادش که کیه_ هردومون رولب اومد محو لبخند يه کنید جا جابه رو اطاقها دنیا با میخواستین يادته_ بود

 کرد فراموشش میشد مگه... دادم تکون سر زديد من سائلو به دست حقی چه به که زدم داد جفتتون سر يادته_

 تو بجاش ولی... نگزيد ککشم زدم داد روز اون همه اون نمیداد گوش وحرفمو نمیبرد حساب ازم اولم از دنیا_

 هنوز روزت اون گريون چشمای گريه زير تابزنی بودی هاشار به ومنتظر بود شده جمع چشمات تو اشک ...............

 فرمان مغزم...............  انداختی قلبم دور وبه محبت ريسمان اولین که بود روز همون هست خاطرم تو هنوزه که



 

 

 می که بار هر اون از بعد_) ؟؟؟ ايه صیغه چه ديگه محبت ريسمان میگفت؟؟؟؟؟؟ داشت چی..........  ونمیگرفت

 وعطر بکشم بو هوارو میايی وقتی داشتم دوست...... ببینمت مدام داشتم دوست اومد می خوشم ازت بیشتر یاومد

 با ندارم کشیدن نفس برای هوا تو وبدون نفسم شدی ديدم که اومدم خودم به کی نمیدونم پرکنم هام ريه تو و تنت

 تا.... بشین_ کرد قیام بامن شدم بلند موزد چنگ کیفمو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ میگی داری چی میفهمی اصال_ گفتم بهت

 از...  شدم خسته........ بشنوی و باشی......بايد....بايد محاکمه روز.... اعترافه روز امروز... بری نمیزارم نشنوی حرفامو

 بدونم چیزی نمیخوام... بشنوم نمیخوام_) شدم خسته بفهم.......... شدم خسته...........نزدم دم و ريختم دلم تو بس

 هم وهمیشه داريوشِ اون که بودم کرده فراموش بودم کرده فراموش نشستم تحکمش با...........  بشین گفتم_

 کرده فراموش اعتراف سوم قسمت=====================  بود نشدنی تموم داريوش قدرت میمونه داريوش

 بودو گذشته روياهای تو ذهنم بود شدنین تموم داريوش قدرت میمونه داريوش هم وهمیشه داريوشِ اون که بودم

 دو ودستهاشو وايستاد ش صندلی پشت شدو بلند خبرنداشت ازشون حمم رو وحتی میگفت داريوش که چیزهايی

 اينکه ،برای تو برای ؟؟ شدم دوست محمد با چی برای بزن حدس_ من به زد زل کردو قائم صندلی پشتی طرف

 نمیخواستم) نمیديدی منو اصال....نیستی خطا اين تو اصال میدونستم خودم به بدم وعادتت ببینمت تر بیش میخواستم

 بچه دنیای تو اونقدر_.............. نمیخواستم....... بخوره هم به داريوش از ذهنیتم نمیخواستم................. بشنوم

 اينو حسرت و ايستاده تکنار در متری ءچند فاصله به مردی يه تصورنمیکردی حتی که بودی غرق گانهءخودت

 ای که وگلستان گرمابه رفیق دوستايی چه اونم شدم دوست محمد با باشه اون مال هات خنده از يکی که داره

 شب روزم دنیاست دنبال چشمش گفت بهم که روزی تر وزبل بود من از زرنگتر محمد........ نمیشدم کااااااااااااااش

 وامتحانشو بود کرده کاری همه.... سال چند اون تو بود دنیا جفت به پا تگاروخواس شريکم که بود چندسال جاويد شد

 به ديدنش هوای به وهرروز بود دنیا اسم تاش شیش حرفش تا پنج هر از بود دنیا وشیدای عاشق بود داده پس عالی

 سوراخ تا هفت تو خودشو يدمید وکه جاويد میاومد بدش ازش اول ازهمون دنیا...............  دنیا ولی میزد سر خونمون

 رو چیزا اين جاويد که بود سری چه نمیدونم ولی کرد می هم تو واخماشو میزاشت باال طاقچه جاويد برای میکرد قائم

 میکرد اراده هرچی........میخواست چی هر.......بود دنیا وشیدای واله اورد نمی خودش بروی يامیديدو نیمديد



 

 

 سنگ ودنیا بود دنیا ئ ديوونه بود جاويد کار اوردم می که چیزايی اون تمام میکرد مهیا براش قلهءقافم از جاويدشده

 رو دنیا دل جاويد خود ومیخواستم نداشتم کارشون به کاری منم بده نشون خوش روی يه بهش حتی که بود ازاون تر

 خواهی خاطر همه واون عالی مالی وضع اون با و احساس همه اون با جاويد که بود انصاف از بدور واقعا پس کنه نرم

 میدادم داشت گونه بچه لباس ای مغازهءاجاره يه میشناختمشو بود ماه چند تنها که ی محمد به دنیارو کنارو روبزارم

 بشه ما دواج از به راضی محمد که بود محال ديگه کشیدم قرمز خط يه توام دور... بهش گفتن نه وبا نه گفتم محمد به

 بد جاويد از مدام میزدو مخالف ساز وسط اين هم دنیا کنم قبول دامادی به محمدو بود محال من که جور همون

 زن خواد ومی متنفره ش از که گفت بهش وايسادو جاويد روی تو پرو پررو حتی اومد می در محمد وپشت میگفت

 دل ولی کرم قطع رو خونه تلفن حتی چیزرو همه يادته............ کردم زندانیش يادته_ کشید عمیق نفس يه شه محمد

 فضای وتو ساعت چند بعداز که تو نفس بابوی عاشقم قلب باشی داشته رابطه باهاش تو نذارم نمیکرد قبول واموندم

 چرا_ کن بس داريوش کن بس_ اعتراف چهارم قسمت کن بس داريوش کن بس_)  میشد اروم موند می خونه

 نفعی چه اخه_ ونالیدم گرفتم دستام تو سرمو باشه؟؟ دروغ میدی ترجیح که تلخِ اونقدر يا دروغه ؟؟؟فکرمیکنی

 اره_)  خوام نمی... میگذشته چی تو بیمار ذهن تو که بدونم نمیخوام....بشنوم ؟؟؟؟نمیخوام نفعی ؟؟چه داره تو برای

 دوريت از دارم من که خبرنداشتی حتی وتو بود عاشق قلبم... بود بیمار قلبم...بود بیمار ذهنم... بگی راست شايد

 کاش نمیدادم بادنیا تو ءرابطه ءادامه واجازه میگرفتم مواموندمو دل جلوی ها موقع اون کاش ای میشم واب میسوزم

 پیغامهای ارید میدونستم... ومحمدی واسطهءدنیا میدونستم میگرفتم دوستیتونو وجلوی میزدم دلم دهن تو

 شد می تموم رابطتون که بود عقل شرط نمیداد قد جا هیچ به ؟؟عقلم چیکارمیکردم ولی میکنی ردوبدل عاشقونشونو

 ياد به که چیزی تاثیر از صورتش شد ساکت..) کردن بدبختم احساس و دل همین سرم واخر بود تر قوی دل ولی

 اوردم نمی طاقت کردنش خاک سر زدم زار تاشب............. یادن مرگ روز بود روزی چه_ بود شده جمع هم تو اورد

 چه... محمد سراغ اومدم سره يه ازسرخاک يادته میکرد جمع منو خرابش حال اون با جاويد... ببرنش نمیزاشت دلم

 همدمش... بودی نداشتش خواهر مثل... بودی دنیا دوست گرفتم اتیش در دم اومدی توکه... افتاد راه شری

 و داغدارم اينکه قبول با فقط که بودم عصبانی اونقدر کالنتری وبردنم گرفتنم بودی من مهمترعشق ازهمه...بودی



 

 

 میکردی گريه يادته شدم گالويز محمد با يادته بزارين مراسمش تو پاتونو نزاشتم حتی يادته کردن ولم جگرسوخته

 خواهرم داغ ولی... میسوزوند دلمو هات گريه باشم مراسمش بزاريدتو تروخدا بود خواهرم مثل دنیا ومیگفتی

 نشکفته گل يه عین........ بود حیف..... .... بود جوون..........  خواهرم دونه يه... خواهرم بود تو به عشق از تر دردناک

 از دمار جوری چه میکردم فکر کشیدن نقشه به نشستم غصه از که بود دنیا هفتم شب ديدم شدنشو پرپر زود که بود

 که میداد جوالن مغزم تو چنان تو از ودوری محمد از انتقام بگیرم ش از رو دنیا خون وانتقام دربیارم محمد روزگار

 انتقاممو هم باشم داشته تورو هم میتونستم جوری چه رو دنیا نبود حتی...بود داده قرار الشعاع تحت رو چی همه

 جوری اون محمدو میخواستم ورم اون از کنم ازدواج تو با بزاره حمدم که بود محال بود افتاده که اتفاقی اين با بگیرم

 ................ بود معلوم خوب نیاورد نه گفتم جاويد به.....  افتادم دزديدنت فکر به نره يادش داره عمر تا که بجزونم

 پنجم قسمت== ======================= هوا بود رفته بود شده دود سال چند اين واحساسات زحمات تمام

 - هوا بود رفته بود شده دود سال چند اين واحساسات زحمات تمام معلومه خوب نیاورد نه گفتم جاويد به اعتراف

 برای ايران تو که شرايطی با اونم از بعد کنی عادت بهم کنم وکاری دارم نگهت سالی وچند بدزدمت میخواستم

 حاظر ای ديگه مرد هیچ نداشت وجود برات ای ديگه راه يعنی کنی ازدواج باهام که میکردی قبول داره وجود دخترا

 ودست نجیب دختر اون که چقدرم هر کنه ازدواج کرده زندگی غريبه مرد خونهءيه تو سال چند که دختری با نبود

 شیرين مريم همون میخواستم خودتو.... نمیخواستم جسمتو نمیگم دروغ نمیکرد قبول کس هیچ بازم باشه نخورده

 چنان دزديدمت که بود ديروز انگارهمین میکرد شاد دل ته از ادمو خندش صدای دنیا با بازی اب موقع که همون،

 جاويد ديدن چشم که دنیا هوای به چندسال اون تو ماشین تو نشستی وجو پرس بدون که کردی جاويدوباور حرف

 عاقبت به خونه تاخود رفتی هوش از وقتی میشد خراب کل به م نقشه وگرنه.. ونمیشناختیش بوديش نديده ونداشت

 اون سرم واخر بشه محمد عاشق ادم همه اين بین يد با دنیا چرا که خوردم حرص خوردم حرص کردمو فکر کارمون

 ...دارم دوستت میدونست جاويد کنه داغون رو وهمه بکشونه اينجا به رو تو منو زندگی بیاره روسرخودش بال

 بیام میخواستم که دفعهءاولی بدم فراريت بشه باعث چشمات توی اشک میترسید بشم نزديکت بهت زياد نمیزاشت

 ....شده اتفاق اين وباعث برادرته محمد واينکه افتادم دنیا خونی پیکر ياد وقتی ولی بود افتاده طپش به دلم سراغت



 

 

 زده بهت که دهنی تو اداوریي با اومدم بیرون اطاق از که بعدم افتادم جونت به سگ ومثل گرفت چشمامو جوی خون

 هم..... بدم زجرت میخواستم هم............  نبود چیزی کم دادم وشکنجه کردم توبیخ خودمو بار هزار هزاران بودم

 دوست............... بود شبی چه کنم تجاوز بهت بود قرار که شبی کنم حمايت وازت بگیرمت بقلم تو میخواستم

 انجام باهات رو کاری همچین نمیتونستم میديدم هام بچه مادر رو تو روياهام تو....بودم خواهت خاطر......داشتم

 عشقبه از...... ازخودم........ بودم کرده بلند روت دست که هم باری يه همون نداشت رو تو زجر طاقت دلم....... بدم

 خوبی حل راه جلوم گذاشت بطری به نمیره جلو وپام دست ديد که جاويد بودم متنفرشده محمد به دنیا عشق از... تو

 لحظه اون مهم نمیکردم رو بعد فکر که بود اين حداقلش بدم انجام تر راحت کارو اين میتونستم مستی تو شايد بود

 ولی ببینم اشکاتو نداشت طاقت دلم هم لحظه اون تو که بود عجیب شم مست تا بودم خورده خرخره تا که بود

 بودی خون غرق که اومدم خودم به ،،،،،وقتی نیست يادم زيادی چیز نبود من دست ديگه ،،،،،،غريزم،،،،،،،،،،،،،، جسمم

 بودی خون غرق که اومدم خودم به وقتی اعتراف ششم قسمت ====================================

 حتی... کرد التماس کردو گريه محمد چقدر محمد برای فرستاديم و گرفتیم...روداد عکسا پیشنهادانداختن جاويد

 پاکی هنوز که بودم خوشحال طرف يه از نمیزاشت انتقام فکر ولی.... نمردی بگم که اومد دندونام پشت تا بار چند

 سرو پزشکی با حدی يه تا جاويد که بود خدايی بود وخیم خیلی وضعت ورم ازاون.... نیافتاده اتفاقی وخداروشکرهیچ

 قلب......... عزيزمن.......... تو زندگی گذشت بهمون سختی روزايی چه نمیدونی کنه پات سر وتونست کارداشت

 بودم داده رو دوربیینا نصب سفارش... رفتنم از قبل ببرمت خودم با داشتم تصمیم ومن بود دستام تو........ وروحم

 ........نمیزدی حرفم هنوز حتی هست يادم وخوب اومدی بهوش که اولی روز شديم راهی تو منو موندو جاويد

 ........کردم مسخرت يادته يارم نمی خودم روی به..........و میشم اذيت دارم حد چه تا کنی فکرشوهم نمیتونستی

 ....بری رسیدممیت داومد اشتباه حدسم همیشه مثل که... کنار بزاريش بازیِ يه اين اگه میخواستم فقط خنديدم بهت

 پات جلوی و شرايط اون همین خاطر به نمیرسید بهت ودستم میکردی فرار باالخره....... کنی ترکم میترسیدم

 ولی....... برو بری میخوای اگه گفتم بهت من به بودی زده زل پناه بی گنجشک يه مثل که ترسوندمت اونقدر گذاشتم

 تو تصمیم از بعد به کردم موکول و چیز همه چیکارمیکردم؟؟ من.... تیمیرف واقعا اگه داشتم وحشت رفتنت از دلم ته



 

 

 راحت خیالم که بود وقت اون..... بمونی میخواستی خودت اگه ولی میداشتم نگهت زور به بازم که بری میخواستی اگه

 کسی نداشتم دوست ندادم نشون کسی وتروبه گرفتم مهمونی يادته......  بزارم تنهات راحتی به میشدومیتونستم

 وازقصد نمیاوردم خودم روی به توبودولی پیش مدام دلم شم شريک کسی با رو تو ديدن نداشتم دوست..... ببینتت

 اونقدر نه ولی.. شدم ومست خوردم نوشیدنی شب بشنوی تر راحت رو شبم اون های قه قه که باالترمیبردم صدامو

 از وقتايی يه که بود متغییر اونقدر تو به احساسم بود گرفته ووجودم انتقام حس اون...کنم کنترل خودمو نتونم که

 پذيرايی تاازمهمونا...... من همپای....... و من کنار.... اينجابود بايد االن دنیا اينکه میکردم وحشت وجودم توی ی هیوال

 میبودم دنیا کنار دباي االن من میداد افزايش تنفرمو حس...... شه مجلس سبد سر گل قشنگش لبخند اون وبا کنه

 دم اومدم میگیرم مهمونی فريبش برای کردمو حبس خونه تو عشقمو که روانی مرد يه شدم حاال ولی........

 ازار رو تو میتونم که اونجا تا میخواستم.....و بود برداشته سر وجودم تو انتقام غول که بود ها موقع اون از........اطاقت

 ولی... میدونستم همیشه اينو... نبودی مقصر تو میکردم گريه خون دلم تو ولی..... میدادم فحش.......... میزدم داد بدم

 داری که فهمیدم ولی... بود خوابم اطاقت در پشت جوری چه نفهمیدم نداشتم دادن شکنجه برای رو کسی تو جز

 پسر يه مثل داشتم احتیاج گرت حمايت دستهای به واقعا موقع اون درمیاری پام از جورابمو وکفشو میکنی جام جابه

 میداد بهم ارامشو حس اين که کسی تنها لحظه اون تو میگرده پناه يه ودنبال کرده گم مادرشو که بودم ءشیطون بچه

 خونه برمیگردی اريکیت قبل که بودی گذاشته نامهءکوتاه ويه نبودی تو شدم بیدار که فرداش بودی تو

 نبودی تو شدم بیدار که فرداش اعتراف هفتم قسمت ===========================================

 توسرم فکر تا رفت؟؟هزار کجاها ذهنم نمیدونی خونه برمیگردی تاريکی قبل که بودی گذاشته نامهءکوتاه ويه

 کسی از بخوای که نداشتی زبون که وتوام شی گم.. ممکنه اينکه وبری شی منصرف اصال.. ممکنه اينکه میداد جوالن

 بود نمونده جايی گشتم همهءاطرافو تاظهر... بری وتوتنها بخوابم بايد چرا که میکردم لعنت خودمو بخوای کمک

 لباس همون با بگردم دنبالت پارک وتو بزارم ترمز پاروی شد باعث نیرويی يه افتاد پارک به چشمم که... بگردم

 درد سرم) +++++++++++++  اومد بدرد تنهايت همه ازاون دلم بود مردم به ونگات نیمکت رو بودی نشسته هساد

 ؟ میفهمیدم بايد چرا ؟اصال حرفاست اين گفتن وقت االن مگه میزد؟ رو حرفا اين چرا میگفت؟ داشت چی... میکرد



 

 

 داده ازار منو مدت اون تمام خدايا.... مدت ناو تمام... مدت اون تمام ؟ بودم بازيچش من ؟مگه داشت تاثیری چه

 خودش روی وبه بود داشته فرق داشتم من که باحسی حسش... مدت اون تمام بود عاشقم خودش قول به و و بود

 خونه برگشتی وقتی_ میشد بیشتر مختلف فکرای تاثیر از من وسردرد اومد می همچنان داريوش صدای نمیاورد

 کار پی وبرم نمیکنی فرار که بکشم راحت نفس يه حاالمیتونستم هستی وموندنی شدی نهخو جلد که شد راحت خیالم

 هم رو دندوناشو........ بدم ادامه نزاشت....  بهم مزاحما اونروزکه خاطرهمین به پس_ افتادم مزاحما ياد)  وزندگیم

 اگه... دسیدم دير يکم فقط... بکنن غلطی چه میخوان که فهمیدم اره_ غريد شده منقبض وفک ريز چشمای فشردوبا

 شبم اون حرفای بابت هنوزه که هنوز....خیابونی اشغاالی میکردم واصل درک به جفتشونو چربید می وزورم میتونستم

 ورفتم کردم ولت نمیکردم پیدا تو از کوتاهتر ديواری که بودم اونقدرعصبانی من ولی نبود تو از تقصیر....... شرمندم

 توی زد چشمم تو شکسته ووسائالی ورهم خونهءدرهم... کردم روشن که تاپو لب شم اروم تا زدم چرخ يه ماشین با

 وخونه بود باز تراس در... شورزد چرايهو دلم نمیدونم نبودی.... میگردوندم چشم وهرجا بود شکسته اينه پر اطاقت

 يه میگفت بهم نفر يه انگار ريخت بهم اعصابم باشی زده خودکشی به دست ممکنه اينکه فکر از لحظه يه... خالی

 اينکه بدون میافته برات داره اتفاقی يه میگفت بهم نفر يه انگار اعتراف هشتم قسمت میافته برات داره اتفاقی

 که میدادم امیدواری خودم وبه روندم می ها ديوونه مثل وبرگشتم زدم دور خیابون وسط میکنم کار چی دارم بفهمم

 نبود رفتن راه برای جا وروزمین بود وپاش ريخت خونه..... کردم باز که اپارتمانو در رفتی حموم همیشه مثل شايد

 سکته داشتم ديدمت که حالت اون توی......  اونجايی میدونستم که انگار.... میانداخت وحشتم به تراس باز در هنوز

 افتادنت مانع نمیتونستی... میرفت در دستت لحظه يه اگه که بودی ها نرده اويزون وريلکس راحت همچین میکردم

 خودم سمت وبه ذهنت که کنم منحرف فکرتو که گفتم رو وپرتا وچرت حرفا اون... میداد ازارم فکرشم حتی بشی

 می دستت ضعفم نقطه برگردی که میخواستم وازت میکردم گم وپامو دست اگه بیارم درت حالت اون واز بکشونم

 اشکی چشمات وقتی........ زدی زل چشمام تو وقتی میشدی کار اين به توسلم کوچیکی سرهرچیز اونوقت و اومد

 صداش) جداشدم مادی عالم از بوسیدی که لبمو کنار ءوجودم ذره ذره اندازه به داشتم دوستت لرزيد دلم....... شد

 ......بودی بوسیده تومنو_........  چی فکر تو واون بودم چی فکر تو اونموقع من گرفتم دستام تو سرمو شد دورگه



 

 

 وجودت دنبال به عمر يه میاومد سراغم به فکرت با همیشه بودکه روياهايی از يکی مثل برام.... بودم شک تو هنوز

 وجودم ذرات تمام بودی بوسیده منو میل کمال با خودت حاال بودم نفسات بوی........ تنت......

 ومنوبه بود شده قاطی توهم چیز همه...بزار اسمشو خوایمی که چیزی هر عالقه... هوس.. عشق.....تورومیخواست

 ...باشی من مال میخواستم وبگیرم خودم جلوی نمیتونستم که بودم من اين ديگه شدی جدا که ازم میکشوند سمتت

 من مال شب اون که میخواست وجودم ذرات تمام دپیدامیکر تحقق داشت روزم و شب هر روياهای خودمن خود مال

 زده زل.......... کرد جدا توروازم علی زنگ صدای_ است لحظه تواون واقعا انگار......... کرد تازه نفسی....  که باشی

 میتونستمن ديگه... بودی رفته بیام خودم به اينکه از قبل نبودم منم........  نبودی اونجا اصال که انگار توچشمام بودی

 اون تمام..... زدم حرفاروناخواسته اون ؟ بری میزاشتم کجا... میزد فرياد رو تو وجودم تمام شب اون کنم تحمل

 شد چی نفهمیدم زدی،ديگه دهنم وتوی برگشتی وقتی تو اوردن بدست برای بود اويزی هادست وپرت چرت

 ديگه میپرستیدمت که تويی اونم بکوبه دهنم تو جزقلی دختر يه کنم قبول نمیتونم... مَردم يه من.  شدم روانی....

 گچ مثل شد رنگت هام، دکمه به بردم که دست.......  ببینم نخواستم ديگه........... بفهمم نخواستم ديگه..... نفهمیدم

 میزدی مشت.... میزدی داد......نمیشدی اروم کشیدن جیغ به کردی شروع که بعدم و گرفتت لرز که ديدم بوضوح

 درماندگی از نمیشدی ساکت حرفی باهیچ که بودی عصبی اونقدر فرارکنی ازم داشتی سعی.. میتونستی که جوری هر

 بود کاری چه اين اخه که( میکردم سرزنش خودمو مدام میکشیدم رنج هات گريه از....... تو های جیغ از....... خودم

 دستام توی بودم افتاده خوردن گوه به شی اروم میخواستم وفقط وفقط بودم دراومده قبلی حس اون از)  کردم کرده

 اعتراف نهم قسمت++++++++++++++++++++++++++++++  گذاشتی هام روشونه غمی چه ونديدی رفتی حال از

 وپاهاتو دست و روتختت گذاشتم جونتو بی بدن گذاشتی هام روشونه غمی چه ونديدی رفتی حال از دستام توی

 کردم سرزنش خودمو مدت وتمام کردم جمع رو ائینه های وخرده کردم مرتب رو خونه کردم وپانسمان شستم

 خودم تونستم چطوری بشم نزديک بهت که دادم اجازه خودم ؟به حقی چه جوری؟به چه چرا؟.....میکردم فکر همش

 کردم عنتخودمول شدموو خیره پريدت رنگ صورت وبه رفتم راه اطاقت تو خودصبح تا کارکنم؟ اين به وراضی

 روبگیرم تو با وسوسهءبودن جلوی نتونستم چرا که بودم شاکی بودم شاکی خودم دست از.... کارومیکردم اين نبايد



 

 

 که حالتی هر تو منو که میموندی اهنربا يه مثل تو... نمیگم دروغ ؟ بدونم يکی هرزه زن بايه رو تو تونستم چطور که

 ذات کنم کنترلش بتونم که نبود خودم دست.. میشدم کشیده متتس به اينکه میکردی جذب خودت سمت به بودی

 میزدم سر بهت بايد.... ياورد نم طاقت دلم.... بودم مجنونا مثل ظهر فردا میکشوند تو سمت به منو وسرشتم

 فقط میخواستم خونه اومدم قرصا دادن هوای وبه کردم بهونه همونو سرم اخر داری درد میديدم...میکردم ودلمواروم

 من... زدم قصد روی از رو حرفا اون تمام..... گفتم که چیزايی همهءاون نمیکنی ترکم که....... میمونی که شم مطمئن

 برگرده اخالقت يا کنی ترکم يا که میگفتم بهت ؟ میکردم بايد چیکار ولی... باشم داشته تورو که بود اين ارزوم

 باشم منحوس ادم يه چشمات جلوی دارم عمر تا بودم حاضر... بزارم بود محال برگردی وبخوای کنی وسوءاستفاده

 وبدون میکشیدم نفس تو با بری بزارم نمیتونستم... نمیشد... بودم شده وابسطه بهت باشم داشته همیشه رو تو ولی...

 ... منو وشانس بخت میبینی توروديد علی.....رونبینیدولی همديگه که کشتم خودمو سرعلی نداشت امکان زندگی تو

 عاشق بشه عاشقت و بپسنده تورو ادم همه اين وبین.... بزرگی اين به کشوری تو.... واينجا ببینه رو تو من دوست

 ) خوردهءتو کتک.........  تو کلفت بگو نگودخترتو......... تو زندانی بگو تو عشق نگو _........) من عشق... دخترمن

 اين موندم کرد خواستگاری ازت که علی_ بود ديگه دنیای يه تو.... نبود نجااصالاي داريوش ولی.... شم اروم تا میگفتم

 برات من زندانِ از خالصی نمیگفتی نه تو میکرد دراز سمتت به دستشو علی اگه ومطمئنا بودم زجرداده تورو همه

 ....دادم ازادی بهت ینهم خاطر به... باشم داشته تورواينجوری نمیتونم... نمیتونم فهمیدم باهمهءسنگدلیم بود ارزو

 عمیقی نفس....  علی ولی بیارم وبدست ودلت کنم باز رو راه کم کم میخواستم....  ديگه چیز جور هزار و زبان کالس

 با بود گذشته کار از کار ديگه همهءحرفاشوشنیدی وتو اومد تااينکه.. نمیکشید ازت دست علی داد وادامه کشید

 کردم کاری دوباره... ترسوندمت دوباره شدی موندنی شايد بترسونمت بزار.... بار يه شیونم بار يه مرگ گفتم خودم

 نمیتونم کاری ديگه بری بخوای اگه که کردم اروم حرف اين با خودمو دادمیزد چشمات تو پناهی بی از ترس که

 يه نزديک که ها ازبچه توخونهءيکی خودمو هفتهءتموم يه بوده زندگیت مرد وعلی نبودم من قسمتت حتما بدم انجام

 ....رومیشمردم ها ثانیه......بودم منتظر..... بده خبرشو بهم علی بود قرار کشیدم انتظار کردمو حبس بود جنگلی پارک

 ته شايد واينکه خدا به کردم گذاروا چیزو همه سراغت وبیام بیرون بزنم و بشم ديوونه بود مونده کم واقعا ساعتهارو



 

 

 ومیخواستم چیز يه فقط میگه چی نفهمیدم زد زنگ که علی بمونی باهام... دلسوزی...نگرانی... ترس خاطر به دلت

 بود صمیمیم دوست اون... شدم شرمندش فهمید هم علی حتی که شدم خوشحال اونقدر... بود رد جوابت تورو جوابِ

 ............نداشتم کارت به کاری مورد يه اين تو خدايی... نداشتم تقصیری من بود خودت انتخاب.......... خوب ولی

 انتخاب خوب ولی بود صمیمیم دوست اون اعتراف دهم قسمت ===================================

 بیسیمی تلفن به نگاهشو کردو مکث نداشتم کارت به کاری مورد يه اين تو خدايی نداشتم تقصیری من بود خودت

 مريم( گفت بهم ديد تلفن توباجهء تورو که میزدم حرف علی با داشتم........ شدم ديوونه سرقضیهءتلفن.... دوخت

 خونه به خودمو جوری چه نفهمیدم که بودم ومتعجب شوکه اونقدر) ؟ بزنه حرف میتونه مگه میزنه؟ زنگ کی به داره

 راست ولی باشه کرده اشتباه ممکنه علی که میخوردم حرص مدت تمام... ینبود خونه... نبودی واقعا.... نبودی رسیدم

 داد چشمات تو ترس...ولی کرده گیر جايی حتما میگفتم خودم به موقع اون تا پريد رنگت من ديدن وبا اومدی.....بود

 دمووجو تموم وعصبانیت خشم غول نبودم خودم ديگه گرفت چشمامو جلوی خون درسته علی حرفای که میزد

 ولی... نوع ازاون نه.....  بودی کرده خیانت بهم.... نشی بلند ت جا از ديگه که بزنمت اونقدر میخواستم بود گرفته

 بهم پشت از لحظه ترين بحرانی تو که داشتم اينو احساس بودم کرده اعتماد بهت من.... بود خیانت نوع يه اينکارهم

 کاری محمد وبه.... بودم نکرده خطا پا از دست مدت اون تمام تو بود کرده تغییر تو به احساسم تمام خنجرزدی

 عشقم.... بود مهم من قلب... بودی مهم تو نبود مهم برام ديگه محمد ولی....رارومیرسوند خبر جاويد دورادور نداشتم

 منو.... ردیک خورد شخصیتمو.... بردی بین از اعتمادمو کردی لهش پا زير راحت خیلی تو که.... بود مهم تو به

 بهم تو....... ازادی همه ازاون بعد....کردم برات که کاری همه اون از بعد....  نداشتم انتظار ازت اصال شکستی

 اين از کنم خالی خشممو که بود اين مهم نگزيد هم کَکَم... دادم ازارت.... شکافتم پهلوتو.... زدم کتکت ناروزدی

 سینه تو قلبی که اهنی ادم يه شدم گرفتم ازت رو چی همه نرسه بهت تمدس وديگه کنه پیدات محمد که میترسیدم

 مییاد سرت داره باليی چه نبود خیالم وعین بودم برزخ بودم کرده تعجب سنگدلی همه اون از خودمم....نداره

 شب تا صبح... افتاد شور دلم کم کم سوم روز از ولی گناهته بالهاتاوان اين و مقصری خودت که بودم توجیح...

 غذا بدی انجام نداشتی وکاری بودم گرفته ازت که همهءامکاناتم روت روبه به میزدی وزل گوشه يه میشستی



 

 

 ازصبح... که هشتم تاروز... بود قبل روز از بدتر چهارم روز نمیرسیدی هم خونه کارای به ديگه حتی.... نمیخوردی

 چشمات ديگه... نبودی مريم ديگه بود شده اونرو به رو ينا از اخالقت میزد شور ناجور دلم وته....بود خراب حالم

 بود شده تاريک هوا....  توتراس رفتی غروبی دم که بود بهت نگاهم نبودی زنده اصال ديگه... نمیزد حرف باهام

 تو دوباره رو ترس... بودی تراس روی که اخری بار خونه تو برگردی که نديدم... نمیداد رونشون ی چیز ودوربینا

 تراس ی تو هنوز واقعا يعنی.... نبودی گشتم رو جا همه خونه برگشتم بمونم کار سر نمیتونستم ديگه نشوند وجودم

 کردم کوپ لحظه يه زدم وکه چراغ بود تاريک تاريک وبازکردم در... جايی همون بود شده الهام بهم ؟؟انگار بودی

 بود کبود کبودِ لبهات.. يخ تیکه يه مثل... سردسردبود دنتب بودی خوابیده يخی مجسمه يه مثل سرما اون توی تو....

 .....بودم طور همین همیشه نکردم تمومش زودتر چرا که... کردم لعنت خودمو... دادم دستت از کردم فکر لحظه يه

 چشماتو خدا شکر... زدم صورتت تو وداشتم رفتار اون باهات اچر که میکردم لعنت خودمو وبعدم میدادم ازارت اول

 من به نگاهی نیم)  پرستیدمت می همیشه که منی ،،،از من از....... روبرگردوندی ازم يادته....  ولی بازکردی زور به

 اشک گرفتم بغلم تو وبازوهامو شدم جمع خودم تو روز اون به فکر با بود ذهنم تو هنوز شب اون سرمای...  انداخت

 شکنجه منو.... ها واذيت ازارها... میشد رد چشمام جلوی از فیلم يه مثل لحظات تمام....بود ه شد سرازير چشمام از

 داريوش تروخدابسِ_ نالیدم میشنیدم زور به که صدايی باضعفو داشته دوستم وحاالمیگفت بود وزجرداده بود کرده

 و سردم ی ودستا نشست زانو رو پاهام وزير جداشد ازصندلیش نده ادامه اين بیشتراز نده، ادامه کن، بس وخدا ،تر

 ؟؟ میکنی چیکار داری_ کشیدم ودستمو کردم جمع خودمو يخ هردو... سرد هردو.... گرفت خودش سرد دستای تو

 تا کنم فاعترا بزار.. بسمه ديگه... شم اروم تا بگم برات.... بگم برات بزار_ بود نمناک چشماش بگم برات بزار_

 وگرم شیر میرفتی داشتی... بودی يخ تیکه يه کردم بغلت االن از بدتر میلرزيدی...االن مثل بودی سرد شم راحت

 خیره فقط.. نمیکردی کاری هیچ روتوبرمیگردوندی...نمیخوردی ،... نمیزدی لب...، بخوری کردم مجبورت.... کردم

 کس هیچ به... اصرارکردم چقدر يادته... يادته.... ومیلرزيدی نمیخوردی میرسوندی جنون منوبه داشتی.. بهم بودی

 زير زدی... نمیخوردی بودی،،، کسم همه.... دنیا بعد تو...،، بودی دارايم تمام... تو...تو ولی نمیکردم التماس تو مثل

 میکردم وباتو اينکار دنباي بودی انسان م مقصر میدونستم.............. تو ول بود مباح خونش بود ای ديگه کس هر شیر



 

 

 ارايشو میز.. شدم ديوونه زدی پوزخند بهم يادته بگیرن قلمو نداشت جون حتی دستات بنويس گفتم بهت....  نبايد...

 بودم نکشیده ذلت اونقدر حاال تا.. بود شبی چه که اخ بودم عصبانی دستت از هنوز ولی کردم خالی

 ذلت اونقدر حاال تا.... بود شبی چه که اخ_ اعتراف قسمت ريناخ يازدهم قسمت =========================

 همون شد لبات گرفت رنگ هات ،گونه خوردی که سوپو شیرو... کردم راضیت... شدی راضی سر اخر بودم نکشیده

 دستمو کرد قیام م باها اونم.... بلندشدم میکنی؟؟ چیکار_ زدم پس دستشو.. اورد لبام سمت به دستشو صورتی لبای

 ؟میخوای بگی رومیخوای چی_ نکرد ولم ولی... کشیدم دستمو میدارم نگهت صبح تا شده.... بگم بهت بايد _ گرفت

 ؟فکرکردی کنم قبول اراجیفو اين که احمقم اونقدر فکرکردی ؟ دادی زجرم ولی داشتی دوستم مدت اين تمام بگی

 تو)  برسی؟ میخوای چی به کنی؟ ثابت وایرومیخ چی ؟ بارورکنم رو حرفا اين که سادم ؟چقدر خرم چقدر من

 بدون... نمیتونم ديگه... شدم ديوونه وقته چند اين تو.... بسمه... تو به فقط.... تو به _ گفت ارومی وبه زد زل چشمام

 اخر به زندگیم..... بفهم..... نمیتونم تونمیشه بدون..... شد ولی بود سخت دنیا بدون..... شد دنیا بدون....  نمیتونم تو

 به وکوبیدم کردم مشت راستمو دست ؟؟ بچه... بچم کردی فکر_....)  ترومیخوام من.... رسیدم خط اخر به... رسیده

 که بده تحويل کسی به برو اراجیفو اين.... کن ولم_ بدی گوش بايد_ نمیکرد ول بازم ولی کشیدم دستمو سینش

 میزدم نفس نفس بردار سرم از دست.... نیست مهم برام دنیا حتی نه... زندگیت نه.... تو نه ديگه باشه مهم براش

 و بدونی میخوام_ قلبش رو کردوگزاشت وثابتش گرفت دستمو يکی اون مچ کلنجارمیرفتم وباهاش ومیلرزيدم

 کشوند منو.... کشیدم دستممو.... میخوام.... میخوام کنم زندگی تو بدون ديگه نمیتونم بفهمی میخوام..... کنی درکم

 باشم اونجا نمیخواستم ديگه... برم تا کنه تموم بودم منتظر چشمام تو زد زل بودم بغلش تو تقريبا..... خودش متس

 ازدواج میگفت چی شد شل دستام... کنی ازدواج باهام میخوام_ وگفت بست چشماشو کشیدو عمیق نفس يه

 اقا بشه يعنی شوهرم؟ بشه يعنی........... دواج از...... وشداري با............  من.......... کنم دواج از باهاش...........

 ول دستامو دروغه همش بگه بهم که جرقه يه دنبال........ میگشتم حقیقت دنبال چشماش تو...  يعنی... ؟يعنی باالسرم

 میکرد مسخرم میگفت؟يعنی داشت چی پیرهنش دکمهءبااليی به دمزلز وگنگ گیچ جداشد چشماش از نگام... کرد

 همیشه اينکه ولی... قلبم ته از داشتم دوستش واقعا من بزاره؟ ه کال سرم دوباره ؟میخواست میاندخت دستم ؟داشت



 

 

 ادم یشهم مگه بده؟؟ وزجرش باشه داشته رودوست کسی ادم میشه مگه نداشتم قبول............ نه.......و بود عاشقم

 نه ؟؟ بده وازارش کنه زندانیش اونو... بکشه بیگاری وازش کنه جداش عزيزانش واز باشه داشته دوست رو کسی

 يه فقط اون....نبود کسی به عالقه حس.... نبود داشتن دوست حس میگفت داريوش که چیزی اون... نداشتم قبول

 کرده عادت من به حاالهم.... باشه نفر يه فقط..... باشه چطوری.....باشه کی نبود مهم باشه پیشش که میخواست نفرو

 میون شد تبديل خندهءعصبی يه به بعد ولی اروم اولش هههههههههه گرفت خندم من سراغ مییاد که معلومه خوب....

 احساسم به... نخند_ گفت عصبی باصدای بود بامزه بودواقعا دار خنده خیلی داريوش.... خدا وای ای _ گفتم خنده

 تر مسخره.... ومن داريوش...... میشد سرازير چشمام از اشک کم کم دادم ادامه بازم...  داره خنده خوب اخه_ نخند

 تهديد وبا گرفتم طرفش به اشارمو انگشت بهش شدم وبرّاق شدم ساکت دفعه يه.  بسه مريم_ نبود چیزی اين از

 چنگ کیفمو میکنی مسخره شوخیهایِ اين از بامن هک باشه ءاخرت دفعه میگم دارم.... باشه دفعهءاخرت_ گفتم

 ولی بوسیدن به کرد وشروع لبهام رو گذاشت لبهاشو اغوششو تو گرفت منو گرفت دستمو مچ که افتادم وراه انداختم

 دادم هولش بود تر قوی اون ولی... زدم پسش دست با شدم میخکوب لحظه يه که عمیق و محکم اونقدر... اروم نه

 میريخت گوله گوله اشکام گوشش تو ووووووخوابوندم رفت عقب بود شده سنگین سینم... بودم اورده کم نفس...

 بهم ازت حالم جونم؟ از میخوای چی دادی؟ديگه زجرم ؟کم دادی ازارم ؟کم دادی بازيم کم_ زدم داد بابغض

 لب زير...  بیرون زدم در از هديگ........داريوش ببینمت نمیخوام ديگه... ببینمت نمیخوام ديگه داريوش میخوره

 ........ بود حرفا ازاين تر سنگین دلم نه ولی بشم سبک شايد میگفتم يومد می دهنم به که وهرچی میدادم فحش

 کثافت نفهم کشیده ءتازه نقشه يه ءمن واسه حاال.... دراورد قلدری واسم کم... کشید بیگاری ازم کم مرتیکهءنفهم

 شدم خونه راهیو گرفتم دربست يه بیشعور

 برای ولی داشتم دوستش بود نشدنی تمام اشکام شدم خونه وراهی گرفتم دربست يه) سیاه روزهای( هفدهم فصل

 راست...جدی يا شوخی... اينارونمیگفت کاشی باشم درکنارش که نمیکردم فکرشم... وقت هیچ... وقتِ هیچ....خودم

 حتی نبود ما بین مدت اين تو هیچی بوده عاشقم کنم باور نمیتونستم.... نمیخواستم نمیکرد فرقی...دروغ يا

 می بدم ازخودم ؟ اخه چی ؟ ساده ؟ بچه ؟؟ احمق کرده؟؟ فرض چی منو هیچی هیچی نبود ای اشاره کوچکترين



 

 

 زده وزل میکرد نگام چپ چپ تاکسی راننده ؟ کنه خامم حرفا بااين مثال خواسته که بودم گاگول اونقدر يعنی اومد

 دنودونام و بهش زدم زل کنه خطی خط اعصابمو میتونست فضول تاکسی راننده يه فقط واگیر هاگیر اين تو من هب بود

 گريه حاال تا که شمايی میگن که درد بی مرفه ؟شايدم کنه گريه که نديدی ادم حاال تا چیه_ غريدم و سائیدم و

 خانم شو پیاده_ ترمز رو زد اساسی شد شاکیو هم تو رفت ابروهاش باشه کارخودت به وسرت برو راتو.. نکردی

 داد فحش.. کوبیدم ودروبهم شدم پیاده خواسته ازخدا شَرمیگردی دنبال اينکه مثل نمیرم اونور سمت اصال من...

 ماشین نمیکشه سفیدش موی اون از خجالتم مرتیکهءهیز،........ جهنم به ندادم هم دوزاری يه حتی... ونشنیدم يانداد

 میگشتم خالی تاکسی يه دنبال میديد خیس رو جا همه که باچشمايی من میزدو بوق که بود ماشین پشت

 اس او اس مثل خودشونو زود بشه اشکی چشماش خانما ازما يکی منتظرن عالم مردای همه انگارکه اوفففففففففف

 مرد های هازخوانند پوزش باعرض(مردا اين ذات دست از بشن شکستهءخانم دل ومرحم صحنه سر برسونن

 میباريدو ماشینش و خودش سروروی از ارمش قبلی برخالف که بود ديگه پیرمرد يه بعدی.... کردم پیدا) داستان

 ياری چشم هتوروب من بازار يه شده دنیابرات تويیکه غیرازار بوده چه تو از من سهم میکرد اروم ادمو داريوش صدای

 اهنگ اين حاال بودم خوش خیلی بازکرد راه دوباره شدم خشک اشکای خريدار يه چشم به اما تومنو بودم ديده

 رو سايشو خدا که تاکسی راننده میخونه من برای وداره میبینه منو که انگار ما حالِ تو بود زده قشنگ داريوشم

 جاده پیچ به دوخت چشماشو کردو بلندتر قديمیشو ضبط ندازهب من به نگاهی اينکه بدون..  داره نگه وبچش سرزن

 تا کردن گاليه از میاد حیفم که من ومن قصهءتو تلخی باهمه من دل شکستگیهای باهمه بودن بیحاصل دنیای تواين

 بازيچش من بزنه؟؟ بهم حرفی همچین يه بايد داريوش چرا که...  ازاردادم وخودمو کردم سرگريه يه خونه خود

 اين تونست چطور واقعا... تونست چطور داشتم شعور داشتم احساس بودم ادم من نبودم کوکیش عروسک من دمنبو

 نگاهی چشمام به نگرفت ازم ريالم يه حتی تاکسی راننده پیرمرد................ خونه رسیدم ؟ بیاره سرم به رو بال

 خیابون اسفالت به مات جور همون خدا امان به برو بگذرد نیز اين باشه يادت همیشه دخترجون _ وگفت انداخت

 دوم قسمت... ==================================  میگذروندم مردوازنظر اون وحرف بودم شده خیره

 جهنم به نکردم درست شامم حتی رونداشتم حوصلهءهیچی اطاقم تو رفتم سره ويه کردم باز درحیاطو سیاه روزهای



 

 

 مدام تللی يللی سراغ نره ديشب مثل اگه البته که نمیشه غلط خدا قران... رهبخو حاضری محمد شبم يه..

