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مرگ جسم نام کتاب : 

 من

 

 فاطمه عابدین زادهنویسنده : 

 

 کاری از رمان سیتی

 کانال ما :

romancity@ 

 ایدی اینستاگرام :

Roman.City 
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 به نام خدا

 

 

 

 

 

 

 

 مرگ جسم من 

 زاده نی: فاطمه عابد سندهینو

 

  یتیانجمن رمان س عضو

 کانال تلگرام انجمن  یدیآ

@romancity 

 

 

 �🍂�مقدمه�🌺�

 

 ：ردیمیجسم من سه گونه م مرگ

 مرگ جسمم_میمرگ تنها_روحم مرگ

 

 غرورم شکستن：روحم مرگ

 بودنم میتی：یتنها مرگ

 دخترانم یایازدن یدور：جسمم مرگ

 ♀��است همراه ️⚰جسمم بامرگ امیدن

 

 ♀��من ��جسم ️⚰مرگ یار

 

 

 

 دمیو واضع تر  د دمیباال سرم بودم چشامو بهم مال یباز کردم خانم عال چشامو

 

 که دارمش  هیخاله چون تنها کس گمیبودم من بهش م نجایا  میخونس که من ازبچه گ میتی نیا ریمد یعال خانم
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 ایرسیم رید تیروز سرکار نیپاشو اول کنمیسحر هواست کجاس صدات م_خاله

 

 چشم_

 رگفتمیبه همه دخترا صبح بخ بلندشدم

 

  میخوابیسالن م هیمادخترا تو همه

 باال سر تارا رفتم

 دختر هفت ساله  چهرناز مظلوم هی

 نگاهش کردم یکردم کم بوسش

 

 که برو اماده شو یسادیوا_خاله

 

 دمید نهییروصورتم خودم تو ا ختمیتو دستم اب پر کردم ر ییرفتم به سمت دستشو یحرف بدون

 چهرم معصومه گنیهمه م یبا لب غنچه ا ومدیکه به صورتم م یدماغ هی یقهوه ا دهیکش ییاما پر چشا دهیصورت کش هی

 رفته یچهرم به ک دونمیمعصومه من حتا نم مهیتیکه  یکس معلومه

 

 دمیپوش یمشک یشلوارمعلول هیبا  یمانتومشک هی رونیاوردم ب رتختیساک از ز رونیاومدم ب یازدستشو

 ادیم هیریلباسام از خ نیا

 یکردم رفتم دفتر خانم عال تنم

 

 رمیمن دارم م_

 

  یگم نش یسحر مواظب خودت باش بلد_خاله

 شهیم رمیبرم د دیبله هواسم هست نگران نباش_

 

 

 ناهار حاالبرو به سالمت نمیا _خاله

 

 کردم یغذاگرفتم خدافظ ظرف

 

 خدافظ_

 

 عمو سرور گمیکردم بهش م یخدافظ میسرور یاقا یرفتم ازنگهبان نییانداختم پا سرم

 

  دمیدو رنشهید نکهیبخاطرا رمیم ادینداره پ بیبرم  ع نیندارم که باماش یبرم پول یجوریچ من

 

 

 …یا رهیزنج فروشگاه

 

 خودشه اره
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 انیمغازه نشستم تا ب یبستس بغل سکو نکهیا اما

 

 دختر اومدن هواسشون به من نبود چندتا

 گفتنیم دمیکه شن زدنیحرف م داشتن

 خفنم توش بود کیدختر ش هیخوشگلش  نیبااون ماش دمید روزیمهران د_

 

 همه دخترام ازخداشونه بامهران باشن گهید نهیهم یپولدار_

 

 پولدار دوشه که نگو کیبه ماهانگاه کنه انقددختر ش ادیم یواقعا فکرکرد_

 

 سیاوه اومد ه_

 

 لباس  هیبا یسورمه ا نیشلوار ج یکلیپسره قدبلنده هیبرگردوندم  سرمو

 

 زد کرکره اروم اروم باال رفت موتیتوجه نکردم اومدم کنار ر شافیبه ق یچیعجب ت یکت سورمه ا هی یمشک

 

 داخل فروشگاه شدن منم پشت سرشون همه

 

 همون پسرس دمیصدام کرد برگشتم د یکی که

 

 میاما ماتازه باز کرد دیخر نیاومد_

 

 اومدم یمن نه ازطرف خانم عال_

 

  مهیتیاها همون دختر _

 

 نیینگاهم کردن  سرم انداختم پا همه

 گفتنش ناراحت شدم  ازطرز

 

 ازچشام اومد زودپاکش کردم یاشک قطره

 

 داخل اتاق ایبامن ب_

 

 سرش رفتم پشت

 نشست زشیپشت م دراتاقشوبازکرد

 

 ازدارمیچون من به حساب دار ن یحساب کتاب بلد_
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 بله بلدم_

 

 کیخوبه پس ازساعت نه تا ساعت _

 فتیش هیازساعت چهار تا نه شب  و

  چهارصدتومن

 

 ازدخترا صدا زد یکیتکون دادم  یرس

 بده ادیببر پشت صندوق بهش  نیا نینگ_

 

 ایباشه بامن ب_نینگ

 

 رفتم پشت صندوق نینگ با

 

 قط شه رشیبزن که اژ دهیسف رهیدا نیداد به ا لیلباس اوردبهت تحو یهرک نیبب_نینگ

 کارت داشت کارت بکش حله میهرک

 

 بله_

 

 بلدم حساب کتاب اما کارت نه رمیدختره هفده سالم توموسسه مدرسه ام م هیبکشم من  ستمیروم نشد بگم من کارت بلدن اما

 

 

 

 بزنم رفت منم شروع به کارکردن کردم خداروشکرتااالن کارت ندادن ینشدحرف روم

 

 یکارت بکش یبلد یراست_نینگ

 

 نوچ_

 

 کشمیم امیکارت داشت بگومن م یهرک_نینگ

 

 باشه_

 

 هست یمیمق لشیفام دمیموقع همون پسره اومد فهمبود همون  کی دمید ساعت

 

 ：لحظه گفت همون

 نینباش خسته

 

 کردم رفتم  یبرداشتم خدافظ فمویها کارا جمع کردن ک بچه
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 خدافظ_جوابمو داد نینگ فقط

 

که خاله داده بود  یینشستم غذا یمکتین یپارک بود رو هیجلو تر رفتم  کمیبرم  وچهاربرگردم پولم ندارم  تونمینم کجابرم
 دراوردم شروع به خوردن کردم

 دست مادرشو گرفته دمیدختر د هی

 

 کس شدم ینگرفت تنها ب یول رهیدستمو بگ یبار مادر هیمن تودلم مونده  یول

 

 نبود یکم کم خلوت شد  کس پارک

 

 مکتیغذاجمع کردم پاهامو باال ن ظرف

 بغل کردم فممیک گذاشتم

 

 کردمیحوض روبه روم نگاه م به

 

 ناراحت شدم  میتیبهم توجمع گفت  یاونجور یمیمق نکهیازا ممیتیدختر  هی من

 

 روشونم خورد یدست

 دمید برگشتم

 

 

 

 نهینگ

 چقدخطرناکه دختر یدونیسرظهرتو پارک م یکنیکارمینجاچیتوا_نینگ

 

 مجبوربودم_

 

 نینشستم پام گذاشتم زم بغلم

 

 چرامجبور_نینگ

 

 جا تاساعت چهار نیموندم هم نیراهم دوربود بخاطرهم_

 

 یناهارخورد_نینگ

 

 یبله خوردم شما چ_

 

 کنارت مونمیم دمیردشدم تود نجابودیازا رخونمونی!مسرمیاره س_نینگ
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 نه_

 

 زنگ خورد جواب داد شیگوش

 الومامان جونم_نینگ

 امیکاردارم نم نه

 رمیخوردم س یزایچ هی اره

 چشم خدافظ باشه

 

 ن کلمه مادرتوچشامم جمع شد ازگفت اشک

 

 یکنیم هیچرا گر_نینگ

 

 یچیه_

 

 گمینم میبه کس کنمینترس مسخرت نم یباهام حرف بزن ییخوایم_نینگ

 

 چرا امابهش اعتمادکردم شروع به گفتن کردم دونمینم

 

 خونه ام میتی یمن ازبچگ_

 یموسسه اس خانم عال ریکه دارم مد یعکسشونم ندارم تنهاکس دمشونیمن تاحاال حتا ند یونه پدر ینه مادر 

 هقم امونم نداد سکوت کردم هق

 

 

 متاسفم گلم_نینگ

 

 

 نشه رمونیساعت چند د_

 

 میبر ایب مهیسه ن_نینگ

 

  میگرفت باهم رفت دستمو

 

 بازبود یسر نیا میشد واردفروشگاه

 

 پام شروع به کارکردن کردم ریز فموگذاشتمیک

 

 برم موسسه  یجوریچ امنیخدا شدیترم کیتار کیتار هوا

 

 

 ساعت نه بود کینزد
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 نیخسته نباش_یمیمق

 

 کنار پوالر حساب کرد دمیپشت صندوق کش اومد

 

 خوبه نینه افر_یمیمق

 

 برم تونمیممنون م_

 

 بله_یمیمق

 

 جلوموگرفت نینگ رفتمیکردم داشتم م یخدافظ

 

 یشبه پول دار یبر یخوایم یجوریسحر چ_نینگ

 

 ممنون خدافظ رمیم یاره دارم باتاکس_

 

 

 دمیبرم تاتونستم دو یندارم که باتاکس یدورغ گفتم من پول رونیاومدم ب ازفروشگاه

 زدمیموسسه شدم خم شدم نفس نفس م کینزد

 

 یزنیسخردخترم چرا نفس نفس م_یسرور

 

 روبرشو نگاه کرد دور

 

 دامینه شب بود دو_

 

 رفت بهت بده ادشی یعال خانم امروز اخ! …مگه پول_یسرور

 

 دراورد جلوم گرفت یپول شیکرد توج دست

 

 خوامینه عمو سرور نم_

 

 شهیالزم م ردخترجونیبگ_یسرور

 ردنکن دستمو

 

 

 پول ازش گرفتم نییگرفتم پا سرم

 

 ممنونم_
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 حاال برو داخل_یسرور

 

 مویداشته باشم که خرج یدپدریدرازکردم چرامن نبا یرفتم داخل شرمنده خجالت زده شدم دستموجلوکس نییانداختم پا سرم
 بده

 

 دمیمنم باهمون لباسا بدون سرصدا خواب دنیسالن خواب شدم برقاخاموش بود شام خوردن خواب داخل

 

 

 

 ورجک بوده نیشدم تارا باال سرم بود پس کارا داریکه به چشمم خورد ب ینور کنهیسرمونوازش م یکردم کس حس

 

 کردم  بغلش

 بالخانم ریصبحت بخ_

 

 یدنبالش گشتم نبود یروزکجابودیبزرگه د یاج ریصبح توام بخ_تارا

 

 من قربونت برم سرکاربودم یاله_

 

 یبرام اسب تک شاخ بخر یتونیم یشیپولدار م گهید یعنی_تارا

 

 شم بدو بدو دامادهیبعله پاشوکه با_

 

 کردم رفتم دستشوصورتمو شوستم بلندش

 

 غذات سهم امروزت نمیپول وا نیا ایرفت پول بدم  ب ادمی روزیسحر من د_یعال خانم

 

 خوامیپول نم یممنون ول_

 

 ریبگ_خاله 

 

 که کرد گرفتم   یبااخم

 کردم رفتم یخدافظ

 

 عمو سرور خدافظ_

 

 خدافظ دخترم بسالمت_یسرور

 

 رفتم نیبار باماش نیا اما

 فروشگاه پباده شدم وارد فروشگاه شدم دم
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 داره رکارتیر،مدیسالم برو اتاق مد_نینگ

 

 سالم باشه_

 

 زدم داخل شدم یدر

 

 در ببند _یمیمق

 

 تررفتم کیبستم نزد در

 

 نیداشت یبامن کار_

 

 اربدهیتا شب ب یبله من حساب کتاب کردن صدهزارتومن کمه اگه برداشت_یمیمق

 

 سکوت کردم تعجب  باحرفش

 

 درسته که نیگفت روزیاما اما شما د_

 

 یبد یاریخونه حساب کتاب کردم صدهزارتومش کمه پس بهترب_یمیمق

 

 کنمیکارو نم نیبرنداشتم من ا یمن پول_

 

 تاحاال  یدیچون مطمعنم انقدپول و ند  ستیدنیازت بع میتیدختر  یتو_یمیمق

 شیبد یبرو فقط تاشب وقت دار االنم

 

 

 

 کردن کردم  هیدادم شروع به گر کهیت واریرفتم به د یحرف بدون

 شده یچ یکنیم هیگر یسحرچرانشست_نینگ

 

 صدهزارتومن کمه من برداشتم گهیم ستیاما دستم کج ن ممیتیدرسته _

 

 سایلحظه وا هی_نینگ

 

 

 داخل اتاق رفت

 بعد اومد قهیچنددق

 

 بدم بهش دویرفت بگم رس ادمی دمیمن کارت کش یاب خورد یرفت روزینکن د هیپاشوگر_نینگ
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  سادمیهامو پاک کردم دستمو گرفت پشت صندوق وا اشک

 

  کردنینگاه م یجور هیاونجا منو  یدخترا

 

 داشته باشم ویکیخورد به لباسا دقت نکردم چقد قشنگن دوست داشتم  چشمم

 

 دمیحسرت هام شدم به کارم رس الیخیب

 

 اومد کنارم یمیبود مق کی ساعت

 

 میکاردار یجا میدنبالت بر امیفرداصبح م ایشب ن_یمیمق

 

 اما چرا_

 

 نیکه گفتم االن مرخص نیهم_یمیمق

 

 دیدلشوشن یخداصدا امیاما ازخدام بود چون به تاراقول دادم زود ب امیسوال بود چراشب ن یجا یبرا

 شدم رفتم موسسه نیبرداشتم سوارماش فمویک

 

 دبغلمیوارد شدم تارا پر تا

 

 یایشب م یبزرگه توکه گفت یاج_تارا

 

 برم ییخوایاالن اومدم م گهید اوم نشد_

 

 نه نه_تارا

 

 یمگه فروشگاه نبود یسحراالن اومد_یعال خانم

 

 چرا اماگفتن شب نرم مرخصم_

 

 اما چرا_یعال خانم

 

 دونمینم یعنیباال دادم  یا شونه

 

 بار ازموسسه خارج نشدم  هیباکارکردن من مخالف بود باالتماس قبول کردمن  یعال خانم

 

 فقط تارا زدمیحرف نم یباکس ادیکردن خانواده عال من ز ادهیپ یپناه نجایا یها شتربچهیب
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 یبچه ها سالن غذاخور_یعال خانم

 

 امیتارا برو من لباس عوض کنم ب_

 

 باشه_تارا

 

 ناهار یرفتم سالن برا دمیپوش یشرت عروسک یلباس عوض کردم شلوار ت رفتم

 میتارا نشستم اروم اروم غذاخورد کنار

 

 یباز میبزرگه بر یاج_تارا

 

 االن نه تارا بخوابم بعد_

 

 کنم یبابچه ها باز رمیباشه من م_تارا

 

 

 طورم شد  نیفکرنکنم اروم بخوابمه ا یزیکردم به چ یمنم رفتم روتختم سع میناهارخورد

 

 دمید خواب

 

اما  هیوگر کنمیالتماسش م شهیم کمینزد یه بندهیلباس مرده درمغازع م هی متیدقیپرس یهستم برا یداخل مغازه ا تنها
 نداشت دهیفا

 

 یکنیم هیبزرگه توخواب گر یاج_تارا

 

 دمیبود من د یچه خواب گهید نینشتم توشوک بودم ا روتخت

 

 یتاب باز اطیح مینه خوبم بر_

 

 یتا ب سوار اطیح میدست خودم نبود باتارا رفت دیلرزیم بدنم

 

 هشت بود که خاله صدامون کرد ساعت

 نیایشام تارا سحرب یسالن برا_

 

 تمیتارا گرفتم رف دست

 

 !میغذامونوخورد

 

 من شب بغلت بخوابم_تارا
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 بله چراکه نه_

 

 زدم یدیخند شین هی

 تداشتم که لبخندبزنم یلبخند نزدم شاد هیساله که  هفده

 

 غصه ام بگو_تارا

 

 باشه_

 

 دیبه سالن خواب تارا رودستم خواب میرفت باهم

 بزرگه یشروع کن اج_تارا

 

 چشم_

 نبود چکسیکنبدکبوده رازینبود غ یکیبود یکی

 گهیبه بچه هاش م دیخر رهیروز نادر شنگول منپول هپه انگول م هی

 دیبازز نکن یدر روکس امیم کنمیدمیخر رمیم

 

 تق تق  زنهیدرخونه م رهیمادره رفته م نهیبیتام اقاگرگه

 زنهیدرم بلندترم زنهیدرم هیک هیک

 

 منم منم مادرتون غذااوردم براتون گهیم اقاگرگه

 

 میدیبغلش کردم باهم خواب دهیتارا خواب دمیبلندکردم د سرمو

 

 

 

 که بلند شدم زود اماده شدم تارام خواب بود بوسش کردم رفتم صبح

 بودم اما نبود یخانم عال دنبال

 

 عموسرور خدافظ_

 

 بسالمت دخترم_

 

 هیمیمق دمیبرگشتم د زنهیبوق م یه یکی دمیرفتم د ابونیتاخ

 

 کار داره ییافتاد امروزگفت نرم قرارببره جا ادمی تازه

 چرا  دونمیبردارم استرس گرفتم نم یقدم تاخواستم

 خورمتینم انترسیب_یمیمق
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 داشت ادم توراحت بود یباحال نیرفتم سوارشدم عجب ماش نیماش طرف

 میکجا قراربر_

 

 نایگرفتن جنس ا یاوأل سالم دوما بازار برا_یمیمق

 

 کردم  سکوت

 پاساژبزرگ نگه داشت هی دم

 

 شو ادهیپ_یمیمق

 

 شدم ادهیپ نیازماش

 

 

 

 سرش راه افتادم  پشت

 

 گهید ایب یایچقداروم م_یمیمق

 

 مغازه رفت به فروشنده دست داد هی داخل

 

 یشد دایورا کم پ نیبه اقامهران ا_فروشنده

 

 چه خبر یدایخودت کم پ_مهران

 

 چشش خورد به من  فروشنده

 

 سالم_

 نیسالم خوش اومد_فروشنده

 

 گفت یمیمق درگوش

 بچس یهرچندخوشگله ول نکهیا یکردیپولدار تور م کیتوکه دخترش_فروشنده

 

 کردم خودمو با لباسا سرگرم کردم یاخم دمیشن من

 خوشگل بود یلیقرمز خ یمشک یلباس پولک هیخورد به  چشمم

 

 یدار نیا زیرضا سا نیرضا ا کنمیقوقت کم مخوشت اومده بردار از ح_یمیمق

 

 بپوش یخوایم شهیکه خوبه اندازش م کلشیه_فروشنده

 

 ：کردم گفتم یاخم
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 نه ممنونم_

 

 سادمیوا نیازمغازه خارج شدم دم ماش نییانداختم پا سرم

 

 

 

 بعد اومد دستش جعبه بود قهیچنددق

 زد نشستم  نیدرماش

 گرفتم سمتم جعبه

 

 رشیبگ_مهران

 

 هیچ نیا_

 گهیکاغذباتله لباسه د_مهران

 

 

 نیجنس هاروگرفت خوامشینه من نم_

 

 ساناز تادرستت کنه شیپ برمیتوام م یپوشیم نمیا میدعوت یشب مهمون ریبگ نویا_مهران

 

 رمینه ممنون من خودم م یچ_

 

 هست  نمینترس نگ_مهران

 

 

 یاما نه خانم عال_

 

 و اه ت یزنیمن باهاش هماهنگ کردن چقدحرف م_مهران

 

 ساکت شدم گهید

 

 

 

ب اطراف نگاه  نیتو فکر بودم که با توقف ماش کردمیرو روشن کرد و حرکت کرد تو سکوت ب رو ب رو نگاه م نی: ماش سحر
 کردم ....

 

 کنه  کاریچ دونهیخودش م یبگو از طرف مهران یساختمون طبقه اول بگو با ساناز کار دار نی: برو ب ا مهران

 

 ...ی: ولسحر
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 دنبالت  امیم گهیبرو دوساعت د فتیو اما نداره راه ب ی: ول مهران

 

قدم برداشتم ...چند قدم برداشتم که بوق زد ب سمتش  شگاهیشدم ب طرف ارا ادهیپ نیکه مهران زد از ماش ی: با داد سحر
 ... کیبرگستم با دست اساره کرد برم نزد

 رفته رو برگشتم  راه

 

 افتاد یزنیهم نم یحرفه اضاف... یند ی: اونجا سوت مهران

 

 برم  دیچرا با شگاهی: اصال من ارا سحر

 

 حاال هم برم  گمی: چون من م مهران

 

 من بدبخت ریگ یبود انداخت یک نیکردم خدا ا یری: پووووف خداحافظ....عجب گسحر

 

ب صورتش تا مچ دستم  زدمیفکر کنم دست م یدر رو باز کرد ول کلیخخانم خوش ه ی: رفتم طبقه اول زنگ رو زدم ..... سحر
 کرده رو صورتش  یکرم بود خال یالمصب هرچ رفتیتو کرم و رنگ فرو م

 

 منو ..هووو عمو حواست کجاست  ی: بفرما خانم ......خانم .....نخور ساناز

 

 واقعا ....با ساناز خانمکار دارم  دی: ببخش سحر

 

 : بفرما  ساناز

 

 ؟ دی: شما ساناز هست سحر

 

 بگو ومدهی....از چهره من خوشت ن یدار ی: مشکل ساناز

 

 

 

 ...با پوزخند گفت : یمیامدم مهران مق یمیمق ی: نه نه شرمنده .....من از طرف اقا سحر

 

 

  ییتو دیجد دی: پس ص ساناز

 

  یچ یعنی:  سحر

 

  زنهیب دل نم یدفع نوووچ چنگ نیا یاست ول قهیخوش سل یلی....مهران خیدونی...خودت بهتر م یچ یعنی ی: چ ساناز

 

 خانم محترم درست حرف بزن .... یگیم ی: چ سحر

 

  قتهی...خوب حق شهیم ی: اوووچه زود عصب ساناز
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  هی: منظورت چسحر

 

  یزیچ یدونیهالو ....تو نم ایمن خرم  یفکر کرد ای... یاورد ری: منو گ ساناز

 

  دونمینم یزی: من که چ سحر

 

 نیممنوع بش یادی....حاال هم حرف ز گردونمیلبه چشمه تشنه برم برمیکوچولو من صد تا مثل تو رو تشنه مخانم  نی: بب ساناز
 کنم زودتر االن  شتیارا

  رهی...پاچه منو هم بخاطر تو بگ وفتمیحوصله ندارم با مهران در ب ادیم مهران

 تا صورتت رو اصصالح کنم  نیدِبش

 

  میمال شیارا ی: نه ب صورتم دست نزن فقط  سحر

  نمیبب نیاورده ...بش یاز کدوم دهات نویکنه ...ا ری: خدا بخ ساناز

 

 تلفن بزنم یقبلش  تونمی: م سحر

 

 

 

 : اونجاست فقط زودتر  ساناز

 

 بود تلفن رو برداشتم ب خاله زنگ زدم  یو بزرگ ب رنگ قهوه ا کیش یلیکار خ زیم ی: به طرف گوشه سالن رفتم  سحر

 اه ....شش بوق .... گهیبوق ....سه بوق....چهار بوق ....جواب بده د بوق ....دو ی

 

  دیی: بله بفرما خاله

 

 منم سحر ی: سالم خاله خوبسحر

 

 افتاده یاتفاق ییکجا زمیعز یخاله : سالم سحر جان خوب 

 

 امشب با شما حرف زده  یدر رابطه با مهمون یمیمق ی: نه خاله جون نگران نباش فقط زنگ زدم بپرسم اقا سحر

 

  ییکجا ی: اره دخترم من اجازه دادم نگران نباش ....فقط نگفت خاله

 

  شگاهیمن به اسرار فرستاده ارا یمیمق یی: واال خاله اقا سحر

 

 : کجاااااااا خاله

 

  یالبته من هنوز اجازه ندادم ب صورتم دست بزنه تاشما اهازه بد شگاهی: ارا سحر
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  رمیگیباهات تماس م گهید قهی: تو صبر کن من چند دق خاله

 

 : چشم سحر

 

 : تموم شد .. ساناز

 

 چند لحظه منتظر تلفنم  هی:  سحر

 

 دارم ...دختره فکر کرده من هالو هستم ی...مشتر ستمین کاری: زودتر منن ب ساناز

 

 

 

 ** یراو

 

 غ گفته باشه مهران درو دیترس رهیتماس بگ یگرفت با خانم عال مییتصم سحر

 از ساناز اجازه گرفت تلفن بزنه  پس

  طیشرا حیو توض یتماس با خانم عال بعد

   ی....خانم عال رهیازش خواست تا دست نگه داره تا باهاش تماس بگ یعال خانم

 که مهران گفت  دیکارش رو پرس لیمهران تماس گرفت و دل با

 

 ناراحت باشه و سرافکنده  هی: بخاطر خود سحر بود دوست نداشتم جلو بق مهران

 

 هستش  یحساس یلیسحر دختر خ یشما لطف کرد یمیمق یی: ممنون اقایعال خانم

 

 هستن  شگاهیکه سحر خانم ارا دیسوال ...شما از کجا متوجه شد ی ی....ول کنمی: خواهش م مهران

 

  رهی: سحر با من تماس گرفت اجازه بگ یعال خانم

 

  دیمن بهش گفته بودم شما اجازه داد ی: ول مهران

 

 خودش راحت تره  الیخ ینطوری: ا سحر

 

 کم شلوغه  یبا اجازه من قطع کنم سرم  ستین یمشکل ی: اوک مهران

 

 : خواهش ...شرمنده مزاحم شرم یعال خانم

 

 ...با اجازه .. کنمی: خواهش م مهران

 

 بسالمت  کنمی: خواهش م یعال خانم

 که سحر باهاش تماس گرفته بود زنگ زدم که سحر جواب داد یقطع کردن تماس ب شماره ا بعد
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 : بله ..  سحر

 

 هستم  ی: سحر جان خانم عال خاله

 

 : بله خاله بفرما  سحر

 

 کن  شیراحت ارا الی: برو با خ خاله

 

 خا له... ی: ول سحر

 

 

 موسسه ایخودت باش فقط زودم ب..برو بسالمت مراقب  میو اما و اگر ندار ی: ول خاله

 

 : چشم خاله ..فعال خداحافظسحر

 

 : خداحافظ  خاله

 

 : بعد تموم شدن حرفم به طرف ساناز رفتم  سحر

 

 کار دارم  ایدن هیزود باش  نی..بش یدیزحمت کش یاورد  فی: بالخره تشر ساناز

 

 نکهیدستش بودم بعد دوساعت که اعصابم خورد شده بود از ا ریدو ساعت ز قایدستورش ...نشستم دق ی: با اخم و صدا سحر
 بکنم کارش تموم شد  تونمیورجه  وورجه نم تونستمینم

 

 : لباست کجاست  ساناز

 

 ی: اونجاست  روصندل سحر

 

 ادی: پاشو زود باش بپوش االن مهران م ساناز

 

 

 

 نیخودم شوکه شدم ا دنیاز د نهییبعد رفتم طرف ا دمیرفتم سمت کاور لباس ...لباس رو به کمک شاگرد ساناز پوش - سحر
ندادم دوباره خودم رو  تی...اهم کردیچشم خورد به ساناز که با پوزخند منو نگاه م نهیلحظه از تو ا هیکردم .... رییمنم چقدر تغ

 برگشتم سمتش  تیبا عصبان شدمبرانداز کردم که متوجه ابروهام 

 

  : مگه نگفتم به ابروها دست نزنسحر
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خوب در  نقدریا شتیکه با اون چمن زار ارا ینداشت الیزدم ....خ یمحو ابرو ی:  به ابروهات دست نزدم خانم پشت کوه ساناز
  ادیب

 

 شده  ی: ممنون ...واقعا عالسحر

 

 نداره  یفیوگرنه چهره تو تعر ی: البته کار من عال ساناز

 

 ایهم هستن با دن یبشه ....کسان باتریز شیچهرش خوب باشه که با ارا دیم بااد یبر خورد واقعا ....گفتم ...ول یلی: بهم خ سحر
 رهیتا مچ دستت تو کرم و رنگ فرو م یاگه دست ب صورتشون هم بزن چیکه ه شنینم بایارزن هم ز یقده  یول شیارا

 یزنگ خورد نگاه شیزدم ...که گوش یمنظورم خودشه ...پوزخند دیخورد فهم دفبه ه رمی....اخماش بدجور تو هم رفت ...ت
 کرد گفت 

 

  یمنتظره بهتره بر نیی: مهران پا ساناز

 

 : ممنون بابت زحمتتون با اجازه خداحافظ سحر

 

 ... یستیکه ن شتریب یخواب ریز ی هیاحمق ...تو هم مثل بق شعوریب هیفکر کرده ک ی: بسالمت ....دختره دهات ساناز

 

 

 بشه دختره پرررو ........ یکه چ یزنگ زده ب خانم عال رمیبگ دیدختر رو با نی: حال ا مهران

 

 

 

همون سحر  نیکه ا شدیسحر هنگ کردم باورم نم دنیکه با د دمیکشیسحر داشتم خط و نشون م ی: تو افکار خودم برا مهران
 ...ییبایهمه ز نیکرد بخاطر ا نیسحر رو تحس یباشه ......تو دلش کل

 

به  یکت و شلوار مشک هیمهران بود که  ییمهران متوجه بشه سحر امده سحر محو تماشا نکهیامد قبل ا نیی: از پله ها پا سحر
 ونییو پا دیسف رهنیپ هیهمراه 

 باال زده بود ...... یقشنگ یلیسرش رو به حالت خ یموها

 

  رهید فتیمنو ...راه ب ی: نخور مهران

 