 زده هم ديگه چک دوتا کاش نه.... نمیدشم اروم........ میدادم فحش میکردم متر واطاقمو میکردم خودموسرزنش

 زندگیمو اشتمد که من داريوش توروت تف ای نمیپريدم پائین باال رواتیش اسفندِ مثل جوری اين االن تا بودم

 جارو همه میکرد دادوقال میزد فرياد ازذهنم کوچیک بخش يه ؟ بود چی ديگه اعترافت خودت قول به اين میکردم

 میکرد نفی ذهنم از عظیمی بخش ولی باشه؟ داشته دوستت واقعا اگه..........؟ چی بگه حقیقتو اگه که میريخت بهم

 که داشتی اصراری چه ،داريوش، داريوش داريوشو ءوجود همه محبتش داريوشو عشق میکرد نفی چیرو همه

 ؟ نزارم بالش رو راحت سرمو میخواستی که بودم فروخته بهت تری هیزم چه ؟ ی بگیر دوباره اسايشمو

 دادمیزد قیافش اول ازهمون د بو شب سهءنصفه نزديک ساعت... اومدنی چه ولی اومد شب محمد ++++++++++++

 رفتم ؟؟بده چیه_ ونالید ورومبل انداخت خودشو محمد نبودی اينکارا اهل که تو ضعیه؟و چه اين_ مسته مستِ که

 ازش دوزار که داداشی ؟چه هان داداشی؟ چه_ ءمنی بزرگه داداش ؟؟مثال نمیکشی خجالت تو اخه_ حال عشقو

 داشت ارکهانگ میشد تر ماليم ماليم صداش بزرگتم داداش میگی بعد جبههءدشمن تو رفتی.... نمیبری حساب

 بايد شنبه به شنبه که داريوش از اون باشه وحالم وضع اين که درگاهت به کردم گناهی چه من خدا ای میبرد خوابش

 زور ولباساشوبه کردم بلندش خونه اومده مست مستِ که داداشم از اينم میکردم جمع ق اطا در پشت از جنازشو

 میکردن نگاهمون خونوادهءالاوبالی يه چشم به همه بود نمونده محل تو برامون ديگه آبرويی وخوابوندمش دراوردم

 بخورم قسم بودم حاضر میگذرونن زندگیشونو جوری چه نیست معلوم پسره دخترو میگفتن که شنیدم خودم بارها

 که میبردم پی واقعیت اين وبه میگذشت روزها نیستیم مشروع ما اصال میگفتن بودن نديده مارو مادر پدر اگه که

 روزندگیمون بختک يه مثل داشتم باداريوش که ای گذشته و میشه تر سخت روز هر روزو هر محل اون تو دگیزن

 ها برنامه جور اين سراغ ديگه شب اون بعد خداروشکر بود سرسنگین و نمیزد حرف باهام محمد میکنه سنگینی

 میکردم احساس و میشدم غرق گیزند توروزمرگی بیشتر ومن میگذشت روزها بود کرده اروم کمی وفکرمو نرفت

 اونقدر وقتايی يه بود شده عوض زندگیم داريوش اعتراف با میشه تر وسیاه تر سیاه قلبم حفرهءخالی هرروز که

 به میزدم زل صبح وتا میشستم خونه ءکوچیکه باغچه سر و میافتادم راه خونه تو شبونه که میشدم اغوشش دلتنگ



 

 

 هام وگريه میشکستم قديم های شکنجه رنجهاو از هم روزايی يه بودم کاشته ریروبیکا از که باغچه زيبای گلهای

 وخودشو میکشید اه من وبا میکرد بغلم میکرد ارومم که بود کسی تنها محمد وقتا جور اين تو پرمیکرد رو خونه

 جاويد از نه نبود فضولی ذاتش پرسید نمی ولی نگفتم بهش که هست سطو اين چیزی يه میدونست میکرد سرزنش

 میشدم پا میسوخت کسیش بی و تنهايی از قلبم سراغش برم میخواستم وقتهايی يه داريوش از نه... بود خبری ديگه

 میشد سست وپاهام میکوبید منو قوا م تما با گذشته بازهم ولی میکردم تنم ومانتومو

 ،نديده بود کرده اعتراف که روز ازاون بودم نديده داريوشو که بود ماه شیش +++++++++++++++++++++++++

 شده هم ديگه بار يه میخواستم و بود کرده باور داريوشو عشق وجودم از قسمت يه... بود سخت برام بودمش

 میکرد دورتردورترور داريوش از منو میکردو ونهی عشق اين وجودم اعظم قسمت ولی کنه تکرار شو خواسته

 نمیخورد من درد به میداد ورنجش میکرد برخورد عشقش خودش قول به با راحتی اين به که کسی.......... نمیتونستم

 عاشقم رفتنم از بعد میگفت کاش... داشته دوستم همیشه که نمیگفت کاش بود شکسته بدجور دلم... نمیخواستمش

 زجر دارم ديد میداد؟؟ وشکنجم داشته دوست منو اون کنم قبول منمیتونست نه روش؟ اين با اينجوری؟ ولی... شده

 نبود هم خواستن نبود عالقه نبود عشق اين کرد جدا محمد از منو تموم سال يک ؟؟ داد ازارم بازم ولی میکشم

 نم مدت اون تمام تو نبود من فکر به هم درصد يه حتی که کسی کنم سر بیمار ادم يه با نستم نمیتو بود بیماری

 حايی به وراه بود زندانی قفسش تو که بود جسمم مهم نبود مهم براش........ روحم....... فکرم نبودم مهم براش

 فهمیده تازه مییکردم درک رو آزادگی و واسايش راحتی معنی تازه قفسش از رهايی از بعد بیماربود داريوش نداشت

 مذکرصحبت باجنس میتونستم بدم پس جواب کسی به م انخو و بشم خارج ازخونه ولرز ترس بدون میتونم که بودم

 تکیه نمیتونست وقت هیچ ادم اين بود بیمار ادم يه ذهن داريوش ذهن.... ببینه منو کسی ممکنه اينکه از نترسم و کنم

 و کردم شروع اومدن ورفتو باالکردن پائین پله کلی با دانشگاهو جديد ترم باشه من ی ها وبچه من برای خوبی گاه

 فصل=====================================  نشه تحصیلم ادامه مانع ای ديگه چیز هیچ کردم دعا

 جا همه سايه يه مثل عظیمی امیر گذاشتم دانشگاه تو پامو دوباره که اول روزای همون از) عظیمی برادر( هیجدهم

 تودانشگاه ولی بود بزرگتر ما از چهارسال عظیمی امیر....  بگم برات بزار ؟ کیه ديگه عظیمی امیر میپرسی بود دنبالم



 

 

 پسر بود انداخته عقب و درس مادرش خاطرمريضی به دوسالم بودو رفته سربازی و ر دوسالی بوديم کالس هم

 بااسکنر داره که نبودی ومعذب بود پائین سرش میزنی حرف باهاشون وقتی که ازاونايی بود زيری وسربه محجوب

 دست کارخیری هر تو که بود روزگار نیک پسرای ازاون بودم راحت واقعا باهاش میزنه ديد پائین تا باال از و هیکلت

 نه عظیمی ر براد میگفتن بهش پسرا برمیداشت عظیمی امیر قدمو اولین بود هرکارخیری میرسید همه وبه داشت

 چون ولی نبود فازا اين تو اصال....  هن.... بچرخونه تسبیح ومدام ببنده ته تا يقشو ودکمهءباالی کنه بلند ريش اينکه

 به برخوردمیکردو ومودب باهمهءدختراخوب که مخصوصا انداختن می پسرادستش داشت شرکت کارخیر تو جا همه

 ديد منو که وقتی ازهمون ولی بود باالتر دوترم عظیمی امیر برگشتم، که من میشد محسوب دختراهم محبوب نحوی

 نمیکرد بلند سرشو خانما پیش اصال اخه.....  نیست درست وسط اين چیزی يه فهمیدم زد زل بهم براقش چشمای وبا

 همیشه که بود اون بعد گربه يه نگاه مثل وخیره براق........ بود جوری يه نگاهش بزنه زل کسی صورت تو برسه چه

 شايد کردم فکر باخودم ؟ شده رخب چه اخه...... بودم کرده تعجب...... برگشت راه........ حیاط...... بوفه میديدمش

 بهش و نبود حرفا اين توخط اصال بیفته مردم دختر دنبال که...کارا اين به چه رو عظیمی امیر اصال کردم اشتباه

 تکون شاخکهام نبود عادی برخورد همه اين میگفت ديگه چیز يه زنونم شیشم حس ولی باشه اينکاره نمیخورد

 نمیاندازه؟ پائین سرشو زدن حرف موقع ديگه چرا بامنه؟ سايه مثل جا همه چرا ادمیفرست مختلفی پالسهای میخوردو

 هر که میداد انجام تابلو کارو اين اونقدر ومتاسفانه ؟؟ میکنه رصد منو عقاب مثل چشماش دانشگام حیاط تو وقتی چرا

 که میگفت بهم چیزی يه میرفتم مرزجنون تا وقتهايی يه ولی میشدم بیخیال وقتهايی يه میفهمید اينو قمری ننه

 روزای مثل بود روز يه)  عظیمی برادر( دوم قسمت...........  روز يه اينکه تا نمیخواستم اينو اصال ومن شده درگیرم

 میبردم لذت زمستونی زيبای فتابا از وباحوصله سالنه سالنه وداشتم بود شده تموم تازه کالسم چهارشنبهءقبلی

 خانم_ کرد صدام يکی که بودم خودم تو چهارشنبهءقبلی روزای بودوتکرار تکرار همیشه مثل میکردم تازه ونفس

 اون با بزاره جلو قدم تا بودم منتظرش که بود وقت خیلی بود عظیمی امیر........ برگشتم......... امینی خانم..... امینی

 به لبخندی امینی خانم سالم_ میزد نفس نفس......... تابرسه کردم صبر بودم منتظرش لحظههر تابلوش رفتار

 مرحمت به_ ؟ هستید خوب ممنون_ ؟؟؟؟ شما احوال ازماست سالم_ بودزدم بخش ارام همیشه که قیافهءسرخش



 

 

 بگیرم وقتتونو میشه امینی خانم_ گفت کفشامو به دوخت نگاشو ديگه بگو... بکن دِجون کرد پا واون پا اين..... شما

 میدم گوش بفرمائید_ کشته منو زدنش حرف قلم لفظ اين وای بگم خدمتتون بايد که داشتم واجب عرض ؟يه

 میکنم خواهش_...  عظیمی اقای اخه ولی_ زد حرف بشه راحتتر که جايی يه بريم بديد اجازه اگه... خوب... خوب_

 خونه برم زودتر بايد من فقط باشه_ میباريد چشماش از خواهش و لتماسا کنم صحبت باهاتون میخوام وقته خیلی...

 بابا ااااااااااه) جا همون بريم میشناسم نزديکیا اين شاپ کافی يه من بديد اجازه اگه میدم قول نمیکشه طول زياد_

 ندارم رو ديگه هزارتاچیز ردو جواب حوصلهءپیشنهادو خونهههه برم میخوام من امیر برادر چیه؟ ديگه شاپ کافی

 انگار میزد شور ودلم بودم نگران ولی نمیخواستم بود همراهم کابوس يه مثل همیشه تجربهءداريوش طرفم ازيه

 چه اين نه نه_ ؟؟ امینی خانم ندارين اطمینان من به_ واضحه؟ اينقدر همه برای من فکر چرا خدايا خوند ازنگاهم

 که باالخره ازش فرارکنم میخواستم کی تا بود خاله کشک اش ومدما خودم به میکنم خواهش بفرمائید پس_ حرفیه

 جنتلمن چه...... عظیمی برادر اوه اوه افتادم راه میگفت که جهتی سمت به يانه؟؟ میکردم تموم کارو اين بايد چی؟؟

 کرد سربلند دانشگاه تو یشهفردانم ؟؟ چی ببینه رو تا مادو يکی اگه حاال وای.........  کرد وباز ماشین در............ واقا

 امیرم اينکه مثل بود پارک خلوتی جای ماشین که خداروشکر نديدتمون کسی تا پائین وسرموانداختم نشستم پروپرو

 شاپ کافی رفتیم وکه بر ويوووووووووووووووهو گاز رو گذاشت پاشو کرد روشن ماشینو تا چون بود همین نگران

 که بود بهش چشمم عظیمی برادر سوم قسمت================== =========== عظیمی برادر درمعیّت

 وزندگی کار.... بابا شد شب... بکن ددجون میبافت شرورّو وهنوزداشت بود پايان روبه نسکافم فنجون بزنه حرف

 چه نمنمیدو. خوب.... اما خدمتتون میگم البته البته_ شده ديرم من بگید رو اصلی مطلب نمیخوايد عظیمی اقای_ دارم

 جون داره که بود معلوم دستم رو میمونه میکنه سکته االن مردم پسر............. الهی.... شد رنگ هزار اوه ؟ بگم طور

 .بفرمائید راحتید هرجورکه_ دوختم بود الله گل يه طرح که ءمیز گوشه وبه برداشتم روش از نگامو بزنه حرف میکنه

 راحت منو خودشو خیال گرفت تصمیم لحظه يه تو که انگار... راستش... شراست_ میشه نگرانم برادرم برم بايد من

 عچیبی چیز نخوردم تکون جام از هم ابسیلون ءيه انداره به حتی مندم عالقه بهتون... من...من.... امینی خانم_ کنه

 باهاتون که اول روز نهمو از يعنی دارم دوستتون وقته خیلی من_ داد وادامه کشید عمیق نفس يه تابلو ادمِ که نبود



 

 

 ناپديد هم وشما کرد فوت ديبا خانم...  خوب... خوب وبعدم رسیدم نتیجه اين به دير خوب ولی بودم کالس هم

 ) بود چشمم جلوی خالیتون جای همش شدم اذيت خیلی دوترم اين سراغتونوبگیرم نمیتونستم هم جوری هیچ شديد

 مزاحمتون خیر امر برای خونواده با بديد اجازه اگه میخواستم_ شد بلبل چه ای دفعه يه طرف اااااااااااااووووووووه

 شما اينکه در عظیمی اقای_ کردم شروع عمیق نفس يه با و کردم گره هم تو دستامو بود پائین همچنان سرم بشیم

 متاسفانه ولی قائلم شخصیتتون و خودتون برای زيادی احترام ومن ستنی شکی هستید وعالی ومحجوب اقا مرد يه

 خاطر به_ ديگه عمیقِ نفس يه) منه واخر اول جواب اين.... نکنید پرسشم.... نخوايد دلیل منفیه شما به من جواب

 اومد خودش به که انگار پاشدم م جا از ديگری نگاه بدون و کولم رو انداختم کیفمو باشید موفق..... ممنون نسکافه

 نکنید صحبت بهش راجع وديگه بذاريد احترام نظرم به میکنم خواهش_ دادم جواب برگردم اينکه بدون.... ولی_

 نمیکرد قبول وجدانم ولی بودم معذب دادم روازدست خوبی پسر همچین اينکه از قلبم ته بیرون زدم شاپ ازکافی

 ها بوسه اون شیرينی هنوز چی؟؟ روحم ولی بود دختر يه سماج که بود درست بدم راهش اشوبم پراز زندگی تو که

 توی داريوش ياد میکرد گرم منو میگرفتم اغوشش تو داريوش که روزهايی اون ياد هم هنوز داشت تازگی برام

 کنم داغونم زندگی وارد و دانشگاه مهربون و محبوب پسر عظیمی امیر..... نبود انصاف.... نه بود دوونده ريشه وجودم

 فقط زندگیش تو من وجود بگیره سر از ارومو زندگی يه و کنه انتخاب دارو وخونواده نجیب دختر يه که بود حقش

 عظیمی امیر دراومد وحسابی درست کارمن روز اون ازفردای عظیمی برادر چهارم قسمت بود وسنگین اضافه بار يه

 مدل يه.....میکرد رو جديد کار يه هرروز.. ..ورنمیداشت دست میشد سبز جلوم وراست چپ نبود معامله کن ول

 خاص نمای انگشت بودن خبردارشده همهءدانشگاه تقريبا که بود تابلو اونقدر کاراش بود کرده لبم به جون جديد

 بارم کلفت میرفتم وهرجا بودن شده تشنه خونم به دختراکه از سری يه میزدن وکنايه گوشه همه بوديم شده وعام

 کیفم رو میزاشت نمیگرفتم میداد بهم دانشگاه وبیرون میگرفت گل برام کرد جمع نمیشد ديگه هک پسرارو میکردن

 فرقهءجديد هروزيه بود منتظرم ديگه گل يه با فرداش اووووووووووووفففففففففف اشغال سطل مینداختم و میگرفتم

 رامم محبت با میخواست خودش خیال به میبست وبروم راه میرفتم طرفی هر از... بود کرده کالفم متلکها رومیکرد

 باورش کنه بیرون ذهنش از منو فکر وبهتره میکنم ازدواج دارم وگفتم اوردم گیرش تنها بار يه بود کرده ام ذله کنه



 

 

 اون به اصال بخورم دروغ قسم چیزی همچین خاطر به عمرا... دروغ قسم.... نمیشد... دم کر سکوت داد قسمم نشد

 رو وباغچه بود عید دم شد بشه نبايد که چیزی اون شدکه باعث جريان همین اااااااه... نمیکنه ول... پررور بچه چه

 کیه_ اومده زود امروز که محمده کردم فکر وزدن زنگ که جارمیکردم حیاطو داشتم بوديم کرده زيرورو تازه

 بندشون وپشت دوتازن مسرمودروبازکرد انداختم يلخی جوری همین و چادرم بود غريبه زن يه صدای بازکنید_

 جون مريم سالم_ بفرمائید بله_ وبودن وايستاده شیرينی جعبه يه و گل دسته بايه نمیشدن ديده اصال که مرد دوتا

 معنا يه ءگل ودسته جعبهءشیرينی اخه بودم زده زل بهشون ها نديده ادم مثل جور همین مرسی_ ؟ خانم خوبی...

 بازی ضايع يعنی.... اومدم خودم به کنی؟ تعارفمون نمیخوای شديم مزاحم خیر امر برای جان مريم_ بیشترنداشت

 از مهربونی که مسنه خانم همون امديد خوش.... نبود حواسم من ببخشید... بفرمائید_ بودم نديده اين از بیشتر

 جوونتر وکپیفت که بعديه خانم میداد مامانمو بوی شديدددددددددد بوسید هامو وگونه تو اومد میباريد سروروش

 مطمئنا ؟؟؟؟؟ کین ديگه ؟؟؟؟اينا چی يعنی نبودم خودم حال به اصال تو ورفت کرد روبوسی باهام بود هم مسنه خانم

 راه از وجوناشونو کنیم فاسد رو محله کرديم قصد که میديدن ابلیس نمیديدن ادم اصال مارو چون...... نبودن محل از

 میکردن برخورد جوری يه کنیم خطا پا از مبادادست که بودن گرفته گارد نبرامو کوچه ته تا ازسر همه کنیم بدر

 بودن؟؟؟؟ کی اينا نبودن محل از اگه پس میديم انجام زمینی زير کارهای داريم ومدام داريم ءفساد خونه ما انگار

 و ينشیر اونقدر هستی تعريفی که الحق.. دخترجان سالم_ شد وارد سرشون پشت هم سفیدی ومو ريش مرد

 اش چهره میکنم خواهش بفرمائید شما داريد لطف_ شد باز قشنگ لبخند يه به لبم که.... مرد اين بود مهربون

 .........برگردوندم سرکه میکردم ماچش گردنشو انداختم می دست نمیکردن منعم اگه که بود ودلپذير نورانی اونقدر

 اخه دادم تکون تاسف روی از سری و هم تو رفت اخمام کرد خودشو کار جلب پسرهء اخرسر برمن هیوايیییییییییییی

 عظیمی؟ برادر کنم جمع جوری چه من امرخیرو اين حاال ؟ انداختی راه که بساطیِ چه اين ؟ بگم چی تو به من بشر

 رو ودستهءگل شیرينی)  عظیمی برادر( پنجم قسمت......  تو واومدم پائین انداختم سرمو ندادم اهمیت بهش اصال

 خانم همون بريزم چايی برم.... میزارم تنهاتون تروخدا ببخشید_ میزد چشمک پذيرايی ءوسط رفته ورو رنگ میز

 _ ببینیم خودتو اومديم بشین... خانم نمیخواد_ نشوند مامانش و خودش بین ومنو گرفت دستمو اصل برابر فتوکپیِ



 

 

 منو میمونه پنجهءافتاب مثل ماشاهلل ماشاهلل_ گفت بده اهمیت من حرف به اينکه بدون مامانِ بده که جوری اين اخه

 خوب_ خبرنداشم خودم وتاحاال بودم شايدم ههههههه کجا ومن کجا ؟؟؟؟افتاب پنجهءافتابم مثل ؟؟؟من میگه داره

 میبرد تر پائین وچونشو میريخت عرق شور شورو رجو همین عظیمی برادر اومديم می که میگفتی زودتر جان امیر

 من امیر از سال چهار پس خوب_ ويک بیست_ جان مريم سالته چند_ اشتباهه کارش بود فهمیده خودشم

 واومده زده و خونمون در وهمینجوری پیداکرده ازگوشهءخیابون انگارمنو که میزد حرف جوری يه مامانه کوچیکتری

 عین...نوبره تابلو اينقدر هم مامان باشی نگرفته پسرت ازشازده خبرهارو قبال میشه مگه حسابی زن اخه خواستگاری

 اومده فرشتهءنجاتم انگار زدن وکه زنگ محبت پا سرتا برم قربونش ولی..... سیاست بی بود خدابیامرزم مادر

 پائین انداختم سرمو داريم نمهمو... سالم_ داداش سالم_ تو اومد میوه بغل بايه محمد دروبازکنم برم من ببخشید_

 های بچه از يکی_ ؟؟ هست کی خواستگار؟؟؟ _ باال پريد ابروهاش اومده خواستگار... داداش اره_ ؛ وگفتم

 خوش صدای و بغلم تو چپوند رو ها میوه بیام خودم به تا.. برده التاريش انگار که کرد ذوق اونقدر محمد دانشگاست

 چايی سینی وبايه اشپزخونه رفتم منفیه جوابم بهش بگم نزاشت محمد اين دست از ااهاااااااااااااااا شد بلند وبشش

 نشستم محمد کنار و پائین انداختم سرمو بعدم کردم پذيرايی نمونه کدبانوی يه ومثل شستم هم هارو میوه برگشتم

 کنی نگاهش ممدا داشتی ودوست میشد حرفاش جذب ادم ناخواسته که بود ومتین صحبت خوش چنان پدرامیر

 به وجودشو تو اخالقی قشنگ های همهءنکته نبود بعید پسری همچین پدری ازهمچین................. ديگه بود معلوم

 پدر دهن به چشم میشد خوشحال واقعا امیر پدر با صحبتی هم از بود اگه بود زنده منم بابای کاش بود داده پسرش

 اراده بی واکردن سنگاشونم کردنو صحبتاشونو خودشون قبال که پسرو دختر اين خوب_ گفت که بودم دوخته امیر

 هم که گذاشتیم اشنايی برای رو اول جلسهء مااين ءشما اجازه با......بزرگترا ما میمونه_ رفتم امیر به غره چشم يه

 ازکلی بعد)  جوونه دوتا اين زندگی عمر يه صحبت باالخره کنیم پیدا روهم کلی شناخت يه هم بشناسیم رو همديگه

 میزدی کارد بديم امیر مادر به هفته اخر وجوابو کنیم مونو فکرا ما شد قرار کردن ور اون ورو واين وتفسیر توضیح

 فرو قلبم تو خنجر يه مثل نگاش که امیر به افتاد چشمم بکشه جا اين کاربه نمیخواست دلم اصال يومد درنمی خونم

 طرف يه از ؟ بشه چی که واورده باباش ننه ورداشته سرخود جلبپسرهء اساسی بودم شاکی دستش از میرفت



 

 

 شنیدن بعداز میدونستم بود حیف امیر خدا به میسوخت براش دلم هم ديگه طرف از بزنمش دارم جون تا میخواستم

 خدا هرچی خیر اهلل خیره هستم درخدمتتون من... حتما بله بله_ اومد می محمد صدای میشه ودلخور میشکنه حقیقت

 میکرد کاروبامن اين نبايد گرفتم امیر از رومو هم خداحافظی موقع حتی کرديم شون مشايعت در تادم) بدونه صالح

 نه بگم الکی دارم مرض مگه... االغ اخه بگیره؟؟ رو بعله جواب ؟؟ چی که بود قرارداده شده انجام عمل توی منو

 هههه نپره قفس از مرغ موقع يه که بزاره پیش قدم میخواست خودش خیال به...  ديگه هست چیزی يه حتما

 خوشش دوم دست دختر يه از کی کنم ازدواج باهاش بخواد که نمیکنه حساب ادم منو کسی.. نمیکرد هم فکرشو...

 خواستگاری بیاد خونوادش وبا بگیره جدی حرفمو نمیکردم فکر وقت هیچ.... احمق باشه دومیش اون که اومد می

 يه ما بودو دار مايه خونوادهءامیر.... نمیخورديم بهم وامیر من چیز همه از جدای اصال سرخود پسرهءاستین.... ديوونه

 ؟؟ ببینه خودش همسر عنوان به منو میتونست طور چه بود نهم گرو هشتمون همیشهءخدا که خونوادهءضعیف

 قیافهءدرست ونه خوبی پشتوانهءمالی ونه دارم وحسابی درست وکار کس نه که من لمث يکی نمیکشید خجالت

 مسخره بازی اين وارد وهم امیر بخوام که بود نامردی انِد بود که چی هر ولی نمیدونم کنه قبول همسری به ودرمون

 وچادرم شد بسته درکه عظیمی برادر اخر قسمت===================================  کنم

 80 کشیدم عمیق نفس تا چند ازسربرداشتم ......9..........1.........7.......6...........5 .........4............3........5........8

 صدام تو ريختم و نفرتم کرد تحمل نمیشه اينجوری کنم خورد نفرو يه گردن بايد.....  نمیتونم... نشد درست نه

 تو ؟؟؟؟محمد نمیکنی شرم ؟؟ نمیکشی ؟؟؟خجالت هستی ؟؟؟درخدمتشون بدونه صالح خدا چی هر_ وخروشیدم

 ؟؟؟ بازيچهءماهستن مردم میکنی فکر ؟؟ کنی بازی بامردم میدی اجازه خودت به چطور ؟؟؟؟ کردی فکر چی واقعا

 داری چی_ گفت و دهنم سمت گرفت دستشو بود مونده باز دومتر ازتعجب دهنش که محمد ازخدانمیترسی؟؟؟؟

 رو خدا جواب بايد ؟؟؟چرا کنم شرم بايد چی از من... میکنی قطار هم سر پشت داری جوری همین ؟؟؟چیه میگی

 میزنی؟؟؟ نفهمی به خودتو يا نمیفهمی؟؟؟ ؟؟؟ نمیدونی تو يعنی_ وگفتم زدم کنار حرص با دستشو ؟؟؟ بدم

 خبرندارن حتی عظیمی خونوادهءامیر تنیس حالیت ؟؟؟؟ گذاشتی سرکار و مردم چرا ندادی؟؟ رد جواب چرابهشون

 اينجاشو فکر واقعا میکنن؟؟؟ کار چی بفهمن اگه فکرکردی کردم زندگی غريبه مرد يه پیش تموم سال يه من که



 

 

 ازروی اخه ؟؟؟ بندازين بهمون پهنا دوال دخترتونو میخواستین نمیگن ؟؟؟ گذاشتین کاله سرمون نمیگن ؟؟؟ کردی

 ؟؟چه میگی شرووّر چرا اخه_) ؟؟ بیاره روسرت بال اين کسی داری دوست خودت ؟؟؟ نکشیدی امیرخجالت بابای

 ... نبوده شما بین ای رابطه نگفتی مگه...  پاکی نگفتی خودت مگه ولی.... بودی داريوش با سال يه که درسته ؟؟ باليی

 دم رفتن قتحقی برای که ديگه دوروزه باورمیکنن؟؟ مردمم میکنی فکر_ ؟؟؟؟ میگی داری چی پس

 امیر بودم رفته کلفتی برای فقط که کنن قبول میتونن شنیدن ربط وبی ربط حرف جور وهزار خونهءدروهمسايه

 اونقدر) ؟؟ نمیمونه برام حیثیت ابرو برسه گوشش به حرفا اين از درصد يه اگه میدونی ايمه دانشکده هم عظیمی

 فردا اخه_ میشدم کبود حرص زور از داشتم...  لرزيدمی وپام دست میريخت جوری همین اشکام که بودم عصبانی

 من کردن دک فکر فقط يا دادی؟؟؟ اهمیت کردی؟؟؟ فکر اصال کنم بلند سرمو دانشگاه تو جوری چه من فردا پس

 تا يعنی ؟؟؟ باشی انصاف بی اينقدر میتونی جوری چه اخه شم خالص شرش واز بدم دختررو اينکه فکر ؟؟؟ بودی

 من ؟؟؟ نديدی مردمو متاسف نگاههای حاال تا يعنی ؟؟؟ میکنن نگاه بهم هرزه يه چشم به مردم که نفهمیدی حاال

 هرچی ومیگی نشستی راحت اينقدر تو وقت اون ندارم کمک توقع برادرم جز وازکسی میشم خم بار اين زير دارم

 نفهمیدی ؟؟؟ کنه زندگی بامن تنیس حاضر وحسابیی مرددرست هیچ ديگه که حاالنفهمیدی تا يعنی بدونه صالح خدا

 نمیتونستم حرص زور از روزمین وتاشدم شد خم زانوهام وغصه درد از) پیشونیمه؟؟؟ رو ننگ اين عمردارم تا که

 ؟؟؟ بدم رو دنیا مرگ تقاص بايد تاکیییییی بکشم؟؟؟ بايد کی تا من خداااااااا ای_ کنم کنترل واشکامو بکشم نفس

 ونمیبری من چرا ؟؟؟ نمیشه تموم چرا.......  ندارم تحمل بخداديگه....  نمیتونم ديگه ؟بشنوم؟؟ حرف بايد تاکیییی

 بود شده بلند شیونم....  کن خالصم.... کن ببروخالصم.... نمیخوام.......  رو زندگی اين نمیخوام ؟؟؟ نمیکنی وخالصم

 نداشتم مقابله توان ديگه ومن بود شده تر سخت ترو سخت جريان اين از بعد زندگی.....  بود ارادی غیر حرکاتم

 عزيزی برام که خودت جون به.... نمیخواستم خدا به_ گرفت اغوشش تو وسرمو نشست روزمین کنارم محمد

 نمیدم انجام تو با مشورت بدون کاری هیچ.....  نمیزنم حرفی هیچ ديگه..... ببخش... مريمی....  نمیخواستم

 تو هرچی.... باشه..... میکنی خون دلمو داری..... توروخدا..... جان مريم.... عزيزم... خانمم نکن توروخداااااگريه.....

 به ابی يه... مريم بلندشو_ کرد وبلندم گرفت بقلمو زير بودم شده جون وبی حال بی گريه شدت از....  بگی



 

 

 اين خدا سرتم پشت ه کو مثل خودم نباش هیچی نگران. میزنم زنگ فردابهشون خودم.....  بزن سروصورتت

 قلبمو تموم رونده پیچک يه مثل داريوش از خشم لحظه اون تو....)  کرد کار چی ما بازندگی که کنه لعنت داريوشو

 زندگیم از وجودت مشو ئ سايه... باشم داشته دوستت که م هرچقدر......  کردی بد من با داريوش بود کرده اشغال

 از نمیتونم ديگه.....  شد میخواستی که چیزی اون ديگه حاال....  شدی وجودم صاحب همیشه توبرای نشدنیه پاک

 ..... فرارکنم زندانت

 ) تنفر( نوزدهم صل

 کرد صحبت امیر با وخودش دانشگاه اومد روزمحمد اون فردای

 میگن چی ببینم نکردم صبر اصال

 گرفتم دستام تو وسرمو شدم ءمحمدقراضه پیکان سوار

 و بودم کرده گريه صبح تا ديشب

 زندگیه چه اين که خدا به گاليه

 کنم تموم ودرجا کنم سکته شبونه همون داشتم دوست که بودم ناراحت اونقدر

 زد لبخند روم به ديگه زمستونی افتابی روز يه کردم باز چشم که صبح ولی

 کنم سالم خورشید به نمیتونستم ديگه حتی که بودم مرده دل اونقدر

 افتاد راه شدو سوار محمد

 گفتین چی بپرسم که ندادم زحمت خودم به حتی

 نشه پیداش دوروورم ديگه فقط نیست مهم باشه گفته که چی هر

 شرمنده کردم که ناشکريايی از و شم اروم داد اجازه محمد سکوت

 نگیر خودت به بزرگتری که شما گفتم چیزايی يه بودم عصبانی کردم غلط خدايا

 نبود پیداش کالس داشتن برخالف وامیر بود گذشته روز دو

 میزدناجور شور دلم



 

 

 ؟؟ شده چی يعنی

 نمییاد؟؟ من جوابِ خاطر به نکنه

 نمیگرفت اروم دلم چرا نمیدونم

 بود محمد جواب بعداز مال بود که هرچی

 ؟؟ بکشه خودشو باشه نزده?? چیکارکنم حاال خدايا

 ؟؟ امیر کجايی پس........ میمیرم دلشوره از مدار وای

 شناختم ازدور امیرو قامت گذاشتم دانشگاه حیاط تو پامو تا......بود چهارم روز

 نیومده سرش وباليی زندست که خداروشکر خوب

 میزد حرف ازدوستاش بايکی وداشت بود من به پشتش

 برگشت که گفت بهش چی دوستش دونم نمی که بود بهش چشمم

 وووووووووايیییییییییی

 ؟؟ شده جوری اين چرا اين

 اويزون گردنش وبه بود شده باندپیچی دستشم يه بود کبود امیر صورت تمام

 امیر به زدم زل گشاد چشمای وبا شدم میخکوب درجا که بود هويی يه صحنه اين اونقدر

 رسیدم جلوش جوری چه نفهمیدم اصال

 کنم سالم اينکه بدون

 ؟؟ شدی اينجوری چرا شده چی گفتم؛

 چرخید سمتمون به نگاهشون میشدن رد ازکنارمون که نفری چند که بود وناجور واضح اونقدر پوزخندش

 ؟؟ نمیپرسی چاکت سینه عاشق از نمیری چرا_

 میگی؟؟ داری چی.... چیییییییییییییی_

 بودنه کالسی سابقهءهم احترام به کردم نظر صرف ازشکايتم که بارم اين امینی خانم ببینید_



 

 

 بکشید خط دورمنو میکنم خواهش ازتون بعدازاينم

 ؟؟ شده چی نمیدونم اصال ؟؟من داريدمیگید چی_

 بیاريد خودتون روی به نبايدم که معلومه_

 بدمیشد داشت اوضاع

 برسه سر حراست بود ممکن وهرلحظه بودن شده جمع ها بچه

 کشیدم عمیق نفس يه

 شده خبر چه بگید وحسابی درست میشم ممنون ازتون واقعا پس ندارم خبر هیچی از من شاهده خدا عظیمی اقای_

 وگفت انداخت بهم مشکوک نگاه يه..

 خونه برمیگشتم داشتم کردم صحبت برادرتون با که روز همون عصر_

 زد کتکم میخوردم وتا گرفت يخمو مرد يه که

 بودن شما خواه خاطر که مرحومه ديبای خانم برادر اقا شد معلوم کالنتری ردنمونب که بعدم

 نمیشنیدم حرفاشو ديگه.................... خواستگاری مگه نمیدونم من

 ؟؟ کالنتری بردنشون زده؟؟ امیرو داريوش

 خونهءداريوش سمت افتادم وراه برگشتم میکنم کار چی بفهمم اينکه بدون

 اومدم نمی کوتاه ديگه بار اين

 نمیکردم رها رو قضیه اين ولی میکردم ادمش خودم شده

 برنداشتم گذاشتمو روزنگ دستمو

 بودم افتاده نفس نفس به عصبانیت از

 پیچید جاويد صدای

 کیه_

 مريمم جاويد کنیداقا باز_



 

 

 بازشد تقه با در

 رفتم باال يکی دوتا رو ها پله بندازم نگاه جايی به اينکه بدون قبلیدفعهء برخالف

 بود منتظر در درگاهی تو جاويد

 خانم مريم سالم_

 وپرسیدم گفتم سالم يه لبی زير

 خونست؟؟ داريوش_

 کرد اشاره اطاق به بادست

 زدم داد جا ازهمون

 ؟ کردی قائم خودتو رفتی ؟ داريوش چیه

 اين داشتم ای پشتوانه چه به نمیدونم خودمم) ترسیدی؟ میکنن فرار مادرشون ازدست که کوچولوها نی نی مثل نکنه

 میزدم حرف جوری

 حسابی بودم کرده قاطی

 بريزم خون میخواستم واقعا

 کنه بلند روش دست نداشت حق داريوش ولی بودم شاکی امیر دست از که درسته

 ديدم من که وضعی اون اونم

 چرخونمسرب شد باعث داريوش صدای

 واااااااااااااااای

 داغونن؟؟ چراهمه امروز... بدترازاونه اينکه

 بودن کرده پانسمان ودورسرشو پیشونیش وروی بود کبود چشمش زير

 وارفتم بادکنک يه مثل يهو چرا نمیدونم

 ؟؟ شده قائم ؟؟کی سرت انداختی چراصداتو چیه_



 

 

 اومدم خودم به

 کردم زودجمع پامو دستو

 حقشه.... نندازه راه دعوا خواستمی.... جهنم به

 میزدمش من دوتاهم بودم اونجا من اگه اصال

 زدی؟؟ پسرمردمو چرا وضعیه؟؟ چه اين_

 .... میزدمش اين از بیشتر میتونستم اگه... خواست دلم_

 ؟؟ داشته کار چی تو ؟؟به چرا_

 گفت مسخرگی وبا انداخت پارازيت جاويد

 ......... داريوش اقا خريد بردهءزر رو گذاشته ستد اخه..... بوده کنی کم رو جريان _

 نگفتم بهت هیچی گفتی چی هر بسه... جاويد ببند تو_

 وگفت منو سمت برگشت

 ؟؟؟ چیه دردت ديگه بدی بهش رد جواب نمیخواستی مگه میزنی جوششو توچراداری_

 بود جگرخراش حرفاش زهر هنوزم... دش جمع چشمام تو اشک

 میکرد خون ودلمو میگرفت تصمیم سرخود هنوزم

 گفتم بود گرفته نفسمو راه که بابغضی چکید اشکام

 میکنن نگاه بهم هرزه يه چشم به همه که اينه دردم..... تو سايهءشومه....... تو وجود.....تويی دردم_

 شد سرازير دونه دونه اشکام

 ؟؟؟ بدی ازارم میخوای کی ؟؟تا برنمیداری سرم از دست چرا_

 ؟؟؟ باهامه عمردارم تا تو با زندگی ؟؟؟ننگ شد راحت خیالت

 ازاد ازقفست..بخواب راحت شب برو... میبینن نانجیب يه چشم به منو همه.... بدم تشکیل زندگی نمیتونم ديگه

 به تبديل اشکام...) بخورم تکون سايت زير از مقد يه حتی نمیتونم ديگه که... چیدی باالمو راحت اونقدر ولی...شدم



 

 

 بود شده هق هق

 بالشتت رو بزار سرتو راحت حاال... شدی راضی_

 تا.... داريوش متنفرم ازت....نداره رفتن برای نايی ديگه.... نداره فرار برای جايی ديگه...زندانیته همیشه برای مريم

 کشیدی گند به زندگیمو.... متنفرم ازت عمردارم

 گذاشتی حراج به ابرومو

 کردم اشاره سینم به... منو ابروی

 گذاشتی حراج وبه داری دوستش میگفتی که کسی_

 وبپوسی بمونی ساختی خودت برای که قفسی توی امیدوارم..... نمیبخشمت دارم عمر تا

 باشی داشته راحت شب يه نتونی حتی که شه سیاه قلبت اونقدر.............. امیدوارم

 ررررری بمیییییییییییییرررررررر.... امیدوارم... رمامیدوا

 برم که برگشتم

 بود انداخته پائین سرشو باشرمندگی جاويد

 بود شده عوض حاالنظرم نبودم ناراحت ازجاويد ديگه

 میکرد ازدواج جاويد با نمیکردو لج ما باخودشو دنیا کاش

 کنه خوشبختش راحت میتونست بود مردخوبی جاويد

 گفتم جاويد به رو مومت شقاوت با

 داشتن اسايش مردم حداقل میموند زندون تو اگه... نمیکرديد ازادش وقت هیچ جاويد اقا کاش ای_

 میخريد لعنت خودتون برای فقط اينجوری

 شد دار نم جاويد چشمای که بود اگین زهر قدری به کالمم نیش

 نیست خودش دست.... ازش بگذريد خانم مريم_

 داشت روداريوش شما عرفتم از ذره يه کاش_



 

 

 بشنوم جاويدو يا داريوش جواب تا واينستادم ديگه) نداره وجود چیزی نامردی جز مرامش تو اينکه مثل ولی

 بودم اورده کم نفس بود نشدنی تموم هقم هق

 میشم راهی ازخونش اخرهربارباگريه دوبار اين که سرّيه چه نمیدونم

 داد باد به دودمانمو که..... داريوش وعشقت تو به لعنت ای

 تنفر دوم قسمت

 کرد خطی خط اعصابمو ونالهءترمزا بوقها صدای دوباره

 کنه ارومم بود نتونسته هم بودم کرده داريوش بار که وحرفايی بود گرفته چشمامو جلوی خون

 بگیرم کتک باد به رونف يه دارم جون که اونجايی تا میخواستم

 کرد ترمز کنارم بود بلند ضبطش دوپس دوپس که مشکی 506 يه

 پريدم متر چهار اراده بی که کرد ترمز ناجور اونقدر

 بردارن سرم از دست نمیخوان... نمیشه اينکه مثل... نهههههه

 دادزدم روماشینو کوبیدم ضرب با کولمو

 ؟؟ میکنی غلطی چه داری.... يارو هوی_

 ؟؟ وايساده ادم نمیبینی کوری

 شد شاکی زدنم حرف ازلحن پسره

 شد پیاده کردو باز میخاريددرماشینو تنش انگاراونم

 میگیری؟؟ پاچه چرا چیه_

 شدن جمع دورمون ثانیه ءچند فاصله به مردم

 میگیرن خودت پشت هفت خودتو پاچه_

 داده گواهینامه اشغال تو به نفهمی کدوم اصال_

 عقب یدکش دستشو پسره دوست



 

 

 میگیره نو يخمو خونش میشه چیزيش يه... داره قاطی روانیه طرف بابا بیابريم_

 بودم گرفته جنون

 ولی میگرفتن پیشرويمو جلوی ومدام کنن ارومم میخواستن خانما... ازخودت بدتر ددوست واون خودتی روانی_

 بودم شده ديوونه

 کنه ارشمه نمیتونست کس هیچ که گسیخته لجام ادم يه بودم شده

 پسره سمت وپريدم زدم پس رو چادری خانم يه دست

 برسم حسابت به خودم وايسا مردی.... عوضی اشغال_

 کاپوت روی کوبیدم دوباره کولم وبا دراومدم زنا دست زير از که کردن سوارمی داشتن زور به رو پسرا مردا

 عوضیااااا اشغاالااااا... کثافتاااااا مرده چی هر توروی تف ای_

 خانم؟؟ مريم_

 عقب شد کشیده کولم

 بود جاويد

 ؟؟ میکنید کار چی خانم مريم _

 ؟؟؟ میکردم چیکار داشتم ؟؟؟خداياواقعا میکردم کار چی داشتم... اومدم خودم يه

 داد ياس ناامیديو به جاشو وعصیانم خشم لحظه يه تو

 ؟؟ ام کی من خدايا

 ؟؟ ورمالیدهءدريده پاچه يه شده مظلوم مريم اون چرا

 کارکردی؟؟ چی بامن تو داريوش

 کشوند خودش دنبال کشیدومنو لبهءاستینمو جاويد

 میکردم چیکار داشتم واقعا... باشم ادمی همچین من نمیکردم فکر اصال.... بودم گیج

 کنه وخارم بیاد دهنش به چیزی هر بود ممکن که میزاشتم هرزه پسر يه دهن به دهن



 

 

 میسازه فاجعه وقتها وبعضی... میکنه زائل ادمو فکر تمام خشم واقعا

 شد جاری هام شقیقه کنار از عرق های دونه.... برمن وای.... نمیرسید موقع به اگه.... نبود جاويد اگه

 کرد وسوارم وايستاد خوشکل دسفی کمری تیوتا يه دم...ممنون... قراردادی وسیلهءنجاتم جاويدو که ممنونم خدايا

 کارنکنه مخم میشد باعث وناراحتی وشرم وجدان عذاب

 شد پیاده ماشین واز داشت نگه راه وسط

 شم مسلط اعصابم وبه بشم اروم تاحدی شد باعث هم همون ولی برگشت بعد ساعت نیم حدود شايد

 بود دستش نسکافه مصرف بار يه لیوان دوتا برگشت موقع

 میکنه گرمتون خانم بفرمائیدمريم_

 بزنم حرف حتی نمیتونستم خجالت از

 میشد بلند لیوان از که بخاری به زدم زل

 جاويد اقا_

 دوخت من به منتظرشو نگاه و برگشت

 شد شرمنده بازم چشماش..کرديد تموم درحقم رو برادری... کنم تشکر ازتون زبونی چه با نمیدونم_