 شدم نیراه  افتادم و سوار ماش ری.سر به زدادم .... ی: اووف باز سوتسحر

 کردمیم یبیو غر ییاحساس تنها یبدجور دهیگوش م یتو فکر بودم که اصال حواسم نبود که مهران چه اهنگ نقدریراه ا تو
  ینیبیخدا جون اخه چرا من بنده ات رو نم شدمینم ریتحق نقدریراحت داشتم که ا یزندگ یمنم  شدیم ی...چ

 منو نخواست ....خدا جان نوکرتم بازم شکرت خاله رو دارم  یکه حت ی....مادرررر ...هه مادر خوادیمادرم رو م دلم

 

 ****سحررر

 

بودم  دهیها د لمیتوسط مهران باز شد تو ف کیدستگاه کوچ یبا  اطیدر ح بایبزرگ و ز یلیباغ خ کیب  میدیساعت رس مین بعد
پراز  دهیسر ب فلک کش یباغ شدم پر از دختها ییبایمحو ز میوارد باغ شد یوقت دمیدیود مبار ب نیاول ین برا کیاز نزد یول

 یبا صدا یصندل زویرنگ بود م کیشکل که هر کدوم ب  یتوپ یبودن المپ ها دهیکش سهیباغ رو ر ییبایب طرز ز اهیگل و گ
 مهران که گفت 
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 طرف نی: از ا مهران

 

 

 

که دخترها به صورت  کردمینگاه م ستیوسط پ یب رقص مسخره دختر و پسرها رفتمیطور که به طرف عمارت م نی: هم سحر
 یکه نابود ونمیاوف اقا ونیاقا یگذاشته بودن برا شیبودن تمام بدنشون رو نما دهیکوتاه و باز پوش یلباس ها یناجور

 مهم نبود  براشون صالا چسبندنیبا لذت خودشون رو به خانم ها م کردنینم

 که به صورتم خورد  یضربه ا با

 گفتم  یبلند اخ

  دیتو بغل مهران هستم ...دست پاچه عقب امدم گفتم ببخش دمیاوردم که د سرباال

 

مهمون ها  شیبرم پ دیبا نینگ شیزدن مردم جلو پات رو نگاه کن برو لباست رو عوض کن ببرمت پ دید یمگه بجا ی: کور مهران
  یبخاطر جنابال رکردمید یهم کل نجایتا ا

 

 انگار من بهش گفتم  شعوری: با حرص ب طرف اتاق رفتم ...پسره ب سحر

 کیتون یخودم رو نگاه کردم  نهیخوبه اون اسرار کرد تا رفتم ...احمق ....مانتو رو از تنم در اوردم رفتم جلو ا شگاهیببر ارا منو
 یبهش داده بود یکار شده بود که جلوه قشنگ ییبایبصورت ز نهیس یوزانو بود ر کیتا نزد شیتنم بود که بلند یقرمز مشگ

امد  یبود ب لباسم م ینشه بعد شالم رو سرم کردم خوبه حاال شالم مشگ دهیکه پاعام د مکلفت هم پام کرد یساپورت مشگ
فکر کنم اب البالو باشه اوف دلم  زنهینفر حرف م هیدستشه درحال خوردن با  وانیل هی دمیامد که مهران رو د رونی...از اتاق ب

 .... خورمیبزار بعد م خوادیخنک م زیچ ی

 که متوجه حضور من شد گفت  مهران

 

  میتو رو خدا خجالت نکش اصال ما دربست در خدمت شما هست یموندیم شتریکم ب هی:  مهران

 

 اخه... یستیبا نجایگفتم ....مگه من گفتم ا ی: منم با کمال پرو سحر

 

 تشکر کردنه  یتو دختر بجا یدار یعجب رو : مهران

 

 نه من  یبمون یچون خودت خواست نمیبیتشکر نم یبرا یلی: دل سحر

 

 زود باش  زیکمتر حرف بزن دختر اعصاب منو بهم نر وفتی: راه ب مهران

 

 ی: پسره از خود رازسحر

 داره بابااا خوله  یریدرگ خود

 دادیبهش عقل م دیهمه پول با نیا یبجا خدا

 اطیسرش رفتم طرف ح پشت

 مهران بلند شد سالم کرد و باهاش دست داد  دنیکه با د نینگ زیطرف م میرفت

  یدختر چقدر خوشگل شد یسحر تو هست ینگاه کرد وا منو

   نهیبخاطر هم یتو زشت شد نکهیسالم دادم گفتم نه ا کشینزد رفتم

 

 باشه  دیبغل هم بزار ریهندونه ز شتریب دیریبگ لیرو تحو گهیشما هم راحت همد رمی: من م مهران
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 : گم شو بابا ...مسخره  نینگ

 

  دمیشن نی: نگ مهران

 

 حاال زودتر شرت رو کم کن پسر گهید ی: گفتم که بشنو نینگ

 

 : بعد رفتن مهران کنار سحر نشستم که گفت : سحر

 

 

 

 دختر تو ادم دوست داره درسته بخوره تو رو  یشد یگری: سحر عجب ج نینگ

 

 ی: وا     مگه ادم خور شد سحر

 

 که همه چشمشون به تو هستش  یخوشگل شد نقدری: واال تو ا نینگ

 

  یشد یاالتی: نه بابا خ سحر

 

 شهیچندتا درخواست رقص بهت م نی: باشه فقط نگاه کن بب نینگ

 

 

  خوادی...دلم رقص م میبرقص میبر ییای: سحر م نینگ

 

 تو برو  رقصمی: نه من نم سحر

 

 

  رقصمیولش بعد م یشی: نه تو تنها م نینگ

 

 

با ارنج زده به پهلوم  دمیبرگشتم د نیکه با احساس درد تو پهلوم به طرف نگ کردمیرقص نگاه م ستی: بدون حرف به پ سحر
من  یو خوشگل رو به رو یکلیمرد قد بلند و ه هی دمیاشاره کرد برگشتم د یخندش گرفت به طرف دیحالت منو د یوقت

 تازه متوجه حضورش شدم گفت  دید یوقت ستادهیا

 

 دیدیرقص دو نفر رو م هیافتخار  

 

  ستمی: شرمنده من اهل رقص ن سحر

 

 باشه با اجازه  

 

 : بسالمت  سحر
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  یچرا رد کرد ونهی:دختره د نینگ

 

 : مگه قراره قبول کنم  سحر

 

 بود تازه تحمل کن  یاول نیبگم .حاال ا ی: چ نینگ

 

 برگردم  خوامیم ادیها خوشم نم یمهمون نجوریمن از ا نی: نگ سحر

 

  شهیناراحت م یمیمق ییاقا ینطوریا ی: ول نینگ

 

 من دوس دارم برم  ی: ول سحر

 

 از آژانس  رمیگیم نی: باشه رو لباست رو بپوش من برات ماش نینگ

 

 : ممنون  سحر

 

نکردم رفتم داخل عمارت از خدمه لباسم  یتوجه یول کردمینگاهش رو حس م ینیسنگ شدمیمهران رد م ییاز جلو ی: وقت سحر
باز شد و به  یوحشتناک ییمانتو رو برداشتم در با صدا نیاز اتاق بردار وارد اتاق شدم هم شهیگفت اگه م یرو خواستم ول

 به طرفم    کردیبود و منو تماشا م هبه چهار چوب در زد هیخورد مهران تک وارید

 برخورد کردم  واریجهنم فرار کنم به د نیزودتر از ا خواستمیبودم وحشت داشتم م دهیترس یلیخ رفتمیترس عقب عقب م از

 به حرف امد و گفت   خوردیمشروب بهم م یو بو یکینزد نیشد حالم از ا کمینزد مهران

 

  ندازهیادم رو به وسوسه م یخوشگل شد یلی: خ مهران

 

 زیر یو گاز ها دیبوسیلبهام گذاشت با حرص م ی: تا امدم ازش خواهش کنم دست از سرم برداره که لبهاش رو رو سحر
 ییو دستش رو نوازش وار رو دیمن کش دنینداشت ....دست از بوس دهیفا ییرها یبرا زدمیدست و پا م ی.....هرچ گرفتیم

 زدم ....... غیکرده بود با تمام وجود ج خیتمام بدنم  دیکشیبدنم م

 

 

 

 

 

متوجه  یزیبود مهران انقدر مست بود که چ دهیفا یب یکه دست از سرم برداره ول کردمیتمام وجودم به مهران التماس م با
 تن سحر رو جدا کردو بعد....... یحرکت تمام لباس ها هیبا   شدینم

 

 

 

  ی...اگه خاله بفهمه چ یکن کاریچ یخوایمن االن م یخدا ی...وااا یرسم امانت دار نی...اخه ا یکرد کاریچ شعوری: پسره ب نینگ

 

 

  یدیفهم یحق ندار یبزن یب مادرم حرف یشدم ...حق ندار چارهیکنم ب کاریکردم ...چ کاریچ نینگ دمی: بخدا نفهم مهران
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 احمق جون بدددد ... ی: بعد تو دردسر افتاد نینگ

 

: سحر ..سحر جون ...خاک تو سرت کنن مهران دختر از هوش رفته گم شو لباس بپوش پسره احمق فقط بلده گند باال  نینگ
  ارهیب

 

 پاشو  زمی...سحر .....پاشو عز سحر

 

که تا اخر عمرش تو  دمیبهش م نقدریا دمی: کمکش کن جمع جورش کن بعد باهاش حرف بزن هرچقدر بخواد بهش م مهران
 دهنش رو ببنده و دردسر دردست نکنه باهاش حرف بزن  دیفقط بارفاه باشه 

  نینگ یدیکس فهم چیبزنه ...ب ه یحرف یب کس دینبا

 

 از اتاق زودباش رونی..گم شو ب یدیمن درستور هم م یحاال برا ی: خفه شو مهران فقط خفه شو گند زدنینگ

 

 

 

 ** یراو

 

شد تو کل  نیرفت و سوار ماش نینگ نیامد و بطرف ماش رونیشده ب نیو از اون عمارت نفر دیلباس پوش نیب کمک نگ سحر
 شد و ب داخل موسسه رفت ... ادهیپ یموسسه بدون حرف دنیرس یفقط وقت ختیصدا اشک ر یراه ساکت بود و ب

و  مسکن خورد یحال نداشت  گهیکرد که د هیگر نقدریکرد ا هیخواب بودن رفت کنار پنجره نشست و ب حال خودش گر همه
هنوز  کردیاحساس م شدینم الیخیباز ب یبدنش زخم شد ول فیدوش شست که پوست لط ریخودش رو ز نقدریرفت حمام ا

امد و  رونیساعت از حمام ب کیبعد  کردیم هیبلند گر یبا صدا کردیبدنش حس م یمهران رو رو یدستها ینشده ...جا زیتم
ب اتاق بچه ها  یشدن خانم عال داریشد هوا روشن شده بود کم کم همه ب رهیخ رونیو کنار پنجره نشست و ب ب دیپوش یلباس

 و سحر رو صدا زد .... ستادیرفت کنار سحر ا

 

  یهنوز اماده نشد شهیم رتید ی: سحر جان پاشو خانم یعاد خانم

 

 سرکار  رمینم گهی: سالم خاله ...من د سحر

 

 ماهت دخترم ...چرا  ی: سالم ب رو خاله

 

 دارم : دوس ن سحر

 

 شده  ی: سحر منو نگاه کن ...سحر خانم ...چ خاله

 

  الیخیخاله جون ب یچی: ه سحر

 

اون  دیشا رهیتماس بگ یمیگرفت با مهران مق مییهم تصم یشده سحر جواب نداد خانم عال یکه چ دیپرس یهرچ یعال خانم
بوق ....دو بوق ....سه  ینشست و مشغول زنگ زدن ب مهران شد .... زیبدونه سحر چشه ...ب طرف دفتر کارش رفت پشت م

 کردن مهران جواب داد ... عبوق .....موقع قط شی...ش دهیبوق ....جواب چرا نم

 

 دیی: بله بفرما مهران
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 دیهستم بجا اورد یعال یمیمق یی: سالم اقا یعال خانم

 

 

 

  دیی: بله بفرما مهران

 

با شما  نیبخاطر هم زنهیهم نم یحرف ستیسحر اصال حالش خوب ن دمیاالن امدم د یشدم ...ول : شرمنده مزاحم یعال خانم
 افتاده  یاتفاق شبیبدونم د خواستمیتماس گرفتم م

 

 که خوب بود واال  شبی...د یاتفاق چیلرزون گفت : ن ...ن ه ی: با ترس و صدا مهران

 

 شده یبفهمم چ دیاز خودش بپرسم با دی: باشه ممنون شرمنده مزاحم شدم ...با یعال خانم

 

 با اجازه خداحافظ کنمی: خواهش م مهران

 

شده اخه سحر دختر  ینطوریزده که ا یبهش حرف یکس ای یزیچ شبیرو قطع کرد فکر کرد حتما د ی...گوش: خداحافظ  یعالخانم
 هستش  یحساس

 

 

مخاطب  دنیزنگ خورد با د شیود اعصابش داغون بود که گوشب ومدهین یبود ول نی: تو دفتر کارش نشسته بود منتظر نگ مهران
 یتماس گرفته علت ناراحت یمیخانم مق دید یوقت یبا ترس جواب داد ول دهیبود ...حتما فهم یمیخانم مق دیرنگ از روش پر

گرفت بره خونه خالش  میجواب نداد باز تصم یتماس گرفت ول نیو با نگ کردتماس رو قطع  دونهیسحر رو بپرسه گفت نم
رفت  فونیمحل کارش بود ب سمت ا کیب طرف خونه خالش رفت که نزد ادهیکار بود بعد سپردن فروشگاه ب بچه ها پ نیبهتر

 و زنگ رو فشار داد ...

 

  زمیداخل عز ایب یمادر خوب یی: مهران جان تو خاله

 

  امیب تونمیکه نم واریاز رو د دینداخل اگه در رو باز ک امیدارم ب میی: سالم خاله منم تصممهران

 

 خدا مرگم بده حواسم نبود بفرما  یوا ی: ا خاله

 

خونه بودم بخاطر  نیعاشق ا شهیخونه خاله شدم هم ییبا صفا یول کیکوچ اطیباز شد و وارد ح کیت ی: بعد در با صدا مهران
 وارد خونه شدم خاله ب استقبالم امد  تشیمیصفا و صم

 

  ی: سالم خاله جون خوب مهران

 

 یخاله ات افتاد ادیچه عجب  ی: سالم پسر گلم خوبخاله

 خاله جون  پرسمیم نیهستم حالتون رو از نگ ادتونیب  شهی: من هم مهران

 

 پسرم  ی: سالمت باش خاله
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 باهاش دارم  ی...کار واجب دهیتلفن جواب نم ومدهیکجاست ...سرکار هم ن نی: خاله نگ مهران

 

 که راحت باشه  دمیچیب پر و پاش نپ ادیمنم ز ستیچشه اصال اعصاب نداره حالش خوب ن دونمی: تو اتاقشه نم خاله

 

 چشه  نمیسراغش بب رمی: من م مهران

 

  یبا سر شکسته برنگرد شی: باشه فقط مراقب باش مثل دفع پ خاله

 

.خودت جواب بده کارت دارم .. نی...نگ نی...نگ نیدر زد ...نگ نی: ن مراقب هستم ...مهران رفت پشت در اتاق نگ مهران
 هوا باز در که باعث شد .. ی....در رو ب یخواست

 

 پسره احمق رونیگم شو ب نجایاست ا لهی: هووو چه خبرته مگه طو نینگ

 

 

 

 پاشو کارت دارم  نی: نگ مهران

 

  یمونده نکرده باش یکاریچ گهیکم بود د یزد شبیکه د یگند کاری: چ نینگ

 

اگه  رونهیخاله ب نیرو گرفت و گفت خفه شو نگ نیدهن نگ یو داد هستش با دست جلو غیدر حال ج نیکه نگ دید ی: وقت مهران
  یدیو تو ....فهم دونمیبعد من م شمیمتوجه بشه دچار دردسر م

 منتظرت هستم کارت دارم  نیمن تو ماش نییپا ایهم زود حاضر بشو ب حاال

 

 شعوری.....پسره احمق ب رونی: با چشم ب دست مهران که رو دهنش بود اشاره کرد ...مهران دستش رو برداشت رفت ب نینگ
  دهی...حاال واسه من دستور م

 پات سبز بشه  ریبمون علف ز نقدری...ا نییپا ایزودب

 

 و تو  دونمیمن م ینباش نییپا گهید قهیدق ۵تا  نی: نگ مهران

 

 

  شنومی.....خوب مرو باز کرد سوار شد  نی..در ماش نییکرد و رفت پا ید و با مادرش خداحافظ: سر حاضر ش نینگ

 

 

 تماس گرفته بود  ی: خانم عال مهران

 

 کنن  کاریچ یکه تو اب داد یدست گل نیبا ا یدار الی: خوب خ نینگ

 

افتاده منم  یاتفاق شبید ستیلش خوب ن: خفه شو حرفم رو بزنم ساکت باش...زنگ زد گفت امدم موسسه سحر حا مهران
 گفتم ن ....

 

 نشده  یچیمست ب بچه اش تجاوز کرد ه ونهیادم د یفقط  ی: هه ن چه اتفاق نینگ
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کردم اصال  کاریچ دونمیخودم هم نم یکارم اشتباه بوده ول دونمی...گفت م دیسرش کش ی: کالفه دستش رو تو موها  مهران
 دمینگه هر چقدر بخواد بهش م یزیچ یب کس یسحر باهاش حرف بزن شیپ یبر خوامیمتوجه نشدم .....حاالهم از تو م یچیه
 ..... نیکنه فقط ساکت باشه هم یزندگ شیکه تو اسا دمیم نقدریا

 

 

 

 بگم یچ یاالن من به خانم عال یرودار یلیخ

 

 که گفتم انجام بده یفقط اون دونمینم دونمیمهراننم

 

 میرفت مینزد یموسسه حرف تا

 

 

 توبرو سمیم ینجاوایمن ا_مهران

 

 من جمع کنم خب توگندبزن

 

 که گفتم انجام بده یالل شو فقط اون نیمهراننگ

 

 دمیشدمدرمحکم کوب ادهیپ نیچب نگاهش کردم ازماش چب

 

 شدم ریموسسه شدم وارد اتاق مد وارد

 

 سالم

 

 زنگ بزنم بهت خواستمیحالل زاده االن م سالمیعال خانم

 

 رهیخ

 

 شده یزیچ زنهیم ینه حرف خورهیسحرازاون جشن اومده نه غذا م واالهیعال خانم

 

 منم اومدم بهشس سربزنم مثألدوستشم نه

 

 گهیم یزیچ نیتوحروف بزن بب زنهیبامن که حرف نم یکرد خوبیعال خانم

 

 االن کجاس چشم

 

 نمازخونس اخر سالنه داخلیعال خانم

 

 ممنون_
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 اخرسالن درنمازخونه بازکردم رفتم

 

دخترمعصوم  نینکنه مهران باا کارتیفقط دلم براش سوخت خدابگم چ کردیجانگاه م هیبه  وارنمازخونهیبودگوشه د کنجدکرده
 یکارداشتیچ

 

 متوجه وردم نشده انگار کترینزد رفتم

 روشونش دستموگذاشتم

 

 

 

 فقط نگام کردم سرشوبرگردوند

 شتمشرمنده شدم بغلش ن خودم

 

 بگم خودم شرمندم  یچ دونمینم خوامیسحرمن واقعا عذرم_

 

 سکوت_

 

 که مهران زده بهت بگم یحرف یجوریچ دونمیبزن نم یسحرحرف_

 

درست  یزیچ دونمیاون شب مست بوده دست خودش نبودم م یکم نداشته باش یزیبهت چ دهیم یرفاه یزندگ……گفته
 …اما  شهینم

 

 هیخانم عال نکهیا دمیدر اومد برگشتم د صدا

 

 دیلرزیم دستام

 

 ترشد کینزد

 نیاومد یشماک_نینگ

 

 مهران کجاس_یعال خانم

 

 قرمزشده بودتپه تت جواب دادم چشاش

 

 سادهیاو  ن  دم دووا_

 

 شهیم یچ کارکنمیدچیبا دونستمیرفتم بغل سحرنشستم نم یحرف بدون

 

 

 

 زبان مهران#
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 بازکرد نیدرماش کمینزد ادیداره م یخانم عال دمیکردم  درموسسه د یعجب غلط یعنیشد یچ ایخدا

 

 االیشو  ادهیپ_یعال خانم

 

 چرا_

 ایشو بامن ب ادهیپ گمیم_یعال خانم

 

 کردم باهاش رفتم  نوقفلیشدم درماش ادهیپ

 بازکردکه فکرکنم نمازخونس یاتاق هی در

 

 کردیجانگاه م هینشسته فقط  یخوردبه سحر گوشه ا چشمم

 

 جلو تر رفتم

 

 نیزبان نگ#

 

 بامهران اومدن درنمازخونم قفل کرد دمید

 

 بود  یبدجورعصب یعال خانم

 

 سحر  یزانو بزن جلو پا_یعال خانم

 

 هنگ کردم بودم  

 

 سحرحتا نگاهش نکرد یزانو زد ول مهران

 بگو غلط کردم دیبگو ببخش_یعال خانم

 

 

 دیببخش_مهران

 

 به دست اورد ویزیدرست شد برگشت به حالت قبل سحر چ یزیدرست شده جوابمو بده چ یزینه چ_یعال خانم

 

 بلندشدو مهران

  گرفتمیکه به مهران زد فقط لبموگازم یلیباس یعال

 

 مطمعنم زارهیجواب نم یکارشون و ب نیا مهران

 

 

 



RomanCity 
 مرگ جسم من رمان 

 

https://telegram.me/romancity 31 

 

 و خودش رو ب زور نگه داشته ...... یمهران معلومه بدجور عصب ی: از چشما نینگ

 

دلت بخواد  یکس و کار هستش هر غلط یسحر ب یاخه ....فکر کرد یب چه جرات یکار رو کرد نیا ی: تو ب چه حق یعال خانم
کرده ....از صدتا گرگ بدتر برخورد کرده  کاریشازده پسرش چ نهیکجاست که بب یمیمق ی.....حاجپسره احمق  یانجام بد یتونیم

 یدفع کور خوند نیا یهاااااا......ول یبا پول ساکتشون کرد بعد یعفت کرد ینفر رو ب چند ی....تا االن چند نفر رو بدبخت کرد
 با بد 

داره کمتر همت ب  یکه شازده پسر نهیبب ادیتا حاج بابات ب یمونیجا م نیادممم....هم یپسرحاج کنمیادمت م یدر افتاد یکس
 تا ساکت بشن ..... دهیمن پول م یمردم بسته بعد برا یبدبخت کردن دخترا

 

 کنه شوهر خاله بفهمه  ری: خدا بخ نینگ

  ادیگفت پدرت ب یخانم عال یوقت دی....کامال مشخصه مهران رنگش پر کنهیم چارهینکنه مهران رو ب سکته

 

خودمون حلش داره .... یاون مشکل قلب دینگ یزیکارم اشتباه بود ....ب پدرم چ دونمیبخدا من خودم م ی: خانم عال مهران
  میکنیم

 

 شرط  یب  گمینم یزی: باشه چیعال خانم

 

 باشه قبوله  یگفت باشه هرچ ی: با خوشحال مهران

 

 ....... دی: اول بشنو بعد قبول کن .....با یعال خانم

 

 

 

  یرو بد شیگناه یسند ب یعفتش رو بهش بد دی: اول بشنو بعد قبول کن .....با یعال خانم

 

  یشرط خانم عال دنی: ب وضح مشخصه مهران وا داد بعد شن نینگ

 

 شد زود باش  ی: خوب چیعال خانم

 کرده  کاریباشه قبوله ...زود باش انجام بده تا ب جاج بابات نگم گل پسرش چ یهرچ ینگفت مگه

 

 و کالفه گفت : بخدا من  دی: مهران کالفه دستش رو داخل موهاش کش مهران

 کنم  یکار نیهمچ کردمیکردم مست بودم وگرنه غلط م ینشدم چه غلط متوجه

 

  یمجازات بش دیپس با یکرد یغلط نی: فعال که همچ یعال نمخا

 

 ب طرف در رفت و از نماز خونه خارج شد مهران ب طرف سحر امد و جلو پاهاش زانو زد و گفت :  ی: خانم عال نینگ

 

 ریرو بگ ی....جلو خانم عال کنهیبگو .....سحر تو رو خدا پدرم سکته م یزیچ ی: سحر ...سحر خانم ....سحر تو رو خدا مهران
 یبخوا یکردم خودم هم متوجه نشدم ...بخدا هرچ یغلط ی یمن خاک برسر تو عالم مست یکن تو رو خدا ...دِ لعنت ی....سحر خانم

 نفهمه  یفقط کس دمیبهت م

 

  ستین ایدن نی....انگار تو ا دادینشون نم یعکس العمل چیبود و ه رهیخ واری: ساکت فقط ب گوشه د سحر
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 بگو .. یزیچ یتو  نی....نگ ومدمیبود طرف تو نم یمن اگه حالتم عاد ی: سحر تو رو خدا منو نگاه کن ...دِ لعنت مهران

 

 یتو  یو باخت تینداره اتفاقه زندگ رادیباشه ....بهش بگم ا نییهم سرم پا نایا شیپ دیبگم ...بخاطر کار تو با ی: من چ نینگ
 .. یعروس بش نکهیبدون ا یکرد یخداحافظ تیدختر ایشب با دن

 

 

 

به  رسهیکه هرکس از راه م یتو خفه بشو حرف نزن.... تو جامعه ا میدیبهت پول م ایبهش بگم مهران بگم ب ی: اخه من چ نینگ
 یلیمهران خ یخود خواه یلی...خ زنهیجور بهش ضربه م هی طشیبخاطر شرا یهر نحوه

 

 به هم فشرده و  ی: با دندون ها مهران

 ：گفت یزد یرفت داد نیبه طرف نگ دهیکه شن یبه خون نشسته بخاطر حرف ها یها چشم

 ییدیخفه شو..فقط خفه شو فهم نینگ 

 

 . یهاتو بهش گفت دی...پس اون زن از کجا فهم زنهیکه الل شده حرف نم نیا

 خدا رمیکمک بگ ی.اره  کار توهستش ممن احمقو بگو امدم از ک

 

  دهیمنو شن یبود حرفا ستادهیپشت در ا ینزدم خانم عال یفمن حر نی: اول از ا نینگ

  یکمک ندار اقتی: تو ل نیاز ا دوم

  دیتو با نجایبگو امدم ا منو

 چه خبره هاا!! یفکر کرد یبش ادم

 پسره مغرور یکنیم یدوس دار یغلط هر

 کم بزرگ بشو ین جوونم  یبکن یتونیم یهر کار یپول دار چون

  یکه زد یو گند یدونیخودت م رمیم من

  یبه طرف در نماز خونه رفت برا نینگ

 وارد شد و گفت  یهنگام خروج خانم عال یول رفتن

 

 خانم نینگ ی: کجا بسالمت یعال خانم

 

 باشه  یکار گهیفکر نکنم د گهید رمی: من م نینگ

 

 روشن بشه فیتا تکل یمونیم نجایشما هم ا یکنی: اشتباه م یعال خانم

 یمیمق یهمراه حاج نجایا ادیزنگ زدم سرهنگ ب من

 نهیگل پسرش رو بب ادی.ب

 کنه  رشونیتحق دمیکس اجازه نم چیمن هستن به ه یبچه ها همه بچه ها نیا نیبدبخت منو هم بب دختر

 

لب  ریو ز زدیم وارینشست و دستش رو به سر گرفت و سرش رو به د واریکنار د یخانم عال یحرف ها دنی: با شن مهران
 فتهیاتفاقا ب نیکه باعث شده ا فرستادیرو لعنت م یخودش و اون شب لعنت
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 بمونم ..... دیمن چرا با یخانم عال ی: ول نینگ

 

  ی: چون شما شاهد ماجرا هست یعال خانم

 

نگاه کرد و سرش رو ب چپ و  نی....ب نگ شهیماجرا خالص م نیشهادت نده از ا نیب دلش افتاد که اگه نگ یدی: نور ام مهران
 گفت .... نینگ یدر کمال نا باور یراست حرکت داد که شهادت نده .... ول

 

 .... نمیحال بب نیسحر رو تو ا تونمینم رمیبعد م ادیتا حاج اقا ب مونمی: چشم م نینگ

 

 یکه تا عمر دار ارمیب سرت ب ی...بال ....دختره احمق کردمیرو خورد م نیاونجا نبود گردن نگ ی: اون لحظه اگه خانم عال مهران
 بمونه صبر کن  ادتهی

 

 

ممن  یمادر .....اله یشد ینطوریبگو دختر خوشگلم .....اخه توچرا ا یزیچ ی: سحر ....سحر جان ....دختر خوشگلم .. یعال خانم
 مرگت بشم ...... شیپ

  یب اب داد یچه دسته گل نیبا خشم ب مهران انداخت و گفت : با دقت نگاه کن بب ینگاه یعال خانم

 

 کنه ..... دیبا کاریچ دونستینم یروز در امده ناراحت بود ....ول نیسحر ب ا نکهیانداخت واقعا از ا نیی: سرش رو پا مهران

 

 

 

در  ی...همون لحظه صدا یتا تو مجازات بش زنمیم یمن دست ب هرکار یریمن شکل مظلوم ب خودت ننگ ی: بهتره برا یعال خانم
 ؟ دیامد ..تق ..تق ....بفرما

 

 جناب سرهنگ امدن .... ی: سالم خانم عالسرور

 

 حمله کرد  نیمهران بطرف نگ یرفتن خانم عال رونی..بعد ب امیتا ب دیباش نجای: ممنون اقا سرور امدم ....شما ا یعال خانم

 

  کنمممیبخدا نابودت م یشهادت بد یکنی: دختره احمق تو غلط م مهران

 

 .... نیحرف نگ نی...با ا شعوریاحمق ب یکنی: از دست مهران فرار کرد ....تو غلط م نینگ

 

  یبزن یخدا حرف ی....اگه بخداوند نینگ یی: دست گذاشته بود گلو مهران

 اجرا  زارمیپدرت رو م یچک ها تمام

 .... یدی...فهمزندان  ندازمشیم

 