 میدونم اتفاقا اين وبانی باعث خودمو هنوزه که هنوز ؟؟من حرفاچیه اين خانم مريم نه_

 نبود اينطور شما وضعیت وحاالم نمیکرد کارو اين وقت هیچ بدزده تاشمارو بودم نکرده کمک داريوش به اگه

 گرفت گلومو بغض..... نبوديد شما اگه نگید اينو نه_

 کرد يرسراز چشمامو سد پشت پرشده اشکايه بعدی اتفاقای واحتمال جاويد فکرنبودن

 چه نبوديد اگه جاويد اقا وای.. بزنمشون میتونم تا میخواست دلم چرا نمیدونم.... بودم شده چراديوونه نمیدونم_

 ؟؟ میومد من سر باليیی

 نکیند گريه.... خونه برمیگرديد وداريد نیفتاده واتفاقی سالمید ببینید....شد تموم چی همه...باشید اروم خانم مريم_

 ...کردم پاک صورتمو.... جلوم گرفت رو غذیکا جعبهءدستمال



 

 

 هستم مديونتون عمردارم تا هرحال به _

 ست نهفته چیزی يه سرشون پشت حتما میدونی که ازاونايی کرد بهم مردد نگاه يه

 ؟؟ میديد جوابمو بپرسم سوالی يه ،،اگه خانم مريم_

 ...حتما بتونم اگه... بفرمائید البته_

 ؟؟ داريد دوست رو عظیمی امیر شما_

 سینش به رد ودست دادم رد جواب بهش بارهاوبارها اومد جلو اول همون از خودش...نه که میگیرم خداروشاهد_

 زدم

 نمیشنید اصال نمیداد گوش ولی

 بودم شاکی کاريش وکتک داريوش جای بی دخالت خاطر به االنم

 برداره سرم از دست که کرد وقانعش اومد محمد پیش روز چهار نهمو وگرنه

 ....بیفته جونش به داريوش که نبود الزم اصال ديگه... بود کرده قبول اونم

 میگم براش وهمهءجريانو میزنم حرف باهاش من بخواين اگه... ؟؟اگه باشه راحت خیالم يعنی_

 بشه تاراضی میارم در دلش از

 داريد ستشدو بگید بهم فقط شما

 بشه نزديک بهش قدمم يه داريوش نزارم که میدم قول

 نبودم جريان در اصال که بود اين خاطر به نکردم کاری پیشم روز چند اگر

 زندان افتاده ديبا داريوش که زدن زنگ کالنتری از پیش روز سه

 سنگ تو اهنین میخ که انگار ولی.... کردم بحث.... کردم دعوا باهاش چقدر من شمانمیدونید...بیاريد سند براش

 نمیدونستم ومن بود نازنین مرد چقدراين....)نبود خیالش عین.... میکوبیدم

 میکردم قبول جاويد درمورد داريوشو حرفای داشتم تازه

 بود واقعی مرد يه جاويد



 

 

 عظیمی امیر به اصال من...قسم فرستاد برام شمارو لحظهءپیش وچند میپرستم که خدايی همون به جاويد اقا نه_

 فکرنمیکنم

 و میگن بهم راجع چیزهايی چه که میدونم خودم

 میچسبونن بهم انگايی چه

 ... گرفت گلومو بغض.... مردی هیچ که کنید قبول بشنوم سرکوفت دارم عمر تا ندارم تحملشو جاويد اقا نه

 کنه نگاه من به نجیب دختر يه چشم به نیست حاضر مردی هیچ_

 معلومه احواالتشون من راغس میان که هم کسايی

 میگفت چی پیش وقت چند خالم میدونید

 رفته کرده ازدواج که داره دخترم يه... مرده وزنش سالشه 43 مرده دارم سراغ برات مناسب کیس يه مريم میگفت

 زندگیش پی

 منو دامنش توی که خالهءخودم حتی...جاويد اقا میبینید... میگرده خوب زن يه دنبال نمونه تنها میخواد مرده حاال

 میکنه نگاه زن يه چشم به من به کرده بزرگ

 میبینه ساله 43 مرد يه توی...و من دواج از مورد بهترين

 داره سنی تفاوت باهام سال 55 که

 پذيرفتم سرنوشتمو من.... جاويد اقا نه

 بشنوم ازدواج از حرفی نمیخوام ديگه

 دانشگاه میبرم هم رينیشی جعبه ويه دستم تو میندازم حلقه يه ازفردام

 بشه راحت خیالشون همه که

 اززندگیمه من قسمت اين.... نزنید حرف بهش راجع ديگه.... جاويد اقا میکنم خواهش.... خانم مريم ولی_

 کردن درستش برام وداريوش دنیا که قسمتیه اين

 برنمییاد کاری کسی دست از هم ديگه



 

 

 شکسته که وسبويی ريخته که ابیِ

 خیابون به نگاهمو و کردم پاک صورتمو بود شده لهیده حرص زور از که کاغذی دستمال با) وجودنداره جبرانی جای

 دوختم ماشین از پر

 ومنورسوند انداخت وراه ماشین ای اضافه حرف هیچ بدون هم چاويد

 تشکرکردم ازش ودوباره ره دوبا شدن پیاده موقع

 ..................مییومد سرم باليی چه نبود اون اگه واقعا

 )داريوش خداحافظ( بیستم فصل

 سالم_ شده؟؟ چی خدادوباره ای...  بود جاويد خانم مريم_ خونه برمیگشتم وداشتم بود گذشته روز اون چهارروزاز

 محل اهالی از نفری دوسه...  نشده چیزی.. ..بديد مهلت خانم مريم نه_... داريوش بازم شده؟؟ چی جاويد، اقا

 باکسی کاری که روزروزش زنکها خاله ازاين امان هههههه اااااااااااااااااهههههههه کردن پچ پچ ردشدنو ازکنارمون

 بگن؟؟ میخواستن چی ديگه واويالاااااااااااا ديدن محل تو روهم غريبه مرد يه که حاال بود سرم پشت حرف نداشتم

 ور دورو به نگاهی يه ؟؟ کنیم صحبت خلوت جای يه بريم میشه خانم مريم_ گفت زناروديد چپ چپ نگاه که جاويد

 سوراخمون داشت که مردم نگاه بین زيرذره که بود ازاين بهتر هرحال به ماشین سمت افتادم وراه کردم

 وبازم میکردم ساساح روهنوز زنا نگاه بیرون زد مون ازکوچه و انداخت وراه ماشین کنیم میکردصحبت

 چی بگید میشه جاويد اقا_ گفتم مارونمیشناسه کسی شد راحت وخیالم کرد رد روکه کوچه تا چند زجرمیکشیدم

 کم هواکم روش روبه ماشینای به دوخت نگاهشو کردو وپارک ماشین میشم خفه ازاضطراب خدادارم ؟؟به شده

 اومدم خودم به جاويد باصدای بشنوم سرم پشت رو هاحديث و حرف و برسم دير نداشتم دوست میشدو تاريک داشت

 نگاهم هنوز برمیگرده؟؟ داره داريوش کرد پردازش به شروع مغزم امريکا برمیگرده داره داريوش..... خانم مريم_

 داد رو نامه پاکت يه پشت صندلی واز شد خم بدم شما به تا داده من به هم نامه يه_ بودم بقیش منتظر بود جاويد رو

 اگه میشه راهی دوازدهءظهر پروازساعت با وگرنه میمونه جوابتون منتظر فردا تا بگم شما به گفت اينوفرستادو ستمد

 بخونید رو نامه خودتون_ چیه؟؟ ؟؟منظورتون جوابی چه_) باشید پیشش ده ساعت از قبل بايد بديد جوابشو بخوايد



 

 

 شرکت پس از تنهايی به علی بله ولی داره نظرشما به بستگی_ برگرده؟؟ میخواد واقعا يعنی_ نوشته توش رو همه

 شما خاطر به وقته چند اين...  که میدونید خودتون خوب... هم داريوش گفته داريوش به که وقته خیلی برنمییاد

 شماست جواب از بعد برای اين گفتم البته برگرده ومیخواد گرفته تصمیمشو حاال اينکه مثل ولی بود شده موندگار

 يعنی افتاد راه خونه سمت وبه انداخت وراه ماشین میره........ وگرنه هیچ که برسونید بهش خودتونو ده از قبل تا اگه

 حرف درست که جاويدم اين ااااااااااااهه ؟؟ کارکنم چی براش بايد من ؟؟ داره ربط من به تصمیمش میگه که چی

 ....خانم مريم_ گفت شدن پیاده موقع بودم درگم وسر کالفه خونه به تارسیدن خبرشده چه بفهمه ادم نمیزنه

 پشت من بگیريد که تصمیمی هر باشید ومطمئن ش داريو برای ،هم شما برای هم مهمیه تصمیم اين بکنید فکراتونو

 حرفی اينکه بدون شماست دستای تو هءداريوشايند و زندگی فکرکنید خوب میکنم خواهش دارم وهواتونو سرتونم

 دستام تو ايندهءداريوشو که چیه چیه؟؟ نامه اون توی بدونم میخواستم فقط شدم وپیاده کردم خداحافظی بزنم

 .......نکنم بازش نباشه منتظرم توش خوبی چیزی شايد کنم؟؟ بازش بودم مردد رومیز گذاشتم رو نامه میزاره؟؟

 وبلیط طرفم يه توودنیا عکس رومینوسیم نامه اين دارم که وقتی سالم میکنم بازش.... رفتمگ ان يه تو تصمیممو

 بگیری تصمیم رفتنم توبرای که نوشتم رو نامه اين میرم دارم گفته بهت جاويد که میدونم ديگم طرفه يه هواپیما

 يه که نفهمیدم وقت وهیچ کردم رشتکرا مدام که بود اشتباه يه من زندگی همه میفهمم میکنم نگاه گذشته به وقتی

 من اره حماقته.... نیست اشتباه يه ديگه کنی می تکرار و اون ودوباره دوباره که وقتی اشتباهه اول ر با برای اشتباه

 حماقت زنکردم با لب محمد از زودتر که کردم حماقت نگفتم بهت عشقمو اول روز از که کردم حماقت کردم حماقت

 روزتومثل اون ی حرفا کردم اسیرت...... که کردم حماقت....  کردم ناراحتت....  دادم ازارت.. . دزديدمت که کردم

 بیشتر دردمو گفتی که ای کلمه هر وبا کشید بیرون بودم توش که رويايی از منو که بود صورتم تو محکم سیلی يه

 رو عادی زندگی ءيه اجازه کردم صیبتون قفس وجاش گرفتم ازارديتو کردم بد بهت همیشه.... کردم بد من اره کرد

 خودم نظر از.... بديهام تمام...  کارام تمام بدون ولی کردم بد من نشوندم پیشونیت رو رو هرزه ومهر گرفتم ازت

 وزنجیر قول شد عالقه اين و تو زندان شد عشق اين که ببخش ببخش دردناک عشق اين خاطر به منو بود تو به عشق

 نمیشدم عاشقت کاش ای وببینم بعد روز طلوع نمیخوام حتی که م متنفر تو به عشقم واز خودم از قدری به تو پای به



 

 

 افتاد نمی نمناکت چشمای اون به نگام وقت هیچ کاش ای بشم عاشقت تا نمیشدی دوست دنیا با وقت هیج کاش ای

 با میخوام ازت ،، دنیا ،،،برادر ديبا کمال ،،،پسر ديبا داريوشِ من..........  ببخش منو اسیرشد قلبم.......و افتاد ولی

 جز من عشق فهمیدم بودکه تو رفتن بعداز بخشیدی همیشه طورکه همون ببخشی منو مهربونت قلب و بزرگواريت

 ناخواسته ولی نمیخواسمتم و شکستت...  تو ناراحتی...  زجرتو من نداشت تو برای ای ديگه چیز وعذاب حسرت

 کنم وباور باشم خیال خوش که دارم دوست میرم جا اين از صبح دوازده ساعت فردا یاتهمهءسخت برای شدم دلیلی

 همیشه ومثل پیشم برگرد میکنم خواهش مريم میشی رفتنم از مانع که ببینم می رو تو فردا وصبح بخشیدی منو که

 ديگه بار يه بزاری که اينه وازت خواهشم تمام بشم نابود نزار اين از بیشتر ام مرده مَرد يه تو بدون من ببخش منو

 و ببخشی منو نتونستی اگه ولی نیايی ممکنه واينکه کنم فکر فردا به حتی نمیتونم نمیتونم کنم حس و بودن تو با طعم

 مثل کسی که کن فراموش داشته وجود زندگیت تو نامی داريوش که کن فراموش...  کن فراموشم پیشم برگردی

 ديگه باش ومطمئن برس زندگیت وبه کن فراموش توشده بزرگواری مديون دتااب و کرده وخراب زندگیت من

 نمیدونم... انفجاره درحال مغزم بگیره ت از و اسايشت بیخودش وغیرت مزخرف اخالق با که نداره وجود داريوشی

 باشی فراری من قفس از تو شايد مشتته تو من زندگی که ای تو بار اين اِ عهدهءتو به تصمیم ولی.  میاد پیش چی فردا

 به که بديهايی تمام خاطر به وخودمو بکشم زجر و بمونم تو عشق زندون تو تاابد که ودارم اين آرزوی من ولی

 برای هرروز که باش ومطمئن کردی خودت مديون همیشه منو بزرگواريت با که بدون اينو کنم شکنجه توکردم

 .....همین ديبا داريوش والسالم باشی داشته خوبی زندگی ستیه هرجا که امیدوارم و میکنم دعا تو وموفقیت سالمتی

 احساس و عقل دوراهی بین کردم شروع ازسر وبازم خوندم دفعه ده از بیش شايد رو نامه خداحافظی بی همیشه مثل

 که کنم زندگی مردی با نمیتونستم..... نه میکرد منعم مدام عقلم ولی میزد داريوش خاطر به قلبم بودم کرده گیر

 وفکر رفتم وراه شب تمام++++++++++++++  میده ازار رو همه ازحدش بیش غیرت با که بامردی نداره روحی ثبات

 بیدارم شب از م محمد حتی کردم فکر بازم.....و شب سیاهی به زدم زل و کردم وفکر کردم متر اطاقمو کردم

 ها ءموقع بقیه با بار اين که نمیدونست ولی بود عادی براش ها بیداری شب اين نیاورد خودش روی به ولی شدبیدار

 نبینمش ديگه تا میرفت........... میرفت همیشه برای میرفت داشت داريوش بار اين داره فرق



 

 

 بود صبح هفت انداختم ساعت به نگاه اومدم خودم به که بود شده هواروشن ++++++++++++++++++++++++++++

 منو دو اين نبرد و بودن واستاده هم روی رودر وقلبم عقل نبود راحتی تصمیم بودم موت به رو واسترس بیحالی از

 هشت موندن طاقت دلم ونه داشت رفتن ياری پاهام نه میشد سوراخ داشت معدم خیال فکرو از بود دراورده ازپا

 ساعت شمار ثانیه به بودم زده وزل بودم شده جمع تختم روی بردارم قدم از قدم نمیتونستم بازهم.....و شد صبح

 وبازهم شد نه ساعت میکوبید توسرم پتک ومثل میچرخید مغزم تو شمار ثانیه های ضربه صدای ديوار روی

 میشد سردنیا اون راهی چمدون يه با که بود داريوش چشمام پیش.....  ولی بود ساعت به نگاهم.... نمیتونستم.....

 راه باهاش اگه که بگم بهش داشتم دوستش همیشه که بگم بهش نمیتونستم حتی من و میرفت داشت چشمام جلوی

 هنوزه که هنوز که بگم بهش باشم درکنارت نمیتونم ولی.... بخشیدمت که بگم بهش بود دلم بخاطر اول اومدم می

 تحويل چمدونشو داره حاال.......... وربع ده..... اههفرودگ راه تو حاال اشکی وچشمام شد ده ساعت دستاشِ تو قلبم

 فکر اينکه برخالف میبینم قلبمو رفتن ودارم موندم اينجا که منی منه دنبال خداچشماش وای.......... ونیم ده میده

 ساساح نبینمش هرگز ممکنه وديگه میره داره میدونستم که حاال ولی داريوشِ به نسبت تنفر از لبريز قلبم میکردم

 روی شمارساعت دقیقه بگیره پس دلشو تا میزنه دری هر به ومدام گذاشته جا جايی دلشو که داشتم و پناه بی ادم يه

 وپناهت خداپشت داريوش ديدار امید به....  شد تموم بستم چشمامو ايستاد ازحرکت زمانم انگار وايساد يازده

 راهیش تو با که پارم پاره قلب مراقب هم تو برگردی تو ات باشم مواظبش میدم قول موند من پیش قلبت که میدونم

 بود رفته داريوش) داريوش بدون روزهای( ويکم بیستم فصل==============================  باش کردم

 هیچ وديگه بود رفته نبود من وجبی يه تو داريوش ديگه.........  که تفاوت بااين بود شده شروع تکراريم وروزای

 قلبم تو خالیش جای ءروسرم سايه بدون.... وجودش بدون.... بود ه شد داريوش بدون روزهام نداشتم ازش خبری

 هیچ وقدرت اعتماد همه ازاون ديگه دارم ارزش براش بفهمم تا نبود ديگه بشه غیرتی برام نبودتا ديگه میزد فرياد

 بله_ امینی؟؟ مريم.... خانم سالم_ چیپست بازکنید_ بله_ دروزدن زنگ داريوش ازرفتن بعد دوروز نبود خبری

 هولکی هول امضارو بود کلفت رنگ زرد بستهءپستی يه رو اينجا امضاکنید يه داريد نامهءسفارشی يه_ هستم خودم

 افتاد توش از ساده کلید دسته يه همه از اول کردم بازش ؟؟ داريوشِ ادرس اينکه دوختم فرستنده به ونگاهمو کردم



 

 

 که همونی خودشه بود اشنا برام محمد خط دست چک بیرون کشیدم حرکت بايه رو بقیه ؟؟ یهچ ديگه اين بیرون

 من برای ؟چرا ديگه چیه اينا اخه...  بود خونه سند يه بعدی نکرده؟ خرجش چرا چی؟ يعنی بودم داده بدهیم برای

 يه مال انداختم سند به نگاه يه بود بعید داريوش از بود؟ گذاشته سرکارم ؟يعنی نرفته هنوز مگه راستی ؟ فرستاده

 خونه اين پام رو افتاد نامه يه که میزدم ورقش داشتم بود داريوش خود سند مالک بود تهرانپارس تو ءصدمتری خونه

 که درکارنبود ازدواجی ولی کنم نامت به مهريه عنوان به میخواستم خريدم افتادم ت باها ازدواج فکر به که وقتی رو

 میکنم نامت به رو خونه اين مهربونیا واون سختیا اون تمام خاطر به میرم که حاال بدم یپیشکش بهت بخوام

 خونه کردم يقین که افتاد برام کننده ناامید بدو اتفاق هزار هزارارن ازخرديدنش بعد...  نبود من برای خونهءخوبی

 میتونی که هست هم نامه وکالت يه سند کنار بود تو برای بفروشمش نمیتونستم طرفم يه از ولی نیست قدمی ءخوش

 خونه در به چشمام بگذره ازم و ببخشه منو محمد جوری اين شايد برگردوندم محمدم چک کنی خودت نام به سندو

 میرم مريم متاسفم رفتارم با القماخ با کردم نابود وخودم چیز همه میفهمم میرم دارم که حاال نیومدی ولی شد خشک

 امیدوارم بوده عاشقت روزی من مثل کسی که کنی وفراموش ببخشی منو که وامیدوارم باشی داشته خوبی زندگی که

 سالم بی بازم ديبا داريوش تو همیشگی عاشق باشی موفق ادامهءزندگیت وتو بشن باز خنده به لبهات اين از بعد

 خودش مديون منو میخواد ؟؟ چیه اينکارابرای ؟؟؟ چیه ديگه خونه ؟؟؟اين وکرد ينکاراا چر همیشه مثل وخداحافظی

 میخوای کی تا داريوش ه اَااااااااااااااههههههههه ؟ روببینم ها اين رفتنش بايدبعد االن چرا ؟ نگفت ابهم چر اخه ؟؟ کنه

 چشمم دفعه کدوم... نمیخوام رو خونه اين من بزاری؟؟ شده انجام عمل تو منو میخوای کی تا کنی؟؟ متعحب منو

 دوم قسمت کنی مشغول فکرآدمو بلدی همیشه داريوش تو ازدست امان باشه دفعه اين که بوده دنیا مال دنبال

 ای شماره نه بگم چیزی محمد به میتونستم نه ؟؟؟ کنم کار چی اينارو....  بودم حیرون داريوش بدون روزهای

 به خونه ورداشته پسرهءديوونه بپرسم داريوشو اينکاره دلیل وازش ببینمش روزی يه هک بودم امیدوار داشتم ازجاويد

 قرض و پول اون خوب ؟؟؟ برنداشت و چک اصالچرا میخوره؟؟ دردم چه به خونه اين اخه........ خنگ کرده نامم

 مسئله منم نبود پیداش که هم جاويد کارکنم؟؟؟ چی حاالمن........ دستش از بودم شاکی میگرفت بايد حاالم بود داده

 ای ديگه کس میخواستم اگه افتادم ام ياداِيده دکه بو گذشته هفته دوسه جاويد ديدن از بعد به کردم روموکول



 

 

 يه و شیرينی جعبی يه وبا سفیدخريدم ساده حلقه يه...  نمیشد ی اينجور...  میکردم اساسی فکر يه بايد نشه مزاحمم

 وشیدای واله قضا واز بود من کالسی هم که موسوی سپیده میکنم ازدواج دارم که کردم ماعال همه به زنک گول لبخند

 خشمناکتر عظیمی امیر نگاه نمیشد خوشحال انقدر د میبر ءنوبلم جايزه اگه که کرد ذوقی چنان بود عظیمی امیر

 جعبه ويه مرگ مکش ندلبخ يه با ومن بود نگذشته خواستگاريش از هم هفته سه... داشت حق بود شده تر وبران

 بود شده باز سپیده برای راه حاال میبريد پخ پخ سرمو میتونست اگه میدادم همه به ازدواجمو خبر داشتم شیرينی

 موقع صورتتو اختیار بی که اونايی از بود نچسب حد از بیش فقط... نبود بدی دختر میگشت امیر ور دورو ومدام

 اين اومده سرمن باليی چه نداشت خبر هنوز حداقل شد خوب امیر برای لحاظی يه از شايد میکنی جمع ديدنشون

 لطفی چه کارش اين با میدونست کاش شد خیر وبانی باعث ناخواسته داريوش بود بهتر هردومون برای جوری

 ... سینم رو گذاشتم دستمو اورد درد به قلبمو يادداريوش)  خواهد اگرخدا خیر سبب شود عدو چو( کرده درحقم

 نمیدونم هنوزم حتی بود شده تر وخالی تر خالی سینم حفرهءتوی بود کرده عادت وقت وبی وقت دردای اين به لبمق

 به رو حرفا واون باشم سنگدل اونقدر تونستم طور چه داد دست بهم روز اون تو طور چه شقاوت و سبعیت همه اون

 داريوش عشق جايگاه قلبم مگه ؟؟ نداشتم تشدوس من مگه...  کنم مرگشو ارزوی تونستم طور چه بزنم داريوش

 اونی ؟؟؟ شدم معرفت بی نامردو اونقدر چرا ؟؟؟ شدم اونقدرخودخواه چرا کردم؟؟؟ عمل اون مثل منم چرا نبود؟؟

 پس ؟؟؟ شدم ظالم اونقدر طور چه ؟؟؟ بیرون کردم پرتش اززندگیم طور چه رنجوندم؟؟ طور چه بودرو زندگیم که

 چرا بودم شده گسیخته لجام اونقدر چی برای لحظه اون وتو روز ان نمیدونم واقعا نمیدونم،......... .. حرفا اون پس..

 چرخش بود شده زندگیم++++++++++++++++++++++  ؟؟؟ برونمش طور اون تونستم طور چه کردم؟؟ نفرينش

 تغییر بدون مسیرم بود دهش گرم ودانشگاهم درس به سرم عشق بدون تغییر بدون هیجان بدون هفته سرانجام بی

 میکرد حل خودم تو بیشترازقبل هرروز منو که تکراری همیشه روال يه تو بودم افتاده بود خونه به دانشگاه مسیر

 جريانه ديدم ماه چند از وبعد جاويد که باری اولین داريوش بدون روزهای سوم قسمت ====================

 که نداشت رسی دست اونجوری هم علی به نداشت خبر داريوشم از حتی بود خبر بی اونم پرسیدم و وچک خونه

 و چک بهتره کنه قبول اون غیر رو چیزی که محاله ديگه زده حرفی اگه داريوش میگفت ولی بپرسه ازاون بخواد



 

 

 برم وسند خونه او سمت نمیتونستم که من.....  میشد مگه لیو بزارم احترام داريوش نظر به و کنم قبول سندو

 میدم پس و وامانتیش برمیگرده داريوش روزی يه که امید اين به کردم قفل و ودرش کمد تو گذاشتم و هرجفتش

 کمی دسته هم محمد میکرد حرکت تغیر بدون بودو افتاده ثابت دور يه رو زندگی نمیرفت پائین ما گلوی از پوال اين

 بدون نو وروزهامو نمییومد کدوممون هیچ رولب خنده ديگه بود گرم وکاسبیش کار تو سرش اونم نداشت من از

 دخترای سرکالس اومد ذوق وکلی شیرينی جعبه يه با سپیده که بودم شیشم ترم يادمه سرمیکرديم خاصی اتفاق هیچ

 کنی شوهر میخوای_.... اول دسته خبرهای اره_ خبريه؟؟ نکنه چیه؟؟ برای شیرينی.... سپید_ کردن دورش کالس

 - عظیمیه؟؟ امیر حتما ناقال ای_... میشناسیدش همتون اره_ ؟؟ میشناسیم ما_...  اشنا_ هست؟؟ حاالکی.. اره_ ؟؟

 نداشتم حسی هیچ بودم روز اين منتظر که بود وقت خیلی چرخید سمتم به نگاهها زد لبخند ويه شد سرخ سپیده

 خوب نبود اين غیراز امیر حق بودم خوشحال واقعا براش نجیب دختر يه با نرمال زندگی يه.... ودب همین امیر لیاقت

 خودمم که شیرين لبخند يه وبا کردم بلند سر وکرد لطف اين من و خودش به بخواد اينکه بدون داريوش که شد

 وسوژه برگشت ها نگاه داشتی تشولیاق شی خوشبخت ايشاهلل... جان سپیده تبريک_ گفتم ارومه حد چه تا میدونستم

 بود سپیده منتظر که ديدم امیرو ازکالس بعد شد خیر به ختم هم قضیه اين خداروشکر پريد دستشون متلکهااز برای

 خوبی زوج میداد نشون امیر تواضع همه واون سپیده چشمای تو عشق همه اون شدم خوشحال واقعا باديدنشون

 مثل امیر شد حمله حال گربهءدر يه مثل وچشماش شد عوض سپیده نگاه ظیمیع اقای سالم_ شدم نزديکشون میشن

 دختر سپیده عظیمی اقای میگم تبريک_ بود نجیب مرد اين چقدر کرد محجوبی وسالم پائین انداخت سرشو سابق

 اقلحد میشد راحت خیالش اينجوری وبرگشتم گفتم ای اجازه با بشید خوشبخت امیدوارم... باشید مراقبش خوبیه

 رنگ زندگیشون اينجوری نباشه دنبالم چشممش ديگه اينکه بدم انجام امیر خوشبختی برای متونستم که بود کاری

 بودم تنها منِ بازم داريوش بدون روزهای چهارم قسمت میرسید سرانجام به سپیده عشقِ همه اون وبا میگرفت

 ترازهمیشه خالی قلبم تو داريوش جای که میفهمیدم بیشتر هرروز ومن میگذشت ثابت دور يه با زندگی تنها ومحمدِ

 به عشقی چه با جاويد نمیدونید رفتم ومادرش پدر ديدن وبه گرفتم ادرس بارم يه...  میديدم جاويدو وبیش کم ست

 پرستار مردوزن يه بااينکه.... نبود چیزی کم بودن وناتوان مريض واقعا....  میگفت راست میرسید پیرمردوپیرزن اين



 

 

 بايد هم کارشونو کوچیکترين که ازاونايی بود ناجور خیلی که باباش وضع بود سخت بازم میکردن کمک شبه

 بیچاره نشدم حالشون وکمک سرنزدم بهشون حاال تا چرا که شدم شرمنده واقعا ديدنشون بعد بدن انجام ديگران

 نمیشناخت رو وادما بود گرفته الزايمر مادرش ورنجور بیمار پدرومادر اين بود شده همهءزندگیش دنیا بعد جاويد

 دنیا از کم وکم میشناختم جاويدم روی اون داشتم حاال سوخت جاويد حال به دلم چقدر جاويدم زن من میکرد فکر

 باجاويد بود فهمیده ديگه محمدم داده؟؟ تغییر ادمو همه اين زندگی گانش بچه کار بااين چرا که متنفرمیشدم

 اينا بود عجیب برام میکنه صحبت باهاش وداره نشسته محمد کنار که وديدم جاويد خونه شتمبرگ که بار يه درتماسم

 کرده تعريف محمد وبرای جريان تمام جاويد میدادن قرض بهم ای وقلوه دل چه حاال میدزدن تیر وبا ءهم سايه که

 چک اينکه از ورفته گذاشته من تیراح برای هم حاال و بوده عاشقم داريوش ازاينکه....  وداريوش رابطهءمن از بود

 باهاش میتونستم حاال شدم تر سبک میدونه چیزو همه محمد فهمیدم وقتی....  زده نامم به خونه يه و برگردونده منو

 نمیکرد فکرشو اصال... بود عجیب براش.... بگیره خونه اون برای تصمیم يه بخوام ازش میتونستم حاال....  بزنم حرف

 صبر بايد بود همین اونم نظر خونه و چک درمورد کنه نامم به خونه بخواد که باشه حد اين به تا ش عالقهءداريو که

 رابطهءمحمد نمیخورد ما درد به پول واون خونه اين صورت درهر کنه روشن وتکلیفشونو برگرده داريوش میکرديم

 هنوزه که هنوز جاويد بیاد کنار هاش با بود تونسته و بود وبخشیده جاويد حدودی تا و بود شده ربهت جاويدم با

 ادامه همسايه درو حرفای میزد سر همون وبه داشت هوامو مدام... حس همین خاطر وبه میدونست مقصر خودشو

 وبارها بارها گرفت رو ايهدروهمس دهن جلوی نمیشد ديگه مییومد سرزدن برای جاويد که وقتايی مخصوصا داشت

 داشت قیمت چقدر محلی همچین تو اونم کلنگی خونهء متر هفتاد مگه ولی بفروشه رو خونه که بود کرده قصد محمد

 يادگاری نمییومد دلمون بازم میخواستیم که چقدرم هر درضمن بخريم باهاش ءبهتر خونه يه بتونیم که

 تو که.......... ايرانی زنک خاله مردم اين از امان ولی نداشتیم کارکسی به وکاری سرمیکرديم بفروشیم پدرومادرمونو

 سرش چادر نگاه میگفتن.... بودم چادر با بود سرت پشت حرف بازم میکردی کاری هر بود وفراون فت محلهءما

 شب تا صبح از که داداشه شده سرخود دختره ديگه همینه میگفتن.... بودم بامانتو بپوشونه کاريشو گند که میکنه

 ديقه به دم يارو که شده صیغه رفته حتما میگفتن.... يومد می جاويد میکنه غلطی چه داره نیست معلوم بیرونه



 

 

 خونه میاد دير شبها که بنده اخور کدوم به سرش پسره نیست معلوم میگفتن.... يومد می دير محمد اينجاست

 امیر خواستگاری بعداز تقريبا+++++++++++++++++++  مردم حرف از امان امان فف اووووووووووووووفففففففففف

 نقص يا...  مطلقه يا بود مرده زن يا مییومد هرکی خونهءمانزاشت تو پاشو ای ديگه حسابی و درست ادم هیچ عظیمی

 دور يه خواستگاری هر از بعد اوايل....  اخر تا بريد خودتون..... يا بود ترشیده پسر پیر يا....  عقیم يا داشت عضو

 .... روز نصف به شد تبديل بعدم....  روز دوسه شد هفته يه اين کم کم بودم دپرس هفته يه وتا داشتم خونی نوحه

 دختر يه کردن فراموش همه ديگه که مینداختم راه وقال داد اونقدر و میکردم بیرونشون در از لحظه همون که بعدم

 باسکوت ووقیح بود دريده بايد...... بود همین ها محله نجوراي تو زندگی مدل نداره شوهر که هست خونه اين تو

 که ديدم وقتی نگرفت لقمه برام کس وهیچ کردم پیدا ارامش جريان بعدازاون نمیشد حل مشکل زيری وسربه

 وبرای باشم موفق درسام تو میتونستم جوری اين حداقل....  درسم به چسبیدم ارزو يه مثل شده برام عادی زندگیِ

 میکردم قبولش بايد بد چه خوب چه بود سرنوشتم اين کرد نمیشد کاری بشم کسی خودم

 موندم من سال پنج ازتقريبا بعد شد تموم درسم داريوش بدون روزهای پنجم قسمت =====================

 میبودم محمد ربا سر بايد تاکی...  بودم کار دردنبال به در نداشت ارزش دوزارم که لیسانس مدرک اسم به برگه يه و

 کارمرتبط دنبال اوال... کار از دريغ ولی بود شده بزرگه داداش که نداشت گناهی میکرد ازدواج بايد باالخره اونم ؟؟

 اصال ش ايکا ولی بودم راضی هم گری منشی به حتی.  نبود بازم..... بودم ديگه کار دنبال بعد.  نبود.... بودم رشتم با

 دودستی بايد و ءحقوقمو همه چون برم دنبالش صرفید نمی اصال که بود کم حقوقش ر نقداو يا.... نمیرفتم دنبالش

 و وايسم کاری اضافه ساعت يه عصرهاهم گری کارمنشی درکنار داشتن توقع صابکارها ياهم ءراه کرايه بابت میدادم

 ادمو تاپائین باال از چنان رفتیمی مصاحبه برای وقتی.... بیشرفا نمیکشیدن خجالتم بدم اقايون به متنوع سرويسای و

 میگفتن و وظايف لیست....... میشستی دلشون به اگه بعدم وايساده جلوشون لخت میکرد فکر ادم که میزدن ديد

 اگه که( جمله اين وبا میکردن دکت...... نمیشدی واقع پسند مورد که اگرم زدن الس به میکردن شروع واخرسرم

 تا صبح وپیکر در بی تهرون اين تو نبود کار المصب میکردن اوتت محترمانه) یممیزن زنگ بهتون خودمون بخوايم

 ولی بردارم شونهءمحمد رو از کوچیک بار يه بتونم بودمکه جرئی درامد با کار يه دنبال و میکردم متر خیابون شب



 

 

 ، خونه بودم برگشته زتردرا پا از وودست وتشنه خسته ومن بود محمد پیش اتفاق برحسب جاويد که روز يه .........

 جور برام وحسابی ودرست مرتب کار يه وقت دراصرع که داد قول تموم بزرگواری با جاويدم....  شد کار از حرف

 اگه بودم شده جمع خاطر ازجاويد مدت اين تو میکردم ابرهاسیر رو...... میگی منو ولی بود هم تو قیافهءمحمد کنه

 کی نبود مهم بودم کار ودنبال میکردم پر فرم که جاهايیِ همون از يکی اينم کنه فکر نبودم مقصر من ناراحته محمد

 محمد برای باشم خرجی کمک و وايسم خودم پايی رو يکم تا... وحقوقش بود کار مهم کنه جور کار برام میخواست

 ================= شیم راحت فضول مردم واون اشوب پراز محل وازاون نیمک جمع پولی يه میتونستیم شايدم

 که اون ؟؟؟ کنه پیدا کار نتونسته اصال شايد میگفتم خودم پیش میشدم ناامید داشتم کم وکم بود گذشته هفته يه

 ازحد بیشتر ازش که نمیشه.... ادمه اونم.... ها داری مردم از هايی خواسته چه کنه کارپیدا برام حتما نخورده قسم

 وطبق کردن پر وفرم خوردن حرص کامل دور يه از بعد که...  شنبه پنج روز عصر.... تعجب درکمال ولی داشت توقع

 حسی يه ديدم محمد درجوار لبش رو وگشاد گل لبخند يه وبا جاويد خونه برگشتم دادن رو ها تیکه جواب معمول

 دل لبخند همون با جاويد بخونم نمازامو تمام بعد به ازاين میدم قول شهب جور نوکرتم خدا ای شده جور کارِ میگفت

 خودش شرکت تو ؟؟ کجا اونم کرده پیدا کار هههههههه بعععععععععععللللللللللللل که داد بشارت کنکش خوش

 فکرشوکن بقلش تو بپرم بود مونده کم ذوق از شرکتش حسابداری تاحدی و گری منشی ؟؟؟ کاری چه اونم

 ديدنی قیافهءمحمد کنم بارونش ماچ میخواستم مشتی داش سیبیل اون و وهیکل قد اون با که بودم چقدرخوشحال....

 جاويد توشرکت بود قرار که حاالم بود خورده توحالش کلی کنه پیدا کار برام جاويد بود قرار که همین.....  بود

 مغازهءفکستنی اون مگه اخه بدهکارنبود حرفا ناي به گوشم من ولی خوردش عسلم من يه با نمیشد ديگه کارکنم

 سروسامون وقت اينهمه از بعد بخواد هم رو زندگی خونه خرج هم بده رو جا اجاره هم بخواد که میاورد در چقدر

 واخرسرم زدم دو سگ کار دنبال چقدر هر بسمه نره در دستم از که ومیچسبم کار اين وسفت دودستی شده بگیره

 همه مدت تواين وايسه جلوم نمیتونه که شد دستگیرش اول همون محمد+++++++++++++  اولم سرجای رسیدم

 پیدا کار يه میخواستم بدهکارنبود حرفا اين به گوشم من ولی شم پیاده ازخرشیطون که بود کرده وانتخاب ر راهی

 از داريوش بدون ایروزه ششم قسمت درس بعد..... کار اول ولی بدم امتحان ارشد برای وقتم وبعدازچند کنم



 

 

 ازخدا محمدم خونه میرسید ام جنازه که بود ودشوار سخت برام کار قدری به اول روزای شد شروع کارمن شنبهءبعد،

 خونه خرج پس از خودم من.... نمیخواد کن وولش بیا سخته کارش بودم گفته بهت که من(  میزد غر مدام خواسته

 داشت پا يه من مرغ... نه ولی خودم نسبت بال البته میخوند خر گوش تو ياسین مدام...  خالصه و) میام بر زندگی

 يعنی بود سخت حسابداری جورايیی يه وهم بود گری منشی هم کارم وايمیستادم خودم روپاهای بايد نبودم بیا کوتاه

 که کردم کاری گند اونقدر اوايلش من سراغ مییومد راست يه داشت کاری هر کی هر بودم فرانسه آچر تقريبا

 اومد می هم وقتايی يه..  هیچی نمیشد که عصبانی جاويد ولی بود کرده اخراجم حاال تا صددفعه بود ای ديگه هرکس

 خالی وقتم برسم کارا به حدودی تا ومیتونستم بودم افتاده جا تقريبا ماه يه از بعد میکرد برطرف وايرادامو کمکم

 همه به جهت بی بیخودو خونه تا که بود اونقدرشیرين برام حقوق اولین نبود اومده کنار باهام هم وبقیه بود ترشده

 اگه حتی میکنه حس دنیا تو که چیزیِ ترين شیرين ادم رنج دست اولین که واقعا..... داد مزه خیلی میزدم لبخند

 بودم خوش الکی شدم ومجنون ديوونه که انگار جاداره چشمت رو پس کشیدی زحمت بابتش بازم باشه چندرغاز

 .... محبتش پاس به جاويد برای يکی کردن کادوشون دادم سلیقه وبا خريدم عطرخوشبو دوتا برگشت موقع ديگه

 گیر از دست که شايد خريدم براش گلم يه بود شاکی دستم از هنوزه که هنوز که.... اخمالو محمد برای هم يکی

 ازم میخواست که القلب قسی جاويد اون که میکرد کرشوف کی هردومونه نفع به کار اين که کنه قبول و برداره بازی

 مالی بد شرايط ماروازاون و جورکنه کار وبرام بشه خیر باعث حاال بود کرده يکی به دست داريوش وبا بگیره انتقام

 ومخارج وخرج خونه خريد صرف محمد درامد تمام شدمی تر واروم تر اروم محمد میگذشت که هرماه بده نجات

 نکرده خدای اگه که بود راحت خیالمون جوری اين اندازمون دفترچهءپس به میرفت راست يه منم ودرامد میشد

----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - نکنیم دراز جماعت نامرد جلوی دستمونو تا هست کنار پولی يه حداقل بیفته اتفاقی

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

--------- د بو کتاب حساب موقع که ماه اخر بودم شده وارد کارا به وخوب بود گذشته ماهی سه - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------- 

 راحتتر روکارا میتونستم میکردم جمع وحواسمو میرسیدم کارا به خوب ماه اگرتوطول ولی.... میشد تر شلوغ سرمون

 ءداروههای کننده وارد يعنی بود همون جاويد کار.... چیه به چی که نمیگرفتم گوگیجه هم ماه اخر و بدم سامون



 

 

 انباردار اگه وهم تلفتنا جوابگوی وهم منشی وهم بودم حسابدار هم که منم ايرانی شرکتهای به وعرضهءاون خارجی

 کار وقتی چند يه میخواستم درمیاوردم وپول میکردم کار تراکتور عین خر بالنسبت......  وخالصه داروها تحويل نبود

 ای کاره خودم وبرای بدم ادامه رشتمو میخواستم هنوزه که هنوز کنم شرکت ارشد روونترشد دستم که وبعد کنم

 ينکه جزا بیفته مدت اين تو که نبود خاصی اتفاق گذشت ديگم سال يه===========================  بشم

 نداشتیم داريوش از خبری هیچ جاويد ،نه من نه کردم ازدواج که بودم گفته همه وبه مینداختم حلقمو سابق ثلم

 میتونستم بهتر بودوحاال راحتترشده برام نبودنش درد زندست؟؟؟ يا مرده اصال ؟؟؟ چیکارمیکنه داره نبود معلوم

 بودم باهاش عمر يه انگارکه میکردم دقت خوب یوقت ولی... بودم درکنارش سال يه اسما کنم تحمل خالیشو جای

 کردم گم رو چیزی يه نیست که وحاال

 )نازنین( دوم و بیست فصل

 محمد نخ تو بودم رفته که بود ای دوهفته يه

 بود شده عادی غیر و مشکوک اونقدر اواخر اين

 میافته اتفاقايی يه وداره هست خبرايی يه میفهمید سوت سه تو کسی هر که

 میرسید خودش وبه زدمی تیپ

 میکرد وراست چپ وموهاشو بود ائینه دم مدام

 نگوووووووووووووو ديگه ادکلنشوکه بوی

 پرمیکرد رو خونه تموم وبوش میگرفت حسابی دوش يه

 برده دلشو کسی يه که بود تابلو

 بود روشده اون به رو اين از اخالقش

 رختخوابش تو رفتمی راست يه شام وبعد خونه میومد شب ده ساعت که محمدی

 میگرفت گرم جاويد با وحتی مینداخت ودستم ومیخنديد میگفت حاال

 داشت مشکوک تلفنهای.... جاويد با میشه باورت



 

 

 بود وکوتاه تلگرافی میزد هم واگه نمیزد حرف من جلوی

 بهش بودم شده مظنون شديد

 درمیونه زن به پای میگفت زنونم شیشم حس

 صورتی لباس.....و نو جین شلوار.....و شده قائم کمد تو که ولنتاينی کادوی.....ادکلنو عطرو....و خوشتیپی همه اين

 نبودن الکی....بده باالش پول محمد عمرا که کمربندی ست يه.... سفیدو خطای با ماليم

 میکرد ئمشقا ازم داشت ننر محمد که بود وسط اين چیزی يه

 که اومد عمل به کاشف اخرسرم

 للللللللللهههههههه بببببببببعععععععععععععللل

 دربینه خانم نازنین پای

 هست؟؟ کی نازنین حاال

 کارست؟؟؟ چی واصال

 میشناسه؟؟ کجا از اونو محمد ازهمه تر ومهم

 داشت گونه بچه لباس مغازهءفروش يه محمد میدونید همه که جور همون

 میاورد صفری سید اقا ازتولیدی شمجنسا تمام

 کرد روشروع مغازءبابا تو کار رو کنا گذاشت درسو محمد که موقعی ازهمون سید اقا اين

 و شد اشنا محمدم ،با بابا با اشنايی برحسب

 درمیاره خواهرشو تنها مادرو خودشو زندگی خرج وداره يتیمه محمد میبینه که ازاونجايی

 ياد می راه وباهاش ومیگیره محمد پروبال زير

 وکنی فکرش که هرکاری وخالصه... محمد جای صاحب با کردن صحبت تا....... بگیر بهره بدون قصدی جنس ازدادن