 تونستیدر دل نگران سحر بود که نم یبزنه ...فقط با سر گفت باشه.....ول یحرف تونستی: در حال خفه شدن بود ...نم نینگ
کرد ب حال  هیرو در بغل گرفت و گر شینشست زانوها واری...کنار د شدیپدرش دچار دردسر م زدیم یکنه اگه حرف یکار

 افتادن یادم خودخواه و عوض ی ریخودش ب حال سحر که گ
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  ی: سالم اقا خسته نباش یخانم عال

 

 یخانمم شماهم خسته نباش یخانم گل خوب نیسرهنگ : سالم نازن جناب

 

 دارم  ازیبه کمک ن یسرت شلوغه ول دونمی: ممنون جواد جان شرمنده وقتت رو گرفتم منینازن

 

 که عمل کنه  یک دییمن سرتاپا در خدمت شما هستم بفرما کنمی: خواهش م جواد

 

 جواد!! ی: ا نینازن

 

  دمیبفرما گوش م می: ههه باشه بابا تسلجواد

 

 کنه  دایکار پ یپردیسحر  یبرا یمیکه به حاج اقا م ادتهی: واال  نینازن

 

 افتاده مگه  یاحت تر باشه حاال اتفاقما هم ر الیتو فروشگاه خودشون کار جور کرد که حداقل خ ادمهی: اره ... جواد

 

 بگم ی: راستش جواد !چطور نینازن

 

 : دِ بگو دق کردم اخه  جواد

 

  رفتیکاش سحر اونجا نم ی: ا نینازن

 

 : چرا اخه  جواد

 

 فروشگاه منم قبول کردم  ی: جواد پسر حاج اقا زنگ زدم از من اجازه گرفت سحر رو بره جشن کارمندها نینازن

 

  یکرد کاری: تو چ جواد

 

 : بزار حرفم تموم بشه  نینازن

  ادیمست بود ز یمیپسر حاج اقا مق نکهیجشن ..مثل ا رنیم

 

 : خبجواد

 

 : اوف  نینازن

 هاش رو بست و گفت :  چشم

 به سحر تجاوز کرده  یتو عالم مست_

 

 ……ی: چ جواد
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 ..... میکن کاریب حال سحر تنها ......جواد حاال چ ختیاشک ر ری: سر ب ز نینازن

 

سحر خودش گفت  یدی......تو از کجا فهم رفتی...بلند شد و طول عرض اتاق رو راه م دیکشی: کافه دست داخل موهاش م جواد
... 

 

خودش رو شسته تمام دستهاش  نقدرینماز خونه ا رهیم ادیحمام و م رهیفقط م خورهین غذا م زنهی: ن حر اصال ن حرف م نینازن
 ستادمیساکته رفتم پشت در نماز خونه ا پرسمیاز سحر م یهرچ دمیاز همکارهاش صبح امد سراغش منم د یکیزخم شده ....

فقط ساکت بشه منم تا  دهیبهش م خوادیپول م یاورده بود هرچ غامیخااان ....پ انکه از طرف مهر دمیاون دختره رو شن یحرفا
....رفتم اوردمش تو نماز خونه بعد زنگ زدم ب  نیدر تو ماش یکجاست ..گفت جلو دمیرفتم داخل ...پرس دمیموضوع رو فهم

 .... ادیب یمیشما و حاج اقا مق

 

کس  ی....فکر کرده سحر ب کنمینا اهله ...پسره احمق ادمش م دونهیپسرش اهله نم کنهیفکر م یمی: بنده خدا حاج اقا مق جواد
 و کاره ....

 

 ب حاج اقا  یرو بگ زیهمه چ دیبره نذاشتم گفتم بمون با خواستی: دختره م نینناز

 

 

 کنهیرو مشخص م زیهمه چ یهم نده پزشگ قانون یهرچند اگه شهادت یکرد ی: کار خوبجواد

 

 

 

 ادین شیبراش پ ینکرده مشکل ییخدا میبهش بگ یداره جواد چطور یقلب یناراحت یمی: حاج اقا مقنینازن

 

 سحر تا من باهاش حرف بزنم  شیتوهم حاج اقا امد برو پ گمیخودم بهش م ادی: بزار ب جواد

 

 : باشه اقا  نینازن

 

 ساعت بعد **** مین

 

 در اتاق ....تق .....تق ..... یصدا

 

  دیی: بله بفرما نینازن

 

 دیجناب سرهنگ دلش گواه بد داد .......سالم جناب سرهنگ خوب دنی.....با ورودش و د ی: سالم خانم عال یمیاقا مق حاج
  نجای....شما ا

 

  دی: سالم حاج اقا ممنون ...شما خوب جواد

 

 کم کسر ندارن  یزی...بچه خوبن چ یخانم عال یاقا : ممنون ب لطف شما ...شما خوب حاج
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  امیاالن م رونیلحظه برم ب ی...با اجازه من  یگفت ...ممنون حاج اقا مرس ری: سر ب ز نینازن

 

رو ب جناب سرهنگ گفت : جناب سرهنگ  یرو تماشا کرد بعد خروخ خانم عال ی.....رفتن خانم عال کنمیاقا : خواهش م حاج
 افتاده  یاتفاق

 

  زیاز همه چ دیشما باخبر باش میامده ما صالح دونست شیپ یمسائل یگفت واال حاج اقا  ری: سر ب زجواد

 

 خوادیم یموسسه کمک مال ی....خانمت زنگ زد من فکر کردم برا یشده جناب سرهنگ بگو برادر تو که منو دق داد یاقا : چ حاج
  دهیشما دلم گواه بد م نیباد یول

 چه خبره  دیبگ پس

 

 فروشگاه ... دیکار برد یاز بچه ها رو برا یکیهست  ادتونی: حاج اقا  جواد

 

 افتاده  یبره.....مگه اتفاق ادمی شهیاقا : اره مگه م حاج

 

 ی: واال جاج جواد

 

 

 

 و همه کارمندهاتون بود و سحرهم جز از مهمون ها بوده  نیگرفت تونیکار تیموفق یجشن برا ی نکهی....مثل ا ی: واال حاج جواد

 

 

 سحر هم کارمند منه خوووب  هیاقا : خوب مشکلش چ جاج

 

  دیرو بدون یزایچ ی دی: با جواد

 

 .....  شنومی: م یحاج

 

 

 

 ** یراو

 

بزرگ کرده  دیکه با با هزار ام ی....که مهران پسرش کس کردیباور نم دیشنیکه از زبون جناب سرهنگ م یحرف ها یمیمق حاج
تپش قلب  دیکشیم ریمواقع ت یکنه .....واقعا حالش بد بود ....قلبش درد گرفته بود بعض یکار نیتنها بچه اش بخواد همچ

حالش بهتر  یب طرفش رفت و بب حاج اقا کمک کرد که قرصش رو بخوره تا کم دیحال حاج اقا رو د یگرفته بود ...جواد وقت
انجام داده  که  یچه کار بد دانستیچند سالش رفت ....نم ی....ابردحرفا واقعا کمرش شکست  نیا دنیبشه ....حاج اقا با شن

 نجایکه پسرش ا دییبشه بعد ب او بگو هترحالش ب یچشم دوخت تا حاج ی..اقا جواد ساکت ب حاجتاوان بده ... دیبا نگونهیا
 هستش .....

 

 

 

نشه  یدچار حمله قلب یکه حاج یالبته طور نجاستیحالش بهتر شد ...اقا جواد بهش گفت که ...شازده پسرش ا یکه کم یحاج
بلند  عیسر کردنیو مهران که نشسته بودن ب سحر نگاه م نینگ یاجب طرف نماز خونه رفتن ....با ورود ح ی...ب خواست حاج
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پسر ناخلفش ب  نیکس که توسط ا یدختر تنها و ب نیا ینگاه کرد و دلش برا رجواب داد و ب سح یشدن و سالم کردن ...حاج
 دیرو با یلیس نیکه تو گوش مهران زد گفت ...ا یلیروز در امده افسوس خورد و ب مهران نگاه کرد و ب طرفش...با س نیا

 یپسر نیرو قطع کردم که خدا همچ ی...نون کدوم سفره رو شکستم  یینمدونم دل کدوم بنده خدا یخوردیم نایزودتر از ا
 :  دیرفت و پرس نیب طرف نگ یراحت بود ...حاج المیکااااش تو رو هم نداشتم ...خ یکاش ا یقسمتم کرده ا

 

 .... دمیگند پسر من درست شن یماست مال یبرا یکه امد نمیبیخانم م نی: خووب نگاقا  حاج

 

 نکردم همه دروغه  ی: بابا من کار مهران

 

 .. شنومی...م زنهیحرف م نی...فعال نگ شهیاقا : دستش رو باال اورد و گفت فعال تو خفه نوبت تو هم م حاج

 

 دمید دونمینم یزیگفت : من چ ی...مجبور کنهیم چارشیکرد که ب یحال نیب مهران انداخت که با چشم ب نگ ی: نگاه نینگ
 ... نجایکه مهران منو اورد ا نمشیبب امیگرفتم ب میهم زنگ زده که حالش بده ..تصم یسر کار ...خانم عال ومدهین نینگ

 

دختر من خودم پشت در حرفهات رو  یگیتعجب کرده بود دهنش باز مونده بود ...چرا دروغ م نینگ ی: از حرفها یعال خانم
  دمیشن

 

 نزدم  ی: من حرف نینگ

 

 دوننیرو بندازن ب من نم میتیدختره  نیشما بد کنن و ا شیمنو پ خوامیم ناینکردم ا یمن کار یکنی: بابا چرا باور نم مهران
 کنن  کاریچ

 

تو گوش مهران زد ....بدجور تو  یلیس یشد و دوباره  یرو بندازن ب من بدجور عصب میتیاقا : با حرف مهران که گفت دختر  حاج
 ییییلیکردم خ یتو کوتاه تیترب

 

 

 

 کاریچ نی....من با ا یدیچسب نایا یب حرفها یحرف منو من پسر تو هستم تو منو ول کرد دیکنی: پدر من چرا باور نم مهران
 دارم اخه ....

 

 ؟  یتو چرا ساکت نی: نگ یعال خانم

 

 .... نیم من امدم سحر رو بپرسم فقط همبگ ی: من چ نینگ

 

 با مدرک ... کنمیرو رو م قتیحق نیمن ا یرو ...ول قتی: باشه نگو حق یعال خانم

  یتو چشم سحر نگاه کن یتونیاون موقع هم م نمیبب خوامیم

 

 برم ... خوامیچه خبره ....با پشت دست اشکم رو پاک کردم ...من م دونمیمن نم ستمین ی: بخدا من کار نینگ

 

 دوارمیبخاطر دروغت ....ام یتو هم کمتر خجالت بکش میبرو حداقل بزار کمتر حرص بخور خورهی: برو بودن ب درد نم یعال خانم
  یشب ها راحت بخواب یبتون
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رد مو نی...حاال هم برو ...در ضمن در ا یبدهکار حیتوض یب من  ادیاز اب در ب قتیداستان اگه حق نیا نی: نگ یمیمق حاج
 که .... یمتوجه هست یزنیمادرت هم حرف نم یکس حت چیباه

 

 : بله حاج اقا ......با اجازه نینگ

 

 شازده پسرت رو بازداش کنم بخاطر کارش .... دیمن با ی: خوب حاج جواد

 مجبورم ... یشرمنده ام ول واقعا

 

سالم بره  نیچند یپسره ناخلف ابرو نیبخاطر اشتباه ا خوامینم دیمنم باش یسرهنگ ب فکر ابرو ی......ول دونمی: م یمیمق حاج
 سوال  ریز

 

  دییای...ب ینی....حس یکارها خدا بزرگه ....رحمت یتا باق کنمی: فعال بازداشت م سرهنگ

 

 

 ...بله قربان ... ی: بعد احترام نظام یرحمت

 

  دشی: اقا بزداشت هستن ببر سرهنگ

 

 بگو .... یزیچ ی....پدر تو  نیا باور ندارنکردم چر ی...من کار یییییی: چ مهران

 

 دشیببر شهی: باشه ب موقع معلوم م سرهنگ

 

 

 

 من در خطره  یابرو دیبر شیسر و صدا فعال پ یجور ب ی: جناب سرهنگ خواهش  یمیمق حاج

 

 و ب سحر اشاره کرد میحرف بزن رونیبهتره ب ینگاه ب سحر کرد و گفت : حاج ی:  جواد

 

 و سرهنگ ... ی....بعد خروج حاج دیی: باشه بفرمایحاج

 

  یقانون یسحر رو ببرم پزشک خوامیشما م یمنم بخاطر خاطر جمع رهیگی: حاج اقا واال پسر شما که گردن نم جواد

 ب حکم دادگاه داره  ازیهم ن یپزشک قانون دیدونیبهتر م خودتون

 

 رهیمن م یگناه باشه ابرو یپسر من ب دیدرصد بد ی...احتمال  دیشا شاخواه دیکن دایاشنا پ ی ی: سرهنگ تو پزشک قانونیحاج
  گردهیبرنم گهید

 

  دمیشد بهتون خبر م یبکنم خبر یفکر یتا منم  یبهتر شما بر کنمیفکر م یفکر کرد ..باشه  ی: کمجواد

 

 مهران  فی: تکلیحاج

 

  ادیب یو جواب پزشک قانون می: فعال بازداش هست تا کارها رو انجام بد جواد
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 افتاده از موسسه خاج شد  یبا سر ی: باشه...منتظر خبر هستم با اجازه ....حاج یحاج

 

  ییایلحظه ب ی شهیرو صدا کرد.....خانم م نی: ب طرف نماز خونه رفت بعد در زدن ...نازن جواد

 

 : چشممم نینازن

 

 

 

 : جانم ..... نینازن

 

با دوستم ...تو  کنمی...من هماهنگ م رهیگی...اون پسر گردن نم شهینم ینطوریا یپزشک قانون میببر سحر رو دی: خانم با جواد
 هم سحر رو اماده کن 

 

 خدا....چشم ... ی: ا نینازن

 کمکش کنه دیخدا خودش با ستیاصال حال و روزش درست ن چارهیب دختر

 

  کنهیکمک م شااهللی: ا جواد

 الزم رو انجام بدم  یها ی...منم برم هماهنگ دیبرو اماده بش حاال

 

 : باشه  نینازن

 سحر رفت و نشست  شینماز خونه برگشت و پ بطرف

  میبر یتا جا دیجان پاشو مادر با سحر

 دخترم  پاشو

 

 تنها باشم  خوامی: م سحر

 

 لباس بپوش  میبر زمیتو رو ثابت کنم باشو عز یگناه یب دیبا میفعال پاشو بر زمی: باشه عز نینازن

 

 

الزم رو انجام  یها یرفتن ...اقا جواد با دوستش هماهنگ یبه طرف پزشگ قانون نیبعد اماده شدن همراه اقا جواد و نازن سحر
خانم داخل  نیجون شد ب کمک نازن یکرد دست و پاش ب خیسحر متوجه شد که کجا امدن تمام بدنش  دنیداده بود ..بعد رس

مرد پست تحمل  نیخودش در برابر ا یگناهیب یبرا یبود ...ول یکیسحر با مرگ  یبرا هالزم ...ک یو کارها نهیرفتن ...بعد معا
مهران رو بده ....بعد انجام کارها باز به موسسه برگشتن و ب نماز  یها نیرو ثابت کنه و جواب توه شیو پاک یگناه یکرد ...تا ب

 خونه پناه برد ...