 بود وعالمی خدا با مرد سید اقا اين

 درگرانبهابود ومثل شیرين قند مثل حرفاش



 

 

 شد شروع خونوادگیمونم روابط سید،،، واقا محمد شدن فاب رفیق باباو فوت بعد

 داشت نازنین اسم به وبقلی نازوملوس دختر يه دنیا دار از اقاسید

 بود کوچیکتر محمد از هم سالی شیش بودو من وساله سن هم که

 و میکنه ءخفیف سکته يه سید اقا که بود پیش سال شیش پنج يادمه

 میشه نشین ويلچر وقتی چند يه تا برنمیادوبندهءخدا دستش از کاری ديگه عمال

 میگیره گردن وبه ودوز دوخت کارگاههای تمام ومسئولیت میزنه باال رو استینا نازنینم

 داشت نفرخیاط سی بیست به نزديک موقع اون

 از هم ها کارگاه وتعداد بود دوبرارشده االن مقدار اين نازنین درايت با که

 وچهارسالشه بیست تقريبا االن... کرده تغییر کارگاه تا پنج تابه دو

 اون کارگرای های خونواده پدرشو درامد تمام که بود وخوشفکر باهوش اونقدر.... وزبروزرنگ سیاستبا دختر يه

 میشد تامین نازنین سری ازصدقه کارگاهها

 بود اينها از بیشتر...  اقاسید حق که هرچند

 میخوردن قسم اسمش رو محل يه که اونجايی تا بود رحم ودل داشت خیر دست همیشه

 بود شده سید اقا ومريد وعبید عبد محمد که بود محمد به وکمکش رحمی دل همین سر

 نازنین دوم قسمت

 شد اشنا وخونوادش اقاسید با ما ومادر شد شروع ما وامد رفت که موقعها ازهمون

 نشست خدابیامرزم مادر دل تو ناجور نازنین مهر

 شد نازنین عاشق دل دص نه دل ويه

 خودش برای ومیديد نازنین تا ماهم خدابیامرز مامان...میخوند درس وهنوزداشت بود ساله هفده نازنین موقع اون

 میکرد حیوونکی نازنین وتن ومیدوخت میبريد

 افتاد نمی مادرما دهنم از گلم ،عروس گلم عروس يادمه



 

 

 سال بچه وهنوز بود وخام جوون نازنینم

 میديد روياهاش مارومرد ومحمد منزل وحی براش شد ما امانم حرف اين

 و کرد فوت ما ومادر زد ولی

 شد دنیا عاشق محمد ازاونم وبعد شد کم رابطهءماهم

 شد عشقی شکست دچار هم بیچاره ونازنین رسید نازنین گوش به محمد وعاشقی عشق ماجرای

 موفقیت به رسیدن برای پلیست هرشکست میگن که وازاونجايی

 و شد پدرش شغل ووارد شد کار به دست موقعها همون

 کرد رو اون به رو اين از مالیشونو وضع

 نکرد ازدواج نازنین يادمه که جايی تا

 کنه ازدواج نمیخواست خودش ولی داشت خواستگار يعنی

 طالبو میکرد رووسوسه همه درشت وچشمای گوشتی لبای اون با میزه ريزه وقدوباالی ملوس صورت هرچنداون

 داشت زياد

 نمیديد رو کنده پوست هلوی اين محمد وقت،، همه اون تو چطور بودم مونده

 داشتم وعلیک سالم باهاش که هم باری چند

 برگرده اون سمت به دنیا بعد محمد تا ومنتظره داره ودوست محمد هنوزه که هنوز میکردم حس

 و میکنه فراوش رو دنیا داغ محمد که بود لمبودمس گذشته دنیا ازمرگ که چهارسال تقريبا از بعد حاالم

 کنه خالص کسی وبی تنهايی اين از خودشو که میگرده يکی دنبال

 نازنین از بهتر هم کسی وچه

 وبز وتیز دار وسرزبون باسیاست دختر يه...بود تموم چی همه نازنین

 يومد برمی هرکاری پس از داشت که بااليی مديريت قدرت با که

 سید اقا ثروت ووارث وبود فرزند تک



 

 

 وخانم بود وسرسنگین محجوب

 اون وبردهءعشق بود محمد عاشق هنوزه که هنوز مهمتر وازهمه

 و بشه جلب سمتش به و ببینتش باالخره سال همه اين از بعد محمد که بود طبیعی پس

 بزنه باال استین خودش برای بخواد

 و یشدم وبلندتر بلند هرروز ءمحمد عاشقانه های زمزمه کم کم

 میکرد تربیان روعلنی عالقش هربار

 بده تشکیل وزندگی بگیره سروسامون بايد داداشم میدونستم که بود وقت خیلی.... نداشتم مشکلی من

 میداد ازارم جايی وبی واالخونی االخون از نگرانی میون تواين ولی

 و کنه فراموش منو ديگه زن يه وجود با محمد نکنه که مبود نگران مدام

 بیرون کنه پرت خونه از ومنو ببنده برادريمون رابطهءخواهر رو چشمشو

 بشه داداشم زن قراره نازنین بودم فهمیده که حاال ولی

 نمیشه من پناهی بی به راضی وقت وهیچ داره خوبی ذات دختر اين که.... بود شده راحت خیالم حداقل

 نمیاوردن نه حرفش رو همه که بود محل معتمد سید اقا دختر باشه هرچی

 زدم همهءحرفامو کنده وپوست وراست نیاوردم تاب شب يه اخرسرم

============================= 

 نازنین سوم قسمت

 زدم همهءحرفامو کنده وپوست وراست نیاوردم تاب شب يه اخرسرم

 ونجیبیه فهمیده دختر ماشاهلل ندارم ونازنین تو ازدواج با مخالفتی هیچ من جان محمد ببین_

 امادم خواستگارومراسم برای بگی که هروقتم

 .....نباش هم هیچی نگران

 بگیری ومرتب معقول عروسی يه باهاش بتونی که هست بانک تو انداز پس



 

 

 بديم بهش سرعقد میتونیم که مونده خدابیامرز مامان از طالم تیکه تا چند

 داداش خواهشی به فقط..... فقط

 ندارم رو کسی تو جز من که میدونی

 ندارم ای ديگه پناه خونه اين جز که تنهام دختر يه

 بخوری قسم وبابا ن ماما خاک همون به رو تو میخوام ت از فقط

 نکنی بیرون خونهءخودم از منو وقت يه که

 خونه تواين وبیاری بگیری زنتو دست میخوای میدونم

 من هم باشید راحت شما هم که اونجا ومیبرم ووسايلم میکنم وخالی زمین زير اطاقای من

 نیستم خونه که شبم تا ازصبح

 ) میکنم اجاره کوچیک جای يه وخودم میکنم جمع پوالمو زودتر میدم قول

 ؟؟؟ بیرون دتوروبندازه میخوا ؟؟کی خواهرمن چیه حرفا اين_

 .... بودی تو نازنین با ازدواج برای من شرط اولین

 خدا امون به کنم ولی خواهرمو تنها من میشه مگه

 .... شدم ناراحت دستت از واقعا

 ؟؟؟ ام کسی همچین من يعنی

 نمیزارم من بری بخوای خودتم اگه حتی تو

 سرکنم تو بدون شب يه میاره طاقت دلم میکنی فکر

 وبرد داشت ورت داريوش که سالی يه همون

 )بشی دور ازم نمیزارم ديگه..... بود کافی برام

 بود شده ابری چشماش

 گرفتم دستام تو دستاشو کنارشو نشستم



 

 

 ....داداش نشو دلگیر ازم

 ...شده ای بدزمونه

 بودم اويزون بهت وزنهءسنگین يه مثل همیشه میدونم بالتم دستو تو همیشه که میدونم

 سرمه پشت حرف همه اين که حاال مخصوصا

 ندارم رو ای ديگه سک تو جز خدا به کنم؟؟؟؟ کار چی ولی

 کارخودشون پی رفتن همه نمونده برامون کس هیچ

 داشته وجود ازاول ومحمدی مريم اصال انگارکه انگارنه

 هامون ازخاله اونم بیرونو انداخت ازخونش تیپا با منو تو شدن بستری واگیر حاگیر تواون که عمو از اون

 میکنن نازک چشم پشت وبرامون میزارن زخممون الی استخون ودستگیری کمک جای به که

 روزشون و حال اينه..... فامیلمونن که اينا

 تر غريبه پشت ده حال به وای

 خوبیه دختر نازنین میدنم

 ....خوبه ذاتش..... پاکه گلش

 دوپابرمییاد ادم اين از بگی که وهرچی انسانه بازم ولی

 ) باشیم نداشته باهم ومشکلی باشه باباش مثل که ايشاهلل

 و کرديم گريه مون کسی بی برای سیر دلِ يه دوباهم هر شب اون

 کرديم اماده مون ءنامعلومه اينده برای خودمونو

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 رسید خواستگاری شب

 نبود خیالشم عین که محمد

 داره جا وخونوادش نازنین چشم رو میدونست ازاولم



 

 

 میکردم سکته داشتم جورمواقع تواين يگهد همهءادمای ومثل داشتم دلشوره من ولی

 ؟؟؟؟ چی نمیکردن قبول اگه

 چی؟؟ ه بزار تاثیر رابطشون تو گذشتهءمن اگه

 چی؟؟ نکنه قبول دنیارو وجود نازنین اگه

 ؟؟؟ بده رد جواب داداشم به وتوروم کنه بارم متلک مادرش اگه

 نمبشی نمیتونستم هم لحظه يه وخیال فکر زور واز میخوردم حرص من

 میکرد تیپ وخوش میپوشید لباس زنان سوت محمد اونوقت

 کارست هیچ محمد وسط واين خواستگاری بريم پسرهمسايه برای قراره انگار که بود وريلکس راحت اونقدر

 ...و صورت کامل کردن تیغه سه از بعد

 ...و سرووضعش کردن پائین باال دفعه ده

 .... عطرو کامل دوش

 ... دشوش سیخ موهای به زدن ژل

 .... مشکی چرمی کفشای پاکردن

 بیفته وراه بکنه دل اينه از که داد رضايت محمد اقا

 رفت ضعف براش دلم ديدمش، براق وصورت بلند قد اون با در چارچوب تو که همین

 میاومد بهش دامادی ولباس رخت چقدر.... بشم فداش الهی

 روبزارم وزاری گريه بنای روزی همچین تو نمیخواستم

 سوخت کسیمون وبی تنهايی برای دلم کشید قد جلوم سرووضع اون با وقتی لیو

 وببینن محمد دامادی داشتن دوست وبابا مامان چقدر

 ببرن شو وحضّ ببینن وقیاقه تیپ اين با نو پسرشو تک که کجان حاال

 .... دومادمیشد داشت داداشم



 

 

 بود ده افتا عقب سالی چند دنیا مرگ از بعد که ای خواسته

++++++++++++++++ 

 بودم ديده چشم به حاال تا که بود مراسمی ترين وراحت ترين سبک محمد خواستگاری مراسم

 شديم دعوت سید خونهءاقا شام شب يه انگار که بودن وخودمونی خاکی اونقدر

 لبها رو متلکی نگاههابودونه تو ای طعنه نه

 بودن وجدانی وبا شريف ادمای که الحق خونوادهءنازنین

 داروگفت هشدار ومحمد نازنین به خونه اون توی من وشرايط موقعیت به راجع ديگه بار يه سید اقا خود حتی

 سربارم که کنم وحس شم اونا ی شرمنده من که نکنن کاری و دارن نگه احتراممو بايد که

 گذاشت مکه سفر ويه سکه تا 84 مهريهءدخترشو وکبکبه دبدبه همه اون با که بود وجدان باخداوبا مرد اين اونقدر

 ببینیم برخوردی همچین نمیکرديم فکرشو حتی ومحمد من

 کرديم مشخص شب اون هم روزعقدوعروسی که برگزارشد راحت اونقدر محمد مراسم

 کنن عروسی خونهءما تو ديگه دوماه تقريبا يعنی شعبان نیمه شب که شد وقرار

 هنوز ماهم رفتن موقع وتا افتاد راه وزاريش گريه بساط هنشد هیچی هنوز که بود رحم دل اونقدر نازنین مادر

 بود اشکی چشماش

 ببريم وباخودمون وبگیريم نازنین دست امشب همین قراره که انگار

++++++++++++++++ 

 شد زندگیم شبای ترين ازقشنگ يکی شب اون

 میگرفت سروسامون داشت محمد

 اومد در ازتنهايی محمدم شکرت خدايا

 زنیننا چهارم قسمت

 بمونم تنها من که بودن نشده حاظر سید اقا نه و محمد نه



 

 

 کنه زندگی طبقهءباال تو نازنین شد قرار هم جريان سرهمین

 داشت که وشرايطی عالی مالی وضع اون با نازنین مثل کسی که بود عجیب برام

 کنه زندگی خونهءکلنگی يه تو باشه حاظر

 نبود ناراحت نازنین تنها نه ولی..... مجرد خواهرشوهر يه با اونم

 راضی وضعیت اين واز خوشحاله چقدر که میداد نشون دلش ته از های قه هاوقه خنده بلکه

 کارا دنبال افتاديم محمد منو خواستگاری فردای از

 داديم گرفته خاک اطاق تا دو اون به اساسی حال يه و کرديم وخالی زمین زير اول

 زديم حسابی رنگ دست يه رو خونه پائینه ات باال واز کرديم جمع وسايلو بعدم

 میساختیم خونه اين با يد با نبود ای چاره

 نمیرسید بهتر ء محله يه تو خونه خريد به وسعمون

 گذاشتیم رومیزی گاز ويه کوچک سینک يه هم زيرزمین ءاطاقهای گوشه

 پائین بوداورديم وجور جمع وهم بود شده کهنه هم ،،که رو باال ويخچال

 طبقهءباال تو رفت ءنازنین جهیزيه و زيرزمین اطاقه دوتا اون تو رفت من وسايل

 نشد بد تک کمد ويه ودراور باتخت

 بوده وسیاه گرفته خاک دوتااطاقِ همون که انگار انگارنه

 نمیره يادم وقت هیچ دادم جاويد به محمدو عروسی کارت که روزی

 شد جمع چشماش تو اشک

 میکرد ازدواج داشت بود اشقشع دنیا که محمدی... داشت حق

 دنیابود خیالِ تو هنوزِ که هنوز داشت دوست رو دنیا همه اون که جاويدی ولی

 نکرد وتخم اخم تنها نه ،،،جاويد تصورم برخالف

 داد انجام عروسیشو کارهای تمام برادر يه ومثل محمدرفت کمک به بلکه



 

 

 نبود اين جاويد حق که حاالمیفهمیدم میسوخت براش دلم

 برديم ومحمد ،،،،،،خودم وعمو ها خاله بد رفتار ترس از رو کارتها

 شد میکرديم فکر که طور وهمون

 و نداد راه خونش تو که مارو عمو

 داره مهمون شب همون که وگفت اورد بهونه هام ازخاله يکی

 گفت رک خالمم اونیکی

 داشته ای رابطه باهامون که نمیخواد گهودي میکشه خجالت شوهرش جلوی انداختم براه افتضاحو اون وقتی از که

 باشه

 نبودن محمد وابروی محمد فکر حتی اونها.... نگو که خوردم حرص اونقدر

 نگذره تقصیراتشون سر از خدا

 افتاد راه اشکام گذاشتم ماشین تو که پامو

 سمتم برگشت داشتو ونگه ماشین محمد

 باش ؟؟؟؟خواهرمارو میکنی گريه ِاااااچرا

 ؟؟؟ میگیره ماابغوره برای نشسته خانم موقع اون میکنم دواجاز دارم من

 وگفت کرد ک پا اشکامو

 ها باشه اشکی کوچیکه ابجی خوشکل چشمای نبینم_

 کنم نگاه روت تو جوری چه نمیدونم خدا به.. شرمندتم داداش_

 ماهستن فامیل اينا که انگار انگارنه

 ؟؟ کرديم کارشون ماچی مگه

 وسط میکشن رو تو پای ديگه چرا.... فاسد من... بد من گیرم اصال

 ببرن وخونوادش نازنین پیش ابروتو میخوان که کردی گناهی چه تو



 

 

 ؟؟ میکردن بزرگتری ادعای برامون که نبودن همینا مگه

 سرمونن؟؟ پشت کوه مثل میگفتن که نبودن همینا مگه

 شد؟؟؟ چی پس

 میسوزه دلم اخه

 میکنی وصلت غريبه يه با داری تو

 کنی؟؟ بلند سر نازنین فامیل تو میخوای جوری چه ديگه وروزهد

 کو؟؟ فامیالتون پس نمیگه نازنین خود اصال

 شد بلند گريم صدای بازم)؟؟؟ وجدانن بی اينقدر چرا اخه

 بزرگه مام خدای نباش نگران گفت کشیدو عمیق نفس يه محمد

 نیستم اون رفتار نگران.... گفتم بهش خودم يعنی... میدونه چیزو همه نازنین

 ندارن ارزش دوزار برام بقیم

 بگن میخوان چی هر جهنم به

 نبودن عروسی تو من فامیل که میره يادشون همه وقتم چند بعد

 نکن نگران خودتو تو

 هستن وپناهمون پشت و فامیلمون میکرديم فکر که يی اونا

 گذاشتنمون وتنها ناروزدن همون به سختیها تو

 کنن خالی پامونو زير میخوان مدام و نارفیقن نامردو کرديممی فکر که هم اونايی

 گرفتن ها سختی تو دستمونو دراومدنو رفیق

 داره نگه خونوادش سر رو رو سايش و بده عمر جاويد به خدا

 دراومد ومردتر تر رفیق همه از که

 بوده ما خونی دشمن وقتی يه انگار نه انگار که میکنه رفتار جوری يه



 

 

 میمونه بزرگم برادر عین خداشاهدِ

 غريبست که نمییاد چشمم به اصال

 نمونیم لنگ تا فرستاده برامون ور جاويد.... کسیم بی ما میدونه خداهم

 میکنه وريس راست رو چی همه خودش که برم خدا قربون

 ندارم خودم پشت و کس هیچ که... تنها دستِ منِ وگرنه

 مبربیا کارا اين تموم پس از میخواستم جوری چه

 کن پاک اشکاتو حاالم

 بگه چیزی بهت گل از باالتر نداره حق کسم هیچ سرمنی تاج تو

 کوچیکه ابجی نوکرتم خودم

 میشه ريش دلم که نخوری قصه

 نازنین پنجم قسمت

 رسیدو فکرمیکردم که اونچه از زودتر محمد عروسی شب

 دراومدم خودم خجالت از حسابی ازمدتها بعد من

 کردم ومرتب بود شده وبیريخت بلند هرز علفهای مثل که موهامو

 ساختم چهرهءنو ويه کردم تمیز ازمدتها بعد صورتمو

 شون زنکی خاله حرفای تو چندانی فرق پس بودم زن يه من مردم ديد از و بود زياد حرف سرم پشت هرحال به

 نمیکرد

 گفتم ارايشگرم وبه پوشیدم بلند لباس يه

 کنه درست ساده صورتمو

 کرد ماليم صورتی ارايش يه وصورتمم کرد رشتد فر موهامو

 بودم نشده بد...... خوب



 

 

 کردم زيادی تغییر بودم نرسیده خودم به که بود وقت خیلی اينکه خاطر به درواقع

 و بوديم گرفته سید خونهءاقا عقدوتو

 بگیريم خونهءخدمون تو روهم عروسی.... عقد از بعد بود شده قرار

 زنونه گرفتیمو بقلی خونهءهمسايه تو رو مردونه ونداشت مهمون نفر صد گنجايش متر چندو پنجاه که ازاونجايی اما

 خونهءخودمون تو رو

 محمد دست داد زدو گل تويوتاکمريشو تمام بزرگواری با جاويد هم ماشین برای

 بود اقا مرد اين چقدر

 ...جاويد بیچاره.... جاويد بیچاره... ای

 بست حلقه شمامچ تو اشک اومدن که وداماد عروس

 بودن شده ونقص عیب بی زوج يه محمد ودرکنار بود شده ها پری عین سفید لباس اون با نازنین

 داشت ادامه ها پچ پچ عروسی طول تمام اينکه با

 گذشت خوش بهم واقعا ولی

 نداشتم حافظی خدا برای نايی اخرشب که رقصیدم ومحمد نازنین با اونقدر

 گیرنداد ومیوه غذا به وکسی شد زاربرگ خوب مراسمش خداروشکرکه

 بکوبم ديوار به سرمو میخواستم که پرسیدن وسوال کردن فضولی اونقدر بعضیا که بماند

 بود خوبی شب.............. مجموع در ولی

 بزنیم حرف نمیتونستیم گريه از نازنین مارمان منو.... رفتن موقع

 ببینیمشون نیست قرار ديگه که انگار

 شدن مشهد وراهی دادن دست به ودست ونازنین دمحم شبم اخر

 وکور وسوت وخونهءخالی موندم من و رفتن ونازنین محمد

 نمیشد پیداش خونه تو ربودوزياد سرکا محمد همیشه اينکه با



 

 

 میداد اينقدرعذابم خالیش جای چرا نمیدونم ولی

 ديگه بودم شده ديوونه

 نداره ودم شاخ که ديوونگی

 بود چشمم جلوی علی تولد ومهمونی داريوش فکر شب تمام

 بود کرده ديدنشو هوای ناجور دلم

 مرده يا زندست بدونیم نمیداد خودش از کوچیکم خبر يه نامرد

 شد بیشتر قفسهءسینم دردِتوی

 ... بود شده تنگ اغوشش برای دلم

 کنه دور ازم هارو همهءدلشوره تا ببرم پناه دستاش گرمی به ومیتونستم بود اينجا کاش

 .... داشت داريوش که بود خاصیتی چه اين میدونمن

 داشتم کنارش در که ولرزی ترس عین در

 بود داده اسايش بهم ووجودش بود کرده اروم منو ومهربونش گرم اغوش همیشه ولی

 و داشت دوست منو دل ته از داريوش بودکه اين خاطر به شايد

 هبد نشون احساسشو تا نبود بلد عنوان هیچ به متاسفانه

 ببره لذت احساس اين از مقابلشم طرف بده واجازه

 شدم مرتکب زندگیمو اشتباه بزرگترين شايد که میکردم احساس وقتايی يه

 بره میزاشتم نبايد شايد

 میمونم پیشش که میگفتم وبهش میگرفتم جلوشو بايد شايد

 نمیشد بازم میخواستمم اگه حتی ولی

 ؟؟ کارمیکردم وچی محمد

 شیکاره محمد هنوزه که هنوز میبینم میکنم که فکرشو



 

 

 ...میاومدم راه هم من اگه حتی پس خوب

 باشم داريوش با که کنه قبول بود محال محمد

 و میلرزه تنم میافتادم سختی همه واون امريکا ياد وقتی هم ازطرفی

 کنم تحمل ودوباره وزنجیر قول اون که بقبولونم خودم به نمیتونم

 برنگرده داريوش رفتار که بده تضمین بهم میخواست کی

 میکردچی؟؟؟ حبس خونه تو منو ودوباره میشد ناراحت دستم از اگه

 ؟؟ چی بزارم بیرون خونه از پامو نمیزاشت اگه

 میرسیدم نتیجه اين به بارهم هر میاوردو هجوم سرم به فکر هزار هزاران هربار

 سیمنمیر بهم وقت هیچ که هستیم موازی خط دوتا مثل وداريوش من که

 جداباشیم ازهم داريم رودوست همیديگه که حال درعین که هردومونه تقدير اين

 بپوسیم تنهايمون وتو

 - نازنین تنها نه تصورم برخالف میگذشت محمد عروسی از ماه سه)  غافلگیرکردن surprise ( وسوم بیست فصل

 بعد از داره وجود دنیا تو خوبم ادمای ممیکرد درک تازه که بود ومهربون خانم اونقدر بلکه نبود دوشم روی باری

 تلنبارشدهءتوی حرفای و کنم دردودل باهاش راحت میتونم که کردم پیدا تازه خواهر يه میکردم احساس ازاومدنش

 دعوت وشکیبايی بردباری به ادمو همیشه نمیکردو نظر اظهار اصال بودو صبور دادن گوش موقع بگم بهش دلمو

 بودم شده عاشقش که يکی من بود سید پروردهءاقا دست که الحق بود وشادی درخشش بعمن دختر اين اصال میکرد

 خدا بار هزار هزاران روزی.... وراضی خوشبخت کنارهم ودر بود حرف وبی اروم زندگشیون محمد به برسه چه.....

 پیدا نجات دگی افسر اين از من هم بیاد در ازتنهايی محمد هم تا داد قرار محمد وسرراه نازنین که میکردم شکر رو

 به هم داشتیمو خرج کلی مراسم برای هم چون بود کشیده ته اندازمون پس از نیمی تقريبا محمد عروسی از بعد کنم

 از بعد ولی بود تنگ وبالم دست بکنه زحماتاشو جبران تا بدم مناسب کادویِ يه کردم سعی محمده کسِ تنها عنوان

 ولی شد گرون بدم بهشون کادو عنوان به متری شیش دوزی ابريشم فرشه تخته يه بودم تونسته گشتن کلی



 

 

 ادم مگه ولی میخوندم ارشد برای داشتم ديگه طرف از بود نمونده برام پولی اوصاف اين با بود قشنگ خییییییییییلی

 میشه چی ببینم خدا به توکل بخونه درسم ورم اون از و کنه کار سگ بوقِ تا بخواد که داره بنیه چقدر

 پیش که بود ونیم سال يه وسوزان تیز وافتاب وخشک گرم وهوا بود ماه تیر اول روزای +++++++++++++++++++

 تونسته و بودم کناراومده نبودنش غم با حدودی تا نداشتم خبر داريوش از که بود سال چهار و کارمیکردم جاويد

 فرو قلبم تو نیشتر يه مثل وقتايی يه خالیش جای مهنوز ولی ببرم در به سالم جون مردم حرف بار زير از بودم

 غريب و عجیب جاويد اخالق که بود روزی دوسه+++++++++++++++++++  میانداخت نبودنش ياد ومنو میرفت

 بود باز طاق چهار همیشه که دراطاقشو میداشت بر جاويد دارم برش من اينکه از قبل میخورد زنگ که تلفن بود شده

 جاويد تا بعدم زد نمی حرف کسی میدادم جواب ووقتی میزد زنگ تلفنم هم وقتايی يه میکرد پچ وپچ ومیبست

 ؟؟؟ بزنه حرف من با بخواد نبايد نفر يه چرا نبود؟؟ عجیب اخه.  صحبت به میکرد شروع برمیداشت رو گوشی

 ءعلی کوچه به میزد خودشو میديد منو تا که بود اينجا جالب.......... وپلیسی بود شده مرموز نافرم اوضاع اينکه خالصه

 وقتايی يه هست چیزی يه میزد داد صدفرسخی از که بود اونقدرضايع بختانه بد ولی نمیاورد خودش رويیِ وبه چپ

 اخه...  میخنديدم خودم به بعد ؟؟ خالف کارای تو زده نکنه ؟؟ میکنه دارو قاچاقِ داره نکنه میکردم فکر باخودم

 اندازه غلط قیافش حاالدرسته ؟؟ جاويد کی اونم بشه قاچاقچی بره وبیضا يد اينهمه با جاويد ؟؟ چیه قاچاق خدا خنگه

 میکنه؟؟؟ داره کار چی اخه تابلواِ اِند که اين بابا ای.... نخش تو میرفتم دوباره....  عمرا.... قاچاقچییییی ديگه ولی

 از دختره شايد خوب ؟ کرده رديف خودش برای چیزی دختری دوست يه يا ؟؟ میگیره زن داره شايد میگفتم بعدم

 کنجکاوی اين میشد مگه ولی.... چه من به اصال اااااااااااه...  بزنه حرف خودش با میخواد نمییاد؟؟؟ خوشش من صدای

 خجالت اينکار از خودم که وايسم گوش میخواستم دوبار يکی حتی گرفت نديد رو) فضولی نه کنجکاوی کردی دقت(

 که بود عصر دوشنبه surprise دوم قسمت.....  روز يه اينکه تا نمیموند برام ؟؟؟ابرو چی یفهمیدم اگه کشیدم

 کردم توصیفشو قبال که اندازش قیافهءغلط همون با جاويد خونه میرفتم میکردمو جمع و دستکم دفتر کم کم داشتم

 مشکلی....کن رسیدگی کارا به خودت اشم... بکشه طول تاشب کارم فکرکنم سرکار نمیام فردا من خانم مريم_ گفت

 سرکار اصال کاری روز يه میخواست که بود چی کارجاويد کردم نگاش بدبینی با)  بزن زنگ من موبايل به اومد پیش



 

 

 اسم به چیزی بشر اين تو اصال بود کار سر ودوباره میزد وامپولشو میرفت میشد مريضم اگه که جاويدی اونم نیاد؟؟

 کاری ؟؟ اومده پیش مشکلی تون خونواده برای نکرده خدای جاويد،، اقا ببخشید_ نداشت جودو واستراحت مرخصی

 شکرخدا نه_ هم تو جاويدرفت ابروهای) ؟؟ افتاده اتفاقی يه میکنم احساس اخه میاد؟؟ بر من دست از

 اين جوابتو شد خوبت نهمیک دخالت من زندگی تو داره دخترهءبیشعور میگه االن........ شد سه وای...  مسئلهءشخصیه

 ...کنم فضولی نمیخواستم که من وگرنه....  ديگه بودم باباش مامانو نگران کنم؟؟؟ کار چی من خوب ؟؟؟ داد جوری

 فردای.... +++++++++++++++++ خدا امان به بريد میدم روانجام کارا من چشم باشه_.... عمرا.... فضولی منو اصال

 مشکوک هنوز من ولی سرگرفت از کارشو تغیری هیچ بدون بعد وروز نیومد بود فتهگ جاويد که جور همون روز اون

 اسمون واز بود شنبه روزپنج.....  هست چیزی يه میگفت زنونم شیشم حس.... بود خبری يه میاومد توطئه بوی بودم

 نمیتونست ادم نبودنهوا گرمای جوابگوی اصال میکنن فوت دارن انگار که هم ابی وکولر سقفی پنکه میباريد اتیش

 کرديد وارد اينارو امینی خانم_ ومییومد میرفت هی انباردارمون شعاعی واقای بود اومده جنس سری يه بکشه نفس

 ... کدش اينم... شعاعی اقای چشم_ ؟؟ نوشته کجا ؟؟ببینید چنده دارو اين ،کد امینی خانم_.... شعاعی اقای بعله_ ؟؟

 گشادش دهن به سرهم پشت و بگیرم دستم بار تیر يه میخواستم که بود روزايی اون از یوا.............  امینی خانم_

 سرم کنیم تازه نفسی يه حداقل که بست نمی دودقیقم فکشو اون کنم شلیک بود باز علیصدر غار مثل جور همین که

 دستام سالم_ هنگید مخم... رقم چقدر اااااااااااه میکردم وارد رو داروها وکدهای شماره وتند تند وداشتم بود پائین

 تو چی همه وايساد هم ءسقفی پنکه حتی وايستاد دنیا وايستاد قلبم باال اوردم ثانیه از کسری تو سرمو شد استپ

 خدا وای تر معقول ولی.... بود همون داريوش_ کردم زمزمه وداريوش بودم من فقط انگار بود استاپ حالت

 يه نکشیدم نفس االن تا اصال میفهمم حاال و میکشم نفس دارم داريوش بدون هک ساله چهار نديدمش که چهارساله

 يه ببینی توشون خودتو میتونستی که چرمی براق کفشای مرتب کراوات يه و دوخت خوش العاده فوق وشلوار کت

 .....بود ساخته بهش من نبودِ انگار بود شده معرکه وصیقلی صاف کردهء تیغه شیش صورت يه و دستی کوچیک کیف

 تنگ واروم مخملی نگاه اون برای دلم دنیا انگارقد چشماش به ورسید اومد تر باال نگاهم بود ترشده وهیکلی پُر تو

 از نگاهم............ زدم پلک ؟؟ خوبی_ ؟؟؟ بکشم ونفس سرکنم داريوش بدون چهارسال تونستم طور چه بود شده



 

 

 انگار که میزد وپرشتاب باسرعت اونقد قبل مثل نه ولی فتاد راه قلبم افتاد راه زمان افتاد راه عالم شد جدا نگاهش

 چشم يه تو سال چهار اين انگارتمام ونمیدونستم بودم نگاش دلتنگ چقدر بزنه بیرون قفسهءسینم از میخواد هرآن

 چه.... شد فشرده قلبم بمیره امیدوارم گفتم بهش که بود ديروز همین انگارکه گذشت زود چقدر گذشت زدن بهم

 يه ببخش خودت بزرگی به شما کردم غلطی يه خدايا......  شده اقا.....  شده رعنا چقدر ببین سنگدل اومد دلت جوری

 منو جاويد صدای نفرين ناله به چه منو وگرنه بودم عصبانی خودت جون به گفتا مريم بگی کنی وپلش شل نزنی موقع

 داريوش اقا به به_ بزنم حرف باهاش يکم میزاشتی حداقل... میگن اين به لمح بی خروس اااااااااااااااه پروند داريوشو

 خوشش که انگار بود موزی نگاهش surprise سوم قسمت....... ========================  ورا اين از

 هي گفتم میشدم رد داشتم رفیق؟؟ طوری چه... سالم_ وگفت رفت سمتش به داريوش ما حال تو بود زده بود اومده

 ....بیاره چايی دوتا بگو سلیمان مش به امینی خانم...  اومدی خوش... بفرما.... سالم علیک_...)  بزنم بهت سری

 توچهارچوب داشت که داريوش به نگاهمو و گفتم ءسرسری باشه يه بودم فضا تو هنوز...)  نره يادش هم شیرينی

 به چیزی جاويد چرا پس ؟؟ هويی يه اينقدر ؟؟؟؟اونم رسالچها از بعد برگشته؟؟؟؟.... اومده انداختم میشد گم اطاق

 پس خوب نخورد جا اصال نديدی ؟؟؟مگه ندونه میشه مگه.... مريم خنگیا ؟؟؟ اومده میدونست يعنی ؟؟؟ نگفت من

 ای شد پیدا شعاعی سروکلهءاقای دوباره زدم سلیمان مش به زنگ يه....  ترکید مخم ااااااااه نزد؟؟؟ حرفی من ابه چر

 هم دستی نارنجک يه کُوف؟؟؟ کالشین چرا اصال کنم تیربارونش اينو بزنم کو؟؟ من کُف کالشین اين.... خداااااااا

 خانم_ داره صوابم تازه.... بدم ونجات بشريت عالم تمام بوممممممممممممم حلقشو تو بندازم میکنه کفايت باشه

 ...میکنم تايپشون چشم_ گزيدم حرص از ولبمو دادم فشار روهم چشمامو)  ننوشتیشون... که مونده داروها اين امینی

 يه شعاعی اقای) میشید خسته اينجوری.... بیاريد همشونو ای دفعه يه خوب ؟؟ نداريد ای کارديگه شما شعاعی اقای

 شهمی چه ولی... امینی خانم ممنون_ گفت ذوقی يه با زدو میشه ديده حلقشون ته تا ازاونايیکه مرگ مکش لبخند

 شمام ؟؟؟ بده جواب میخواد کی بیفته جا قلمش يه نکرده خدای.... داد انجامش بايد ديگه؟؟؟ مسئولیته کرد؟؟؟

 گرمازده موقع يه... ضعیفه تون بنیه شمام... گرمه هوا بدم انجام من داريدبديد کاری اگه اصال ببخشید... شديد خسته

 اب هم شعاعی اقای اين بابا نه جانممممممممممممم گرما ضلّهِ سر اوردنه بار وقت چه االن نمیدونم من اصال میشینا



 

 

 دل من برای داره وداماد عروس با.... خر مرتیکه نمیکشه شکمش ازاون خجالت بود ماهری شناگر وگرنه نمیديد

 ديقص اقای نیست االن حرفا اين جای ولی داريد لطف شما مرسی_ گفتم همو تو کردم اخمامو میکنه وبدل رد وقلوه

 تا که برم من بله... بله_ اومد خودش به شعاعی!!!  میگنا بهتون چیزی يه نشستین کار بی بببینن بیان.... دارن مهمون

 گفتنتو جان اون خودتو مردشوره اااااااااااااااااه جانم_ شعاعی اقای راستی_ کنم وريس راست کارارو تموم عصری

 رفتم غرهءاساسی چشم يه سوخته پدر هیزه..... خاصیت بی لش نت اه...  که شد اب تنم گوشت نصفِ خوب ببرن

 زحمت همه اين جنس قلم يه خاطر به هربار ه ندار دلیلی بیاريدشون ای دفعه يه بزاريد همهءکاراتونم_ وگفتم

 چی گیرهنمی اصال شوته طرف اااااااااااوووه...  ديگه کنیم عمل وظیفمون به بايد ما باالخره نیست زحمتی نه_)  بکشید

 ويه چايی تا چند با سلیمانم اقا شد کنده شرش باالخره عمهءاديسون شوهر رو ما میگیره برق رو همه ااه میگم دارم

 راه از بود کرده خودش به خیره همهءچشمارو و بود برداشته ساختمونو کل بوش که تازه دانمارکی شیرينی ظرف

 ای نبودن ديد تو ولی خبره چه ببینم کشیدم کله بديدا نديد مثل شد باز درکه surprise چهارم قسمت رسید

 ؟؟؟ میکنن غلطی چه دارن دوساعته کردم نگاره ساعتو...  ديگه بیرون بیاين... شدم خسته.. میزنن حرف چقدر خدا

 بود شده جوگیر چه ای دفعه يه.... مرتیکه کرد کفريم حسابی کردو پیمايی راه مخم رو هم ديگه بار دو شعاعی اقای

 اومدن واگیر هاگیر اين تو حاال وهلل چیزيه خوب خجالتم.... سگ پیر شدم اوبروش چشم عاشقِ میکردمن فکر ...

 درست گفتمان يه میاد فکرِه روشن خیلی.... چی ديگه شده من اويزونه يارو اين ببینه که داشتم وکم همین داريوش

 بشه کم شرش که ريختم زبون براش زره يه حتی رفت کردم ردش بازروروبدبختی....  میندازه راه حسابی و

 ولی بود دنبالش چشمام اراده بی نبود خودم دست موند ثابت داريوش رو ونگام شد باز در کرد کچلم اوففففففف

 به حتی و میرفت داشت کنون وبش وخوش ن زنو حرف جاويد با...  منونمیديد اصال.... انگار نه که انگار داريوش

 جفتشون داريوش اقا_ هواگفتم بی افتادم سند ياد دفعه يه نچرخوند سمتم به کلشو مترم میلی صدم اندازهءچند

 همون نگاش بله_ ندادم اهمیتی بود کارم میز روی من جای به داريوش نگاه که تفاوت اين با وبرگشتن وايسادن

 رو انگاش چر پس بود طبیعی چی همه ....انداختم داريوش به نگاه يه.... انداختم میز به نگاه يه تعجب با... جابود

 من_ گفت میز به نگاه باهمون ؟ گردونم برش بهتون جوری چه.... داريد من دستِ امانتی يه راستش_ ؟؟ میزه



 

 

 اخر خداحافظ منتظرم من_ میشم مزاحمتون عصری پس باشه_ اونجا بیاريد میتونید خونم عصرم هستم خونهءپدريم

 نبوده حواسش اصال شايد گفتم خودم پیش نگاه يه حتی بدون ورفت برگشت من سمت به نه ولی جداشد نگاش سر

 اصال پرسید نمیشد جاويدم از اااااااااااه شده؟؟ پیداش هويی يه چرا اينکه به رفت فکرم بازم ديگه میاد پیش خوب

 ؟؟ گشتهبر چرا ؟؟اصال برگشته کی داريوش جاويد،، اقا ببخشید میگفتم بپرسم خواستم می چی میپرسیدم

 عصری کن ولش ؟؟ کارکنم چی گرفته يقمو که کنجکاويم حس اين با من پس بابا ای فضولی تو ؛مگه بگه برنمیگرده

 چقدر ااااااااااااااااوه خونه رسوندم خودمو جوری چه نفهمیدم عصری++++++++++++++++++  پرسم می خودش از

 وقت ولی برم بايد حمومم وای باشم وتمیز مرتب بايد که فتمیگ ناخوداگاهم ضمیر برسم کدوم به حاال وای دارم کار

 ماليم ارايش ويه کردم بیرون ازسرم حمومو فکرِ برم نشینی شب برای که نمیخوام..... میشه تاريک هوا االن ندارم

 روکهدب اومد خوشم خودم از خودم.... نشدما بد نه کردم سرم ماليم کرمِ شالِ يه با مشکی شلوار مانتو ويه کردم

 داريوش اق پیش رفتیم

 حیاط وسطهای افتاد در درگاهی تو داريوش به نگام کردم باز که رو حیاط در حساب تسويه وچهارم بیست فصله

 بهش نگاهم کرده سالم که زدم حدس لبهاش لرزش رو از که بود اونقدراروم جوابش دادم وسالم کردم دستی پیش

 روش نگاهمو هنوز کردم رد رو ها پله چرخوند نگاهشو.... چرخوند سرشو.....، گذاشتم ءاول پله رو پامو اينکه تا بود

 به نگاهش ولی کرد تزريق وبهم عشق عالم يه ظهری که چشمايی همون بودم چشماش ودنبال بودم داشته نگه ثابت

 .... یدمرس بهش ؟؟ کرد کارو اين قصد از هم ظهری يعنی میدزده؟؟؟ من از چشماشو داره چی؟؟ يعنی نبود من

 لبخندی نه....... نگاهی نه........ همین تو بفرما اومدی خوش_ کرد اشاره داخل به دست با کنه بلند سر اينکه بدون

 که چی يعنی نبود مهم برام میشینم دارم که جايی فکر اصال که بود درگیر ذهنم اونقدر يعنی نشستم مبل اولین روی

 میز روی چايی سینی تقهءگذاشتن صدای هم به بود ريخته کل به ام عصبی سیستم ؟؟ چرا دزده؟؟ می من از نگاهشو

 به دوختم ونگاهمو گرفتم وتودستام لیوان دمه تازه بفرما_ بود سینی به نگاهش بیرون کشید ازخودم منو وسط

 طوره چه محمد_ سالمتی_ نمیکنه نگام بازم وای ؟؟ خبرا چه خوب_ کرد ومزمزه برداشت لیوانشو داريوش

 وگفتم گذروندم ازنظر مو چايی روی بخاراهی برداشتم ازروش نگاهمو وتیرِ شدم شرمنده ؟؟ کرده ازدواج شنیدم؟؟



 

 

 باباشم دخترخوبیه میشناسمش بود گفته بهم جاويد اره_ نازنین... کرد ازدواج صفری اقاسید دختر با پیش ماهه سه_

 کدر رنگش وحاال بود تودستم تموم چهارسال که یحلقهءا سمت به نگاش) بشن خوشبخت هلل ايشا خدايیه با مرد

 ولی ومیپرسه میکنه نگاه مقابلش طرفه صورت تو ادم مواقع جور تواين ااااااااااااه ؟؟ کردی ازدواج_ برگشت بود شده

 صد اگه بود شده خطی خط اعصابم ؟؟؟ میگیره خودشو داره يعنی نمیکنه؟؟؟ حسابم ادم يعنی نمیکنه؟؟ نگام چرا

 تقصیر من...  کرد شروع خودش روش شد ريز چشمام نمیداد ازارم نمیکرد نگام اندارهءاينکه به میزد گوشم وت بارم

 ولی اورد باال نگاهشو ثانیه اندازهءيک به شايد ؟؟؟ نگفته بهت جاويد بگی میخوای يعنی_ گفتم تلخی با نبودم کار

 شنبه سه_ ؟؟ اومدی کی _ کردم سوال و راه اون به زدم خودمو..  گرفت نقشم خوب... گرم دمم چرخید سريع بازم

 بود نیومده سرکار فابشِ رفیق بخاطر اقا بگو پس... سرکار نیومد جاويد که روزی همون چهارتاکردم دودوتا رسیدم

 چرا_ کرد زمزمه بود حلقم رو نگاهش بازم... برمیگردم کردم رله کارامو... فکرنکنم نه_ ؟؟؟ بمونی که اومدی_

 حاال بده دِقم کرده قصد اينکه مثل اوووووووووف بیاره باالتر نگاهشو متر میلی نیم نبود حاظر حتی ؟؟ نکردی ازدواج

 چرا من بود بسته رو از شمشیرشو داريوش اگه اومدم نمی کوتاه منم میداد ادامه مسخرش بازی اين به داشت که

 که اورد سرم باليی يه پیش چهارساله... خدايی ندهب يه ؟؟ نمیدونی يعنی ههههههههههه_ میکردم نشینی عقب بايد

 ونازا عقیم يا بود ترشیده پسر پیر يا...  بیوه بوديا مطلقه يا بود کی هر نیومد سمتم وحسابیی درست مرد هیچ ديگه

 هک میگرفتن وعبرت میديدن رو عظیمی امیر بودن حسابی ادم که هم اونايی_ نديد چند هر انداختم باال ابرويی )...