 و دعا کردخود نماز خوند  ییتنها در

 ب سرش امده نگونهیکرد که چرا ا هیخدا گال از

 

 

 

  میسرهنگ بهترخودمون حل کن_یحاج
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 عقدکنن مهران حق طالق نداشته باشه  نایا دیبا یول میکارکنیچ دونمیبگم وااله خودم  توشوکم نم یچ یحاج_جواد

 

 گناههیقبول نکنه ...اون ب دیبا سحر حرف بزنم شا دیبا_نینازن

 

 ستین یکنه چاره ا دقبولیبا_جواد

 

 نمیبرم بازشگاه تامهران بب بلندشدم

 

 کجا_نینازن

 بامهران حرف بزنم_جواد

 

 بهش نگو موضوع ازچه قراره_یحاج

 

 نگاه کردم رفتم به سمت بازشگاه فقط

 

 بازکن در

 

 در باز کرد مهران بلندشداومدسمتم سرباز

 

 االنم ازادم ستیکارمن ن نیدیمهراند

 

 

 ینصف بدنته بخوا تمیمهر یکنیعقدم ای ااعدامیاقامهران  یکنیمعلوم شده بازم قبول نم زیروتو برم االنم که همه چ_جواد
 یکن دقبولیبا ینخوا

 

 

 من حاظرم اعدام بشم اما عقدنه_مهران

 

 حرف اخرته_جواد

 

 

 سکوت

 

  یحاج شیرفتم پ یحرف بدون

 

 

 حاظرم اعدام بشم اما عقد نه گهیم کنهیقبول نم یحاج_جواد

 واقعا _یحاج

 

 سکوت
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 باهاش حرف بزنم خوامیم من

 

 

 بردمش طرف بازداشگاه  بلندشد

 اومدم تواتاق خودم

 

 یقبول نکردچ_نینازن

 

 نینازن دونمینم_جواد

 

 

 

 کی چهل

 

 

 

 اومد یساعت حاج مین بعد

 

 یشدحاج یچ_

 

 نیساده برن عقدکنن هم خوادینانمیا یاماعروس کننیقبول کردعقدم_یحاج

 

 به سحر بگم یجوریمن چ_نینازن

 

 

 یبهش بگ یبهتراالن بر_جواد

 

 

 باشه من رفتم خدافظ_ نینازن

 

 زبان سحر#

 

 بازشد تارا بود چقددلم براش تنگ شده بود  درنمازخونه

 

 ینش ضیمر ابخوریبزرگه من خودم برات لقمه اوردم ب یاج_تارا

 

 دمیبوس شویشونیکردم پ بغلش

 

 زمیعز  یمرس_



RomanCity 
 مرگ جسم من رمان 

 

https://telegram.me/romancity 42 

 

 

 چندروزه ینجایچرا ا گمیبزرگه م یاج_تارا

 

 یتوخوب نجایاومدم ا یجور نیمن هم_

 

 لقمه ایاوهوم ب_تارا

 

 گاز زدم هی نیاومد دلشوبشکنم بخاطرهم یلقمه بود ازش گرفتم دلم نم هی تودستش

 

  تااخرخوردم

 

  دیچقدبهم چسب_

 

 برات ارمیب_تارا

 

 ا_

 بود یخونه بازشدخانم عالبگم اره در نماز تاخواستم

 

 بدو دخترخوب اریاره برو براش ب_یعال خانم

 

 ازبغلم بلندشد رفت تارا

 

 …سخته اما  کنمیدرک م دونمینکن م ینجوریسحرا یرشدیلقمه س دونهیبا_یعال خانم

 …نیاباای یبمون نجایتااخرا یتونینم ستین یچاره ا یبامهران عقدکن دیراستش توبا سحر

 

 مثل منو نگه دارن یدختر شهیم ناشرمشونیازچشام اومد ا یاشک

 

 نجایازا رمیمن م مونمینم ناهمیا شیپ کنمیروتاب نشستم من عقدنم اطیرفتم توح بلندشدم

 

 

 

 دوم چهل

 

 

 

 رفتم داخل سالن خواب!! شدیترم کیهواتار رمیندارم اما م یجا

 کارکنمیرور چبراشتم حاالعموس رتختیساکموازز یواشکیهمه خوابن  دمید 

 

 رونیکردم رفتم ب میدرقا زبغلیرمیز ساکمو
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 ستین میکس رکردهیسالم عمو تارا داخل اتاق گ_

 

 رونیدر برداشتم ازموسسه اومدم ب زبغلیرمیبا دو طرف سالن خواب رفت منم ساکو ازز عموسرور

 

 سرد بود یلیدستم بود هوا خ ساکمو

 نبود یکس کردمینشستم دوربرمو نگاه م یرفتم گوشه ا یداخل پارک رمیکجام دونمیامانم دمیدو تاتونستم

 

 یازخونه فرارکرد_

 

 

 پسرا بود هیشترشبیکالهم سرش ب هیو  بیج شیکه توتنش بزرگ بود باشلوارش یکاپشن هیدختر با هیباال  سرمواوردم

 

 یکنیکارمیمگه نصف شب توپارک چ یالل_

 

 من من _

 

 ایبامن ب ستین نجاامنیپاشوا_

 

کوچه رفت خسته  هیساکمو بغل کرده بودم داخل  رمیپشت سرش م ادیبه سرم م یچ ستیبرام مهم ن گهیباهاش رفتم د_
 شدم ازبس راه رفتم

 

  میرسیم یک_

 

 اونجاس ینیبیم یاون در اب میرسیاالن م یخسته شد_

 

 در باز شد دیهمراهش رفتم بغل در کش بود اونوکش یحرف یبدون

 

 یمیقد یخونه اجر هیطرف  هیخراب  یها نیطرف ماش هی

 

 امیجا باش تاب نیهم_

 

 کردیمردداشت منو نگاه م هیچشمم خورد بغل پنجره  ادیتاب سادمیوا رونیداخل خونه من ب رفت

 

 

 

 سوم چهل

 

 

 

 دیلرزیکرده بود بانگاهش دستام م خی بدنم
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 رونیاومد ب دختره

 

 اتوبوس نیداخل ا ایب__

 

 هاش پاره یهمه پنجره هاشکسته صندل میداخل اتوبوس شد باهم

 

 بخواب تافردا خدابزرگه نجایامشب ا_دختر

 

 یاورد یبهم اعتمادکرد یدینترس_

 

 یعنیترس  یعالمه گرگ باش هی نیب یسادیمیخودت وا یروپا یازبچگ یبود رونیمن صب تاشب ب یهه ترس د اخه جا_دختره
  چیه

 یخورد شام

 

 نه_

 

 نییپا ایب یخوریم هیشیات ازهیو پ یشیات ینیزم بیغذامو س میرناندایکباب ا نجامایا_دختره

 

 گرسنم بود  یاه ول یشیات ازیموندم پ کمی

 تکون دادم باهاش رفتم یسر

 

 بود چندتا دختر پسر دورش شیات هیازاتوبوس جلوتره  کمی

 

 ازیباپ شیداخل ات یانداخت ینیزم بیس میبه همه جمعن که کر_دختره

 

 حله یاره اج_میکر

 نیدوتااضاف کن مهمون دار_دختره

 

 کردن  سرتاپامونگاه

 

 هیک نیا_میکر

 

 نیبش ایکه گفتم انجام بده توام ماست نگاه نکن ب ینکن همون یفضول_دختره

 

 سوختم  شیات نینشستم مثل ا شیات بغل

  

 

 نییسرم انداختم پا  کردنیبودن همش نگاهم م دوتادختر

 



RomanCity 
 مرگ جسم من رمان 

 

https://telegram.me/romancity 45 

 

 

 چتونه نیکورنش نیریهو چشاتون بگ_دختره

 

 ازدختراگفت یکی

 

 هیچه خوشگله دخترفرار ینوازکجااوردیا نیشه_

 

 هیاسمت چ نمیخب حرف بزن بب دونمیواالع منم نم_نیشه

 

 من_

 

 په نه پ من_نیشه

 

 دنیخند همه

 

 سحرم _

 

 ادامش_نیشه

 

 بسته برادونستن نیادامه نداره هم_

 

 پس ینه خوشم اومد زبونم دار_نیشه

 

 

 

 و چهارم چهل

 

 

 

 وعموسرور نیزبان نازن#

 

 

دختر کجاست.....بدبخت شدم جواب خانم  نیا نیحس ایبچه که خوابه ....سحر دخترم ....سحررر...سحررر... نیا یسرور: ا اقا
 بدم ....سحررر .... یرو چ یعال

 

 در موسسه بازه... ی.....وااا ستیهم ن نجایرفته نماز خونه ....سحر ..سحررر...ا حتما

 

زنگ بزنم   یدرم بازه نکنه رفته. فرار کرده ....با ترس به طرف تلفن رفتم تا به خانم عال ستین نجایچراا
 مجبورم  یوقت  ول ری.بزنم.هرچند ددزنگی...با
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 ... یسرور : سالم خانم عال اقا

 

 شده  یچ دی: سالم ...اقا سرور شما هست نینازن

 

 امده  شیپ یمشکل ی یسرور : واال خانم عال اقا

 

 شده  ی: چ نینازن

 

 سرور : واال سحر... اقا

 

 شده  یحرف بزن دق کردم ...سحر خوبه چ  ی: سحر چ نینازن

 

 گفت تارا کمک الزم داره  ستمیسرور: بخدا من مقصر ن اقا

 

 شده  یچ نمیدرست حرف بزن بب یگیم ی: چ نینازن

 

 تارا خوابه دمیکرده رفتم کمک تارا د ریسرور : ب من گفت تارا تو اتاق گ اقا

 

 : خوب  نینازن

 

 نجاای...همه جا رو گشتم نبود در موسسه هم باز بود ...رفته از ا ستیسحر ن دمیامدم د یسرور : ول اقا

 

 اونجا  امی......من االن میییییی: چ نینازن

 

 شده  ی: چ جواد

 

 موسسه سحر فرار کرده  می: جواد زود باش اماده شو بر نینازن

 

 فرار کرده  یچ یعنی:  جواد

 

 منم دلشوره دارم پاشو   دونمی: نم نینازن

 

 میرو کم داشت نیکنه هم ری: خدا بخ جواد

 

 

 

 پنج چهل
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 نیزبان نازن#

 

 دخترکجارفته اقاسرور شماهواستون کجابود نیا یعنی

 

 ستیسحرن دهیتارا خواب دمیبدکه رفتم د رکردهی:خانم ب من اومدگفت تارا تواتاق گسرور

 

 اوف من با همکارهام هماهنگ کردم _:جواد

 وقت شب کجا رفته اخه نیعقل ا یباشه ....دختر ب فتادهیبشه ....خدا کنه تو دردسر ن دایبگردن انشااهلل پ دنبالش

 

 

 بزن  یزنگ ب حاج ی: جواد  نینازن

 

 خانم  یدیبگم ساعت رو د یچ یوقت شب زنگ بزنم ب حاج نی: ا جواد

 

 

 نرفته  نینگ شیس پ: زنگ بزن بپر نینازن

 

 

 هرچند مطمعن هستم نرفته  زنمی: باشه االن زنگ مجواد

 

 

 

 ساعت مزاحم شدم  نی...شرمنده ا یسالم حاج _جواد

 

 .... دیی: جناب سرهنگ شما یحاج

 

 : بله  جواد

 

 افتاده  ی: اتفاق یحاج

 

 ن  ایاون رفته  شیکه سحر پ دیخانم بپرس نی: واال تماس گرفتم از نگ جواد

 

 بره  دی.....سحر اونجا چرا با یچ یعنی:  یحاج

 

 : واال االن ب ما هم خبر دادن سحر فرار کرده از موسسه  جواد

 

 امدن کمکش  نایخبر مهران خانمم حالش بد شد ا دنیهستن ...بعد شن نجایو مادرش ا نی: واال نگ یحاج

 

 : باشه ممنون  جواد
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  شهیم یچ فشی: سرهنگ مهران تکل یحاج

 

....شرمنده  شهیم یچ نمیمهران رو فعال ازاد کنم تا بب قهیوص دیبا ق دیبشه ....شا دایفعال بزار سحر پ دونمی: واال نمادجو
 مزاحم شدم 

 

  کنمی: خواهش م یحاج

 

 : فعال خداحافظ جواد

 

 : بسالمت  یحاج

 

 هم  نجای: نبود ا جواد

 

 : خدا خودش کمک کنه .....جواد کار مهران نباشه  نینازن

 

 ب مهران داره اخه ی: اخه خانم من اون بازداشه ...بعد سحر خودش رفته چه ربط جواد

 

 

 

 شیش چهل

 

 

 

 زبان  سحر#

 

 گرفتم گرسنم بودمجبوربودم ازیپ یکم

 کردمیدست اون دست م اون

 

 چته دختر_نیشه

 

 داغه_

 

 د ازم گرفت پست روشو کن نیشه

 داد بهم

 

 خوش مزه بود یذره خوردمش ول هی

 خوردم بلندشدم ینیزم بیس ازیپ شدیسرد م هواداشت

 

 بخوابم تونمیمن کجام_
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 بنداز روت داکنیپ  یزیچ هیخودت  گیگفتم که داخل اتوبوس د_نیشه

 

 توپارک بود  دنیبهترخواب یبه سمت اتوبوس رفتم هرچندداغون بود ول بلندشدم

 دمیخودنو مچاله کردم خواب دمیها درازکش یازصندل یمیرو

 

 

 

 زبان  سحر#

 

 گرفتم گرسنم بودمجبوربودم ازیپ یکم

 کردمیدست اون دست م اون

 

 چته دختر_نیشه

 

 داغه_

 

 ازم گرفت پست روشو کند  نیشه

 داد بهم

 

 خوش مزه بود یذره خوردمش ول هی

 خوردم بلندشدم ینیزم بیس ازیپ شدیسرد م هواداشت

 

 بخوابم تونمیمن کجام_

 

 بنداز روت داکنیپ  یزیچ هیخودت  گیگفتم که داخل اتوبوس د_نیشه

 

 توپارک بود  دنیبهترخواب یبه سمت اتوبوس رفتم هرچندداغون بود ول بلندشدم

 دمیخودنو مچاله کردم خواب دمیها درازکش یازصندل یمیرو

 

 

 

 هفت چهل

 

 

 

 ته کردم که به چشمم خورد بلندشدم چشامودوبار بازبس ینور

 

 حوض کوچولو  هیو  یبود وسطش خونه اجر ابونیب هیمثل  هینگاه کردم  رونیکه شکسته بود ب یاتوبوس ازپنجره

دو برمونگاه  کارکنمیحاالمن چ ستین نیبود دست صورتمو نشوستم انگار شه زیرفتم به سمت حوض اب داخلش تم بلندشدم
 ازمردا متنفرم دمیاومد طرف ترس کردیازبغل پنجره منونگاه م روزیکه د یکردم همون مرد
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 ایبامن ب_مرد