 میرفتم جا هر_ دادم ادامه مسخره وبه کردم گشاد چشمامو...)  بود سايه مثل خدا بنده اون اخه نیان سمتم ديگه

 يه ابدارش نوع از اونم کردم بارونش متلک که انگار نه انگار چرخید دستش تو لیوان سمت به نگاهش.... بود دنبالم

 تا کنم فکر ببخشدش تا کرده توبه خدا ه درگا به هاوبارهابار هءخدا بند اون_ وگفت اومد رولبش شرمزده لبخند

 مدت تمام)  نیست بخشش به راضی هنوز... تو سنگ دل اينکه مثل ولی بخشیده بندشو اون هم خدا خود حاال

 بدم انجام نمیتونم کاری هیچ ومن میشه ويران داره قدرتم عظیم دژ میکردم احساس بود ثابت لیوانش روی چشماش

 بخوای ازخدا شب تا صبح از اگه حتی جبرانه قابل غیر اشتباها سری يه_ گفتم برندگی با حساب تسويه دوم قسمت

 مکث با و غلیظ( تجاوز نفر يه به يا میکشی نفرو يه مثال بشی غافل عملت مکافاتِ از نمیتونی ولی ببخشه رو تو که



 

 

 جوری چه میشونی سیاه خاک وبه میکنی ختبدب خونوادشو و عمرخودش ويه میخوری نفرو يه حق يا میکنی) گفتم

 خیره چشماش....  کنه پیدا اشتباهها اين برای جبرانی نمیتونه کس هیچ..  برگشته قابله غیر اينا بشه؟؟ جبران قراره

 میکنم شک کم کم دارم خدايا..... هوا پريد ابروهام... باتوئه حق_ بود ديگه جای يه تو انگار نگاهش ولی بود لیوان به

 منه؟؟؟ با حق بگه داريوش کردن کپی داريوش رو از که فضائیه ادم يه نشسته روم جلویِ که کسی اين کنهن

 ..... نکردنیه باور.... العجبا بگه اينو بیاد حاال.... داد رو زن به نبايد که داره راسخ اعتقاده که کسی..... داريوششششش

 اون..... دستت داشتم امانتی يه اينکه مثل خوب_ وگفت الیدم هم به ودستاشو گذاشت رومیز و نخوردش دست لیوان

 چک کرد بازش تعجب بدون چون شناختش انگار جلوش گذاشتم و پیش سالِ چهار بستهءپستیِ همون چیه؟؟؟

 خوب_ میز رو وسائل به دوخت ونگاهشو داد مبل به تکیشو اورد بیرون دونه دونه رو نامه ووکالت سند وکلیدو

 گذاشت دستشو دادم بدهیم خاطر به هم و چک.... نبود من برای که سند.... نیست شنیدن برای یزیچ_...  میشنوم

 و قرضم حاالم... بودم داده قرض بهت پولو...  قبوله... باشه چک به راجع_ کشید خودش سمت میزبه رویِ و چک رو

 که زوری....  نیستی راضی خودت یوقت ولی بدم انجام باشم داشته دوست که نیست کاری اين چند هر میگیرم پس

 اسم به روزی يه.... خودته برای سند_ کشید عمیق نفسِ ويه کرد مکث يه...  سند مورد در ولی میدارم برش نیست

 که حالت وتوهمون بسته تو گذاشت رو نامه ووکالت سند)  بگیرم پسش بخوام که نمیبینم هم دلیلی گرفتم تو

 نکرده الزم_ وگفتم قاپیدم وازش سند پاکتِ... برمیگردونم وبهت میزنم نامت به سندو_ گفت بود بسته به نگاهش

 ؟؟؟ نممممممممممیکنه نگام چرا... کنه ديوونه منو کرده قصد امروز بشر اين خدايا ندارم لطفت به احتیاجی.........

 به فرقی.. وببر سند نیست رفیح باشه_ گفت کنه سربلند اينکه بدون مبل به داد تکیه دوباره میزو به دوخت نگاهشو

 سندو نداره فرقی...... بزن اتیشش اصال بده انجام باهاش میخوای هرکاری تواِ اسمِ به خونه اين باالخره نداره من حاله

 ؟؟؟ پولشه چقدر خونه اين میدونی ؟؟؟ من به میديش داری چی برای اصال.... نمیخوامش من_ رومیز گذاشتم دوباره

 گفت تحکم با ؟؟؟ من به میديش داری چرا اصال نمیفهمم من ؟؟؟ شده دوبرابر وسرمايت شده نگرو خونه میدونی

 ...جوب تو بريز پولشو بفروششو.... کن وقفش اصال...  کارمیکنی چی باهاش نیست مهم برامم تواِ ماله چون.. میدم_

 ولی نباشه جبرانی تو نظر از شايد اریمیی سند واين خونه اين سر باليی چه نداره ارزش برام سوزن اندازهءنوک به



 

 

 طرفی هر به نگاهشو که زد درحالی رو حرفا اين تمام) نباشم افکنده سر خودم خدای پیشِ اينجوری میخوام

 خوبه خیلی... خوبه اين باشه_ بده انجام باهاش میخوای کاری هر توهم.... نمیخوامش من ولی_ جزمن.... میدوخت

 رو چی واقعا حساب تسويه سوم قسمت+++++++++++++++++++++++++++ ++ جلوش وگذاشت کشید سندو

 برام پشیزی... متنفره ازم درک به.... نمیخواد منو جهنم به.... نیستم مهم براش رو؟؟ چی کنه؟؟ ثابت میخواست

 نبینه منو ينکها طاقت.. رونداشتم محلی کم همه اين طاقت......... داشت ارزش لعنتی........... داشت ولی نداره ارزش

 تموم قساوت با ولی..........  چشماشو وعالقهءتو عشق همون میخواستم و مهربون و گرم نگاه همون من نداشتم

 صورتم اجزای تک تک از خباثت لبم رو نشوندم مزورانه لبخند يه زد سرم به شیطانی فکر يه میدزديد ازم نگاهشو

 تو ولی... نه_ گفت میکردم فکرشو که چیزی ازاون خونسردتر.... خونسرد خیلی ؟؟ کردی ازدواج راستی_ میريخت

 لبخندم ؟؟ داره ازدواج قصد وقته چند تواين ريختن سرم رو سرد اب سطل يه انگار..  دارم قصدشو وقتِ چند اين

 وگفتم دادم قورت دهنمو اب بودم خیال خوش چه که بگو منو... نمیکردم فکرشو اصال..  پريد ورنگم رفت

 میخواد امروز اينکه مثل سائیدم وروهم دندونام باشه داشته توربطی به اونش نکنم فکر_ ؟؟ ايرانی يا يکائیهامر_

 و بغض میکردم سعی که باصدايی کرد حرصیم خوب امروز که الحق کنه جبران خوبی به چهارسال اين تو نبودنشو

 مند سعادت منو طورکه همون امیدوارم...  وطمرب چه من به... میگی راست اره_ گفتم کنم قائم توش و عصبانیتم

 ... نیست راحتی کارِ هام همچین نفر يه زندگی کردن داغون باالخره... که نیست کاری کم کنی خوشبخت اونم کردی

 نفرو يه زندگی تو مثل میتونست کی واقعا داد هارو زندگی کردن خراب نوبل مدال بهت بايد میگم تبريک بهت

 ).. بشید خوشبخت امیدوارم نداره قابلیتی همچین ای ديگه کس هیچ... ديبا جزداريوشِ کنه رو اون به رو ازاين

 به که گفتم حرفامونمیشنوی اصال اينکه مثل_ گفت نمیشد ثابت جا هیج که حیرون نگاه باهمون زدو سینه به دستاشو

 ) نداره تاثیری هیچ زندگیم توی وت دعایِ که میدونم خودشونه دست ادما زندگی که وازاونجايی نیست مربوط تو

 ادمِ يه... خودتی فکر به فقط تو... نداره تاثیری که معلومه اره_...  پاشدم وازجا شد طاق طاقتم... بود بستم ديگه

 من نه.... مهمه فقط تو زندگی اره ياد می باليی چه سرديگران نمیده واهمیتی میبینه خودشو فقط که مغروروخودخواه

 اگه حتی.... ديبايی داريوشِ تو چون..... چرا میدونی...  تو فقط نبوديم مهم کدوم هیچ....  دنیا حتی نه... محمد نه....



 

 

 ديگران اينکه برای فقط نه.... شی خوشبخت خودت اينکه برای نه.... میدزدی رو ديگران خوشبختی نباشی خوشبخت

 به ممنون_ گفتم باطعنه...  بخور چائیتو ؟؟بشین میاری جوش حاالچرا_) بدبخت موجودِ يه تو مثل.... توباشن مثل هم

 چهارم قسمت===============  میکنم رودل بخورم روش هم چايی ديگه شده صرف جوش و حرص کافی حد

 آب حق اينجا تو..... خونهءخودته..... اومدی خوش حال هر به_ گفت بهم کردن نگاه وبدون شد بلند حساب تسويه

 ازخونش داشت منو کرد اشاره درورودی به بادست خیرپیش...... ای صاحبخونه خودت یگمم اصالچی داری وگل

 به نفسهام....  شدم حقیر چقدر.... چقدرخردشدم خدا وای... داشت حاال نبود بسم تحقیر همه اون میکرد؟؟ بیرون

 حال درعین... مودبانه خیلی میکرد؟؟ بیرون داشت منو گُرمیگیرم دارم ازگرما میکردم احساس... بود افتاده شماره

 کوبیدم هم به چنان و درحیاط... بیرون خونه از زدم خداحافظی حتی يا اضافه کالم يه بدون و قاپیدم کیفمو گستاخانه

 بی همه اين ديدن تابِ.... میلرزيدم میخورد خونمو خون... میشدم منفجر درون از داشتم لرزيد تنم ستون چهار که

 بخواد اينکه.... وای.... اينکه... اينکه....  نداره ربطی من به بگه اينکه..... کنه بیرونم اينکه شتموندا وتحقیر احترامی

 جوری همین محمد خواهر تک تو و میکنم ازدواج دارم من... ديدی بگه که برگشته چهارسال از بعد يعنی کنه ازدواج

 داری... خانم آی_ بستم محکم روهم درتاکسی ستهناخوا که بودم عصبانی اونقدر....  میترشی وداری موندی مجرد

 عمرم تو کردم جمع اش زهواردررفته گوشهءصندلی وخودمو گفتم لبی زير ببخشید يه...  دروکندی کارمیکنی؟؟ چی

 برای قدمی اينکه با بودم نکشیده ذلت اينقدر بودم امريکا که هم موقع همون حتی بودم ه نشد تحقیر اينقدر

 ....کوبیدم بهم هم رو خونه درحیاطه زده پسش معشوقش که داشتم رو کسی احساسِ بودم اشتهبرند رابطهءمجدد

 کثافت... اشغال بود وامان درامن وخونه بودن سرکار ونازی محمد همیشه روالِ طبقِ نمیشدم اروم میکردم کاری هر

 تا وتابه يلخی طوری همین کفشامو یشدمنم اروم نه.... راحتی کو.... ارامش کو ولی... میدادم فحش مدام نامرد......

 تو به لعنت ای شد باز موهام وتمام دراومد باهاش سرمم گلِ که کشیدم ازسرم چنان شالمو کردم وپرت دراوردم

 میرفتم راه نمیشدم اروم.... میدادم فحش...  بکشی گند به مو زندگی که اومدی چهارسال بعداز...  داريوش

 زيراب رفتم بیرون لباسای وباهمون کردم باز حمومو شیرِ...  نه بازم خوردم اب لیوان يه شدمنمی اروم نه.... دادمیزدم

 بازم... میاومد کش پوستم وروی بود شده دون دون تنم تموم وايستادم بازم ولی میکردم کوب سنگ داشتم... سرد



 

 

 هق صدای شکست وبغضم اومدم ودمخ به تازه ترشد راحت برام داريوش کارایِ هضمِ که وايسادم اونقدر وايستادم

 فرو سرم روی که بود اب زيبای های قطره به نگاهم پائین ديواروسرخوردم به دادم تکیه برداشت رو حموم کلِ هقم

 همون بود داريوش کسم تنها که موقع همون بودم داريوش پیشِ که بود سالی يک اون تو حواسم ولی اومد دمی

 خودم به میزنم سرمايخ از دارم اينکه احساسِ با محبت وبا داشتنی دوست مردِ هي بود شده اخر توروزایِ که کسی

 دراوردم دونه دونه و لباسهام يخ اب با اونم نبود رفتن حموم وقت غروبی تنگه ولی بود گرم هوا که درسته اومدم

 دونه دونه و املباسه حساب تسويه پنجم قسمت+++++++++++++++++++++++  گرفتم حسابی دوشه يه دفعه واين

 وبرای کنم فکر میتونستم حاال بودم شده تر اروم خیلی... بود کارساز گرفتم حسابی دوشِ يه دفعه واين دراوردم

 سال چهار از بعد حاال.... نکردناش ونگاه اعتنايی بی همه اين چیه؟؟ کارابرای واين حرفا اين کنمکه تحلیل خودم

 خواستشو که برگرده که کردم صبر تموم سالِ چهار داشتم دوستش اول مونه از که میکردم اعتراف خودم به داشتم

 باهم مادوتا جای حاال اينکه مثل ولی بدم مثبت جواب بهش وجود تموم با بار اين من و بگه دوباره..... پیشنهادشو ....

 له پاسوخته سگِ يه مثل اون با بودن لحظه يه حتی برای من و باشه من نمیخوادبا داريوش ديگه حاال بود شده عوض

 ... بودن دل وبی زجرکشیدن سال چهار بود کسی وبی تنهايی چهارسال وتاوانش بودم کرده اشتباه من میزنم له

 يه امروزحتی از قبل تا بودم اورده کم واقعا میسوزوند ريشه از منو داشت کاراش با ولی ؟؟ نه يا میدونست نمیدونم

 وبا بستم ابو شیر++++++++++++++++++  د نخوا وديگه کنه فراموش نوم داريوش که نمیکردم فکرشو لحظه

 الیِ البه از که اب قطرات به و زدم شونه موهامو کردم خشک موهامو بود نمونده توشون رمقی ديگه که دستهايی

 طور چه کردم وداريوش خودم درحق ظلمی چه میفهیمدم تازه دوختم چشم میريخت شدم تلف عمرِ مثل موهام

 که نفهمیدم چرا ؟؟ مردست گوشته تیکه يه داريوش بدون قلبم که نفهمیدم طور چه ؟؟ دارم دوستش فهمیدمن

 برام حیثیت ابرو وگرنه نبود خونه کسی خداروشکر خوابیدم تختم روی ؟؟ میکشه زجری چه و میگه چی داريوش

 و کردم زندانی هزاردردوغصه ارانهز بین دلمو چطور اينکه میکردم فکر گذشت که چهارسالی اين به موند نمی

 هم که.... من جایِ بی غرور به.... من به لعنت میمیره قلبم و میره زندگیم و میشه تموم عمرم داره که ندادم اهمیت

 عمرم اخر های دقیقه به ودارم شده تموم برام دنیا میکردم احساس کردم تباه داريوشو عشقِ هم.... و خودم عشقِ



 

 

 موهام شدم بیدار نمیشد باز گريه زوره از که چشمايی سرددرو با ولی برد خوابم جوری چه فهیدمن...  میشم نزديک

 بیست فصل+++++++++++  نداره هم تمومی.... امروز نحسیه روزه چه اههههه بود کرده وپف بود خورده گره هم تو

 دختر؟؟؟ بیداری... مريم... مريم_ رمندا حوصلشو اصال... نه وای نازنینه؟؟ يعنی پروند منو در صدای)تولد(وپنجم

 ؟؟؟اين کردی چی اوه... سالم _ سالم...تو بیا_ رفت اگه حاال ااااااااااااه...) دخمری نباشی لخت.... میاما دارم تو؟؟ بیام

 نشستت روی دستو اون به ابی يه پاشو پاشو... کردم باور ومنم گفتی تو ؟؟اره سرماخوردم کنم فکر_؟؟ ايیه قیافه چه

 خوابیدن برای وقت کلی.... خوابیديها ببینم نیام... پاشو.... سورپريزه_؟؟ ای برنامه چه_.. داريم برنامه کلی که بزن

 دراورد میگهزبونشو دفعه صد حاال بابا باشه_ ها اومدی_ میام منم برو تو باشه_... دارم کار کلی که بیا پاشو... داری

 کی حاال میزاشتوای شادی سرش پشت میرفت جا هر.... نازنین اين تهدس از امان رفت در ای بامزه شکلک وبا

 چقدر کردم ارايشم نمه ويه کردم درستش موس و وژل درد کلی سشوارو زوره به دارهموهامو حوصلهءسورپريزو

 وصدای شد روشن چراغا کردم باز که درو رفتیم که ودبرو وپوشیدم اومد دستم که لباسی اولین بودم شده مرده دل

 کشیديخنده گند به تولدمو روز که داريوش بمیری ای نداشتم خبر وخودم بود تولدم وای بلندشد تولد واهنگ کف

 اين وتو بگن تبريک بهم تولدمو روز تا هستن ونازنین محمد مثل کسايی که خوبه اومدچقدر لبم روی اختیار بی ای

 خانوم بیا بیا_ بوسید وصورتمو رسید بود وپنج دو شمعِ دوتا روش که کوچیک کیک يه با نازنین نزارن تنهام روز

 بیا_ ازخنده بودم مرده که وای میداد قر وابروهاشو میخوند رو باشی زنده سال صد که کن شمعاروفوت بیا خوابالو

 که من ارزوی به بچسب.... لِش وله خودتو ارزوی_ انداخت پارازيت محمد ارزو يه اول ولی شد شمعهااب مريم ديگه

 محمد بکش خجالت_ وگفت گرفت بازوش از محکم وشکون يه نازنین بده باباش مثل چله و چاق زری کاکل يه خدا

 بیرون ذهنم از داريوشو اسم داشتم دوست مريمبااينکه ديگه باش زود باشه بايد خودشم ارزویِ خودشه تولدِ بعدم...

 خدا اينکه امید به کردم فوت رو شمعها وبستمو چشمام باشیم باهم دوباره میشه يعنی خدا ای نمیتونستم ولی کنم

 زديم شب نصفه تا شب اون میدونه صالح خودش که اونجوری برگردونهالبته بهم ووداريوشو ببخشه خريتمو اين

 اين خدايا خوشبختم ولی نمونده برام قلبی که درسته ممنون خدايا گذشت خوش خیلی خورديم کیک و ورقصیديم

 فکر شدم بیدار سرحال و قبراق بعد روزه تولدصبح دوم نگیرقسمت ازمون وقت وهیچ نبود هم دور و خوشبختی



 

 

 بود ظاهرِقضیه اين چند هر خیالی بی به زدم وخودمو بستهءمغزم درهای پشت فرستادم همیشه مثل و داريوش

 ...بود شده تنگ متلکاش برای دلم اينکه برای نه ببینمش داشتم دوست بودم منتظرش هرلحظه وسرکار

 میداد جوابشو وبايد بود کرده توهین بهم... نبود چیزی کم بريزم بهش زهرمو میخواستم....نه

 میکردم وارد رقم پشت رقم وداشتم بود اومده بار سری يه معمول بودطبقِ چهار نزديک ساعت+++++++++++++++

 خانم سالم_ رفت می غنج فکرپلیدم از دلم ته.... وقتشه االن..... ول ای نکردم سربلند ولی شنیدم قدمهاشو صدای

 نیستن االن صديق اقای ديبا اقای سالم_ گفتم بخورم تکون ابسیلون يه وحتی کنم بلند سر اينکه بدون امینی

 اقای لحظه يه_ بره که افتاد راه خدانگهدار.... میام فردا من باشه_ مکث لحظه چند نه يا میاين امروز اصال نمیدونم....

 نمیديد چند هر که ببینه حرکاتمو تمامِ داشتم سعی که ودرحالی بودمباارامش کرده اماده خودمو بلق بلهاز_..ديبا

 نزديک بهش اعصابه رو حد چه تا میدوستم که قدمهايی وبا شدم بلند دراوردم گردنبندشو و گردنم انداختم دست

 خط اعصابمو داشت بازم ولی بودم کرده هاماد خودمو که نمیکرددرسته نگاه من به بازم وايستادم قدمیش يه وتو شدم

 بعد_ گرفتم گاز گوشهءلبمو ازحرص نه_... کنید نگاه من به زنم می حرف باهاتون دارم وقتی میشه_ میکرد خطی

 پالکِ زنجیرو کردم دراز سمتش به ودستمو گرفتم نديد ؟؟کنايشو میده ازارتون.... شخصیه نظر يه_؟؟ چرا اونوقت

 اينکه از قبل بدم بهتون االن بهتره.... بودم کرده فراموش رو امانتی اين_ خوردن تاب به کرد شروع دستم ی تو

 اينکه واز میکردم حس نگاهشو سنگینی نداره گله داره عوض که چیزی زنجیر به دوختم نگاهمو بیاره باال سرشو

 از اورد باال که دستشو ودب قرن اندازهءيه به که من برای گذشت چقدر نمیدونم میکردم حظ میخورد حرص داشت

 زنجیرو برسه زنجیر زيره به دستش اينکه از قبل میخواستم که شد همون....  رفتاره ويلی قیلی دلم ته شیطانیم فکر

 برگشتم... من نکردنِ بلند وسر نگاهش سنگینی دوباره پاش جلویِ افتاد چرخیدو هوا تویِ سنگین پالکِ... کردم رها

 داريوشو کردن ضايع خوشحالیِ حس اين نمیتونستم واقعا اومد خوشم ازخودم امديد وشخ.... سالمت به_ وگفتم

 و جام سر نشستم... شدی پررو رودادم اونقدر ديگه همینه میکنی؟؟ تحقیر منو....شعور پسرهءبی کنمحقشه مخفی

 دستهای تو نجیرز جیرينگِ جیرينگ برداشت زنجیرو شدو خم که ديدم ازگوشهءچشم سرگرفتم از و کارم دوباره

 وصدای سکوت بعدم میشد رنگتر وکم رنگ کم که قدمهايی صدای بعدم شدو گم داريوش



 

 

 عذاب نشد پیداش داريوش روز اون شعاعیفردای اقای وششم بیست فصل+++++++++++++++++++++پنکهءسقفی

 بچه بازی با که بود دگردنبن اون داشتم ازش که چیزی تنها حضورش از بود شده خالی گردنم بودم گرفته وجدان

 شده پشیمون بود گردنم تو خالیش جایِ روی دستم مدام دادم دست از اونم مسخره کنی روکم يه تو و گونم

 سه.... کنم کار چی حاال که بودم مونده حیرون و بودم گرفته تصممیم نسنجیده دوباره نمیکردم اينکارو بودمکاش

 من مگه نمیکردم کارو اون کاش.... بود شده ريزه يه براش دلم شتمیگذ داريوش اومدن از روز وچهار بود شنبه

 کارکنم چی من میگفتمخوب خودم با ورم ؟؟؟ازاون بود چی ديگه کردنش تحقیر ؟؟اخه نمیشناختم داريوشو

 شوروشور و بود گرم هوا...+++++++++++++++ نداشتم باهاش کاری که من... نره راه نِروم رو اينقدر ؟؟میخواست

 هم شعاعی واقای داشت جلسه ءعمده کننده توزيع يه با جاويد عرقم خیس تاپا سر میکردم میريختماحساس عرق

 مرتیکه.... واهلل چیزيه خوب هم قباحت میکرد تر اتیشی ومنو ومیرفت يومد می میکرد سوءاستفاده داشت قشنگ

 يه پا تا سر که ببرن نکبت مرده یچ هر شوره مرده کرد روی پیاده مخم رو زدهی الس وهی اومد هی گنده شکم

 منو... داشتم نگهش هام بچه خاطر به.... نمیخوره من به اصال.... ناتوانه.... شده پیر زنم( آره که زد ور هی کرباسن

 ذاتت تو تف ای) کنم افتادهءزپرتی کار از زنِ يه حرومِ مو جوونی بخوام که نیست من حیفِ....  جوونم چه بببین

 اينکه جای به...... پیری سرِ وحاال کرده جمع زندگیتتو خونه داده سروسامون هاتو بچه.... زنت بیچاره مرررررررررد

 ....باز ولی کنه شرم مثال که پائین انداختم سرمو میزنی الس کوچیکترازخودت دختره بايه داری باشی همدمش

 اخمام.... داری مالی مشکل شما میدونم من خبرمبا شما چیزِ همه از من..... امینی خانم ببین_ زيادی وزر..... وزوز

 ای مطلقه شما که میدونن همه دروغه همش تودستت انداختی که هم ای حلقه ؟؟اون میگه داره چی... هم تو رفت

 بمالی شیره سرمارو نمیخواد میدونمديگه که من نکرديم زيارت رو شما شوهر اصال وقته چند اين تو چراما وگرنه

 کارکنی خون خروس صبحِ از میخوای تاکی اخه ولی ندارم حرفی من داری دوست اينجوری اگه هندار عیبی ولی

 هم میکنی پیدا حامی يه شما هم نیست هم بدی چیزه بشم حالت کمک خودم میدم قول.... بیا راه ما با بکنی وجون

 بیرون باهم تعطیلی عدازب عصری که طوره چه هان؟؟اصال... داره صوابم تازه میام در مردگی دل اين از من

 حال مرتیکه... ريخت تنم گوشت ااااااااااااااه عزيزممممممممم طوره چه بزنیم حرف موضوع اين به راجع بريمتابیشتر



 

 

 تااز مینداختم ای خوشه بمبِ تا چند يه داشتم چهارده اف يه اگه يعنی کفتار سگ پیره گفتنش عزيزم بااون زن بهم

 در دستش از جامعه زنای روانِ وروحو شه کم روزمین از مادر پدرو بی شعاعیِ اين لِونس شه منفجر هوا و زمین

 خدا وای کردم بلند سرمو که نکشید مینِتم نیم به جان مريم سالم_ که بدم جوابشو خواستم باشه اسايش

 مستر ايمداد... هلپ... کمک.... االمان......زلزله خدا شعاعیوای اقای دوم قسمت......++++++++++++++++++++زلزله

 سرم تو خاکی چه سالمحاال...  سس... سَ_ وگفتم دادم قورت فجیعی طرز به دهنمو داريوشششششششابِ.... غیرتِ

 بودم من صحبتش ؟؟طرفِ خانمم خوبی_ وگفت زد هم به میبرد دل که ،ازاونايی قشنگ لبخند يه ؟؟داريوش کنم

 مونده کم بود کرده زرد.... میگی رو شعاعی بود شعاعی به ونگاهش نمیکرد نگاه بهم هم ثانیه دو دقیقه رو ولی

 در میزد گره ابرو نداشت وکوچیک گنده بود گیر همه جذبهءداريوش..... برات که بودم گفته کنه خیس بودخودشو

 داريوش که اخالقی با بگیرم سنگر تا بودم اشاره يه منتظر فقط که من ءخودش واسه بود يلی مخ بی شعبون حد

 جلو واروم سالنه سالنه... انگار نه انگارکه داريوش ولی نکنه درجهانش ونیست دوشقه رو شعاعی بود محال داشت

 ازسکوتش ؟؟اون چی يعنی جانممممم کرد حلقه شونم دوره دستاشو رومیزو گذاشت دستیشو کیفِ طمأنینه با اومدو

 سینم جناقِ يا کنه خفم میخواد میکنه؟؟؟نکنه داره کار چی االنش از اينم میکرد روناکار يارو بود ای ديگه وقته هر که

 مادر پدرو بی شعاعی اون میخواستم واقعا يا بود ازترسم لبم رو اومد کجا از نیمه نصفه لبخند اون نمیدونم بشکنه و

 شداريو دستای پیداکنه واقعیت داشتم دوست که دورودرازبود آرزویِ يه شايدم شوهرمه داريوش که کنه باور

 حلقه دورش بوآ ماره يه که داشتم و موش يه احساسِ گذاشت بوسهءکوچیک يه گیجگاهم وروی ترشد محکم دورم

 رد اينجا از داشتم... نباشی خسته خانمی؟؟ میکردی چیکار_ میشد تر بلند استخونام چِرخ چِرخ صدای هرلحظه زده

 بود گرفته گارد همچنان ؟؟شعاعی نمیکنی عرفیروم اقا راستی بزنم خودم گل خانم به سری يه بیام گفتم میشدم

 انباردارمون شعاعی اقای ايشون_ گفتم میلرزه داره میدونستم خودمم که لحنی با دربره تا بود اشاره يه ومنتظر

 کشیدم عمیق نفسِ يه میکرد نگاه مذبوحانهءمنو تالشِ داشت راحت و ريلکس کردم بهش نگاه يه.... هم وايشون

 حاال تا شعاعییییییییییخانمم اقای خوشبختم_ وگفت کرد خم سری داريوش ديبا داريوشِ همسرم هم ايشون_وگفتم

 هام با بود ازخدام بااينکه کجا شعاعی چندشِ عزيزم واون کجا عزيزم اين ؟؟واقعا عزيزم نه... بود نگفته ازشما



 

 

 اقای کنه ولم وداريوش کنه کم شوشرّ زودتر شعاعی میخواستم ،فقط موقعیت اين تو االن، بزنهولی حرف اينجوری

 برم من... اجازه با ببخشید کردن فراموش خانومتون حتما... خوشبختم منم_ گفت کردو جمع وپاشو دست شعاعی

 وازم شد شل داريوش شددست خارج ديدمون از شعاعی تا شد جیم سوت سه سه وتو مونده انبارداری کارهایِ که

 دردسر برام فقط که بشم شعاعی وبی بشی نصف الهی تواِ دسته از میکشم چی هر که بمیری شعاعی ای گرفت فاصله

 گفت کردو استاپ میرفت ورودی در سمت به که جور وهمون برداشت رومیز از دستیشو کیف میکنیداريوش درست

 دمیري داريد_گفتم که میرفت داشت چیکارکنه میدونه خودش... بگو جاويد به شد مزاحمت ديگه باره يه اگه_

 ترس با شد ناپديد ثانیه از کسری وتو يام می ديگه روزه يه ندارم وقت_....  میشه تموم جاويد جلسهءاقا ؟؟االن

 آلرژی مذکر جنسِ هرنوع به که داريوشی کنه رفتار جوری اين داريوش میشه مگه اخه رفتم ها پله دم تا واسترس

 اينهمه ادم يه میشه طور ؟؟چه شدنیه اصال مگه... اخه دارهن طرف به کاری هیچ که شده مايند اوپن اونقدر داشتحاال

 دقیقه پنج نمیشناختم و ضدونقیض رفتارایِ همه اين با ادم اين وحاال ناپذيره تغییر داريوش که نظرمن ؟؟به کنه تغیر

 نبود خبری هیچ هن ولی.... برسونم خودمو سريع انداخت راه دعوا وداريوش افتاد اتفاقی اگه که وايسادم ها پله باالیِ

 که بود؟؟ داريوش واقعا.... بود کی اصال ادم اين ودعوا جنگ بدون خونه بود برگشته واقعا.....

 خیلی کارِ اگه نمیشد رد منم کیلومتری نیم شعاع از شعاعی روز بعدازاون+++++++++++++++++++نمیشناختمش

 روز چند وقیحِ ادمه همون ادم اين انگارکه نه انگاراصال میداد انجام ای دفعه يه میکردو جمع رو همه داشت واجبی

 میکرد برخورد من با وسنگین محترم بودچنان ادما سردستهءاون هم وشعاعی داشتن دورو ادما بعضی که واقعا پیشه

 میکردم شک خودمم عقلِ به که

 وهفتم بیست صل

 )ناهار به دعوت(

 اين اصال)  نکردم پیدا براش ای ديگه جای ومیره میاد هی دهشرمن(شد پیدا ش کلهءداريو سرو دوباره روز سه از بعد

 ؟؟ میخواست چی اينجا بشر

 میبست ودرم جاويد اطاقِ تو میرفت دوساعت که



 

 

 الينحل معمای يه بود شده برام

 کارنیست به راجع میدونستم

 بگه تلفنی رومیتونست همه بعدم داره کار چقدر ادم مگه

 وبرهبیاد گرما ضل اين تو نبود الزم

 دوازده وساعت بود شنبه پنج

 میشديم تعطیل يک ساعت شنبهءقبلی پنج همهءروزای مثل

 بیرون اومدن زنی مخ ساعت يه از بعد جاويد و داريوش که.... مرتب ووسايلو میکردم وجور جمع کم کم داشتم

 باشیم خدمت در بیاريد تشريف... ناهار میريم ماداريم... خانم مريم_

 گفتنمو زدم لبخندی يه

 خونه میرم... جاويد اقا نمیشم مزاحم ممنون نه_

 کنیم عوض هوايی ويه شهر خارجِ بريم کرديم هوس نمیکنیدامروز تنگ که مارو جای چیه مزاحم_

 بگذره خوش بريد شما بیام همراهتون من باشن داشته دوست داريوش اقا نمیکنم فکر نه_

 گفت بود بدتر شتافح صد از که زير به سر نگاه همون با داريوش

 راحت بزاری بهتره بخورن ناهار باما ياد می شأنشون کسره خانم مريم ؟؟شايد میکنی تعارف اينقدر چرا جاويد_

 باشن

 ؟؟ واسهءخودش میبافه داره چی... گاردگرفتم

 يام نمی شما راحتی خاطر به فقط من چیه؟؟ حرفا اين_

 ناهار بريد میخوايد دونفری سال چند از بعد

 وگفت رفت داريوش به غرهءاساسی چشم يه جاويد) نداره من ومقام ن شأ به بطیر اين

 نکنید گوش و داريوش اين حرفایِ خانم مريم نه_

 میگذره خوش باشیم دورهم... بیائید همراهمون میکنم خواهش ازشما من



 

 

 کردم جاويد به نگاه ويه داريوش به نگاه يه

 برم میخواست دلم

 ببینمش نتونم ديگه شايد ولی شاکیم داريوش هدست از درسته وضرر جهنم

 کنم جمع وسائلمو تا کنید صبر بايد فقط باشه_

 میمونیم منتظر ماشین تو ما_

 رفتم دقیانوسی ءعهد رودوشی کیف و شلوارسادهءمشکی ومانتو مقنعه همون وبا کردم جمع وسائلمو زودی

 وسوارشدم

 میکرد خمار چشمامو میزد که خنکی وباد بود روشن ماشین کولر

 باشه داشته باال مدل ماشین ادم خوبه چقدر وای

 میزنه گرم بادِ هرطرفش از که محمد داغونِ پیکانِ اون چیه

 میشه جزغاله مايکروويو تو داره و گذاشتنش کنسرو قوطی تو میکنه فکر ادم

 و میکردن صحبت چیزی هر وخالصه وواردات بارو کارو به راجع جاويد و داريوش

 میدادم گوش يگانه محسن بخنده وزآهنگ وز صدایِ ويربه هیرو اين تو منم

 امشب بازم کردم هوس

 خیابون تو بارون زير

 بريزم اشک يادت به

 همیشه معمول طبق

 ياد می بارون وقتی اخه

 من مثل عاشق يه صورت رو

 وبارون اشک فرق حتی

 نمیشه معلوم ديگه



 

 

 من چشایِ امشب

 بهاره ابرایِ مثال

 من حال به بخند

 داره گريه حالم که

 بزاره تاثیری تو رو نمیتونه گريم چرا

 داره خنده حالم که ،بخند بخند اره

 داره خنده حالم که ،بخند بخند اره

++++++++++++++++ 

 ناهار به دعوت دوم قسمت

 سرسبزدادن درختای به بعدم و خالی های جاده به و خودشون جای ساختمونها

 میشد تازه داشت روحم

 بودم نزاشته بیرون خونه تو از پامو که بود وقت خیلی

 داشت نگه دنج سرسبزو رستوران يه کنار

 بود نشسته ادم وتوکی وتک بود وکور سوت

 بده سفارش تا رفت وداريوش کرديم انتخاب رو رودخونه کنارِ تخت يه

 بشورم دستامو برم بیارن غذارو تا.... جاويد اقا ببخشید_

 پرسید رو دستشويی ادرسِ گارسون واز داد تکون سری جاويد

 داد رونشونمون درختا بین جايی يه گارسونم

 افتادم راه

 دوره چقدر اوووووووووه

 برن راه فرسخ دو بايد دستشويی واسهءيه ملت



 

 

 ؟؟ چی باشه داشته اضطراری نفر يه اگه حاال

 میگیره وجسمی روحی مشکالتِ که برسه اينجا به تا

 دوئیدم ضرب يه توالت مد وتا خنديدم خودم فکر به

 رفتم توالتم وروانی روحی مشکالت همون و خیال اسودگی محض

 بیرون اومدن مردونه دستشويی از جوون تامرد سه که میشستم دستامو داشتم

 نبود کسی کردم اطراف به نگاه يه

 داشت برم ترس مواقع جور اين تو همهءزنا مثل

 نیومد خوشم ازنگاهاشون

 کنم تندتر و قدمهام دمکر وسعی افتادم راه

 دنبالمن اونام میکردم احساس ولی

 میکرد ديوونم داشت هاشون وخنده پچ پچ صدای

 درختا و روم جلوی راهِ جز چشمام که بود قوی ذهنم فرارتو فکر اونقدر... شد می تموم راه اين مگه حاال......... وای

 نمیديد رو چیزی

 شد ههههبشهه گیرودار اين تو نبايد که چیزی واون

 زمین وافتادم رفت بود شاخه و برگ پرِ که گودالی تو پام

 شد ک نمنا ونگرانی درد از چشمام

 شد بلند مسخرهءپسرا های خنده

 )ای حادثه اکشن ديدی حرکتو مجید اوه اوه(

 ) کارنیستید بدل احتماال شما خانم(

 مگه ولی دربیام مسخره گودالِ اون از تا بودم گذاشته توانمو تمام ومن میشد نزديکتر صداها) ما به میدی امضا يه(

 میشد



 

 

 بیام بیرون نمیتونستم و توش بودم رفته تازانو

 سوخت می دستم وکف بود شده خاکی ولباسام دست تمام

 نبود ازپسرا نگرانیم صدم اندازهءيک به درداينا ولی

 کارکنم؟؟؟ چی خدايا

 بود اومده گوشم بیخ تا صداها

 کن کمک خودت... خدا وای

 و بدم تکون واصالنمیتونستم پام ولی... بیرون کشیدم و خودم زمین رو... کردم پام به نگاهی

 میکشید تیر وايمیستادم روش تا

 گرفتم پامو ومچ کردم تا زانومو

 نبود کس هیچ.... کردم درختا به نگاهی

 کنید کمکم کجايید؟؟ پس... جاويد.... داريوش

 شدن جاری اراده بی اشکام

 گريه بازم ااااااااااهااااااا

 بود شده باز راهشون تازه اشکام ولی میکشیدم عمیق نفسِ........ نکن گريه

 نکن گريه االغ.... وترسیدی تنهايی که بفهمن مونده همین....... نکن گريه میگفتم خودم به هی

 کرد کارمیشد چی ولی

 نمیکرد فرقی غصه...غم... یشاد... دلشوره.... دلهره.... ترس موقعِ...بود اين زنا ما ذاتِ

 میشد سرازير اشکامون بود که احساسی هر

 بودم شده خیره پام قوزک به رونمیديد جا هیچ براثرگريه که وباچشمايی میکشیدم نفس تند تند

 ) میکنه گريه داره الهی اخی(

 ) میخره قاقا برات عمو نکن گريه... کوچولو خانوم نه(



 

 

 ؟؟ شده چی_

 شد قطع پسرا صدایِ

 دادن جاودانه عمر بهم لحظه تواون که انگار

 .......چیکارکنم ذوق همه ازاون نمیدونستم

 روزمین؟؟ نشستی چرا_

 کردن نشینی عقب پسرا

 میلرزيد گريه تاثیرِ از صدام

 میکنه درد پام مچ... گودال تو افتادم_

 وگفت زد چمباتمه کنارم

 شی؟؟ بلند میتونی_

 نبود من پیش نگاهش بازم ولی انداختم بهش ناامید نگاه يه

 وگفتم باال کشیدم دماغمو

 دردمیکنه نمیتونم_

 کرد بلندم شونمو دوره انداخت دست

 هوا رفت نالم گذاشتم که قدمی اولین با

 خ خ خ خ خ اخ_

 دررفته پات فکرکنم... بیا اروم_

 میداد ازارم پسرا حضورِ هنوز

 ونمیرفتن بودن فرصت منتظره هنوز کثافتا

 پسرا به دوخت نگاهشو چرخیدو باهام هم داريوش که انداختم متشونس به نگاهی

 شد خنک دلم.... پريد هاشون خنده



 

 

 بود کارساز همیشه جذبهءداريوش

 بگیرم مشتم تو داريوشو لباسِ شد باعث بیارن سرم باليی چه بود ممکن اينکه ازفکر ترس

 افتاد تنم به رأشه فکر اين از..... نبود داريوش اگه

 اومد می پیش ايران تو مخصوصا دختری هر زندگی تو فاقهاات اين

 بود اندازه از بیشتر من برای ولی

 اختیارتونم در ومجانی مفت من.... بیايد بود نوشته پیشونیم تو که انگار

 باريد می هنوز اشکام

 ندارن کاريت... اينجام من.. نباش نگران_

 میدونست و دردم همیشه مثلِ

 بدم؟؟ دستش از تونستم طور چه.... شد فشرده دلم

 میکرد نگاه پاشو زير داشت اون ولی صورتش به دوختم و نگاهم

 بود اعصابم رو پسرا وزِ وز صدایِ

 ؟ نمیرن چرا

 بفهمه چیزی جاويد نمیخوام.... کن پاک اشکاتو... ديگه بسه_

 تو ای ديگه وکسی نمیکنه فکر من به داريوش ديگه حاال اينکه..... میشد مگه ولی کردم پاک دست کفِ با و اشکام

 و میداد ازارم قلبشِ

 میکرد سرازير دوباره اشکامو

========================= 

 ناهار به دعوت سوم قسمت

 شد نزديک وال و حول با ديد مارو تا جاويد

 ؟؟؟ شده چی_



 

 

 بندازی جاش میتونی.... دررفته پاش کنم فکر_

 ببینم بايد.... نمیدونم_

 تخت يه رو نشوندن منو

 کردو شون پال و پخش جاويد که بودن شده جمع دنبالم نفری سه دو

 باال زد بود خالی خاک که و پاچهءشلوارم

 بود شده وقرمز کبود پام دور

 پام دادنِ ماساژ به کرد شروع دراوردو پام از و جورابم و کفش

 نفهمیدم و معنیش که انداخت داريوش به نگاهی يه

 اومد گوشم ارهازکن زمزمهءداريوش صدای

 برمیگردونم بهت... شد انجام که کاراش.... زدم نامت به سندو_

 نبود من به نگاهش قبلی هایِ همهءدفعه مثلِ خداروشکر که کردم بهش شاکی نگاه يه

 اااااااا هوا رفت دادم................بدونم میخوام واقعا حرفاست اين جای االن بدونم میخوام من يعنی

 انداخت اج پامو جاويد

 گفت اينو کنه پرت حواسمو اينکه برای جنس نا

 راضیه کرده که کاری از میداد نشون داريوش صورت رو لبخندِ

 میديدم مه پشت از لبخندشم حتی که بودم شده ندار حال اونقدر من ولی

 و اورد می فشار بهم وبیحالی ضعف کم کم

 میرم ازحال دارم میکردم احساس

 کرد بلندم و زانوم زير انداخت دست يدد منو وضعِ که داريوش

 برم ماشین تا نمیتونستم ديگه پا بااون مسلما

 پرکردم هام توريه و تنش بوی شو شونه به دادم تکیه سرمو



 

 

 بود شده تنگ وجودش عطرِ برای دلم

 میشد بسته داشت چشمام

 ببرم لذت وجودش از میخوام... نه االن.... نه

 بود بريده امونمو ودرد میکرد زوق زوق پام قوزکِ

 گذاشت صندلی رو پامو نشوندو عقب صندلی رو منو داريوش

 ؟؟ داری درد_

 دادم سرتکون ناله با

 داددستم مسکن قرص يه وبازکردو درِِداشبورد

 افتادم بود داده بهم ومسکن داشتم کمردرد که روزی ياد

 بود ديگه وقتِ يه مالِ دوران اون انگارکه

 و کنم اشتباهی همچین تونستم جوری چه.............. وزاگذشتهر ازاون سال صد انگارکه

 ؟؟؟ برونم خودم دست با داريوشو

 بیرون کشید گذشته از منو مصرف، بار يه لیوانِ

 شد ماشین سوار جاويد... میشی اروم بخور بیا_

 ؟؟؟ بهتره حالتون_

 شد شرمندگی اسبابِ.... جاويد اقا مرسی_

 میرفت داشت چشمام!!! چیه حرفا اين نه_

 ... ببخشید خدا تورو... بخوريد غذاتونو نزاشتم_

 ) بگیريم بايد پاتون از عکس يه ولی انداختم جا پاتونو... تره واجب شما سالمتی االن... خانم مريم نگید_

 میريم بامحمد خونه میرم.... جاويد اقا نیست الزم_

 کرد نطق بود نظیر بی خودش نوعِ تو که سکوت کلی از بعد داريوش



 

 

 واردترن جاهم همه از همینه کارشونم بازه االن اونجا.... معیری بريم سر يه_

 ... که گفتم داريوش اقا نه_

 کن استراحت اونجا وتا هدرندی تو انرژی بهتره پس.... گفتم بهت منم_

 میرسیم ديگه ساعته يه

 میشدم خمار وداشتم بود گذاشته خودشو تاثیر مسکن

 بود دهکمترش پام زوقِ زوق

 خوابیدم مسیرو تمام

 میگذرم انداختنها وعکس معیری ومکافاته ازمعطلی

 هفتادمنه مثنوی خودش که

 سالمت به گفتن و پام دور پیچیدن کشی باند يه دراومداخرسرم پدرم

 بشه درگیر داريوش با بود وممکن اومده داريوش نمیدونست هنوز محمد که جايی ازاون

 و خونه رسوند منو جاويد

 شدم جوری اين شرکت تو من که گفت محمد به

 بگیم بهش میخواستیم چی نمیدونم وگرنه نشد ماجرا پاپیچ اين از بیشتر محمد که خداروشکر

 ارتوپدی تخصص مجلس ساختمان روی روبه معیری دولتی بیمارستان(ن.پ_

 پیشم نازنین اول زایِرو میشدم ديوونه داشتم شدم پاگیر خونه تو ءتموم دوهفته) تصادف( وهشتم بیست فصل

 تلفن دوبار جاويد ؟؟ میزد کارش از من خاطره به بايد تاکی کردم کار راهیِ هم رو اون روز سه از بعد ولی میموند

 نزد احوالپرسی برای هم وخالی خشک تلفن يه حتی معرفت بی....  داريوش ولی اومد ديدنم به بارم يه بودو کرده

 بود کرده فراموش منو واقعا انگار ولی میزد زنگ بهم بايد ها گذشته رهخاط به حداقل گرفت دستش از دلم

 منم بشه نشین خونه نمیتونه ديگه کارکنه که ادمی میدونستم و کارکردن قدر حاال که واقعا برگشتم بعدازدوهفته

 غیراز چیزی به که میزاشت داريوش فکر مگه نداشتم خوندن حوصلهءدرس اصال بودروهوا مونده ارشدمم بقیه مثلِ



 

 

 زنگ هم جاويد به حتی ديگه..... بود شده غیب نداشتم داريوش از خبری ديگه ولی گذشت می روزها فکرکنم اون

 رومم خبرداشتم ازش حداقل کاش بود شده مورچه قد براش دلم.... هست هنوز يا رفته نمیدونستم اصال نمیزد

 غافل ازيادش لحظه يه حتی اينکه بدون میکردم صبح و وشبهام شب رو صبحها.... بگیرم سراغشو جاويد از نمیشد

 کجاست اخه خبرنداشتم داريوش از که بود دوماه بود کرده فرش و زمین زردوقرمز وبرگایِ پائیزبود نزديک بشم

 صدای با که میکردم مرتب رو ها پرونده داشتم.........  معرفت بی شده تنگ برات دلم ؟؟؟ نمیده خبر يه ؟؟؟چرا

 بله_ بودم شده حساس جاويد تماسهای به مخصوصا.... داشتم و حال اين تلفنی هر با اصال شد تیز وشامگ جاويد

 چنگ دلشوره.... بديد بیمارستانو ادرسِ میشه... بله_ ؟؟ خوبه حالش االن_ ؟؟؟ افتاده اتفاقی چه _.... هستم خودم

 جاويد....  اومدم بله بله_ ؟؟؟ خوبه حالش روخدابگیدتو فقط.... اومدم باشه... باشه_ ؟؟؟ شده چی.. قلبم به انداخت

 چه اخه کرده تصادف... کرده تصادف داريوش.... بیمارستان میرم دارم من خانم مريم_ بیرون دراومد از باعجله

 کردو بهم مستاصل نگاه يه خوب؟؟ حالش_ دويیدم دنباش افتاد راه تا...  برگردم من تا باشه حواستون_ جوری

 دفعه صد عصر پنج ساعت تا بود رفته جاويد بیام خودم به اينکه از قبل.... نگفتن من به چیزی میدونه خدا_ گفت

 هر کن کمکش خودت خدايا........... باشه نشده طوريش...........  استرس مدام..... دلشوره مدام شدم زنده و مردم

 ادرسِ کاش نمیدی؟؟؟ چراجواب پس میشدم نهديوو دلشوره زور از داشتم نمیداد خط میگرفتم جاويدو گوشی چی

 سرم اخر شدم شاکی خنگیم همه وازاين دادم فحش خودم به هی خوردم حرص و رفتم راه هی میگرفتم و بیمارستان

 خونه رفتم درازتر پا از دست سرم اخر تصادف دوم قسمت===================  خونه رفتم درازتر پا از دست

 همراه اين به لعنت ای میداد خط مگه ولی جاويدومیگرفتم موبايلِ گوشی بند يه شده چی که بفهمم میخواستم کجا از

 گرفتم شمارهءجاويدو وباز رنگ سبز دکمه رو گذاشتم دستمو ناامیدی با.... بود شب يازده ساعت مطلقاتش و اول

 صدای اخرسر تروخدا بده جواب.... بده جواب بود حلقم تو انگشتم تا همهءپنج ازجاپريدم خورد بوق....خورد بوق

 خوبه؟؟ ؟؟داريوش نمیده انتن گوشیتون ؟؟چرا شده چی مريمم... جاويد اقا.... الو_ بله_ وشنیدم اهستهءجاويد

 که بوده خیابون تو... خوبه داريوش حال.... بديد مهلت يکم... خانم مريم... خانم مريم_ ؟؟؟ کرده چراتصادف

 تی وسی ارای ام سرش از داشتن االنم تا نخورده ضربه سرش به که خداروشکر حاال درمیره و بهش میزنه ماشین



 

 

 ؟؟ بیمارستانید م کدو_...  خوابیده االنم ديدن ضرب هاش ودنده شکسته دستش فقط.... فقط میگرفتن اسکن

 خونه تو واينجا نیستم اونجا االن من اگه جاويد اقا ببینید_ خانم؟؟؟ مريم کجا_...  میام االن من باشه_...  پارس_

 هرچی و نداشتم بیمارستانو ادرسِ که بوده اين خاطر به فقط میکنم دق دارم وجوش حرص وازروزه نشستم

 اصال... خانم مريم نه_ ؟؟؟ بیارم نداريد الزم چیزی بودم اومده اينا از زودتر نمیدادوگرنه انتن میگرفتم شمارتونو

 که هرجوری باشه_...  بگیرم تصمیم خودم بديد اجازه موضوع اين به راجع جاويد اقا_....  بیان شما نیست الزم

 اروم نمیديدم خودم چشمهایِ با تاداريوشو من جهنم به.... برخورد بهش...  خداحافظ منتظرم من... شماراحتید

 ويه بیاد جوش اب گذاشتم بود شسته رو ظرفا تازه بیچاره نازنین اشپرخونه سمت رفتم پاورچین پاورچین نمیشدم

 زنگ میخواستم کردم جور و جمع دستی کوچیکه ساکه يه خالصه و ودوتالیوان چايی فالسکه ويه ءشب الويه از ظرف

 برقِ که اژانس به بزنم زنگ میخواستم====================  شد روشن اشپزخونه برقِ که اژانس به بزنم

 بیچاره نازی... بیداربودم نه_...  کردم دارتبی ببخشید_ ؟؟ میبندی باروبنديل کجاداری_ شد روشن اشپزخونه

 به و چشمام ؟؟؟ میری داری کجا... منتظرم خوب_ گفت و انداخت باال ابرو میخوندم کتاب داشتم من.... بیهوش

 تو کی چی؟؟ برای بیمارستان_..  بیمارستان میرم دارم_ میشد بلند ازش اب بخاراهای هنوز که دوختم کتری

 ش از میخواستم کی تا نیست راستگويی مثل هیچی بگم و حقیقت گرفتم تصمیم لحظه يه تو ؟؟ بستريه بیمارستان

 مريم هان ؟؟ نمیگی که منو نامرده ،،،رفیقِ داريوش احتماال_ شد گشاد چشماش...  داريوش_ کنم مخفی

 تو اخماشو خودشه.... دزديد تموم سالِ يه منو که کسی... همونه منظورم چرا_...  نیست که دنیا داداشِ ؟؟؟منظورت

 سینمو پیاز؟؟ ته يا پیازی سر کارشی؟؟ چه تو چه؟؟ تو به... بیمارستانه داريوش که گیرم_ گرفت کردوگارد هم

 دارم دوستش که چهارساله.... دارم دوستش.... داريوش من کس همه_ گفتم بود بعید ازم که شهامتی وبا جلو دادم

 جاويد به خبرشو ظهری.....  کرده تصادف حاالم داره دوستم که عمره يه.... سال چهار نه ولی داره دوست منو اونم

 برم بايد منديگه پارسِ بیمارستان گفته زدم حرف جاويد با االن....  بیمارستانه کدوم نمیدونستم حاالم تا ولی دادن

 که موقع اون گفتی؟؟؟ روغد بهم ؟؟؟چرا نگفتی حاالبهم تا چرا_ کرد سد راهمو که بیفتم راه خواستم)  شده ديرم

 صداش.... حاال ولی نزده دست بهت که که خوردی قسم.... پاکی که خوردی قسم... هست ای رابطه بینتون میگفتم



 

 

 بی اون دنبالِ ءخیابونی هرزه يه ومثلِ گفتی دروغ سالها اين تموم تو... بهم گفتی دروغ_ میگرفت اوج لحظه هر

 نازنین...  ءخونوادگیه مسئله يه.... نازنین تو برو_....  خبره چه اينجا_ خوابید صورتش تو من سیلی زدی له له شرف

 تو برو گفتم_ پروند رو نازی و من محمد فرياد بود حیرون محمد منو بین باريد می توشون از نگرانی که چشمايی با

 هاو بیقراری اون تموم هممحاالمیف... هه_ گفت زدو پوزخندی محمد شد بسته سرنازی درپشت... ببند درم و اطاق

 .... هرزه میگی من به داری تو... بفهم.... بسه... محمد بسه_) رفتهءخانومِ دست از خاطرفاسقِ به ها داری زنده شب

 وبا کردم اشاره سرم به انگشتم با نمیشی ادم ولی....  يادته.. گوشت تو زدم بارم اون... يادته... گفتی اينو ديگم باره يه

 بهم وداری حرف اين که نمیشناسی منو.... میدونی خیابونی يه تومنو..... منحرفِ فکرت...  خرابه فکرت_ گفتم نفرت

 شب اون تمام جایِ به نمیتونستم فکرمیکنی ؟؟؟ ياری می دهنت به رو حرفی همچین نمیکشی خجالت....  میزنی

 سینم به.... من ولی خواست.... خواست راچ باشم؟؟؟ باهاش نخواست ازم میکنی فکر ؟؟؟ برم باهاش ها داری زنده

 چقدر فهمیدم رفتنش از بعد نمیگفتم کاش ای که.... نه گفتم بهش دراوردم بازی قد خر منِ_ دادم وادامه زدم

 بهم داريوش مثل ای ديگه کسِ هیچ نمیخوام داريوش مثل رو ای ديگه کسِ هیچ ديدم رفت اينکه بعد دارم دوسش

 قلبم که چهارسالِ_ تصادف چهارم قسمت.....  ای ديگه مرده هیچ میشنوی ای ديگه مرده یچه نمیداد وارامش امنیت

 ... نمیخواد منو ديگه.... نمیخواد منو _ ترکید بغضم خواد نمی منو اون.... برگشته وقت همه اين از بعد که حاالم مرده

 جلوی روزی يه که کسی میشه؟؟ باورت_ دسر ديوار رو گذاشتم و وسرم دادم مو تکیه)  نمیکنه نگاه رومم تو حتی

 نمیکنه نگاه رومم تو اصال حاال میخواسته همیشه منو که.... کنه زندگی نمیتونه من بدون که کرد اعتراف زانوزدو پاهام

 له دارم من سخته ادم برای چقدر روبرگردونه ازت داری دوستش که کسی که میدونی.... چیه عشق میدونی تو محمد

 شد جاری دوباره بود شده تر اروم که اشکام...)  بدوزه من به نگاهشو نیست حاضر حتی ولی...  میشم ومتم... میشم

 بزار عشقش از شده خالی دستم وگفتم دادم نشونش دستامو محمد میبینی... کنه ازدواج میخواد میگه_ کردم زمزمه

 بگی تو برم بزار....محمد برم بزار بودم فتهر کاش ای که بخورم اينو حسرت نذار باشم کنارش اخرم های لحظه اين

 هق صدایِ) شم تااروم ببینمش بايد نداشتم اسايش لحظه يه االن تا ظهر از..... اونجاست دلم.... بفهم ولی نمیرم.... نرو

 دراومد شدن باز صدای نمیگفت وهیچی اشپزخونه فرش به بود زده زل محمد روشکست شبونه سکوتِ هقم



 

 

 ...میکنی سرزنش گرفتی خواهرتو جلوی اينکه خاطر به خودتو داری تاعمر نزاری اگه.... بره بزار... محمد_

 بسه _ کرد واشکاموپاک اومد من سمت به)  بره بزار....داريوشِ قسمتش شايد بگیری رو کسی قلب جلوی تونمیتونی

 جلویِ کسی.... میگم محمد و مخود طرف از من... برو_ وگفت داد دستم وبه ساک کردی هالک خودتو.... جان مريم

 ته که میديدم میزد موج اشک های قطره سیاهش چشمای تو اورد باال سرشو... بود محمد به نگام نمیگیره رو تو

 من لبِ روی لبخند رفت اطاقش سمت به میبرمت خودم بزار _ گفت ای ديگه چیزه لبهاش ولی نیست راضی نگاهش

 پررنگ ولبخندم کردم پاک دست باپشت اشکامو... گیره جايی يه دلش خانوم میدونستم.... شیطون ای_ اومد ونازی

 تخم سراز تازه زردای جوجه اين مثل دنبالش ومنم افتاد راه گرفت دستم از و وساک سويیچوبرداشت محمد ترشد

 من نه میشکست موتور يا ماشین ويراژِ باصدای شبانه سکوت گاهی وهراز بود خلوت خیابونا شدم راهی دراورده

 نگاه بمونی؟؟ شب میخوای_ وگفت وايستاد اورژانس دم تصادف پنجم قسمت.......  محمد نه بزنم حرفی میخواستم

 آبجی و بر نمیری؟؟ ندم هم اجازه اگه میکنی فکر_.....  میکنم خواهش..... بده اجازه_ گفتم و کردم بهش ملتمسی

 گونش...  خدا به نوکرتم... داداش مرسی_ نداره ملتمسو شمایچ اون طاقت که من رئوف دل اين از امان.... کوچیکِ

 رفتم پرسون پرسون نداشتن کسی کارِ به وکاری بود خصوصی بیمارستان خداروشکر تو رفتم سرعت وبا بوسیدم و

 میکشید طی داشت نظافتچی يه بودو خلوت بیمارستان اومدم وگفتم جاويد به زدم زنگ تو برم ندادن اجازه ولی باال

 محمد_ میزد داد صداش تو طعنه ولی بود خسته دنبالتون بیام میزديد زنگ.... بیايد نمیکردم فکر _ سالم_ سالم._

 يه _ طوره؟؟ چه داريوش_ کردم سرتائید با گفتید؟؟ بهش_ باريد می تعجب چشماش از محمد؟؟؟_ اورد منو

 بعد.... بشه بیدار بزاريد خوابیده....  ببینمش میتونم_ بهتره خداروشکرحالش... اوردنش ريکاوری از هست دوساعتی

 بدن اجازه تا میمونم منتظر پائین من باشید نخورده چیزی کنم فکر..... وچائیِ الويه يکم_ وگفتم دادم دستش ساکو

 خواهش_...  نمیشه که اينجوری اخه ولی_ بفرمائید شما... راحتترم اينجوری من جاويد اقا_....  اخه ولی_ ببینمش

 دستشويی سمت رفتم....  بزنید زنگ داشتید کاری میرم من پس باشه ندارم تعارف که باشما... جاويد اقا کنممی

 گرفتم دست قران خوندم داريوش سالمتی برای رکعت چند همراه وبه بود مونده شب اول از که نمازمو گرفتم ووضو

 خوابم مگه ولی زدن چرت به کردم شروع نجاهمو بود نمونده چیزی تاصبح خداخواستم از رو همهءمريضا وشفایِ



 

 

 قسمت نداشت صبح...... بود بلندی شب چه سرخاکش رفتم ومن مرده داريوش که میديدم کابوس مدام...  میبرد

 بدنی وبا شدم بلند میرفت جايی يه وهرکسی بود شده شلوغ سالن کردم باز خورشید نور با چشمامو تصادف ششم

 اقای مرخصِ کی_ میزد حرف دکتر با داشت.... دادم تشخیص وازدور جاويد شدم يوشدار اطاقِ راهی وخمیر خرد

 تا صبرکردم ببريدش فردا میتونید نمیده نشون رو چیزی ای آر واِم اسکن تی سی جواب.... مرخصِ فردا_ ؟؟ دکتر

 هستم منم بود رفته يادش که انگار پريد روش و رنگ ديد ومنو برگشت جاويدکه شه تموم جاويد ی حرفا

 گشتم ودنبالتون بیمارستان کلِ.... رفتید کردم ؟؟فکر اينجائید شما... خیر به شمام صبحِ..  جاويد اقا بخیر صبحتون_

 يه نگاهش... ببینمش میدن اجازه_... وقته خیلی بله_ اومده؟؟ ش هو ؟؟به طوره چه حالش... بودم نمازخونه تو_

 ... خدا به شرمنده خانم مريم _ نبود خوشايند بود چی هر.... نمیدونم احتینار... افسوس.. شرمندگی مثل... شد رنگی

 اوضاع ؟؟نکنه خوبه جاويد؟؟؟حالش اقا شده چی_ میکرد مِن مِن..... داريوش شده؟؟ چی... باشه شرمنده دشمنتون_

 چی آخه_...  انمخ مريم نه_ گرفت جلومو جاويد.... ببینمش ؟؟بايد کدومه گفتید؟؟اطاقش که هست خرابترازاونی

 پام سرانگشتای ازباالتا ببینه رو شما نمیخواد داريوش... راستش... راستش_ شدم لب به جون که من شده؟؟؟

 تکرار بهت وبا جملش عینِ وگرفت تنم تمومِ سرد عرق يه وبعدم شد بلند دود سرم از کردم احساس گرگرفت

 داشت که شد کالفه انقدر ولی... میزنم حرف باهاش دارم يشبد از... بگم چی نمیدونم_ ببینه؟؟ نمیخواد منو_ کردم

 نداره حال خانم مريم شرمندم... نکردم پیداتون ولی نمونید بگم که گشتم و بیمارستان کلِ ديشبم میکرد بیرون منم

 هخوب حالش بگید فقط_ شم اروم تا میکشیدم عمیق نفسهای کردم بلند سرمو کنم بحث باهاش نمیتونم.... ومريض

 با میسوخت چشمام میکنن باز ديگه ماه يه اونم که دستشه گچِ يه.. نداره مشکل زدم حرف دکترش با... خوبه ؟؟

 به خودمو شبونه که رو کسی.... منو فکرنمیکردم بود تصورم حد از خارج ديگه اين مالیدم چشمامو انگشت نوک

 من ودلِ من به لعنت ؟؟ متنفره ازم حد اين تا يعنی شده؟؟ دل حدسنگ اين تا يعنی ببینه نخواد رسوندم بیمارستان

 وگفتم برگشتم ؟؟ باشید شرمنده چراشما_ زدم رمق بی لبخند يه....  ببخشیدشرمندم خوبه؟؟ حالتون...  خانم مريم_

 هیچی_ وگفتم گرفتم جلوش دستمو ؟؟ خانم مريم_ بگید بهم بود کاری باشید پیشش شما.... سرکار میرم من _

 داريوش از اين از بیشتر... همینِ_...  اخه ولی_ کرد درستش نمیشه جوری هیچ حرفو اين... هیچی.... جاويد اقا نگید



 

 

 و واينستادم هم لحظه يه حتی ولی میشنیدم جاويدو صدای افتادم راه خداحافظ باشید مواظبش. داشت توقع نمیشه

 میتونستم بود خوب چقدر تصادف هفتم قسمت+++++++++++++++++++++  شدم شرکت راهی رمق بی باپاهايی

 کنی گريه نبايد تو دادم ارامش خودم مسیروبه تمام میشدم ديوونه وخیال ازفکر خونه تو نمیرفتم اگه سرکار برم

 مو سوزان چشمهای مدام...  نداره اشکارو اين لیاقت داريوش... نمیکنم گريه ديگه.......... نه امروز کنم گريه نبايد.....

 مريم نه کنم کنترلشون بتونم که بود ازاون تر سرکش اشک درشت های قطره ولی بیفته سوزش از تا مفشرد می

 ساعت... دراوردم و گوشیم بزنم زنگ محمد به بايد....... آهامحمد کن فکر ديگه چیزه يه به........ نه االن.... بفهم....

 انگار... نپرسید هیچی بیچاره کار سرِ میرم دارم سرِ هي وگفتم زدم نازی به زنگ يه شرکت به تابرسم بود صبح هفتِ

 وگرنه بود باز در خداروشکر بود ونیم هفت ساعت..... رسیدم شرکت به بود مشخص داغونم صدایِ از خرابم حالِ

 چايی خوش وبوی ولیوان استکان صدای نه يا کنم روتحمل يکی اين میتونستم میش قاراش اوضاع اين با نمیدونستم

 لیوان يه فقط کنه خوب و حالم میتونه کمرنگ چايی لیوان يه فقط االن کشیدم عمیق نفس يه بود پیچیده اج همه

 دخترم؟؟؟ شدی خیز سحر.... امینی خانم سالم_ سلیمون مش سالم_ شه بلند روش از اب بخارای که داغ چايی

 گرفتم دستام تو سرمو میزو پشتِ منشست باشه داشته استراحت ادم میزاره مشکالت مگه... سلیمون مش مشکالت_

 که من.... االن ولی کردم رهاش که اينه خاطر به میگفتم خودم با بودم ديده چی هر حاال تا بود کرده خُردم داريوش

 میکرد ازدواج داشت واقعا شايد بود؟؟ چی برای کارا اين واقعا پس.....  میکردم جبران داشتم وجود تموم با

 اون يعنی ؟؟ باشه داره دوستش که کسی به خیانت نوع يه اين میکرد فکر شايد شه؟؟ من گیردر دوباره ونمیخواست

 با بايد...... حاال ولی نداشتم و سوال اين به کردن فکر جرات حاال تا شکلیه؟؟ چه داره دوستش داريوش که کسی

 ....ايرانیه داره دوست که اونی يعنی نمیکرد کم و باختم اين از چیزی کارا واين بودم خته با من باشم روراست خودم

 .... حالش به خوش.. سراغش ورفته کرده ول منو که خوشگله ؟؟حتما خوشگله ؟؟ تیرست يا بوره اصال....  امريکائیه

 ديگه وقتِ چند حتما نمیکنه نگاه منم روی تو نکنه خیانت بهش اينکه خاطر وبه میکنه فکر بهش داره داريوش االن

 نبايد.... کارِ محل اينجا االغ بفهم.... نه امروز... مريم ديگه بسه ااااااااااه سوخت چشمام دوباره میکنن جازدوا هم با هم

 کردم بلند سرمو ؟؟ نیست خوش ؟؟حالت دخترم شده چی_ مالیدم دست پشت با چشمامو کنی گريه زر زر توش



 

 

 حالم... سلیمون مش نه_ زدم لبخند بود وجودش تو ارامش دنیا يه که سلیمون مش وچروک چین پر صورت وبه

 خودش خدا به کن توکل... بشکنه دلت نکنه خدا_ پوشوند غم صورتشو شکسته ناجور... شکسته دلم نیست خوش

 قند دوز لب لبريز چايی يه اينم _ وگفت جلوم گذاشت رو چايی رنگ کم لیوان میکنه درستش بدونه صالح جور هر

 نیز اين باشه يادت همیشه بزرگه خدا دخترم نخور غصه_ سلیمون مش یمرس_ خودم امینی خانم خدمت پهلو

 برگشتن موقع.... ماشین تو روز اون بود گفته بهم همینو هم نفرِديگه يه خورد ذهنم تو جرقه يه...  بگذرد

 شاعتراف از وبعد نمیکردم خريت موقع اون کاش وگفت اين تاکسی راننده اون هم روز اون....، ازخونهءداريوش

 هشتم قسمت بودم داريوش کناره واالن نمیدادم زجر خودمو سال همه اين کاش داره دوستم که میکردم قبول

 بايد بکشم دستموپس که اونقدر نه ولی شد داغ حرارت تاثیره از دستم پوست کردم حلقه لیوان دور دستامو تصادف

 کاری يه بايد کنم؟؟ کار حاالچی خوب پاشدم نیا تصمیم يه تو میشم ديوونه وخیال فکر با جوری اين کنم کاری يه

 طول تمامِ ها پرونده بعدم امروز قرارای سراغِ برم اول... چیکار... کار چی... کنم مشغول خودموو بايد بدم؟؟ انجام

 نپرسیدم داريوشم از حتی ديگه گرفت تماس دوبار جاويد کشیدم کار خودم از و م کرد اساسی کاری تمیز يه روزو

 و صندلیم میزو جايی جابه تا ها کننده مراجعه با زدن ازسروکله بودم مشغول روز طول تمام نگفت چیزی مجاويد

 ازدست که ای واينده بود داريوش پیشِ فکرم مدت تموم ولی کنید فکرشو که چیزی هر خالصه و اطاق کردن تمیز

 و تنها تنهای اينجام من وحاال باشم ارشدرکن که بود من حقِ میخوردم غبطه داريوش زندگیِ دخترِ به بود رفته

 اشکای تا کردم سرگرم خودمو روز طول تمام باشم کنارش در شرايط اين تو نمیخواد وحتی کرده رها منو داريوش

 تموم که بودم کشیده کار ازخودم اونقدر بودم جنازه عین خونه برگشتم وقتی دارم ونگه پلکام پشت شده جمع

 ونديد ونازنین محمد کنجکاو نگاههای کردم نازنین وکمک خوردم درسکوت و شام اينکه دازبع بود شده له استخونام

 قلبم به هام وغصه غم حجم تمام بدم ادامه سکوتو اين نتونستم ديگه خودم سلولِ تو ورفتم گفتم بخیر وشب گرفتم

 ازريشه منو وداشت بود برداشته تیشه داريوش شد جاری اشکام همیشه معمول وطبق درد از شدم تا اورد هجوم

 که ای ضربه نداره ارزش براش چیزی زندگی تو که خورده شکست ادم يه بودم شده نبودم خودم ديگه جدامیکرد

 ادم يه مثل شدم می حل خودم تو بیشتر هرروز ساخت مرده يه ازمن بعدی توروزای که بود شديد اونقدر خوردم



 

 

 که کسی پیشِ رفته يا اينحاست اصال يانه میبینتش جاويد... کیه اريوشد نبود مهم برام ديگه ومیاومدم میرفتم کوکی

 گم رو روزا وقتايی يه میکردم کم وزن جوری وهمین بود شده نصف غذام نبود مهم برام ديگه ؟؟ داره دوستش

 ماه يه کرد خاکستر همهءزندگیمو که ای گذشته گذشته تو میرفت وذهنم فکر میکردم باز رو چشمام ووقتی میکردم

 من تو زندگی به میلی نداشتم تقصیری بود دراومده هم ونازی محمد صدای که بودم شده نحیف الغرو اونقدر گذشت

 کارش معتاد داريوش چرا میفهمیديم حاال کار کاروکارو بود شده زندگیم تمام بخورم چیزی بخوام که وجودنداشت

 منحرف فکرمو حداقلش داشتم دوست کارمو کنه تپر هواسشو که چیزی سراغ میره داره درد که کسی...  بود

 داريوش تصوير میشد وباعث میکرد پر چشمامو وهمه همه...  صورتشون مختلف شکالی... مردم ورفت اومد میکرد

 چرا که میخورد افسوس انگاربرام چیه دردم میدونست انگار بود شده عوض جاويد نگاه بکشه پر چشمام ازجلوی

 بازی اين به بخوام تا نمیديدم دلیلی ديگه و میشدم متالشی ازتو داشتم نبود من دستِ ولی یکنمم بازی بازندگیم دارم

 بدم ادامه احمقانه

 چی اينجا که نبود مهم برام حتی ديگه شد پیدا سروکلهءداريوش که بود بعد ونیم ماه يه)مقصر(ونهم بیست فصل

 باهاش خشن سردو نبوداونقدر مهم اصالبرام ديگه نجاستاي هنوز ماه هشت هفت تقريبا ابعد چر اصال يا کارمیکنه

 فقط کرده تصادف پیش ونیم ماه يه که نبود معلوم واصال بود کرده باز دستشو شدم شوکه خودمم که کردم برخورد

 حال به خوش گفتم دلم تو ناخوداگاه میسوخت يارش فراق تو اونم اينکه بودمثل شده بايد که چیزی اون از تر الغر

 کردم وخاموش وسیستم کردم جمع رو وسايال میرفتن داشتن وهمه بود پنج ساعت نزديک داره دوستش که کسی

 تکیه من به ورو میزش به پشت جاويد کردم بلهدروباز_زدم در به ای تقه کنم خداحافظی تاازش جاويد سراغ رفتم

 صديق اقای ببخشید_ میزبود به نگاهش، معمول وطبق بود نشسته راحتی ازصندلیای يکی یِ رو وداريوشم بود داده

 میشه_.. رفتن بقیه... موندن احدی اقای فقط کنم فکر... بله_ رفتن؟؟ همه_ نداريد؟؟ کاری.......... میرم دارم من

 درخدمتم بفرمائید_ نشستم روش روبه کنم نگاه داريوش به اينکه دارمبدون باهاتون کارِمهمی... تو بیاريد تشريف

 موشکافی با دو بو کرده ريز چشماشو بود جاويد روی داريوش نگاه....کردم صحبت داريوش با من مخان مريم_....

 داريوش_؟؟ مورد درچه_ باال دادم ابرومو تای يه نداشت کارجاويد از خبری اونم انگار میکرد نگاه جاويد به داشت



 

 

 پلکامو انگشت نوک وبا بستم چشمامو حرص با داره دوست رو ای ديگه وکسی کنه ازدواج باشما نمیخواد که میگه

 نمیخوايد هم شما که اينه ربطش نه_؟؟ خواستگاری برم براشون من ؟؟قراره داره من به ربطی چه اين خوب_ مالیدم

 بود دوسالش تون بچه وحاال بوديد کرده ازدواج حاال تا باشید باهم بود قرار اگه میکنم فکر چون... باشید باهاش

 میخوام_ ؟؟ داره معنی چه حرفا اين جاويد اقا ببخشید_؟؟؟ حرفا اين چی يعنی... میاوردم جوش کم کم داشتم)

 چه؟؟بنگاه تو به بگه نیست يکی میکنما قاطی دارم اوووووووووف...) نیست شما بین ای رابطه هیچ بشم مطمئن

 چی به ؟؟میخوای چی که خوب_ شد بلند داريوش شاکی ؟؟صدای داری کار وداريوش من به که کردی باز شادمانی

 يه.... نپرسیدم سختی سوال_ گفت نبود معلوم توش احساسی هیچ دقیقا.... احساسی هیچ که لحنی با ؟؟جاويد برسی

 فکر... خورده بهم وقتِ خیلی وداريوش رابطهءمن جاويد اقا_وگفتم کردم بلند سرمو يانه؟؟ اره....  میخوام جواب

 ايا بديد جواب بهم کالم يک میخوام.... ندارم دونفرکار شما لجبازيای به من_ هستید؟؟ جريان تو شما میکردم

 خوب_ کشید عمیق نفس يه دومجاويد قسمت مقصر....========= گفتیم؛نه نه؟؟هردوباهم يا باشید هم با میخوايد

 يه... مکث يه شیدبا داريوش با نمیخوايد هم وشما باشه شما با نمیخواد اينکه به توجه با میخوام ازداريوش من پس

 کردم احساس که جايی تا شد کند قلبم ريتم کرد پر اطاقو سکوت کنه خواستگاری من برای رو شما_عمیق نفس

 ازمن شدمداره ديوونه شنیدم درست من يعنی... گفتم باخودم نمیکشیدم نفسم حتی شده منجمد بدنم تو خون

 نگاه من به ای ديگه چشم به مدت اين تمام تو میکنهیعنی سطهوا داره داريوشو بعدم میکنه خواستگاری داره ازمن....

 ديگه جور يه منو که باشه نشده حالیم میشه داره؟؟مگه فرق من به نگاهش که نفهمیدم خر منِ حاال تا يعنی میکرد؟؟

 به يوشدار هجوم پروندبعدم هم منو داريوش چییییییییی؟؟صدای_... بودم نديده حاالچیزی تا که من میکنه؟؟ نگاه

 يقهءجاويد داشت که داريوش روی ؟؟نگاهم باشی پست اينقدر میتونی طور چه... عوضی نامرد_ جاويد سمت

 حاال ولی بودمش ديده برادری چشم به مدت اين تمام تو... کنم حالجی نمیتونستم......فکرم ولی بود، وجرمیداد

 ولی.... اومد فرود جاويد صورت رو ش داريو مشت منمیکن باور.... کردم زمزمه شکست چشمام سد.... زدم پلک.....

 میکنی قاطی چرا پس نداری؟؟؟ دوستش نمیگی مگه نامردم؟؟ میگی ؟؟چرا چرا_ نیاورد هم ابرو به خم حتی جاويد

 عصبانی چرا_ میگفت مدام دررفت داريوش دستِ زير دادواز خالی جا جاويد اومدولی فرود هم بعدی مشتِ ؟؟



 

 

 سفیدی تمام که بود عصبانی اونقدر داريوش کنار بکش خودتو... میخوامش من... نمیخوايش تو......... هستی

 غلط تو_ میدن تکون پارچهءقرمزو يه جلوش که بود خشمگین گاو يه شبیه دقیقا بود شده وقرمز خونی چشماش

 بهش وبچسبی انگل يه بشی خودت اينکه نه باشی داشته هواشو بود قرار... کردم اطمینان بهت.... نامرد میکنی

 يه ؟؟مثلِ ای کاره چه تو اصال.... میخوامش ؟؟من ناراحتی تو چرا میگم دارم ولی.... انگلم من اره_نبود مااين قرار....

 يه عین میشد ديگهءذهنم چیزای قاطی میديدم که رو وهرچی کرده قفل مغزم بود بهشون چشمم فقط ای حادثه فیلم

 داريوش دعوای به خیس چشمای با مجسمه يه عین داشتم وسط اين ومن شدمی مخلوط توهم چی همه آسیاب

 نفس ؟؟؟داريوش. چیه حسابت حرف پس خوب... نمیخواهیش تو_ زد داريوشوپس جاويد میکردم نگاه وجاويد

 خواستگاری ازش دارم.... نکردم استفاده سو ؟؟؟منم داره ربطی چه خوب_....کردم اطمینان تو به من_ میزد نفس

 شده پاره جاويد لب.... اومد خودم به داريوش با جاويد گالويزشدن بار واين بعدی مشت... میکنی غلط تو_.. کنممی

 حد که بود شده بشويی بَل بود شده کنترل قابل غیر گسیخته، لجام داريوشِ میاورد کم داريوش جلوی وداشت بود

 فريادم مقصرصدای سوم قسمت================================بسسسسسسسسسسسسسسه_ نداشت

 بازی من با میخواين کی تا بشم؟؟ ملعبهءدستتون بايد کی ؟؟تا ازجونم میخواين چی... ديگه بسه_ پروند رو دو هر

 قراره کی ؟؟تا برنمیداريد سرم از ادست چر نمیکنید؟؟ ولم چرا.... دستتون عروسکِ نه ادمم من... ؟؟نمیبینید کنید

 تو نحسِ وجود بازم... تو بازم... تو ؟؟بازم میبینی_ گفتم ش داريو به ؟؟؟رو بديد ازارم وايدمیخ کی ؟؟تا بلرزه تنم

 مثل چشمام....... اومدی... اومدی میکنه؟؟ خواستگاری ازم داره رفیقت بهترين ببینی تا ؟؟اومدی ااومدی چر اصال...

 ديگه) متنفرم هردوتون کنی؟؟از بازی باهام میخوای......... تاکی.... کی تا_ درنمیاومد نفسم.... میريخت بهاری ابرای

 جا هیج چشمام... بیرون زدم ازشرکت جوری چه نفهمیدم میرفتم بايد... بود شده ازهوا خالی هام ريه نمیتونستم

 پیچیدم... صبرکن مريم.... وايسا مريم_اومد می سرم پشت از داريوش صدای میزدم طعنه مردم به مدام... رونمیديد

 از...مريم_ شده تموم برام اکسیژن میکردم احساسم.... میرفت ضعف داشت پاهام ديدم که ءخلوتی کوچه اولین تو

 کردولی گرد عقب جاخوردو قفسهءسینش تو کوبیدم کرده گره مشتِ وبا برگشتم قوام تمام با گرفت بازومو پشت

 همچین داده اجازه خودش به جاويد که اشغالِ توی تقصیرِ همش... تو تقصیر همش_ بود دستش تو بازوم هنوز



 

 

 .....نبود بسم.... کردی رهام بعدم... کردی وابسطم... کردی زندانیم.... دادی ازارم.... دزديدی منو... کنه پیشنهادی

 نگاه... بدی ادامه احمقانت بازی اين به میخوای کی ؟؟تا بری میخوای کجا تا...نبود بسم کردم تحمل نبودتو چهارسال

 خردم اونقدر... کردی تحقیرم اونقدر... کردی دست دست اونقدر...نمونده برگشت برای راهی ديگه.. ...کن

 کوبیدماينبار سینش تو رو بعدی مشت بده پیشنهادی همچین ء اجازه خودش به نامردت دوست که...کردی

 کنی خودت مالِ و دلم ؟؟میخواستی میخواستی همینو شد؟؟؟ خوب_ زد زل بهم زده بهت چشمايی وبا موند سرجاش

 شدی؟؟ عاشقم ديدی بگی میخواستی_... بعدی مشت کنی شفیقت رفیقِ تقديم دودستی ومنو بیايی سال ازچهار وبعد

 ؟؟ کنی زندگی من بدون نمیتونی ديدی بگی میخواستی شديم برابر باهم حاال.... مساوی... يک... تالفیِیک وقته حاال

 کردی دوستت پیشکش منو که نامرد توی عاشقِ... شدم عاشقت اره _شد تبديل مهزمز به صدام.... شديم مساوی اره

 به گذاشتی جوری چه.... تقصیرتوِ همش بود اشاره يه حد در فقط ،که جون وکم ضعیف اونقدر ولی.... بعدی مشت

 اوج هدوبار صدام عاشقمی؟؟ نگفتی ؟؟مگه داری دوستم نگفتی کنه؟؟مگه درخواستی همچین بده اجازه خودش

 ...شد راحت خیالت...شدم نامرد توی عاشقِ من.... بیا حاال...... کنی خام منو که شرووّر مشت يه....گفتی چرت گرفت

 ) نباشه تنت به سر میخوام ببینمتچون لحظهءديگه يه حتی نمیخوام ديگه که برو.... حاالبرو.... شديم ير به ير ديگه

 که چشمايی کردمبا نگاه مبهوتش نگاه تو شده مزاحمتون خانم_ زدم پسش لیو........... اورد جلو دستشو... مريم_

 نگاه شده مزاحمم... اقا بله_ گفتم میديدم مه تو رو چی همه که بود شده تار اونقدر وحاال نمیديد جزداريوش چیزی

 وگرفت يوشدار میشی؟؟گريبان مردم دختر مزاحم نداری مادر خواهر خودت مگه_ اومد جلو رنجیدمرد داريوش

 تکون ءتاسف نشانه وبه سرم.... مريم_ میکنیم حل رو قضیه خودمون ما بفرمائید شما خانم گفت من به رو پسردوم

 همه اون گرفتم داريوش از ؟؟؟نگاهمو کیه ديگه مريم.... گرفتی اشتباه........ اقا بگم بار چند گفتم نفرت وبا دادم

 عالم تمام میخواست دلم میدونستم چیزو يه نبودولی روشن خودمم با حتی تکلیفم که بود ه شد قاطی اونقدر احساس

 برگشتم میخواستم لحظه اون تو که بود چیزی اون م تما بدناين داريوش به حسابی مالی گوش ويه شن جمع وادم

 ديگه گذاشتم سر پشت رو همه من ولی اومد می داريوش وصدای پسرا وهوار داد صدای کردم وپاک وچشمام

 رفتم ودربست وگرفتم ماشین اولین مقصرجلوی چهارم قسمت++++++++++++ بدونم داريوش از چیزی یخواستمنم



 

 

 زدمديگه همشو قید که بودم زده دل اونقدر بودم جاويدبرده اطاق تو باخودم که بود کیفی تو وسايلم تمام خونه

 دق اينقدرمنو ؟؟چرا اينقدرنامرد ادمم اخه نبود تر ديوونه يکی از سراغشیکی نمیرفتم.... طرفا اون میفتاد کالمم

 دم... که نداره زجر و حرص همه اين ديگه.....کنن وبنگگگگگگگگگخالصم بردارن تفنگ يه ای دفعه ؟؟يه میدادن

 نزديک که پنجرهءکوچیکی به زدم زل وتاشب سلولم تو رفتم اوردم پول براش خونه واز داشتم ونگه ماشین خونه

 دوباری ونازی محمد.... گرفت جاشو سیاهی وبعدم خاکستری شد وبعدم شد نارنجی کم کم خورشید بودنور سقف

 قلبم وزدن در زنگ که بود ونیم هشت ساعت خوابیدم که بودن کرده فکر ندادماونام جواب ولی اومدم سراغم

 پشت داريوش جز کسی میگفت دلم.... نیست جاويد بودم مطمئن داريوش میگفت بهم حسی ايه چر ريختنمیدونم

 اينبار رحمان اقا موتور وصدای ؟؟سکوت میکنی کار چی اينجا تو_در شدن باز وبعدم محمد دمپايی لخ لخ درنیست

 ديد بیرون به اصال که ای پنجره به نگاهم هنوزم شد بسته ؟؟درحیاط میکنی غلطی چی اينجا تو گفتم_ تر بلند

 شو داريو بوی که انگار.... میدونستم.... خودشِ شد بیشتر مقلب ؟؟ضربان بزنم حرف مريم با اومدم_ د بو نداشت

 ....مريمِ کیف که اين.... کارداری؟؟ چی بامريم_ است خسته صداش چقدر.... گرفتم مشتم وتو لباسم میفهمیدم

 ازش ؟؟جاويد گذاشته جا کیفشو ؟؟؟چرا چرا....  جاگذاشت داريوش شرکت تو صبح_؟؟ میکنه کار چی تو دسته

 چی_.... بگم بايد که هست چیزايی بزنمیه حرف باهاش میخوام ببینمش بزار...محمد................... کرد اریخواستگ

 به حتی بیمارستان اومد شبونه که داشت دوستت اونقدر مريم کردی توتصادف پیش دوماه بگی؟؟ میخوای رو ری

 تو خاطر به حاال ،تا نمیرسید هم مورچه يه به ازارش که ؟؟مريمی میشه باورت زد منم گوش تو نارفیق خاطرتوی

 اون فردای... که اوردی سرش باليی چه صبح تا ءشب فاصله تو نفهمیدم بیمارستان اوردمش... زده گوشم تو دوبار

 دوماه که کدونهءمن يک يکی خواهر با کردی کار چی جنازه يه میشنوی.... گذاشت خونه تواين شو پا جنازه يه روز

 میبینم رو پاشُده قبر از میت يه دارم میکنم فکر میبینمش وقتی که کردی ؟؟؟چیکارش نیومده لبش به خنده ازگار،

 کنارم دوساعت حاظرنیست حتی مییاد که شبم سرکاره که شب تا صبح... لعنتی اطاق اون شده اش خونه ؟؟دوماه

 برو وسکوت سکوت) ببینمش بزار اتروخد... نیست مريم از بهتر منم وضع خدا به... میدونم.. میدونم_) بشینه

 اوناهاش ؟؟اره زمین زير_ ياد نمی بیرونم توش واز زمین زير تو رفته که فعال..... تونستی اگه البته.... ببینش



 

 

 اومد می وداريوش محمد قدمهای صدای وبعد سکوت... مرده يا زندست نمیدونم اصال.... خاموشه برقشم میبینی....