 شد رمید دبرمیبا امینم یمن جا_

 

 که مچ دستمو گرفت رفتمیسمت اتوبوس م به

 

 دستمو ول کن_

 

 یاگه نکنم چ_مرد

 ولش کن یکنیکارمیهو چ_نیشه

 شدم میپشتش قا نیدستمو ول کرد رفتم طرف شه مچ

 

 تو سنن من بااون کاردارم بکش کنار_مرد

 

 افتاد کنمیفلجت م یدخترشد نیا کیداوود بفهمم نزد_نیشه

 

 بابا ادیبکش کنارباد ب دمیترس یوا_داوود

 

 گوشم اومد ازش فاصله گرفتم کمیبهم کرد نزد ینگاه

 

 یگریج یلیخ_داوود

 

 دستمو گرفت برد داخل اتوبوس نیشه

 

 نترس من هستم یخوب_نیشه

 

 لقمه جلوم گرفت هیتکون دادم  یسر

 

 یچراازخونه فرارکرد یلقمه بخور خب تزخودتت نگفت نیاایب_نیشه

 

 ندارم که فرارکنم یمن خونه ا_

 یچ یعنی_نیشه

 

 خونه بزرگ شدم  میتیمن تو _

 

  نییسرشوانداخت پا نیشه

 

 امیتاب نیجابش نینترس هم امیزود م رونیب رمیمن م_نیشه

 

 امینه منم م_
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 نترس بچه هاهستن امیخطرناکه زودم رمیکه م ینجایا شهینم_نیشه

 

طرف اتوبوس  ادیبازاون کرده که اسمش داوود بود داره م دمیازپنجره د خورمیتکون دادم رفت لقمه تودستم داشتم م یسر
 شدم میها قا یازصندل یکی ریرفتم ز

 

 پاهامو قرار دادم یلقمه ازدستم افتادسرمو ال زدیقلب تند تند م شدیترم کینزد کیکه نزد دمیدیپاهاشوم یرصندلیازز

 

 یینجایا دونمیم رونیابیجوجه ب_داوود

 ندارم تیکار نترس

 

 یشد زندگ نمیا نجااخهیکردم اومدم ا یکمکم کن عجب غلط اخودتیخدا

 

 دوتاپاجلومه سرم اروم اروم اوردم باال  دمیچشمم د هی با

 دیگرفت کش دستمو

 

 االی ایبامن ب_داوود

 

 منو یبریولم کن کجام_

 

  کننیالتماس توجه نم کنمیم هیگر یباره جلومرد یرحم دوم یچرامردا ب کردمیالتماسش م کردمیم هیگر

 

 توروخدا ولم کن بزاربرم_

 

 

 ادیصدات درب نیداخل ماش نیبش_داوود

 

 نشون داد یچاق بشیازتوج

 کردمیهق هق م فقط

 شدم  نیسوارماش

 منو ازترسم صدام قط شده بود برهیروز خوش ندارم کجام هیکرده بود  خیافتاد بدنم  راه

 

 الل شو هق هقتم نشنوم سیه_داوود

 

 الغراندام بود کممیپر  یمشک یموها بلیساله باشه با س۵۵خوردیبهش م یمرد هیبهش کردم  ینگاه

 

 کردمیحرف خاله قبول م یکاشک ادیسرم ب یقراربازچه بال دونمینم
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 هشت چهل

 

 

 

 باغ بزرگ پر ازدرخت دوتا مردم داخل باغ بودن هیرفت خلوت دونا بوق زد در باز شد  یکوچه ا داخل

 

 شو ادهیپ_داوود

 

 خارج شدم یازدر ورد دمیشدم تاتونستم دو ادهیپ نیکنم ازماش یکار هیدیبا

 

 نزار در بره شیرنیبگ_داوود

 

 دوتا گندوک دنبال افتاده بودن اون

  زدمیم غیج دمیدو

 

 کمک _

 

 داخل کوچه نبود چکسیانگاره یول

 ازپشت لباسموگرفت یکی

 ازاون گندوکا بود یکی

 

 کنمیبرم من خواهش م نیتوروخدا بزار_

 

 زدمیدستو پام یکردن ه بغلم

 بزار برم _

 

 پس خفه شنوهیصداتونم یکس یبزن غیهرچقددادج_

 

 منو نیباغ بردنم گذاشت زم بازداخل

 

 دستمو رو صورتم گذاشتم دیکه به صورتم خورد هوش ازسرم پر یلیباس

 

 تو قلم رومن  یخودت پاتوگذاشت یغلطا نکن نیازا گهید یتاتوباش_داوود

 

 نداشت دهیفا گهیالتماس کردن د کردمیم هیدستم روصورتم بود گر هی دیدستمو گرفت کش هی

 

 نیازاتاقا باز کرد منو پرت کرد داخل اتاق افتادم زم یکیبود در  یمیقد وزونیتلو هیمبل پاره  هیخونه باز کرد داخل خونه  هیدر

 زدمیبست قفلش کرد بلندشد به در م درو

 

 دربازکن بزارمن برم_
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 نداره دخترجون دهیفا_

 

 دوتا دختر هم سن سال خودم داخل اتاقن دمید برگشتم

 

 ادیلب داره خون م_دختر

 

 ادیخون م دمیرولب گذاشتم د دست

 جلوم گرفت یدستمال

 

 زهیتم رهیبگ_دختر

 

 گرفتم لبموپاک کردم ازدستش

 

 …نجایشما ا_

 

 ارنیسرمون ب یقراره چه بال شهیم یتابرات بگم که چ نیبش ایب_دختر

 

 کردمینشستم فقط نگاهشون م یا گوشه

 

 هیاسمت چ_دختر

 سحر_

 

 ترایم نمیخوشبختم وا نبمیمنم ز_

 نجابرمیازا خوامیمن م_

 

 دختره  یقاچاق چ نیداوود بزرگتر ستین یچون راه فرار یتونینم یعنی شهینم_

 فرشهیم یبه هرناکس رهیگیدخترام

 

 

 چرا خودم خودمو انداختم تو هچل اوردمیسرخودم ن یحرفش شوکه شدم به خودم لعنت فرستادم چرا بال نیباا

 

 توازکجااورده_نبیز

 

 …من _

  گفتمیم یمن من کردن افتادم چ به

 ادیزود م یجا رهیکه بخوابم شب داخل پارک نمونم صبح گفت م یجا هیاومد منوبرد  نیبه اسم شه یبود دختر یداخل پارک_
 نجابزوریمنواوردا نیاول قبول نکرد اماگفت خطرداره موندم که ا

 

 یازخونه فرارکرد_ترایم
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 سکوت

 

 گهیبگود_نبیز

 نه_

 

 یمعتاد یپس چ_ترایم

 

 

 معتادباشم خورهیم افمیبه ق_

 

 

 معتاد باشه خورهیکجاش م یخوشگل نیدختربه ا گهیچلمنگ راست م_نبیز

 

 

 رونیخونه بزرگ شدم ازاونجااومدم ب میتیمن _

 

 

 یکس یما ب نیپس ع_ترایم

 

 

 

 نه چهل

 

 

 

 نزدم یکردم حرف سکوت

 

 نبود  الشونیخ نیناعیچراا دونمینم

 

 نجابرمیازا خوامیمن م ستین التونیخ نیچراشما ع_

 

 میکنیدامیبه نفر جامکان پ فرشنیحداقل م میندار یجا میدوم کجابر ستیاولن راه فرارن_نبیز

 

 وفتمیب یدست کس خوامیتوروخدا من نم نجابرمیمن ازا دیکن یکار هی کنمیخواهش م_

 

 ازاون گندوکا بود یکیباز شد  دراتاق

 

 راهشوگرفتمیپ رفتیغذابود جلمون گذاشت داشت م دستش
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 کنمیخواهش م اقا بزارمن برم_

 

 رفت رونیدبیکش راهشوازدستمیبادستش اروم پ کردینگاه م فقط

 

 

 غذاتوبخور نیحاالم بش فروختنیبود دختر مردم نم شونیاگه وجدان حال ناینداره ا دهیفا یهه التماسم کن_ترایم

 

 خورمینم_

 

 زانومو بغل گرفتم وارنشستمید گوشه

 

 خونه بهتربود نه اصال قبول کردن حرف خالم بهتربود میتیبرم همون  خوامیشد سرنوشت من م نمیا

 

 ازخداشونم هست  الشونیخ نیدوتاع نیا

 

 بعد دراتاق باز شدسرمواوردم باال  قهیچنددق

 

  میدبریصبح با۳دیخودتون اماده کن_داوود

 منو لپمو گرفت اومدطرف

 

 غصه نخور داکردمیخوبشوپ هیبراتو _

 

 به صورتم خورده فشیدست کث دمیبادستم صورتموکش رونیرفت ب ازاتاق

 

 یکنیکارمیپوست صورتت رفت چ_ترایم

 

 سکوت

 

 

 

  نجایبرم ازا دیمن با_

 پنجره بازکردم اما نرده داشت بلندشدم

 به نرده دمیکوب بامشت

 اخ_

 شده یزیچ نمیبب یچرا مشت زد یتوکه جون ندار_ترایم

 

 نه خوبم_

 

 میرفتیراه فرارنداره.داشت که م_نبیز

 ماهم



RomanCity 
 مرگ جسم من رمان 

 

https://telegram.me/romancity 56 

 

 

 ایخدا کنمیبرم اصال مهران قبول م خوامیکردم من م هیگر نشستم

 

 بود کیتار  کیساعت چنده اتاق تار دونستمیحتانم

 بازشد دراتاق

 

 

 

  نجایبرم ازا دیمن با_

 پنجره بازکردم اما نرده داشت بلندشدم

 به نرده دمیکوب بامشت

 اخ_

 شده یزیچ نمیبب یچرا مشت زد یتوکه جون ندار_ترایم

 

 خوبمنه _

 

 میرفتیراه فرارنداره.داشت که م_نبیز

 ماهم

 

 ایخدا کنمیبرم اصال مهران قبول م خوامیکردم من م هیگر نشستم

 

 بود کیتار  کیساعت چنده اتاق تار دونستمیحتانم

 دمیدیچشمم م هیبه چشمم خورد بادستام جلونور گرفتم با  یبازشد نور دراتاق

 

 االی میبر دیبا نیپاش_داوود

 اشک هاموپاک کردم بلندشدم

 

 میخارج شد یالیازو

 

 نیون ش نیسوارا_

 

 میشد نیسوارماش

 بست راه افتادن اطنابیازاون گند وکااوند دستو پامونو  یکی

 کجاس شدینم دهیبودد کیانقدتار

 

 کن یمعجزه ا هی یکن یکار هی اخودتیخدا

 

 

 

 ما مونده شیپ شونیکیشدن  ادهیازاون گندوکا پ یکیداوود  سادینوایماش
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 ماننده بود  ابونیربیجا هی دید یزایچ هی شدیم نیداخل ماش خوردیم نیروشن بود تور ماش نیدوتا چراخ ماش نورو

 

  کردمیدعا م فقط

 

 نییپا ارتشونیکن ب ادشونیپ_داوود

 بعد من نبیبردن دادن بعدز ترایم اول

 رو صورتم خورد یقشنگ رو صورتم بود چشاموبستم دست نینورماش دیچهرهاشون د شدواضعینم نویطرف اون دوتاماش بردن

 

 باس من نیا خوامیم نویمن ا_

 

 

 دمیاالن نشونت م یزنیدست به سحرم یکنیتوغلط م_

 

 

 یمهران بهم صدمه زد ول نکاروکردمیچراا دونمیمهران با دو رفتم بغل مهران نم نکهیا نیا دمیاشنا بود برگشتم د صداش
 ناسیبهترازافتادن دست ا

 رفت جلوتر رونیدبیمنوکش ازبغلش

 طرف مهران  دنیزد به همون مرده اسلحه کش هرمشتی کنمیم تیاالن حال یزنیدست به ناموسم م_

 

 ترشد کینزد کیومدنزدیم سیرپلیاژ یصدا

 

 

 

 بود سیپل نیدوتا ماش سرموبرگردونم

 میانداخت رتیبلخره گ میچندماه دنبالت نیزم یبهتراسحله بزار_جواد

 

 شد ...حق هم داشت  ریکه از خاله خوردم اشک از چشمام سراز یلیشدو اومد طرفم با س ادهیپ نیازماش خاله

 یتونستیها م شمینگرانت م کنمیمن دق م یگیسحرنم یکرد یغلط نیهمچ یبا چه عقل یمعلومه  کجا بود چیه ونهیدختره د_خاله
 ... یفرار کن نکهین ا یحرف بزن

 

کردن  رنی....همه اونا دستگ دمیمتوجه اطراف شدم که د یبعد کم ختیمن اشک ر یرفت و پا به پا: خاله منو در اغوش گسحر
  سادهیمهران همون جا وا

 

 

اشنا نبود توام  نیاگه مهران با شه یکردیبدترخراب م تویزندگ یسحرتوداشت میکن داتیپ میتونست نیما به کمک شه_جواد
 میکردیدانمیپ

 

 

 به مهران داشته یشده بودم چه ربط جیگ کمی

 

 اصال متوجه حرفتون نشدم_
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 کردمیبادودستاش صورتموگرفت توچشاش نگاش م خاله

 

 میکرد داتیگفت االن پ ویاون به مهران همه چ دید نیعکستو شه نکهیتاا میاشنا مهران بود  در به در دنبالت بود نیشه خاله

 

 شوکه شده بودم دبگمیبا یچ دونستمینم

 

 رگذشتیبخ میبر نیش نیسوارماش جواد

 

  کردیسرمو برگردونم مهران فقط نگاهم م میرفت نیدستموگرفت به طرف ماش خاله

 میرفت میشد نیسوارماش باخاله

 

 

 ستیموسسه ن نجاکهیاما ا دمیبلخره رس ساعتیبعد

 

 نجاکجاسیا

 

 یمعلوم خسته ا نجابخوابیما االن نصف شبه امروز ا خونه

 

 سکوت

 

 میها باال رفت شدم ازپله ادهیپ نیازماش

 ,, یزناهارخوریطرف م هی وزونیطرف مبلو تلو هیخونه بزرگ  هیبازکرد  درخونه

 

 ستیبگو گرسنت ن یالزم داشت یزیاتاق بخواب چ نیا اداخلیخالهب

 

 نه تکون دادم  یبه معنا یسر

 

 بگودخترگلم اروم بخواب یخواست_خاله

 

 

  برام  مهران…اما یبارنجاتم داد هیتمام بدنم کوفته بود خداجون ممنونتم بلخره  دمیرفت دراتاق بست رو تخت درازکش خاله
 دادزدگفت به ناموسم دست نزن خوشم اومد نکهیکرده ازا نکارویا چرا سواله

 کردم تاخوابم برد الیانقدفکروخ

 

 

 

 واقعا دمیبود من انقدخواب ازدهی دمیبلندشدم ساعت رو به رومو د صبح

 بلندشدم دراتاق باز کردم ازروتخت
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 اون وره ییصبونحه سحر دست صورتتو بشور دستشو ایب یدارشدیب_خاله

 

  اهیگود رفته بود س رچشامیز دمید نشییرفتم دست صورتم شوستم خودمو توا ینشونم داد به طرف دستشو بادستش