 می وداريوش محمد قدمهای مقصرصدای پنجم قسمت====================== هزار ور بود رفته قلبم ضربان

 که اطاق اهنی در به بودم زده زل که تفاوت اين بودمبا نشسته جا همون بازم ولی هزار رو بود رفته قلبم ضربان اومد

 فقط.....بزنم حرف باهات میخوام... مريم... مريم_ديدم نداشتسايهءداريوشو ديد داخل وبه بود شیشهءمات باالش

 من... نامرد من اصال.... کردم غلط.... ببخش خودت بزرگی ببخشبه تروخدا...  ببخش میکنممنو خواهش.... بده گوش

 ياد می دلت... اوردن سرم باليی چه پسرا ن او ببین بیا...بیرون بیا فقط... گوشم تو بزن بیا تروخدا.. غیرت بی

 مثال خر مرتیکه... گفت رو چی همه جاويد... مريمی_شیشه رو گذاشت دستشو...نجا مريم گرفتن تقاصتو..خانم

 که وخورد وباباش مامان جون قسم جاويد... نکنممريم لج اينقدرباهات که کنه تحريک منو جوری اين میخواسته

 اين با که تهوخواس سوخته برات دلش..... میخوری غصه داری جوری چه تو که ديده وقتی گفت.... نداره نظر بهت

 تو بود من از تقصیر مريم... دره دم االن.... اومده خودشم.... میگم راست خدا به جلومريمی بیام کنه وادار منو کارش

 نمیخواستم داريوشو ديگه...نمیخواستم... نبودم ازمايشگاهی موش من...بود شیشه روی دستاش به نگاهم... ببخش

 داريوش مثل يکی جاويدم.... جاويد مثل يکی اينم..نیست مهم برام ديگه... بده انجام میخواد غلطی هر بزار...

 میکردی شو فکر بايد زدی پسش که موقع ؟؟اون ازجونش میخوای چی ديگه.... برو بیا_هستن هم عینِ هردوشون...

 اسم به یزیچ دوتا شما ؟؟اصال کرده فکر چی باخودش واقعا... نداشتم رو کاری همیچین توقع ديگه جاويد از....

 نزدی مگه_...بزنم حرف باهاش بزار کن صبر_...) نکردی روانیش اين از بیشتر تا هست؟؟بیابرو سرتون تو مغزم

 روزی يه که بود مريم خاطر به نگفتم بهت چیزی تااالنم اگه... بزنه حرف باهات نمیخواد...... ؟؟میبینی نگفتی ؟؟مگه

 برمیگردم ولی... میرم دارم من مريم_...) باشه مونده دلش تو ای قهعال ديگه فکرنمیکنم دارهولی دوستت میگفت

 محمد داد صدای خورد تکون دستگیره.... بیرون بیا مريمتروخدا... نداری خالصی من دست از میشنوی؟؟ مريم...

 بازم... رممی دارم من مريم_..) االن همین بیرون برو... کنی کاريش به وادار نداری حق... بیرون برو_گرفت جلوشو

 حالت... ابجی_در پشت اومد بازم درحیاطمحمد شدن بسته وداريوشبعدم محمد قدمهای صدای... باش ياممنتظرم می

 داشتم مشکل داريوش با کردماگه پاک اشکامو بلندشدم..) اونجايی.... میزنه شور داره دلم... بگو چیزی خوبه؟؟يه



 

 

 باخودت کردی چیکار_داده تکیه ها پله ديوارکنار به که وديدم دومحم کردم بدمدروباز ازار داداشمو نداشت دلیل

 که چیزيه اين ولی... داری حق... کن گريه_میکرد وارومم میکشید کمرم رو گرفتدستشو بقلش وتو ؟؟من مريمی

 به چی میدونه خودش خدا... خدا دست بسپر...میشه درست چی همه... من خواهر نخور کرديغصه انتخابش خودت

 وبا بود اومده پائین هم رفتمنازی حال از دستاش رو تقريبا که کردم گريه محمد بغل تو اونقدر شب اون... هصالحت

 سرد يا مدام گرفت وجودمو ولرز تب تموم مقصردوروزِ ششم قسمت=============تو بردن منو محمد کمک

 پر ذهنم روتمام شعاعی هم وقتهايی يه همهوبدتراز جاويد وقتهايی يه میديدم کنارم داريوشو وقتهايی گرمیه يا بودم

 وجودمو تمام ولرز میشدم سرد بازم ومن میگرفت جاشو جاويد وقتايی يه که داريوش اغوش ازگرمای بود

 ...هاش همهءبدی باوجود میخواستم داريوشو من)داريوش( میکرد ارومم چیز يه وفقط ونمیشناختم کس میگرفتهیچ

 حال هنوز زندگیولی به وبرگشتم شدم تر اروم سوم روز میخواستم و ارامشم واستممیخ میخواستمپناهگاهمو اغوششو

 نازی نبود مهم برام بودديگه ترحم وحس دلسوزی از پر ومحمد نازنین بخورمنگاه جُم جام از نمیتونستم و نداربودم

 بهم راجع جوری چه سرم پشت که نداشت اهمیتی وديگه بود افتاده بیرون پرده از رازم...میکنن فکر چی محمد يا

 باور و داريوش های حرف اينکه سرکاربا برگردم نمیخواستم ديگه ولی... شدم سرپا هفته يه از میکننبعد قضاوت

 رو خونه زنگ بودکه هشتم روز+++++++++++++بزارم شده خراب شرکت اون تو پامو بود محال ولی..بودم کرده

 رومو... بود رنجیده ديدمنگاهم در وپشت جاويد درشت هیکل...  کردم باز که درو... بود محمد برگشتن دمای زدندم

 که هنوز...بود نرفته رويادم کنمگذشته بیرونش نمیتونستم بوديم خورده که نمکی و نون احترام به... گرفتم ازش

 صحبت اتونه با بايد.... تو بیام میشه... میشه_بود يخ قالب يه از سردتر سالمم سالمجواب_بودم مديونش هنوزه

 غمگین کنمنگاهش اعتماد بهتون نمیتونم ديگه که شرمنده_وگفتم زدم پوزخندی... اينجا اخه_بفرمائید امرتونو_کنم

 راحت فضول موجودات اين دست از کی من خدا شدنای رد تازن بدمچند توضیح براتون بزاريد.... خانم مريم _شد

 نمیتونم ديگه ازفردا... شدن خبردار محل تمام.... تو بفرمائید_...نمیرسم ارزوم به وبازم میمیرم سرهم میشم؟؟اخر

 ومحمد نازی االن.... بگید کارتونو_گفتم کنم تعارفش اينکه بستبدون سرش دروپشت بدم رو کوچه اهل جواب

 نمیتونم اين بیشتراز ديگه کشیدم خجالت جلوشون وقتِ چند اين کافی ببیننبحد شمارو نمیخوام... میشه پیداشون



 

 

 ازم که داشتید حق... ناراحتین دستم از که میدونم_کرد می مِن مِن===================بشم شرمندشون

 میگذرهاوضاع داريوش تصادف از که بوددوماهِ خیر نیتم.... خدا به کنید باور بزنیدولی گوشمم تو حتی يا شید دلخور

 داشتیداون حقم ناراحتید داريوش دست از فهمیدمومیديدممی تون شدن اب روز به روز نداره گفتن که شما واحوال

 کنمکه تحمل نمیتونستم میديدم خواهرم چشم به رو شما میکردممن ترکش بودم منم اگه داشت داريوش که رفتاری

 شرکت تو شما ديدن دهندهدلخوشیش وازار تلخ.... حنظل مثل بود شده داريوش ورم کنیدازاون اينکارو باخودتون

 ولی اومد می شرکتم دمِ تا وقتايی يه میزنهحتی بال بال شما ديدن برای کردمیديدم دريغ ودشازخ اونم که بود

 کاری هر ولی... میکشه زجر داره میديدم... میکشه حسرت داره میديدم برنمیداشت قدم از قدم لجبازش ذات بخاطر

 اعضای از يکی مثل هردوتون به... سرشاهدِ به خدا دارم دوست هردوتونو بودمن دنده ويه نمیکردقد قبول میکردم

 دست از داشتید جفتتون چشمام جلوی بیاداونوقت ابروتون به خم نمیخوام میکنماصال نگاه خونوادم

 شدممیخواستم کباب که.... _عمیق نفس يه.....کنم ثواب مثال میسوختاومدم هردوتون برای دلم..........میرفتید

 ازدواج شما که بود راحت خیالش داريوش که وقتی بردارهتا لجبازی از دست که کنم وادار داريوشو اينجوری

 داريوش کنیدولی داريدجبران سعی حد چه تا شما که میديدم میدادمن ادامه گانش بچه کارای همین به نمیکنیدبازم

 دست که نداشت توقع ازتون رنجونديدنشاصال پیش ساله ر چها که کنید قبول... بود خورده زخم.. داريوش خوب.....

 برای دلش بستش لبهای برخالف که میبینم من وگرنه میکنه لجبازی اينقدر هم همین خاطر بزنیدبه سینش به رد

 ...داد اينکاروانجام شما برای اون بار ؟؟يه کنید وساطت تا فرستاده رو شما جاويد؟؟؟حاال اقا چی که_میکشه پر شما

 بلند جا تو از که نیست روز چهار.... شدم خسته من.... خدا به روتو کنید اونبس برای شما....  شديد رد که حاال

 وجود زندگیم تو کسی همچین بخشیدمديگه لقاش به و داريوش عطای میبريدمن ازارها ازاين نفعی چه شدماخه

 مسر از دست... وتموم کرديم خاکش بگید... مرده مريم بگید بکشهاصال قرمز خط يه منو دورِ بگید بهش ندارهبريد

 ازتون چیزی برادری از غیر چون میکنم باور بشنومحرفتونو ازش کلمهءديگه يه حتی نمیخوام ديگه.... برداريد

 نداشتم وايستادمانتظار داداشم توروی حتی بخاطرش که شرايطی نمیکنهتو حل وداريوشو من مشکل اين نديدمولی

 کوتاه من ای برهه نمیشهیه درست وقتم هیچ... همینه زندگیمون...  منوداريوش... جاويد اقا برونِنه جوری اون منو



 

 

 اقا کنمبريد قبولش نمیتونم ومن مییاد کوتاه داريوش االن مثل هم ای برهه ياديه نمی کوتاه داريوش ولی میام

 يه که نوشته من پیشونی انگاررو.... نشدنیه درست ما بزنیدزندگی گره داريوش با سرنوشتتونو نبايد شما... جاويد

 تو پامو ديگه من... جاويد اقا شرمندم_...که اينجوری... سرکار برگرديد حداقل_) باشم نداشته راحت خواب شب

 اقا نه_... يارم نمی کار روبرای کسی فعال من پس_... همین... کنید تمومش فقط بسه_...اخه ولی_نمیزارم شرکت اون

 دست ازش بودم کرده قصد دفعه نکردماين قبول گفت چی هر نمیشهجاويد عوض نظرمن باشید مطمئن جاويد

 بیرون هم خونه از پامو حتی روز چند اين طول تو گذشت ديگه چهارروز) لبخند( ام سی کنمفصل وفراموشش بکشم

 خونه سروگوش به دستی يه هم وقتهايی يه میگشتم ول شب تا صبح ببینم رو کسی نمیخواستم اصال نذاشتم

 خودم دست از نداشتم رو کسی حوصلهءهیچ اصال بودم قهر باخودمم حتی فراديمان سلول وبعدم شام بعدم میکشیدم

 میخواستم کی تا ؟؟ تاکی بودن خرفت اخه بود شده تنگ براش دلم بازم...  اورده بالسرم همه اين بودم شاکی ناجور

 منو در زنگ ایصد که میکردم جمع رو وسائال داشتم وتازه بود صبح نه ساعت ؟؟ کنم حرومش و زندگیم و خودم

 .. بازکنید_ در کوبش صدای بعدم... زنگ... زنگ... زنگ وبرنمیداشت زنگ رو بود گذاشته دستشو يکی پروند

 شدم سرازير ها پله از سرمو انداختم چادرمو هراسون ؟؟ شده خبر چه يعنی_ شد پاره دلم بند... بود جاويد صدای

 باز دروکه در سمت ودوئیدم پريدم تاپلهءاخرو دو که بودم نگران اونقدر اومدم... اومدم _ نداشت تمومی زنگ صدای

 کشید گوشهءچادرمو جواب بجای ؟؟ شده چی میگم_...  خانم مريم بدوئین_ ؟؟ شده چی_ تو پريد جاويد کردم

 خانم مريم بیايد _ کشید دوباره چادرمو...  بگید منم به اخه... چی... داريوش_.. داريوش... داريوش بجنبین _ وگفت

 دوباره نکنه اومده؟؟ سرش باليی يه نکنه... اومد ذهنم تو ناخوشايند فکرای واقسام انواع....  بیايد نشده دير تا

 نفهمیدم ديگه بود کرده هنگ مخم ؟؟ باشه نشده ؟؟زخمی باشه دعوانکرده ؟؟ باشه نشده مسموم کرده؟؟ تصادف

 مريم... چیه_ وايسادم تنمِ مانتو نه برداشتم کلید نه که فهمیدم ازهت کوچه وسط...  افتادم راه دنبالش.. میکنم کار چی

 تو سرکوچه من باشه_ بردارم وکلید بپوشم و م مانتو برم کنید صبر... بیام جوری اين نمیتونم که من_...  بجنبید خانم

 ؟؟تروخدا کرده ادف؟؟تص اومده سرش باليی ؟؟چه خبره چه اينجا بگید... بزنید حرف اخه_ زودتر فقط... ماشینم

 صحنه تمام.. میکنم کار چی نمیديدم اصال ماشین سمت ودوئید زودتر... زودتر فقط..ماشینم تو من_... بزنید حرف



 

 

 وراه بقلم زير روزدم خونه کلید با و کیف يه و کردم تنم مانتو يه فقط بود شده قطار چشمام جلوی ومزخرف بد های

 سرعت با چنان افتاد دادوراه گاز گذاشتم توش پامو اينکه محض به بود روشن ینماش رفت يادم موبايلمم حتی افتادم

 اومده؟؟ سرداريوش باليی چه... بزنید حرف تروخدا جاويد اقا_ بودم شده حل ماشین صندلی تو تقريبا که میروند

 جاويد بوق ایصد افتم می پس دلشوره از دارم... خدا رضای ؟محض شده چی بگید بود شده خشک دهنم...  نکنه

 رو چشمامو ازترس.... ديگه اليی يه بازم...  میبینید خودتون خانم مريم _... جاويد اقا_ ماشین دوتا بین از اليی ويه

 انداخته چنگ ماشین صندلی به اضطراب و ازترس حلقم تو میاومد داشت دلم نمیزد؟؟ حرف چرا.... گذاشتم هم

 ترمز که ءداريوش خونه دم لبخند دوم قسمت بودم دوخته میرفت هوا تو مسیرو داشت که ماشینی به وچشم بودم

 نگاهم نشدم نفله ازترس خیلیه... رانندگیش وضع اون با بوديم زنده تااالن خدابود کار فقط کشیدم راحت نفس يه زد

 مريم_ ؟؟ خبره چه اينجا اخه... خونهءداريوش جز بره جايی هر داشتم انتظار ؟؟ اينجا اورده چرامنو.... بود خونه به

 يه انتظار هرآن شدم خونه وارد رمق بی قدمهای وبا شدم پیاده کرد وباز در شدو پیاده خودش...  باشید زود خانم

 ها پله سمت افتادم راه زد غیبش کجا جاويد نفهمیدم بود کند ريتم رو قلبم میزدو دو دو چشمام وداشتم بد اتفاق

 اقا_ دادزدم جا ازهمون اومد نمی صدايی بود وامان امن خونه کردم وباز حال رد دوئیدم باال درمیون دوتا رو وهمه

 بود شده خشک چوب مثل وترس اضطراب از دهنم رفت داريوش اطاق سمت به ناخواسته پاهام داريوش... جاويد

 لرزيد تنم فکر ازاين.... نمیشد ديده ای جنازه هیچ بود جاش سر چی همه کردم باز دراطاقو داريوششششششش_

 اونجام شدم سرازير دنیا اطاق سمت و پذيرايی تو برگشتم حرفیه؟؟ چه اين... مريم کنه خفت خدا گرفتم گاز ولبمو

 برگشتم.... نیست اينجا اصال نکنه.... میشد سرازير داشت اشکام داريوش_ زدم صدا دوباره کجاست؟؟ پس.... نبود

 لبخند يه وسالمت سالم... بود داريوش شد خشک ورودی در چارچوب تو نگام که میگشتم دورخودم پذيرايی تو

 چیزيش.... صورتش رو خراش وتوک تک جز سرجاش برگردوند و قلبم وضربان کرد ارومم که بود لبش رو اروم

 اره _ کرد جدا در از شو تکیه بود سالمت خدا شکر... بود سالم جلوتر اومدم خوبه؟؟ حالت ؟؟تو شده چی_ نبود

 جاويد پس _... نشده چیزی... مريم اروم_ کردم خیس زبون با لبمو... نمیاومد باال نفسم...  جاويد... ويدجا_...  خوبم

 چیزای سمت رفت فکرم بود شده راحت سالمتیش بابت از خیالم که حاال.. دنبالت بیاد گفتم من.. نباش نگران_ ..



 

 

 ؟؟ بود نقشه همش... همش_ گفتم ناباوری با ؟؟میگی داری چی_ دنبالت؟؟ بیاد گفتم من میگه که چی يعنی_ ديگه

 درحال خشم از حاال... تو... تو يعنی_ نداشتم باهات زدن حرف برای ای ديگه راه... اره_ گفت دادو تکون سری

 کردم فوران اتشفشان يه مثل ای دفعه يه...  میدونم... اره.. اره_ کردم می گم حرفارو عصبانیت واز بودم انفحار

 شعورت د؟؟اصال بو الکی وجوش حرص همه اون بود؟؟ الکی همش_ زدم داد کرده گره مشتای وبا جلو اومدم

 میخوام میدونی_ اوردم وباال مشتم رسید؟؟ لبم به جونم اينجا تا که میفهمی ؟؟اصال کشیدم چی اينجا تا من میرسه

 دستم مچ کردو پر ءمنوخودشوفاصله بود شده قرمز وصورتم میزدم نفس نفس پانشی؟؟ ازجات که بزنمت اونقدر

 منو ديگه که تو ؟؟ شدی نگرانم چرا بگو بهم... چرا_ کرد زمزمه بود مهربون چقدر نگاهش گرفت دستش وتو

 احساس شد داغ دستم مچ دور بود؟؟ چی برای دلشوره همه اون پس... باشی من با نمیخوای ديگه که تو.. نمیخوای

 کرده دريغ ازم نگاهشو که ماه نه از بعد جدانمیشد دو بو کرده گیر شچشما تو نگاهم شدنه ذوب درحال میکردم

 تنگ تنش بوی برای دلم... بود شده تنگ چشماش برای دلم شم خیره چشماش سیرتو دل يه میتونستم حاال بود

 به ونگاهم بود دستش تو مچم هنوز ولی شد باز دستم... شد شل مشتم بود شده تنگ داريوش برای دلم... بود شده

 غمگین نگاهش ؟؟ کنی دريغ ازم خودتو وقتِ چند اين اومد طوردلت چه... دختر بود شده تنگ برات دلم_ نگاهش

 ؟؟ میده معنی چه کارا اين پس کنه؟؟ ازدواج نمیخواست مگه ؟؟ کنم فراموشش نبود قرار مگه... اومدم خودم به شد

 چه_ ؛ غريدم برگشت نگاهش شد کشیده باهاش اونم دست که وبکشم دستم خواستم... شد مشت دوباره دستم

 اومدی حاال کنی؟؟ ازدواج میخوای نگفتی مگه ببینی؟؟ منو نمیخوای نگفتی بیمارستان تو مگه ؟؟ میکنی داری غلطی

 که.... خونت تو بکشی منو که میکشی نقشه ؟؟برام میکنی غلطی چه داری حالیته اصال ؟؟ شده تنگ برات دلم میگی

 هیچ تو_ گفت حسرت شدبا خیس نگاهش کنی؟؟ عملی و پیشت سال شیش نقشه کردی هوس هنکن ؟؟ بشه چی

 ولم_ نزاشت... کشیدم دوباره دستمو میکوبی سرم تو پتک مثل رو گذشته بشی عصبانی که هروقت... نمیبخشی وقت

 که تو چراترسیدی؟؟ وبخ_...  اومده سرت باليی يه دوباره میکردم فکر... بودم احمق چقدر... هه.. برم میخوام کن

 باال ابرويی کن ول دستمو... مربوطه خودم به اصال... کن ول دستمو... داريوش شو خفه_ نداری؟؟ دوستم میگی

 بودبه واکنش جور يه... کشیدم بازم دستمو...  نمیری جا هیج تو نخوام من تا که میدونی _ گفت پوزخند وبا انداخت



 

 

 جوری همین که نمیشد ولی... نمیبرم پیش از کاری میدونستم خودمم ريختمی بهم اعصابمو که... دستش گرمای

 میدونی... ببینمت سیر بزار... بگیر اروم دقیقه يه تروخدا... مريم... مريم_ گفت ناله با کنم نگاهش وبِرّبِر وايسم

 زندگیم وقتِ چند ؟؟میدونی میخورم و يکسال اون حسرت دارم وقتِ چند میدونی نکردم نگاه چشمات تو چندوقتِ

 من که میدونی هم... داری دوست منو تو ؟؟هم کنی پیچیده و ر چی همه میخوای ا چر دلم دنبالِ واومدم وگذاشتم

 تو مدام ؟؟میدونی میکنی تر مجنون منو کاراداری اين با میدونی ؟؟ چیه برای وتخم اخم اينهمه پس... هستم عاشقت

 )؟؟ بزنی حرف باهام انمیخوای چر میکنی؟؟ قائم ازم خودتو چرا... هنگاهم جلوی چشمات عکسِ خواب و بیداری

 نگاهش خام میخواستم... ببندم چشممو میخواستم... د بو کرده خودش افسون منو گردونهءچرخان يه مثل چشماش

 ....انداختی ندگیکاروز از منو که تمومِ ماه نه_...  کرد تر کم فاصلشو... نبود خودم دست... نمیتونستم.... ولی.... نشم

 میخوای کی تا... میشم ديوونه دارم من مريم ؟؟ اوردم بهانه براش هربار ولی زده زنگ علی بار چند حاال تا میدونی

 چونمو...  دادی ازارم همیشه که هستی تو اين_ برگردوندم سرمو سختی با زدم پلک کنی؟؟ دريغ ازم خودتو

 اينکه خاطر به ؟؟فقط رفتم تو خاطر به فقط که ؟؟منی من_ گفت میخوند ذهنمو ته تا که ژرف نگاهی وبا برگردوند

 خواستم من_ سینش به وکوبیدم کردم مشت ديگمو دستِ...  رفتم منم... برم خواستی تو باشی؟؟ ازاد میخواستی

 اون اب داشتی انتظار...  نگرفتم جلوتو منم... برم میخوام گفتی... ودوختی بريدی خودت برای تو من؟؟ بری؟؟

 همیشه.... رای وخود خودخواه... بودی همین همیشه ؟؟ نری که کنم والتماس بیفتم پات به انداختی راه که افتضاحی

 کن ولم_ شدم درگیر باهاش دوباره نمیدادی اهمیت من به ودوزار میچیدی برنامه خودت برای..  خودته نظرِ... نظر

 حرف باهم نرمال ادم تا دو مثل بزار مريم_ گفت شده منقبض فک باو سابید بهم دندوناشو برم بزار... برم میخوام

 دوستت من گفته کی_ ؟؟ کنیم صحبت باهم دودقیقه نمیتونیم داريم بهم که ای عالقه برخالف تو و امن چر بزنیم

 منو اگه... نمیشدی نگرانم اينجوری نبودم مهم برات اگه... ومدی ا نمی جاويد با نداشتی دوستم اگه_ ؟؟ دارم

 جواب بود حساب که حرفی... دزديدم ازش نگاهمو...  نمیکشیدی اسوده نفس سالمم اينکه ديدن با نمیخواستی

 من... کنی درک چرانمیخوای...  من دل عزيز.. مريم_ رولبش اومد محو لبخند يه... چی که خوب... خوب_ نداشت

 چی همه زور با که داريوشی اون من نه هستی نوهراسو ترسو مريم اون توديگه نه...شدی عوض توهم... شدم عوض



 

 

 بزار... باشم درکنارت دوباره بزار... مريم کنه توروخوشبخت میخواد فقط که کسی شدم حاال میاوردم بدست رو

 میخوای منو ديگه کنی؟؟ ازدواج میخوای نگفتی مگه... گو دروغ... کنار برو_ کشیدم دستمو... کنم لمست دوباره

 لبخند سوم قسمت==================  ؟؟ باشی داشته هم ديگه معشوقهء يه زنت کنار قرارِه نکنه... چیکار

 کنار قرارِه نکنه... چیکار میخوای منو ديگه کنی؟؟ ازدواج میخوای نگفتی مگه... گو دروغ... کنار برو_ کشیدم دستمو

 قراره نگفتم که ؟؟من کردی باور که نگو_ بقلش تو کشید ومنو خنديد ؟؟ باشی داشته هم ديگه معشوقهء يه زنت

 ازش نگاهمو... بیرون بقلش از کشیدم خودمو....  کردی فکر اينطور خودت تو... ؟؟نگفتم گفتم کنم؟؟ ازدواج باکی

 مهم برام ؟؟اصال چی که خوب_ برداشتن رودوشم از و بزرگ بار يه انگار که بودم خوشحال اونقدر دلم ته دزديدم

 اتوچشمام چر نیست مهم برات اگه چشمام تو زد وزل پائین اورد سرشو برم ؟؟بزار کنی ازدواج میخوای کی با نیست

 که جوری همون میدم قول و میکنم رهات... نداری دوستم ديگه... بگو چشمامو تو بزن زل و ؟؟برگرد نمیکنی نگاه

 )... وبگو کن نگاه من به حاال...  بینینمی منو ديگه باش ومطمئن برم بازم بودم کرده وگور گم خودمو چهارسال اين تو

 ... اوردم باال چشمامو... بره میگفتم واونوقت بودم نگاه اين عاشق من... میکردم نگاه چشماش تو جوری چه اخه

 ...کشید طول چقدر نمیدونم ؟؟ بود کرده لونه نگاهش تو جوری چه محبت اينهمه... بود وژرف سیاه چقدر نگاهش

 دستشو کف کردو ورها مچم بود کرده حل خودش تو منو... رنگش هفت چشمای... خوشش بوی... نفساش صدای

 من مثل که بگو ؟؟ بود شده تنگ برام دلت که ؟؟بگو داری منو حس هم تو که بگو... مريم بگو_ ام گونه رو گذاشت

 من... ببین مريم؟؟ بگو بهم نمیکنی؟؟ ترکم ديگه که بگو میمونی؟؟ باهام که بگو نکردی؟؟ زندگی سال پنج اين تو

 خدا به.... نمیتونم میگم بهت... سال پنج از بعد... حاال ولی...  دزديدمت قساوت با روزی يه که هستم داريوشی همون

 نفسی...  مريم بگو...  بخوابم تو وچشمای تو فکر بدون شب يه نتونستم... نتونستم کردم کاری هر... نمیتونم

 قلبم داالنهای تو بارها که چیزی همون ؟؟ مريم بگو میکنی؟؟ ازدواج باهام که بگو_ دمید صورتم کشیدوهواروتو

 شده سِر گونم روی خواست ازم دوباره سال پنج بعد... خواست ازم.... گفت سر اخر اورد زبون وبه بود شده پژواک

 ودلشوره نگرانی...  چرخوندم چشماش تو نگاهمو... داشت ادامه ابد تا لحظه اين کاش... میايستاد زمان کاش... بود

 رو حرفا اين که خودم با... بود دلم حرف اين... کنم زندگی داريوش بدون نمیتونستم واقعا میکرد بیداد چشماش تو



 

 

 _ بستم وچشمامو دستش مچ رو گزاشتم دستمو....  پذيرنبود امکان داريوش بدون زندگی.... نمیشد... نداشتم

 _ وگفتم اومد لبم به ای خنده.... بود لبهام به هنوزم داريوش نگاه کردم باز چشمامو ...میمونم باهات... باشه.....

 کرد زمزمه رفت وعقب کشید دستشو شد باز خنده به شدولبش گشاد چشماش...  دادم بهت رو بله نشنیدی؟؟

 ودوباره کشید ای دهاسو نفس ابد برای... همیشه برای... باشم باهات دادی اجازه بهم که خانمی ممنون... ممنون_

 لحظه اين منتظر چقدر... شد تموم هام تنهايی تمام.... شد تموم باالخره_ میکردم نگاه بهش خنده با که زد زل بهم

 برای حرف.. دنیا يه قد باهات_ دوخت من به نگاهشو دوباره شکرت خدايا... کرد زمزمه کردو بلند سرشو...  بودم

 رو همه... بودم دور ازت عمر ءيه اندازه... ازعروسی... ازخودت بگی برام چی همهاز میخوام... بیابريم دارم گفتن

 به رو نشست خودشم... نشوند کاناپه رو ومنو گرفت دستمو لبخند چهارم قسمت... =============  بگی بايدبرام

 ازم نگاهشو... شد تر پررنگ خندم میکنما لقمهءچپت يه میام... نکن نگام اونجوری_ بود لبم رو خندم هنوز روم

 خندَم...)  میدما خودت و خودم دست کاری يه....  شدی شیرين اينقدر چراامروز تو دختر استغفراهلل_ وگفت؛ گرفت

 ...میاومد بدت ازم انقدر... نمیکردی نگاه بهم چرا_... جانم_ کرد زمزمه اروم... فهمید اونم...  داريوش_.. شد بسته

 همیشه... اهنربايی يه مثل من برای تو گفتم بهت هم ديگه بارِ يه ؟؟ نمیکردم نگاه بهت.....و میتونستم میکنی فکر_

 که میکردم کارايی... ودوباره کنم فکر نمیتونستم ديگه میکردم نگاه بهت اگه... میکنی جذب خودت سمت به منو

 ..ياد می االن وگفتم کردم نگاه اعتس به بار هر... شدم منتظرت رفتنم قبل بودم رنجیده دستت از بعدم... نبود دستم

 محالِ... میگفتم خودم به ومدام بود ايفون به چشمام... ونیومدی شد خشک در به نگاهم نیومدی ولی... ياد می االن

 توی جنازه يه مثل اول سال يه... وناجورشکوندی دلم مريم... نیومدی اما.... نگیری رفتنمو جلوی محال... کنی ول منو

 میکرد قبل خردتراز منو بودوهرروز چشمم جلوی هات خاطره میدادمیچرخیدم رو تو بوی طرفش هر هک ای خونه

 بودم گرفته تصمیم... روگفتم چی همه شناس روان پیش رفتم.... خاطرات با زندگی... کارو...کارو سال يه از بعد

 دست ازت که کردم کار خودم با و دمواوم رفتم تموم دوسال... ادما به برگردم بودم گرفته تصمیم... کنم زندگی

 تو جديد کسای به کردم سعی حتی... ياد برنمی دستم از کاری ديگه... نمیخوای منو تو وقتی گفتم باخودم... بکشم

 ولی.. رفتم ازدواجم پیشنهاد مرز تا بارم يه حتی... میکردم مقايسه تو با رو هرکسی... نمیشد ولی کنم فکر زندگیم



 

 

 میفهمیدم حاال... بود توذهنم علی حرفای...  چی همه زير وزدم افتادم تو ياد بندازم انگشترودستش میخواستم وقتی

 که شد همون... ببینیم کنارخودمون نمیتونیم رو ای ديگه کس ايرانی زن از غیر به ايرانی مردای ما...  میگفت چی

 خوبی زندگی بشه شروع ای ديگه کس به فکر اب که زندگی.. نکنم فکر ای ديگه کس با ازدواج به اصال دادم ترجیح

 تومنشی که نگفت بهم حتی... پیششی تو که نگفت بهم کلمه يه ناکِس ولی.... داشتم رابطه جاويد با اومد درنمی اب از

 انقدر.... برداشتی رو توگوشی... بزنم زنگ سرکارش به شدم مجبور.... نمیداد انتن موبايلش که بار يه...  شرکتشی

 افتاده براش اتفاق اين االن همین که انگار... درخشید نگاهش)  بود شده خشک دستم تو گوشی که بودم شده شوکه

 ياد با)  تو شبیه کسی نه....اِ تو صدای که کردم قبول تا گرفتم اونقدر...  پنجم بار... چهارم بار... سوم بار... دوم بار_ ...

 برمیداشتم که هربارم... میخورد زنگ گوشی مدام روز اون... فتمیگ راست نشست رولبم لبخندی روز اون اوری

 واباد وچقدرجد ريخت بهم روز اون اعصابم چقدر خرابه وتلفن افتاده خط رو خط میکردم فکر اومد صدانمی

 اين همهء تو کردم قاطی... هستی تو شد باورم که همین _ برگردوند منو صداش کردم ومستفیض ادارهءمخابرات

 زنگ... داشتم من که بود رفیقی جور چه ديگه اين... بود نگفته من به کالمم يه نامرد واون بودی جاويد پیش مدت

 خانم مريم چه تو به_ گفت خونسرد خیلی بعدم داد گوش اولش اونم... کردم بارش دراومد دهنم از وهرچی زدم

 جوابی چه... میگفت راست گیردادی؟؟ هک داداشش يا ؟؟شوهرشی نداره ربطی هیچ تو اصالبه میکنه؟؟ کار اينجا

 ...میکردی خودت جذب منو تو نبود خودم دست.. شد شروع من تلفنای روز اون ازفردای...  بدم بهش داشتم

 به هربار ازنو وروزی ازنو روز میشدو تازه دلم داغ دوباره میکردی قطع که بعدم.... نمیزدم وحرف میزدم هربارزنگ

 اراده بی دستم میکرد هواتو دلم تا بازم ولی... میکردم وجمع تلفن... دعوامیکردم خودم با... میدادم فحش خودم

 دکترم با... نیاوردم طاقت ديگه میداد جواب زود خودش ازاون وازبعد فهمید جاويد اينکه تا...  میرفت تلفن سمت

 ... بدم انتخاب حق بهت همیشه که گفت بهم رو چیزی يه ولی... داد اجازه بهم برگردم میخواستم... کردم مشورت

 به لبخند پنجم قسمت... =================  اورد بدست رو کسی قلب مخصوصا... چیزی نمیشه بازور که گفت

 رفتنم قبلِ روزای که مخصوصا زدم بال بال... بسته پروبال پرندهء مثل خونه تو تموم روز سه وبرگشتم گفتم جاويد

 مرد يه با داشتی شرکت واومدم نیاوردم طاقت اخرسرم نمیرفت ازخاطرم شکیتا وچشمای بود چشمم جلوی مدام



 

 

 ديدم تو مبهوت نگاه شنیدی که و صدام سراغت اومدم رفت که اون میکردی کل کل کن خورد اعصاب وخپلِ چاق

 کنم بقلت میخواستم فقط لحظه تواون بودی ترشده وجاافتاده تر پخته گفت میشد فقط... بودی نشده عوض اصال

 تو...  جانم _ کردم بلند سرمو... مريم_ وگفت خنديد کشیدم خجالت واقعا پائین انداختم سرمو..)  بکشم بو وتورو

 ودراورد وزنجیر کردوپالک جیبش تو دست نشست اومدوکنارم نگیر ازمن نگاهتو ديگه_ وگفت شد خیره چشمام

 بندازش برام وگفتم کنارزدم شالمو امانتیت اينمبیا_ وگفت گرفت سمتم وبه بودم داده پس بهش که پالکی همون

 فکر من.... کردی اذيتم خیلی شب اون..  دادم پسش بهت که ببخشید_ کردم ونگاش برگشتم بست که قفلشو

 )... نمیکردی نگاه بهم اصال که مخصوصا ريختی بهم اعصابمو حسابی باشی داشته رو رفتاری همچین باهام نمیکردم

 صد رو امپرت وقتی گذشت خوش بهم شب اون چقدر نمیدونی بودی اتیش گوله يه میرفتی داشتی وقتی میدونم اره_

 خندی می تو وقت اون خوردم حرص همه اون شب اون من نخند_ وخنديد سرخ سیب يه مثل میشه قیافت باشه

 کردی زبا گردنت از روم جلوی زنجیرو که مخصوصا... کردی تالفی خوب فرداش ولی _ وگفت شد قطع خندش

 اوربود عذاب برام...  وضعیت اون با اونم میگردونی برش بهم داری وحاال بوده گردنت تو حاال تا فهمیدم که همین

 ؟؟ میکنی نگاه گلت دسته به داری چیه_ بود محو صورتش روی ها ضربه جای دادم حرکت وروصورتش نگاهم

 بیام بیرون فکر از نمیتونستم که بودم من اين شتنندا اونازورزيادی_ بزنَنِت نمیکردم فکر... بشکنه دستشون_

 هردومونو در زنگ صدای خودم برای نیستم کسی کم.... گرفتی کم ودستِ من نمیخوردم کتک اينجوری وگرنه

 باز درو پرسیدن بدون کنیم اختالط باهم دودقیقه نمیزاره صلواتی پدر_ وگفت خنديد داريوش بیرون کشید ازگذشته

 تو اومد وگشاد گل لبخند ويه شیرينی جعبه يه با جاويد خودشه میبینی_ وگفت خنديد من به رو ستادواي در ودم کرد

 کمرجاويد رو گذاشت دستشو داريوش بکاريد؟؟ بیرون منو بود قرار تاکی... وداماد عروس به به... سالم.. سالم_

 وامانه امن اوضاع اينکه مثل_ میدادم راهت خونه تو عمرا بودی نکرده کمکم امروز اگه... تو بیا_ داد وهولش

 حرف اين وقته چند اين تو... باشم داريوش عروس که نمیشد باورم هنوز.... شدم سرخ ؟؟ خانم عروس خوبین....

 ولی... جاويد اقا مرسی_ سرخِ سرخِ چونم تا سرم فرق از کردم شدواحساس داغ صورتم بود شده ارزو يه مثل برام

 حالت به ودستاشو میز رو گذاشت رو جعبهءشیرينی...  کشیدم چی...اينجا برسیم تا نمیدونید!! بدجورترسوندينا منو



 

 

 قه به لبخندداريوش میزنه لبخند من به داره االن که بود داريوش ءاين نقشه همش.... تقصیرم بی من_ باال برد تسلیم

 تازه شیرينیای اين با که بريزم دبش چايی يه برم_ شنیده چی که نیاورد خودش روی به واصال شد تبديل قه

 جعبهءشیرينی لبخند ششم قسمت....  خانمی مرسی_.... بشین تو.. میريزم من_ میچسبه ناجووووووور....

 شیرينی ظرف يه گذشته سال شیش انگار نه انگار بود وسرجاش مرتب چی همه اشپزوخونه تو ورفتم روبرداشتم

 تا کنم معطل کردم سعی.. اومد می جاويد و داريوش پچ پچ صدای چیدم توش رو وشیرينیا برداشتم کوچیک خوری

 قندون ويه خوری کیک چنگال با و دستی تاپیش چند وگذاشتم شیرينی ظرف وکنارش ريختم چايی بزنن حرفاشونو

 قیلی دلم ته خونه اين خانوم وخودمم خونهءخودمه واقعا اينجا که کردم احساس لحظه يه گذاشتم کنارشون هم نقلی

 پیش روز تراز رنگ پر روز هر که بود کمرنگ رويایِ يه داريوش کنار زندگی بود ارزوم نهايت اين... رفت ويلی

 که بود روم نگاهش چنان بود داريوش مال بعدی چايی..  خانم مريم ممنون_ دادم جاويد روبه چايی اولین میشد

 بفرمائید شما رو چايی الحساب_ خانومو مريم ندگیشرم يا بخوريم چايی ما_ بفرمائید_ بودم کرده گم و پام و دست

 کردم وابرواشاره چشم با ؟؟ چیه... پرسید سر با...  داريوش_ کردم زمزمه نمیشد جدا چشمام رو از نگاهش ...

 اوردم ها دستی پیش همراه وبه شیرينی ظرف برداشت و فنجون بردو دست شد تر پررنگ لبخندش چايی...

 گرفت خندم اومده ازقحطی که انگار میخورد رو شیرينی ولع با چنان جاويد گرفتم بدست مو چايی لیوان وخودمم

 منتظر ساله شیش من... ها داريوش میگی چیزی يه_ میشی خفه.... ارومتر يکم جاويد بابا_ میخنديد داريوشم لبهای

 نگاه دهنم تو يا کنم جا ممچش تو رو شیرينی اين االن نمیدونم من....تر اروم میگی تو بعد هستم شیرينی اين

 لحظه هر که سیاه دوتاگوی مثل بود وشفاف زالل نگاهش زدم لبخند لبخندش به.... من سمت برگشت داريوش

 مهربونشو نگاه واونم کنم نگاه چشماش به میخواد دلم که وقت هر تا میتونم که خوبه چقدر میشدم غرق توش بیشتر

 از بعد برای بزاريد و ر ژکوند ولبخندهای بازی نظر.... نشسته مجرد ادم اينجا اينکه مثل... اهم... اهم_ نگیره ازم

 نگاه هم داريوش شد سفید ورنگم پريد لبخندم ؟؟ خواستگاری بريم قراره کی چیه؟؟ بعدی قدم خوب.... من رفتن

 يه ازوسط انگار... بود رفته بین از خوشم حال)  محمد( میکرديم فکر چیز يه دوبه هر دوخت من به شو هراسون

 حس داريوشو نگران نگاه اومد چشمم به رومون پیش مشکالت تازه بیرون وکشیدنم گرفتن يقمو شیرين رويای



 

 

 اون ؟؟ کارمیکردم چی محمد با بايد حاال زدم زل نداشت معنی برام ديگه که شیرينی ظرف به همچنان ولی میکردم

 جريان ومحمد شد که کاری گند اون با مخصوصا حاال ولی کنه اجازدو میخواد داريوش میکرد فکر داد اجازه که بارم

 بود من رو دو هر نگاه... کردم بلند و سرم...  میده نشون العملی عکس چه نمیدونستم فهمید جاويدو خواستگاری

 ردنک راضی نکنم فکر.... نمیدونم من.... من_ بچینم رو حمله ضد برنامهء وقراره فرماندهءعملیاتم من که انگار

 ...بزاره پام جلوی راهی يه هم اون میخواستم میچرخید داريوش چهرهءدمق رو نگاهم.... اسونیاباشه اين به محمد

 ؟؟ چی کنه قال دادو اگه... نمیشه نه_..  میکنم صحبت باهاش... مغازه دم میرم عصری_ اومد ف حر به داريوش

 میبردمت االن همین بود خودم به اگه... شده تموم برمص ديگه من صبرکنیم؟؟ قراره کی تا... کنه دادوقال خوب_

 ...میگفتم چی.... کردم سکوت کرد قبول شايد... بزنم حرف باهاش بزار_... اخه ولی _ میکردم وعقدت محضر

 داريوش نگاه کردم سربلند ؟؟ برم مريم؟؟ باشه_ بهتر زودتر چی هر.... میزديم حرف باهاش بايد... چی که باالخره

 کجا_... بريم پاشو خانم مريم... اين از اينم پس خوب_ لبخند هفتم قسمت کردم خم باشه معنی به سرمو بود من رو

 ببینیش اجازهءنداری ديگه نکردی وعقد خانم مريم تا باشه حواست... داريوش اوی_ ؟؟ میبری داری وکجا ؟؟مريم

 خواهرم رو منم... خواهرمنه مثل خانم مريم هار_ وببینم؟؟ مريم ندارم حق من... خودت برای میگی داری چی_ ..

 بود گرفته خندم... نبستم دهنتو خودم تا جاويد ببند_ افتاد.. میگی من به داشتی کاری بعد به اين از دارم غیرت

 ، باشی داشته منو هوای اينکه جای ؟؟به میخندی بهش داری_ کردوگفت من به رو جاويد حرفای از شاکی داريوش...

 سرش سربه خواستم کرد باور.. بود سرشوخی از که جاويدو حرفای... شد تر عمیق خندم میخندی؟؟ بهش داری

 جاويد اقا بريم _ وگفتم بلندشدم...  همونه بگه داداشم اق چی هر.. باشم داشته هواتو تا نشده خبری هنوزکه_ بزارم

 ... خانم میريم بريم... سپارم نمی تو دست اخواهرموتنه ديگه من... بهت ؟؟گفتم وچی مريم گفت جاويد!!  مريم_ ...

 همه اين با میبوديم تنها اگه میترسیدم عالقمون ازقدرت ولی باشم پیشش داشتم دوست بود عصبانی قیافهءداريوش

 عنوان هیچ به حاال ولی بودم تر وبچه تر خام پیش سال چند میرسه کجا به رابطمون نبود معلوم وعطش عشق

 شاکی داريوش باشه الوصول سهل نبايد... زنِ يه خاصیت اين باشه بینمون ای رابطه زدواجمونا از قبل نمیخواستم

 اينکه مثل_ وگفت انداخت من به نگاهی جاويد اومديد خوش... سالمت به _ گفت دادو درونشون دست با وعصبانی



 

 

 ندارم شوهری وبرادر وداداشی ادریبر از اعم... ادعايی هیچ من اصال...  شما مال خانم مريم اين بابا... شد باورش

 نداد جواب.... داريوش_ پیشش رفتم.... نداد جواب داريوش منتظرم ماشین تو من... بکن میدونی صالح هرکاری

 وناز خواهش با ديگه بار يه میکنه ناز داره داريوش من جای به... وببین ر کاردنیا تروخدا... میکرد ناز داشت...

 میاد؟؟ دلت برم؟؟ اينجوری اخه_..  ديگه برو بری؟؟ نمیخواستی ؟؟مگه هچی_ داريوش_ کردم صداش

 های بچه پسر عین خنديد لبهام!!  نیاد دلم ؟؟من بری ديديم رو همديگه که وقت همه ازاين بعد میاد چطورتودلت_

 ...داريوش اَه ....داريوش... کن نگاه من به_ کشیدم استینشو کنم لپاش از گنده ماچ يه میخواستم بود شده سرتق

 ... میرم ؟؟باشه بريدی دل ازم اسونی همین به_.. برو اره_ برم؟؟ يعنی_ نگرفته جلوتو کسی... برو خوب_!!  میرما

 لحن وبا دوخت من به ونگاهشو برگشت همین... ازدستت ناراحتم بريدم؟؟فقط دل ازت گفته کی... سرجات بشین_

 ابايد چر... چرا_ میچرخید چشمام و ر چشماش...  برم بايد_.. .مريم ؟؟بمون بری میخوای چرا_ گفت ملتمسی

 هم با برای داريوش_ ؟ بری میخوای.. اوردم بدستت که وقت همه اين از بعد_ کرد نزديکتر من به خودشو بری؟؟

 تو_ ؟؟ باشه... داريوش برم.. ازخودم نه _ من؟؟ از_.. میترسم_ ؟؟ هستی چی نگران_...  االن ولی زياده وقت بودن

 لحظه وچند بقلش تو کشید منو... نشست لبش رو لبخندی ؟؟ نیستی قهر ديگه_ برو باشه... میخوای اينجوری اگه

 از منو....  نبود برام تو مثل کسی هیچ سال چند اين تو... بود شده تنگ تنت عطر برای دلم_ فشرد خودش به منو

 تو بدون من.. نکنی ترکم وقت هیچ که بده قول... دهب قول بهم_ گرفت تودستش وبازوهامو بیرون کشید اغوشش

 میدی قول میخنده روم به داره دوباره زندگی که میکنم حس االن.. ده مُر يه... بودم جنازه يه سال چند اين.... میمیرم

 يههد بهم میتونست که بود چیزی بهترين بود لبش رو که لبخندی... باسرتائیدکردم بمونی؟؟ پیشم همیشه برای که

 اومد نمی دلمون کدوم هیچ...  بری بايد اره... گرفت دستش تو دستمو... برم ديگه من_ وگفتم بوسیدم گونشو بده

 بری م بزار نمیاد دلم_ میکشید شکل دستم پشت رو انگشت نوک با میکردو نوازش دستمو روی... بکنیم دل

 مست داشتم..  جدانمشدی ازم اصال کاش... یمیموند کاش ولی اوردم طاقت و سال چند اين جوری چه نمیدونم...

 اعضای از کدوم هیچ لحظه تواون ولی میچرخید توسرم قرمز اژير مثل چیزی يه نبوديم خودمون حال تو اصال میشدم

 ايفون زنگ صدای بینمون واحساس وداريوش بودم من....و بود وايساده برام چی همه انگار نمیکردن پیروی ازم بدنم



 

 

 تو ابرومونو تا برو.. دراومد جاويد صدای_ گفت زدو محوی لبخند... جداشديم ازهم... دراورد خلسه از هردومونو

 يه به قرار انگارکه بود جور همون نگاهش.. برم من_ زد بهم ؟؟پلکاشو میزنی حرف محمد با_ بلندشدم... نبرده محل

 خداحافظی موقع بزنه حرف ای کلمه اينکه بدون دوخت هِم به نگاهشو اومدو دنبالم در تادم برم بازگشت بی سفر

 هم تو_ باش خودت مواضب_ میزد فرياد چشمام تو ترس واين میترسوند بشدت منو اينده حوادث میزد شور دلم

 دلم خدا امان به برو_ خداحافظ باشه_ نباش نگران میاد پیش چی ببینیم بزار نده راه دلت به بد درضمن... طور همین

 پیاده موقع ولی بود کرده سکوت جاويد توراه میشه همون بخواد اون چی هر... خدا به توکل شد م گر حرفش اين از

 داره لیاقتشو داريوش بدونید اينو ولی.. باشید داشته درپیش رو سختی ه را احتماال خانم مريم _ گفت شدن

 سرکه سیرو مثل دلم عصر نجپ ساعت تا)  جدال( يکم و سی فصل شدم وپیاده کردم تشکر باشید موفق امیدوارم...

 دست میپیچیدم خودم وبه میرفتم ور ورواون اين سرکنده مرغ مثل... میکنم کار چی دارم نمیفهمیدم اصال جوشید می

 وهمون گرفتم لقمه خودم برای پنیر نون لقمه يه خالی باشکم اخرسرم کنم اماده ناهارو حداقل اومد نمی کار به ودلم

 شده چی پرسید ازم دفعه ده که بودم تابلو انقدر... خونه بود اومده زودتر روز اون هم زنیننا من شانس از زدم سق و

 درحیاط که بود عصر پیج ساعت نمیاورد خودش روی به ولی بود گرفته دلشوره اونم میکنی تابی بی اينقدر چرا

 اومد باال ها ازپله!  مريم! مريم_ کرد زده وحشت هردومونو محمد داد صدای کردن پاره دلمو انگاربند...شد کوبیده

 اومده که ای دفعه اون مگه ؟؟ میگه داريوش چیه وپرتا چرت اين _ پرسید دادن جواب بدون سالم_ کوبوند ودرو

 ءخر مرتیکه...  خواستگاری برای مغازه دم اومده پاشده طرف ؟؟ چیه برای کارا اين پس نکرديد؟؟ تموم باهم بود

 نکنه ساکتی چرا کنم تقديمش دودستی تورو اقا های کاری گند با مونده همینم... میدم بهش خواهرمو من کرده فکر

 مريم بگو راستشو باشم؟؟ اروم میتونم جوری ؟؟چه باشم اروم_..  داداش باش اروم_ ؟؟ هان خبرداشتی هم ؟؟تو

 با ؟؟ خبرداشتی... بزن دحرف بیارم چشماش جلوی پدرِپدرجدشو که نه اگه نه؟؟ يا داشتی خبر هم تو...

 ..... میدونستی تو_ دادم خالی جا که من سمت به کرد وپرت برداشت گلدونو... شد طوفانی.. وايییییی سرتائیدکردم

 مَدار قرار الدنگ پسر اين با من گوش بیخ يعنی.... میدونستی_ میچکید خون ازچشماش که بود عصبانی اونقدر

 جوری چه_ بود شده کبود صورتش رنگ و افتاده نفس نفس به چه... چه... نمیگفتی من به وهیچی میزاشتی



 

 

 بهم باهاش قبل سری مگه... شده تموم رابطتون کردم فکر.... بری گذاشتم که کردم اطمینان تو به من تونستی؟؟

 نازی...) ؟؟ میکنه ازدواج داره که.... میمالی شیره سرمو بچم من کردی فکر میکنی داری غلطی چه االن پس نزدی

 بفهمی تازه که کنه عقدش امشب همین بايد بشه؟؟ چی بايد ؟؟ديگه نشده چیزی_..  که نشده چیزی ارومتر فتگ

 مداری قرار نکنه کردم شک خودمم که میزد حرف نفس به اعتماد با چنان مرتیکهءالدنگ اومده؟؟ سرمون باليی چه

 وپرتم کشید پشت از موهامو برم در خواستم ات که من سمت به دوئید کرد داغ دوباره نیست يادم که دارم طرف با

 رو نازی صدای شدم هاسرازير پله واز کردم استفاده فرصت از ومنم محمد جلوی انداخت خودشو نازی زمین رو کرد

 وسرخوردم کردم قفل سرم دروپشت جدال دوم قسمت=================  میکنه ارومش داره که میشنیدم

 ... میکشید نشون و خط برام که محمد دادوفرياد.... نازی های خواهش... موبايلم زنگ صدای گرفتم بقلم تو وپاهامو

 که وانتی صدای گرفت سکوت رو وخونه شد اروم کم کم محمد صدای شدو قطع موبايل صدای بود شده قاطی هم تو

 ولی...  موبايل صدای رهدوبا بود برداشته رو کوچه سیاه علی ءويراژموتورِ وصدای میشد پیداش ها موقع اين همیشه

 اومد می خفه جای ازيه که صداش به اونقدر نداشتم و بکنم میلیمترحرکت اندازهءيه به ازجام بخوام اينکه حس حتی

 کشیدم زمین رو خودمو داريوشِ میگفت بهم حسی يه ولی نداشت شمارمو داريوش بااينکه شد قطع که دادم گوش

 شمارهءغريبه يه از کال میس تا پونزده اوه بیرون کشیدم وسائل ازتو رو وگوشی کردم خالی حرکت يه با وکیفمو

 خودتی مريم مريم؟؟_... الو_ زنگ صدای و ويبرهءموبايل دوباره که بودم شماره به زدن زنگ وبش توشیش.....

 ........._ خونه؟؟ اومد محمد... رفت راه هزار دلم تو؟؟ پس کجايی نمیدی؟؟ اجواب چر سالم_... سالم_... ؟؟الو

 تا دهنم رو وگذاشتم دستم میداد نشون و خودش داشت تازه روم فشارهای شد جاری کم کم اشکام ؟؟ مريم_

 بگو نمیدی؟ جواب خانمی مريم؟؟ مريم؟؟ زده کتک_ فهمید رو چی همه همیشه مثل ولی نشنوه و هقم هق صدای

 هق ؟؟ کرده اذيتت مريم؟؟ زده کتک_......  حمدم_...  دلم عزيز بزن حرف... داريوش جان_...  داريوش_ شده چی

 روت دست نبايد_ وگفت کشید نفسی...  نیا نه_ پريدم جام از...  اونجا میام دارم_ شد سخت صداش...... بلندتر هق

 يه بارشیونم يه مرگ.... نداره امکان ازاين تر خراب_ نکن خرابتر ازاين اوضاعو.... توروخدا داريوش_ میکرد بلند

 چی هر... بیاد نبايد بود هزار رو قلبم ضربان بود جوابم اشغال بوق صدای.... الو الو.. کن گوش... داريوش_ بار



 

 

 سرم چادرمو بگذرون خیر به خودت خدايا... کنم کار چی بايد نمیدونستم ديگه نمیداد جواب میگرفتم گوشیشو

 ديگه بار ويه درواستادم دم میشد تاريک شتدا کم وهواکم بود ساکت خونه.. بیرون اومدم زمین زير واز کردم

 چی بايد حاال وای.... نبود کسی نه کشیدم سرک کوچه تو بار چند بده تروخداجواب... بده جواب... گرفتم رو شماره

 ومتر حیاط تو اومدم ودوباره کردم وپیش در.... سرکوچه به نگاهم ويه بود طبقهءباال به نگاهم يه ؟؟؟ کنم کار

 دروباز زدن زنگ از قبل بايد کردم تیز وگوشامو دادم تکیه در پشت شدم خسته.... میچرخیدم حیاط دور... میکردم

 سرمو کنم خیر به ختم رو قائله بايداين جوری چه....کن فکر مريم.... بستم چشمامو میفهمید محمد وگرنه میکردم

 بن کوچه ته ن خونمو چون.... میشد نزديک شتاب با قدمهايی صدايی ءخاکستری تیره اسمون به زدم وزل کردم بلند

 بازومو پائین اورد و رفتش باال دست داريوش اومدی؟؟؟ چرا_ دروبازکردم نداشتیم چندانی واومد بودرفت بست

 برو...میاد محمد ؟؟االن میگم چی نمیفهمی داريوش_ ؟؟ خوبه حالت تو_ بست سرش ودروپشت تو اومد بامن گرفتو

 دو هر که میدونی محمد؟؟ يا من از میترسی؟؟ چی از_ گفت زدو کننده گرم دل لبخند يه دهنش پا شربه تا تروخدا

 ؟؟ میکنی غلطی چه اينجا تو_ کرد جدا داريوش از منو محمد صدای باشی چیزی نگران نمیخواد........ داريم دوستت

 دادم هل و داريوش جدال سوم قسمت شد سرازير ها پله از نازی بندشم پشت.. پائین اومد وتند تند رو ها پله

 اومد سمتم به داريوش به نگاه بدون محمد رفت وجلوتر زد کنار منو داريوش ولی میشه پا به خون.. برو تروخدا_

 مردونه مردو اومدم.... محمد کن ولش_ اومد تر جلو داريوش کشید کنار داريوش پشت از منو و گرفت بازومو....

 زدن پشت از خنجر از غیر به کاری...نامرد تویِ مگه....  ايه صیغه چه ديگه ومردونه مرد.... هههه_ بزنم حرف باهات

 به محمد اومد دردش محمد کن ولش_ هوا رفت نالم داد فشار بود دستش تو که بازومو عصبانیت از بلدی هم

 من.... رونبروبی ازخونهءمن_ گفت خشمگین جور همون ولی قبل از ارومتر لحنی با کشید ودستشو اومد خودش

 ؟؟کدومش ؟؟هان وقاچاقچی معتادم شايدم يا ندارم دربساط اه... خونم بی... پولم بی چرا؟؟_ تونمیدم به خواهرمو

 داريوش صورت نمیشه درست وقت هیچ کسی همچین... ناموس دزد... دزدی تو_ فشرد هم رو دندوناشو محمد ؟؟

 خطا من ؟؟ سرم تو کنی چماغش میخوای کی تا..بود پیش سال شیش مال اشتباه اون.... محمد کن بس_ رفت هم تو

 کسم عزيزترين ديدن از خودمو... شدم غربت ءديار اواره... بريدم ازهمه تموم چهارسال... دادم تاوانشم... کردم



 

 

 من وجود تا کردم خفه میزدو مريم برای که قلبمو صدای تموم چهارسال بدم پس و اشتباهم تقاصِ تا کردم محروم

 من بکوبن؟؟؟ سرت تو رو خطا عمراون اخر تا داری تحمل نکردی؟؟ اشتباه تاحاال تو خود...  نشه خوشبختیش عمان

 خودشم داشتم دوستش دنیا بودن زنده زمان از نیست دوسال سال يه صحبت شاهدِ خدا... دارم ودوست مريم

 ) ...نشد ولی... تره خوشبخت من بدون ممیکرد فکر چون باشه روسرش ءمن سايه نمیخواستم چون... رفتم... میدونه

 من قسمت... اون نه... دارم زندگی من نه... نشد هردومون برای_ شد تر اروم صداش برگردوند من سمت به نگاهشو

 هم برای ما قلبِ_ گرفتم دستم تو.. بود اويزون کنارم وکه محمد دستِ..  داداش_........... _ اونه مال قلبم.... مريمِ

 زندگی داريوش بدون نمیتونم... نداره ارزش داريوش بدون زندگی من برای ايسته می حرکت از هم بدونو میتپه

 ؟؟؟اين داشتی نگهشون چرا داری هاشو ی يادگار هنوزه که هنوز.... دنیا عاشق... بودی عاشق روزی يه خودت کنم

 کن درکِمون... عشقتن يادگار چون.. .نمیتونی ؟؟؟چون چرا ؟؟میدونی ننداختی دورشون چرا... گذشته وقت همه

 تو گفتم بهت هم ديگه بار يه_ گفت بود افتاده راه چشماش اشک که نازی کنیم زندگی هم بی مانمیتونیم.... داداش

 بگیری گذشتهءخودتو احساس جلوی نمیتونی که جور همون ی بگیر رو کسی واحساس قلب جلوی نمیتونی

 اگه_ میزد برق چشماش تو اشک شفاف های قطره من روی وبعد نشست ازین روی اول محمد نگاه کنی وفراموشش

 مند گله ازم کنی ازدواج باهاش دادم اجازه بهت اينکه خاطر وبه اومدی روزی يه.. اگه... اگه چی؟؟ نشدی خوشبخت

 ولت اون که کنه جمعم خاطر میتونه کی ؟؟ وداری احساس همین همیشه که ه بد تضمین بهم میتونه کی چی؟؟ بودی

 بی با حتی... میام کنار چیش همه با میتپه براش دل اين وقتی تا_ وگفتم قلبم رو گذاشتم ازادمو دستِ ؟؟ نمیکنه

 بغض زدن حرف موقع... نشست محمدروداريوش نگاه... بشه سرد ازش دلم تا نمیزارم وقت هیچ مطمئنم..  مهريش

 وقت هیچ میدی قول کنی؟؟ نگهداری ازش چشمات جفت مثل میدی قول ؟؟ باشی مراقبش میدی قول_ داشت

 ی نامرد يه قول میدونم چند هر_ وگفت دوخت من به نگاهشو داريوش ؟؟ بشکنه نازکش ودل بخوره غصه نزاری

 باشم وپناهش پشت جا همه که میدم قول... عزيزترين برام که خودش جون به ولی... نداره ارزش برات من مثل

 سمتم به...  بشین پیر هم پای به... مبارکه_ وفشرد ودستم بست چشماشو محمد کنه داپی راه دلش به غم ونزارم

 گلِ خاطر به فقط خودم خاطر به نه... داداش میشم خوشبخت_ ابجی بشی خوشبخت_ بوسید وپیشونیمو برگشت



 

 

 بخیرشو عاقبت.. شم سرافکنده وبابا مامان پیش نزار.... توامانتی_ کردم تائید باسر میدی؟؟ قول_ داداشم خان روی

 دعامیکنی برام_ وگفتم کردم تبسمی باشه بدرقهءراهت خیرشون دعای... وبابا مامان هم... من هم تا.. کوچیکه ابجی

 بست چشماشو روسرم شوگذاشت ديگه ودست گرفت دستش تو داريوشو دستِ..  معلومه!! خواهری معلومه_ ؟؟

 روی.... گذاشت روهم دستامونو مبارکه.... بشید بخیر عاقبت.....و باشید سالمت زيرسايهءخداوقران امیدوارم وگفت

 که برم دنبالش خواستم شد ناپديد زدن بهم چشم يه تو بلند قدمهايی وبا کاشت بوسه سرم بوسیدوروی و داريوش

 _ وگفت سیدبو رومو بیاد کنار خودش با تا باشه تنها يکم بايد... تنگه دل االن... بری نمیخواد_ گرفت جلومو نازی

 اجازه با باشید تنهايی روزای تو هم دست وعصای پیرشید هم کنار ايشاهلل... داريوش اقا مبارکه... جان مريم مبارکه

 داريوش جدال چهارم قسمت==========  هم به شده قفل دستهای با وداريويش موندم من رفت هم واون گفت ای

 هیچ بودو دستهاش تو هنوز دستم در به داد تکیه... بست سرم پشت دروکه برد پائینم ها پله واز کشید دستمو

 چشماش... باشی من مال که کرد قبول ديدی.... شد راضی محمدم ديدی! ديدی_ کنم دستموازاد نداشتم تمايلی

 چادرمو دراومد اب از خوب کار اخر بوديم راضی نتیجهءکار از هردو ولی خورديم حرص امروز چقدر... درخشید

 جواب زدم زنگ چی هر چرا_ زانوهام رو گذاشت وسرشو نشست پاهام جلوی تخت رو نشوند ومنو یدکش ازسرم

 موج.. دادم وحرکت بردم موهاش الی البه دستامو..  شنیدم گوشی پشت از صداتو تا کشیدم چی نمیدونی ندادی؟؟

 که بود عصبانی اونقدر... شد پیداش محمد که باالبودم... بدم جواب تا نبودم_ میکرد حرکت انگشتام زير موهاش

 چند اين.... میدی ارامش من توبه چقدر_ کشیدم روموهاش دوباره دستمو کرد خرد ديوار تو گلدونو يه موقع همون

 تو بدون من...... نکن ترکم وقت هیچ مريم_ وگفت زد زل چشمام وبه کرد بلند سرشو گذشت قرنی تو بدون سال

 دستامو.... نشست وکنارم بلندشد...  نزاری تنهام بدی قول بهم بايد که هستیتو اين _ زدم بهش لبخندی میمیرم

 دنبال برم بايد ازفردا_ کرد نگاه دستام وبه کشید نفسی..  بديم قول بهم بايد هردومون_ وگفت گرفت تودستش

 شد رنگ کم لبخندم ؟؟ شهمیک انتظارمو چقدرکار میدونی اووووه... باشم تاالر دنبال... بگیرم وقت بايد ازمحضر...کارا

 شونم دور ودستشو خنديد ؟؟ علی پیش برگردی میخوای_ ؟؟ نگرانی ؟؟چرا چیه_ امد سراغم به دوباره ترس..

 وگرنه باشی راحت تو میخواستم که بود اين برای فقط اوردم دوم غربت وتو تو بدون چهارسال اگه _ کرد حلقه



 

 

 قلبم... اينجاست من وزندگی خونه بیارم تاب جا اون نمیتونم هم لحظه يه من که میدونی هرکسی از بهتر خودت

 همین خودم طالی خانوم با قراره... معلومه_. ؟؟ میمونی پس_ ازاينجا بهتر برم کجا... اينجاست خونوادم... اينجاست

 بوسید وموهام کردم جا بقلش تو بیشتر وخودمو زدم دل ازته خنده يه نه؟؟ مگه کنیم زندگی خونهءپدری تو جا

 موقعی همون_ گفتم کردم بلند سرمو هارومیدی موقع همون بوی... افتادم پیش سال شیش ياد_ کشید عمیق ونفس

 ؟؟ نمیدادی گوش من حرف هیچ به که تو يا میکردم اذيتت من_ باال داد ابروهاشو ؟؟ میکردی اذيتم همش که

 با جنابعالی اونوقت... ای توزنده بفهمه محمد بودم نگران چقدر يادته... میدادی انجام برعکسشو میگفتم هرکاری

 تو بوديم رفته هم با... شد ساکت......  نیاوردم سرت باليی روشکرکن بروخدا زدی زنگ بهش نداشتَت زبون همون

 اومدی محمد هوای به اينکه از بعد_ دور هم از وهم بشیم نزديک هم به هم شد باعث که روزايی همون... روزا اون

 ديگه تورومیداد بوی خونه جای جای... میکشی چی که میکردم درکت تازه... زندون مثل شدبرام خونه.... تهران

 شدم ناراحت هم روز ياداون با اومدی پول اوردن وبرای فهمیدی تااينکه برگشتم ل پو هوای وبه بیارم طاقت نتونستم

 نازی صدای جان مريم... جان مريم_ نبود خبری بودم خورده موقع اون که حرصی همه ازاون انگار... خوشحال هم

 لبخندشیطون يه باال بیاين... حاضره شام_ گفت بازکنه درو اينکه بدون جا ازهمون...  نازی جانم_ جداشديم ازهم بود

 وکشیدم گرفتم دستشو..  ای خونه اين دوماد امشب از که باال بريم پاشو_ زدم داريوش به چشمک ويه اوردم لب به

 نمیشه_ وگفت خنديد داريوش...  بخوری باهاش انگشتاتم میدم قول... پزداريم نازی سبزی قرمه... دوماد اق پاشو_

 مو اشاره وانگشت انداختم باال ابروهامو...  من ملوسک تری خوشمزه تو... کنم لقمهءچپ يه رو تو شام جای به

 بشه که نداری مريمی ديگه انوقت!  میشما تموم نوم نخوری داری؟؟ اخالقام اين از بودی نگفته... وای وای_ گزيدم

 شیرين نخورمت امشب شام جای به نمیدم تضمین ديگه من... بال بروشیطون کردوگفت شیفته نگاه يه..  ملوسکت

 عجب... بستم نیشمو محمدوديدم تا ولی رفتیم باال وخنده باشوخی جدال پنجم قسمت رفتیم باال وخنده باشوخی عسل

 خوش... داريوش اقا بفرما_ مابود ومنتظر چیده مرتب حال ودرعین سفرهءخودمونی يه نازی...  بودم پررويی دختر

 سرسنگین همچنان محمد..  بفرمائید چیه؟؟ حرفا اين_ اومدم خالی دست شرمنده... خانم نازنین ممنون_ اومدين

 خونواده اين داماد امشب از شداريو نخواد وچه بخواد چه هرحال به کنه رعايت و ادب میکرد سعی ولی بود



 

 

 ازشام بعد خورديم سفره جوسنگین و داريوش زيرکی زير نگاههای وزير شام میداشت نگه احترامشو میشدبايد

 دونفره روی پیاده.... شدم نگران برن دونفره روی پیاده يه به داريوش با که کرد پیشنهاد محمد سفره کردن وجمع

 از نگرانمو نگاه بیرون؟؟ میبرتش داره که بگه بهش میخواد چی يعنی نرن؟؟ یشدنم حاال مزخرفیه؟؟ فعلِ چه ديگه

 حرفا اين مگه من دل ولی نبود مشکوکی چیز هیچ نه کشوندم محمد رو بود نشسته خونسردوراضی که داريوش

 ..ونستمرد گپ يه نترس_ وخوند ترس ازنگاهم چیه_ گرفتم داريوشو بازوری رفتن موقع شدن بلند... بود حالیش

 ...ونیم دوساعت... نیومدن.... گذاشت دوساعت.... نیومدن... گذشت ساعت يه خداحافظ فعال... نمیفته اتفاقی هیچ

 رو ها پله نفهمیدم محمد گفتن اهلل ويا شد باز باکلید در که بود شب نصفه يک نزديکای ساعت..  نشد پیداشون بازم

 برم بايد دستت قربون نه_ بخور چايی يه تو حاالبیا_ میکرد عارفت داريوش به داشت محمد اومدم پائین جوری چه

 حرف داشتم نشسته قاشق _ خنديد داريوش ؟؟ اومديد دير اينقدر چرا.. سالم_...  ومريم خانم ازنازنین وقته دير

 به نگاه يه... داريوش به نگاه يه دوباره... محمد به نگاه يه... انداختم داريوش خندان صورت به نگاه يه..  میزدم

 هیچی_ ؟؟ میکنی نگاه چرااينجوری چیه_ بودن اروم جفتشون نبود مشکوکی چیز هیچ... نبود خبری... محمد

 ءمام ؟؟اجازه حرفیه چه اين بابا نه_..  کارا دنبال میرم صبح فردا محمد ءاقا اجازه با.. ديروقته نه_ ؟؟ باال نمیای...

 میگه حاال بود تشنه داريوش خون به پیش ساعت چند تا که محمد... نجا... پريد باال ابروهام..  شماست دست

 کاری_ ؟؟ بگیره صورت تحول همه اين ساعت چند تواين میشه جوری چه الخالق جل شماست دست اجازهءماهم

 ؟؟؟؟چی داريوش_ ورفت داد دست داريوش با... فعال پس_..  هست جاويد ديگه نه_...  درخدمتم بگو بود باری

 يعنی_ نمیکنه پیدا ربطی هاهم خانم دختر به بود مردونه گپ يه گفتم که بهت _ وگفت کشید مو بینی ؟؟ فتگ بهت

 ..نکن قهر خوب خیلی..ل فضو دخترخانمای نه میخوره مردا درد به مردونه حرف نه_ گفتید؟؟ چی بدونم نبايد من

 .. داديا قول ولی باشه_ ؟؟ برم... ديگه میگم انم؟؟خ مريم خانم؟؟ نداری؟؟ کاری... برم بايد االن... میگم بهت بعدا

 فردا_ گفته چی بهش شب اون محمد که نگفته بهم هنوزه که هنوز ولی بود قول.. قولش اره.. قوله قولم من بابا اره_

 اسمون به نگاه يه... دروبستم خدا پناه در سالمت به خداحافظ باشه_ کارا برای میزارم قرار میزنم زنگ بهت

 به تا من زندگی دوم فصل=======================  گذشت خیر به شکرت خدايا کردم سرم هءباالیتیر



 

 

 قدر اون.... شد شروع عروسی پايان بی کارای روز اون فردای از بودم سفرهءعقد وسر گذشت ماه يه بیام خودمون

 کنارش از کار خروار يه شتیممیزا چیزی هر رو دست برسیم کدوم به نمیدونستیم که بود ريخته روسرمون کار

 لحظه وهر میبرديم لذت بوديم هم کنار که ازاين خستگی همه اون عین در بوديم بريده واقعا... میکشید سرک

 رفتارها دلیل تازه باشیم وباهم درکنارهم دوباره تا بود کشیده طول سال شیش... نبود چیزی کم بود ارزشمند برامون

 اون مگه ولی گذاشتیم وقت ءتموم دوهفته حلقه خريد برای کشیدم می خجالت فممزخر فکرای واز میفهمیدم شو

 چیزی يه بلکه روشنفکری ادعای برای نه... میخواستم حلقهءساده يه من میشد پیدا میخواستم من که چیزی

 شستن ظرف بار هر برای نخوام که بود اين مهم نبود مهم زياد برام قیافش نیارم درش دستم از که میخواستم

 ومجلسی مجلل میزاشت هرچی رو دست.. بود داريوش.. من عکس بر بیارم در دستم رواز حلقه کردن وحموم

 خودم حرف... حرف سرم اخر بعدی ويترين سراغ میرفتم برمیگردوندمو رومو بود يکی همیشه منم العمل عکس.....

 ....زد غرررررر داريوش چقدر وای...  شیک موه بود ساده هم که.... روش نگین تک تا دو با حلقهءساده ست يه شد

 برای باشم داشته عالقه بهش بايد پس باشه همراهم ابد تا قراره اومده خوشم حلقه اين از من بزنه غر بزار نبود مهم

 و خونهءتهرانپارس همون هم من مهريه بودن اومده وجاويد مجلس بزرگتر عنوان به نازی پدر مادر فقط برون بله

 شد راحت خیالش انگارکه.... کشید اسوده نفس يه محمد کارِداريوش اين با زد نامم به که بود شرکتش سهام نصف

 به چیزی يه بايد که باالخره ولی بود تنگ وبالمون دست چند هر..  بخرم پوک هل يه حتی نذاشت هم جهیزيه برای

 رو خونه تمام موند بانک تو استفاده بدون یجور همون انداز پس ريزه يه واون نزاشت میبردم باخودم جهیزيه عنوان

 شده حیاط... عروس بود شده خونه داديم وزندگی خونه به حسابی سروسامون ويه کرديم عوض باسلیقهءهردومون

 ووسائل عروسی خريدای لیست میبردی لذت تمیزی همه ازاون میکردی نگاه رو ساختمون وقتی... دلگشا باغ بود

 خريدا دنبال پا لنگه يه تاشب ازصبح میاورد در سر جاش ديگه چیز يه میگرفتی رو چیزیهر بود نشدنی تموم خونه

 بتونیم ماهه يه نداشت امکان نبود ومحمد جاويد کمکهای اگه برجاست پا چنان هم لیستمون میديديم وبازم بوديم

 خوره گره هم تو خونه کارای.. نمیشد پیدا دلخواهم عروس لباس... نمییومد گیر تاالر بندازيم راه و ر عروسی بساط

 وتالشمونو سعی تمام نانواشته پیمان يه تو انگار نداشتیم راحت خواب شب يه ماه يه اين تو که بگم چی خالصه... بود



 

 

 بوديم ونگران بود ترسیده دوری همه اين از چشممون بندازيم ه را رو عروسی اين زودتر هرچه تا بوديم گذاشته

 عروسی اين انداختن راه... بود شده مون وغمّ ءهمّ وهمه بوديم گذاشته ازدواج از بعد ایبر رو ای رابطه هرنوع

 وقتايی يه که چند هر بود شده پیش از بیشتر عروسی اين شدن برگزار زودتر برای عالقمون... موضوع همین بخاطر

 که روزی... رسید عروسی روز خرهباال نداشت من از کمی دستِ انگاراونم ولی میرفت ابی زير داريوش... تورابطمون

 از نه ولی گرفتم لفظی وزير گفتم بله ديگه های همهءعروس مثل رسید هم سر واخر تابرسه کشید طول سال شش

 چشمامون به کردواشک دلتنگمون وجودش پای ورد دنیا خالی جای... جاويد از بلکه خواهرشوهرم يا مادرشوهرم

 سر عروسی اين وقت هیچ شايد نبود دنیا با ودوستی دنیا اگر که میديد رو لحظه واين بود کاش ای بود اورده

 مشتاق نگاه به نگاهمو وفقط بستم چیز همه رو گوشامو ولی شنیدم رو ها پچ پچ چشن طول تمام تو نمیگرفت

 تو داريوش دل گرو افسون بودم شده شب اون میچکید خواستن و اشتیاق چشماش از که دوختم داريوش ومخملی

 بود رفته مه تو چی همه ما از وغیر بوديم دنیا تو واون من فقط انگار بود کرده ديوونش هام هاوعشوه غمزه بود تممش

 از چشمهايیکه با داريوش نداشتم خبر لونديم همه اين از خودمم.... بودم شده انگیز شوروفتنه پر ااينقد چر نمیدونم

 ولی میکشید ونشون خط برام میشدومدام تر سرخ و وسرخ کردمی خودخوری نمیخورد تکون وسینهءبرهنم لبهام رو

 اين دارم عمر تا بود شبی چه که وای باشم مون وتنهايی شب نگران دل که بودم حرفا اين از تروخمارتر مست من

 شبی جه پرست بت واون بودم بت من... مجنون واون بودم لیلی من... نیاز واون بودم ناز من نمیکنم وفراموش شب

 مريم اهنگ ارتین داريوش با هم اخرسر.... سالن تو اوردمش زوری که محمد با.... نازی با..... رقصیدم همه با... دبو

 مريم نگاه من همهءدنیای منه نوبت حاال_ خودش سمت کشید منو و کمرم دور انداخت دست داريوش ومیخوند

 وباهام میخوند باخواننده مريم ماه ومثل هرهءقشنگچ رويا شبای تا میرسونه منو مريم راه به چشم عمری يه میشینم

 ديگه دور يه.... چیه خستگی نمیدونستم اصال میکردم پرواز روابرا وداشتم بود شده عرق خیس بدنم تمام میرقصید

 دوست رو کسی مريم غیر همهءداروندارم مريم گل اختیاره بی هرشبم گريه قراره بی نداره اروم دلم چرخیديم باهم

 کی پس مريم روياهام عزيز مريم چشام تو کن نگاه خوندن به کرديم شروع وهردوباهم گرفت اوج صداش ندارم

 يه رفتم نازی سمت وبه کردم وجمع بلندم لباس ومیرقصیديم هردومیخنديدم مريم میخوام تورو من میشی من مال



 

 

 چرخوندو سرم باال رو تومنی ده يه نازی خودمه داداش زن نوبت... ديگه بسِ_ وگفتم زدم داريوش به چشمک

 ازته که دختری هر رويايی شب... بود من شب... شب اون ممنون... بوسیدم روشو خانمی مبارکه_ لبهام بین گذاشت

 تو زدن چرخ وبعدم شام اخرشبم کنه شروع و خوب زندگی يه مردش ودرکنار شه تاابدخوشبخت میخواد دل

 وداريوشو من محمد...درخونه دم میزدن بوق... عروس ماشین ديدن با که وماشینايی تهرون پلوغ شلوغ خیابونای

 ديگه همهءدخترای مثل اشکام جدابودم ازشون همیشه اينکه با کرد خوشبختی ارزوی دادوبرامون دست به دست

 سوت وحیاط وداريوش موندم ومن رفتن همه شدم جدا وازاغوشش پرکردم هام ريه وتو محمد تن بوی... شد روُن

 شیر مثل واون بوديم تنها حاال.... داد تکیه در به داريوش من زندگی دوم فصل دوم قسمت===========  وکور

 وعشوه بری دل همه اون..  رفتن همه باالخره_ گفت مرموز لبخند يه وبا انداخت باال ابروهاشو میکرد نگاه بهم بیشه

 دنبال منو میبرد ادم سر از هوش برقشون که چشمهايی وبا گرفت دستمو کنه وتالفی بده جواب میخواست رو ها

 من وبه برگشت... شديم رد درحال از بود کرده گیر شیطونش نگاه به نگاهم... رفتیم باال رو ها پله کشوند خودش

 روشن درمیون يکی غا چرا دوخت من به ونگاهشو گذاشت عقب قدم يه کردو رها دستمو پذيرايی وسط....  کرد نگاه

 بود انتظارم در که وچیزهايی تنهايی فکر از... درخشش پرِ... بود پرِرنگ نگاهش بود فراگرفته سکوت رو خونه بودو

 سرمو ؟؟ کجاست برگردوند بردوتشنه چشمه لب منو که افسونگری خانم اون پس_ پائین گرفتم وسرمو شدم سرخ

 قدم يه با بشناسی که... نداره صرف برات بگو_ نمیشناسم رو کسی همچین من_ گفتم شیطنت وبا کردم بلند نیمه

 رو نگاهشو.......... خانومی بیار باال سرتو_ وگفت گذاشت چونم زير سبابشو وانگشت رسوند من به خودشو بلند

 قاب دستاش با صورتمو ؟؟ باشی دلربا و خواستنی اينقدر من چشم به میتونی طور چه_ کرد زمزمه و چرخوند صورتم

 اوردم باال نگاهمو میخوام عذر... تهمتا تمام... زبونا زخم تمام... حرفا تمام بخاطر _ بوسید پیشونیمو روی و گرفت

 خر منِ اگه... نه_ ببخشی وغربت تنهايی رسال چها بابت منو بايد تو داری جا چشمم رو تو.. نزن حرفو اين _ وگفتم

 هیسسسس_ وگفتم لبش روی گذاشتم مو سبابه انگشت.... اگه...اوردم نمی در رو بازی ديوونه اون اگه.... نبودم

 به خدا از_ بوسید وسرانگشتمو بست چشماشو بمونه انگیز وخاطره قشنگ جور همین شب اين بزار... نگو هیچی...

 مثل کشوند خواب اطاق سمت به خودش دنبال ومنو گرفت دستمو ممنونم ومحبتش لطف همه اين خاطر



 

 

 رنگ پرِ چشمامو جیغ بنفش روتختی و ياسی ست با سفید خواب اطاق کرد لونه دلم ته دلهره ديگه همهءدختراهایِ

 باز به کرد شروع بعدم زدو لبخند بهم ائینه تو از گذاشت لختم های روشونه ودستشو عسلی رو نشوند منو کرد

 اقایسنج خورد هوايی يه سرم شدو باز موهام تمام کی نفهمیدم که کرد کارو اين واروم حوصله با اونقدر سرم کردن

 کرد ازاد کردوموهامو باز دونه دونه رو همه.... مصنوعی وموهای موها زير پرتز... کج دم ی ها مويی.... ومشکی ريز

 ودستاشو گذاشت عقب قدم يه... شد تموم که کارِموهام میچرخید سرم روی که بود دستهاش به نگاهم مدت تمام

 ...زندگیم مرد با رابطه اولین فکر از.... میخواد ازم که چیزی فکر زا.... بود نگاهش به ائینه تو نگاهم کرد قفل روسینه

 سرمو نداشتم جرات حتی ولی وايستادم روش روبه و شدم بلند میگیرم گُر دارم میکردم واحساس بودم شده سرخ

 خاطره هم با و شبام بیا... مريم بیا_ اومد باال نگاهم نکنی دريغ م از نگاهتو بودی داده قول تو_ کرد زمزمه کنم بلند

 باهم هردو کشیديم زجرايی چه بودن هم با برای که نکنیم فراموش وقت هیچ که بسازيمش جوری يه کنیم انگیز

 سال شیش از بعد شدم خیره لبهاش به بود دونده ريشه دالمون تو ازکجا خواستن همه واقعااون... گذاشتیم جلو قدم

 و قلب صمیم از اينبار ولی.... بوسهءديگه يه طعم بود همین هم اون ذهن تو انگار بچشم لبهاشودوباره طعم میخواستم

 وهوس عشق.... لبهاش لذت شد داريوش از غیر... چیز هر از خالی ذهنم گذاشت لبهام رو که لبهاشو خاطر طیب با

 اين عطش ديممیبر لذت هم وجود وهردواز میشد سیراب داشت.... لبهامون... تنمون... جسممون کرد بیدار تنم تُو

 حس بود حس از پر که شبی ساخت برامون رويايی وشبی بود برده عرش روبه ما خوردن دل وخون تنهايی سال همه

 ....جديد فصل يه..... جديد دنیای تجربهءيه حس... ونیاز وتمنا خواستن حس.... وشیدايی عاشقی حس.... ودرد ترس

 حس درکنار من شد شروع شب همون از من زناشويی یزندگ من زندگی دوم فصل سوم قسمت جديد انسان يه

 نبود مهم... تنها من ديگه حاال میديدم زندگیم تو اونو وتاثیر ازدواج مفهوم تازه میشد بارور وجودم توی که جديدی

 .... نبود مشکالت برابر در خودم از دفاع هدفم ديگه حاال بود مهم هم کنار در دو هر زندگی.... بود مهم خانوادهءديبا

 شروع من زندگی باشم داشته وارامش بکشم نفس میتونستم... وجودش صفای و داريوش مهر سايهءپر زير بلکه

 موقع اون سقف ولی سقف يه وزير بودم خونه هم باهاش هم قبال که کسی درکنار زندگی..... جديد همراه يه با... شد

 روی يه من حاال د بو گذشته شب اون از ماه يه زعشق ا پر.... بود نور پراز امروز وسقف وخاکستری بود تاريک



 

 

 رنگ کم و رنگ کم وجودم تو مبهم ترس اون و...همسر يه.... بودم شده زن يه من میکردم درک و ديگهءوجودم

 هم.... همراهت وقتی ولی همیشگیه زندگی های سختی... نه بود وخورشیدی گرم همیشه زندگی نمیگم بود ترشده

 تکرار همون زندگی دريا به ومیزنی دل و نمیترسی زندگی ونشیب فراز از که اونوقته باشه کدلي تو با... قدمت

 اومد می حساب به زندگیم رويداد مهمترين برام واين بود بامن قدم هم داريوش.... مهم اختالف يه با بود همیشگی

 درسمو داشتم تصمیم ازرد نمی قلبمو انیونگر دلشوره مدام و....ورها بودم ازاد که تفاوت اين با بود همون اخالقش

 وهمه بود کمکم... بود خوبی مشوق داريوش کنم جبران هامو کوتاهی تا ومیتونستم نداشتم ای دغدغه حاال بدم ادامه

 عروسی از بعد بدم هاشو فکری محتبهاوهم جواب تا شم وقبول ارشد میخواستم وجودم تموم با میکرد راهنمايیم جا

 انرژی میتونی که کسايی ازاون خالق خوش و محبت با.. معنا تمام به خانم يه.. اورد جديد منشی يه جاويد... ما

 بارون ستاره که ديدم جاويدو نگاه شدم اشنا باهاش و رفتم شرکت کارهای برای که روزی ببینی جا همه تو مثبتشونو

 کنار لبش رو از لحظه يه زدوخندهمی برق چشماش... برداشته سر وجودش تو جديدی نیروی که انگار بود شده

 از واونو کنه ازدواج جاويد با ايه دخترشايسته اگر کردم ارزو دل ازته داد ومی خوش خبرهای گواهی دلم نمیرفت

 شعبهءديگه عنوان به شرکت ويه بود کرده واگذار علی وبه شرکت کارای تمام داريوش بده نجات تنهايی باتالق اين

 به ای ديگه کس بزارم بود محال.... بود شرکتش منشی کردم ياداوری بهش که چیزی اولین تانداخ راه ايران تو اش

 تو وبیش کم زندگیم ؟؟ سرکار بیاره و مردم دختر بره.. چالقم خودم مگه.. بده انجام شرکتشو کارهای خودم جز

 اسون زندگی اين... بپاشه ازهم شیرازهءزندگیمونو بخواد که حدی اون تا نه ولی داشتیم اختالف میگذشت اسايش

 که میشد زياد اونقدرتفاوتمون گاهی بود همیشه سلیقه نظرو اختالف بره ازدست اسون که بود نیومده بدست

 يه با وداريوش صبحونهءکامل يه با من فردا صبح ولی میکرد خلوت خودش وبا میرفت سمتی يه به هرکدوممون

 بوديم دلخور ازهم حد چه تا پیش شب که اورديم نمی خودمون روی وبه میکرديم روفراموش چی همه برلب خنده

 فداکاری ها واختالف ها تلخی همهءاين کنار که بود اونايی با تنها... بُرد کرد نمیشد کاريش.... ديگه بود همین زندگی

 +++++++++++++++++++ نکشن گند به مشترک زندگی مهم دوافت اين... وغرور سرلجبازی از زندگیشونو و کنن

 روی رفتیم دنیا وسرخاک برداشتم رو وبقیهءگلها دادم فاتحه...  بود وکرده پدرم مادرو هوای دلم... بود شنبه پنج



 

 

 ولی ريخت بهم مونو همه زندگی... تو مرگ شايد... دنیا ممنون_ کردم پر پر و سرخ وگالی ريختم اب سنگش

 برادرت درکنار بتونم که امیدوارم.. ممنونم زتا ومحبت عشق همه اين خاطر به شد زندگی اين باعث وجودتو

 کم کم که افتاب غروب به نگاهمو... بلندشدم سرخاک از کنم بزرگ وصالحی سالم های وبچه باشم خوشبخت

 میکرد پیدا انعکاس صورتش روی خورشید نارنجی نور کردم کج وسرمو بستم چشمامو بريم_ دوختم میشد نارنجی

 دنیايی سمت به... دنیا میرم دارم میگفتمی بهم شوخی به همیشه که همونی.. خواستی وت که شد همونی... میبینی_

 شد تمام والسالم دنیا بدون دنیايی سمت به تو بدون

 پايان