 نشستم یزناهارخوریرفتم طرف اشپزخونه روم رونیاومدم ب ییازدستشو

 

  یریجون بگ کمیهست بخور  زیچ همه_خاله

 

 سکوت

 گرفتم خوردم یا لقمه

 

 سحر_خاله

 

 بله_

 

پس نزار به  کننیاگه پاتون ب دادگاه بازشه به اجبار عقدتون م گمیبخاطرخودت م یکنیقبول نم یحرفت هست یهنوزپا_
 …سخته اما  دونمیفکرکن م ندتیاجبارزور باشه به خودت ا

 

 کنمیباشه قبول م_

 

 یگیم یجد_خاله

 

 تکون دادم یسر

 

 پس من به عموجوادخبربدم_خاله

 

 

 رفت طرف تلفن به عموزنگ زد بهش گفت بلندشد

 

 قط کرد  اومدطرفم تلفن

 

 شرط هیاما به _من

 

  یچه شرط_خاله

 

 یمعمول یلیکسم نباشه خ چیه خوامینم یمن عروس_

 موند کمی خاله

 

 و مهران ینجاحاجیا انیبگم قرار بدظهر ب یچ_خاله

 

 نزدم  یحرف
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سالم  نییمهران بلندشدم سرم انداختم پا ویسه ظهر بود درخونه زده شد خاله دربازکرد عمو جواد بود پشت سرش حاج ساعت
 گفتم یاروم

 

 دیاومد طرف سرمو بوس یحاج

  یندازیم یکی ادهیماهت دخترم تومنو یسالم ب رو_یحاج

 

 معکس کرد ادامه حرفشو نزد کمی

 

 ننیبش نیبفرما یحاج_خاله

 

 

 کارکنمیبگم چ یچ دونمیمن شرمندم نم_یحاج

 یبامهران ازدواج کن یگفتن موافق یخودمون حل شه بهتره خانم عال نیب یول

 

 

 

 سکوت

 

 یمعمول یلینباشه خ چکسمیه خوامینم یمن عروس گهیسحرم یاماحاج_خاله

 

 عقد کنن میبر گهید ساعتی میلفتش ند نیدختر نداشتم اگه موافق یدخترم بگه سحرجا یهرچ یحاج_

 هیسخته اماچاره چ دونمیم شونیخودش خونه داره برن سرزندگ مهران

 

 

 بهتره مینجوریندارم ا یمن حرف_عموجواد

 

 

 طور  نیفقط تماشاگربودم  مهران ام هم من

 نکرد یاحترام یغوغاکنه اما حتا ب کردمیاروم بود فکرم یلیخ مهران

 

 میشت گفت زودکارا انجام بدنزا یاماحاج ارهیخواست ناهار ب خاله

 

 

 میراه افتاد میعموجواد شد نیسوارماش میرفت نییاماده بودم ازپله ها پا من

 

 

 

  میسادیشدم جلو دفترخونه وا ادهیپ نیازماش
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 نییمنونگاه کردم زود سرمو انداختم پا هواونمی کردمینگاه م مهران

  ستین یاونم راض دونمیهرچندم

 نهیلرزشم بش ییخورده پا خربزه

 من دمیو چش سف چقدپرو

 اسانسور نداشت خداروشکرطبقه اول بود میساختمان شد داخل

 

 هی میبازبود وارد شد درش

 دست داد یپاشد به حاج یمرد

 

 پسر یإ مهران بزرگ شد نیخوش اومد یلیورا خ نیازا یسالم حاج_مرد

 

 یبغل کرد روبوس مهران

 

 نگاه به ما کرد وگفت هی

  یاجح رهیخ_مرد

 

 خونه بخت میمهران بفرست میراستش حسن جان اومد_یحاج

 

 روحش شادباشه  شهیپسرش داره داماد م نیبب ستیحاج خانم بهشت باشه ن ییواقعا به به مبارکا باشه جا_حسن

 

 عقدکنن  نایا ستیحسن حاالزحمت ن یمرس_یحاج

 

 سروصدا یچرا ب یول لیبله باکمال م_ حسن

 

 زارهیحاج حسن  خود خانمم خواسته که خلوت و ساده باشه وگرنه که بابا سنگ تموم م زهیاوم چ_مهران

 

 

 ……هرجورصالحه بسم نهیهم یلیبله زن ذل_حسن

 

 داخل اتاق عقد رفت ماهم پشت سرش بلندشد

 

  یخوشبخت بش شاهللیسرکن ا دیچادر سف نیاایسحرب_خاله

 

 قران دستم گرفتم  میعروس دامادنشست گاهیدرست کرد جا مویسرم کرد روسر چادر

  یبرم خونه بخت اونم چه بخت ینجوریا خواستینم هرچنددلم

  چکسیه ینه پدر یمادر نه

 پدرمادرنداشتم  یبااجازه ک بگم

 

 

  کردینگاه روخودم حس کردم سرم چرخندم مهران داشت نگام م ختیقران ر یرو یاشک قطره
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 خونه بخت  رمیسرم اومده به اجبارم نجوربالیشدازخودم که ا شرمم

 

 به گفتن  کرد منم قران بازکردم سوره حج اومد  عاقدشروع

 

 

 ……سرکارخانم _عاقد

 نداشتم  یلیمعکس کرد من که فام کمی

 گفت دوباره شروع کرد یچ دونمیرفت باال سرش نم عموجواد

 

 اورمیدرب یمیمهران مق یاقا یشمارا به عقد دائم لمیبنده وک ایسحر ا سرکارخانم

 

 …خاله

 گفتم گفتیم تاداشت

 

 بااجازه بزرگ ترا بله_

 

 تعجب کرده بودن  همه

 ستمیبودم من عروس ن زاریازگفتن کلمه عروس ب یول

 

 هنگ کرده بود  مهران

 

 عاقدگفتن که

 دینجاامضاکنیا نیبله بفرما_

 

 تا سکه۱۱۱ ممیبودامضاکردم تودفتر نوشته بودمهران حق طالق نداره مهر یهرچ

 

  رونیاصالامضاکردم اومدم ب ستیبرام مهم ن هه

 

 یکرد ینجوریسحرچراا_خاله

 

 سکوت 

 

 میهاتو بردار بر لهیوس میمهران بر_

 

 کردینبود قطعأخفم م نایبهم گفت چشاش کاسه خون بوداگه ا بااخم

 

 ندارم ساکم همون جا مونده دارندارم همون ساک بود یا لهیمن وس_

 

 

 بااجازه یاقاجواد خانم عال میبابا مارفت میبر نیبشباشه _مهران
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 بسالمت_خاله

 تشکرکردم دمیرفتم خاله بوس منم

 دیشونموبوسیپ یحاج

 ینجوریشدایم ینجوریدایحتما بهم بگومواظب خودتم باش بازم شرمنده نبا یالزم داشت یزیدختر نازم چ یخوشبخت بش_یحاج
 خونه بخت یبر

 

 سکوت

 

 مراقب خودت باش دخترم برو خداپشت پناهت_عموجواد

 

دربازشد  میدیرس قهینزدم بعدچنددق یحرف چیه یبود ول یشدم مهران معلوم بودعصب نیکردم سوارماش یخداحافظ ازشون
 شدم  ادهیپ نیازماش میرفت نکشیداخل پاک

 

 بود یالیخونه و هی

 ناز بود  یلیخ اطیتابم وسط ح هیبزرگ گل درخت  اطیح هی

 ستخرم داشت  ا هی

 داخل میتموم شدبر دنتید_مهران

 

 که خوردمشینم کردمیداشتم نگاه م شهیم یچ شورخبیکردم پشت سرش رفتم پسره ب یاخم

 

 باز کرد وبد درخونه  نرده

 خونه یریباکفش م_

 

 بودم من  واریانگارباد دیپوش یگذاشت دمپا یفقط نگام کرد کفش توجاکفش مهران

پاهام توش  یاونم چه دمپا کردمینگاه م ییبود دمپا نییسرم پا  دمیپوش یدمپا یداخل کفشمو دراوردم گذاشتم جاکفش رفتم
 انقدبزرگ بود دیرقصیم

 بزرگ  یزناهارخوریوم یطرف مبل سلطنت هی یطرف مبل راحت هی یو اوردم باال اوه چه خونه ا سرم

 بود  یا رهیجز یقرمزمشک  یاشپزخونه ا 

 به دوتااتاق خواب  کنارهم   خوردیدوتاپله داشت م یدرورد یوب ر رو

 حموم بود وان داشت یازاتاق ها داشتشو یکیراست  سمت

 بازمونده بود  دهنم

 

 کنهیداره منونگاه م نهیمهران دست به س دمیتموم شد د دزدنمید

 

 یدیادم ند_

 

 بودم دهیاما ادم  دهن باز ند دمید ادیادم که ز_مهران
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 نیییانداختم پا سرم

 

 دیببخش دمینرفتم ند یمن جزموسسه جا_

 

 نزدم ازگوشه چشمم اشکموپاک کردم  یحرف

 

 

 

 نشستم   رومبل

 کارکنمیلباس تنمه حاالچ نیهم چندروزه

 

 یلباس دخترونه ندار گمیم_

 

 شرت منوبپوش یت ایچرا برو کمد پره لباس دخترونه!دخترم کجابودلباس داشته باشم ب_مهران

 

 

 یکنیمسخرم م خوامیمن_

 

 

  زبخوریچ هی ایدختر اصال نخواه ب یمسخره چ مهران

 

 باهاش رفتم اشپزخونه واقعا گرسنم بود بلندشدم

 

 میشروع به خوردن کرد زیکرد گذاشت روم رویتخم مرغ اورد خودشم نم خچالشیاز

 

 

 نه امروزگذاشتم ازفردا باتوه زارمایمن غذام یفکرنکن_مهران

 

 ستمیمن که بلد ن_

 

 یریگیادمی_مهران

 

 

 

 یجوریچ اخه

 غذاشوخورد رفت داخل اتاق  یریگیادمیتواتاقم هست برداربخون  یکتاب اشپز_

 

 جمع کردم شوستم منم

 

 دراتاق بازکنم اما قفل بود خب من کجابخوابم  خواستم
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  نابودیا زکارویرفتم م یبغل اتاق

 داغون کرده طلبمم داره  ندمویا یکن زندگبامن ازدواج  ایانگارمن گفتم ب دمیرومبل خواب رفتم

 خوابم برد  تاسرموگذاشتم

 

 دمیپتوانداختم روم خواب نارویا دمیخونه پتووبالش بود چرامن ند یبندازم روم گوشه ا یچ کردمیم خیداشتم  بلندشدم

 

برم حموم داخل اتاق رفتم  دیخدا پاشدم اول با یا یالیخونه و نیخونه نبود من تنها توا یبلندشدم دراتاق باز بود اماکس صبح
شرت  یت هیبود درکشو بازکردم  زیاودکلن روم  یبغلش کل یقد نهییا هی یشیزارایم هیبنفش تخت دونفره و  دیاتاق سف هی

  خورهیبه تن من م نیشلوارا یکجا یاما مجبورم  شلوارچ ادیبدم م مردبرداشتم هرچند ازلباس مردونه لباس 

 

 ازجاش دراوردم رفتم طرف حموم  داکردمیحوله نوپ هیجاگشتم  همه

 

 

 هییسبک شدم رفتم داخل اتاق حوله ازتنم اوفتاد از ا شیاخ ستیکه خونه ن یکس  چوندمیاومدم حوله دوربدنم پ ازحموم
 دستم دورخودم چونمیزود حوله برداشتم دورخودم پ کنهیداره منونگاه م سادهیمهران بغل دروا دمید

 کردم بغل

 

 

 یکنیمنونگاه م هیها چ_

 

 اندازس بپوش نیبب ایگرفتم برات ب لهیلباس وس یچیه_مهران

 

 درم ببند امیبرو االن م_

 

 نترس  خورمتیخب حاال نم_

 دمیشدلرز یجور هیحرفش  نیباا بدنم

 

 رفت درم بست  ازاتاق

 

 بود  دکردهیچقدخر یرایتره رفتم توپذبه یچیلباسش توتنم گشاد بود اما ازه دمیتنم کردم شلوارخودمو پوش لباس

 

 خوشحال شده بودم یلیخ کردمینگاه م اوردمیازجاشون درم یکی یکیدوساله ذوق کرده بودم  یبچه ها نیع

 

 تلفن جواب دادم  دمیخونه زنگ خورد دست از لباسا کش تلفن

 

 الو_

 

 همسرشون هستم شما من

 

 الو الو_
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 کرد قط

 بود یک_

 

 دونمینم_

 

 

 

 رفتم سروقت لباس ها دوباره

 تاپ شلوارقرمز روش شکل گربه بود عاشق لباسام شدم  هی

 زنگ خورد تااومدم پاشم  فونیا

 

  کنمیمن بازم_

 بهتر _

 

 کردمیدربازکنه منم بالباسام عشق م رفت

 االن ناکجابزارمیخب من ا_

 

 توسرمن_مهران

 

 دستش دوتاجعبه بود برگشتم

 

 نیاوناچ_

 

  ایناهار ب_مهران

 

 نگاه کردم کمیرفتم اشپزخونه  نشستم  درجعبه باز کردم  ندشدمبل

 

 بخور ستیسم ن تزاسیپ_مهران

 

 به مهران کردم ینگاه هی

 

 یبنداز کهیت یفقط بلند_

 

 برداشتم گاز زدن دونهیکردم  سرموخم

 

 مزس چقدخوش

 رابیاب بره خنک شه سرمو خم کردم ازش کمیاب باز کردم  ییرفتم ظرف شو دمیکش یدست هیخوردم  روشکمم  تااخرش
 دهیکه چقدحال م یخوردم وا
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 اون چه وضع اب خوردن _مهران

 

 لباس برداشتم رفتم داخل اتاق رونینزدم ازاشپزخونه اومدم ب یحرف_

 

 من  یبرا شیکیکمد سه تا کشودارع  نیاووم کجابزار ا_

 کردم همشون پر اخه چقدلباس  بازش

 مهران اومد کردمیم یخال داشتم

 

 

 یکنیکارمیچ_مهران

 

 نجایگفتم بزارم ا ستیسرت جان دمیلباساموبزارم کشو د_

 

 

 

 دیکشیاون  م دمیکشیمن م دیازدستم کش لباسمو

 بدش من_

 نجابرامنهیا_مهران

 

  ستین_

 هست _مهران

  ستین_

 هست _مهران

 لباسم پاره شد مهران خشکش زد  نیاست میدیانقدکش

 

 من  یکشوبد هی یریمیلباس دارم م ینیبب یچش ندار یدید_

 همه لباسات بسوزن بدش من  شاهللیا شوریب

لباسمو پاره کرد حاالخوبه خودش گرفته تودلم خندم گرفته بود لباسمو جمع کردم رفتم  شوریپسره ب کردیفقط منونگاه م مهران
 توحال 

 گوشه  هیلباسامو گذاشتم  سایوا کنمیم یتالف من

 مهران رفت حموم  دمید

 ازاشپزخونه اوردم یچیکنم درکششو باز کردم ق یکه تالف هیموقع خوب االن

 لباساشو پاره کنم که  خواستمیم

 

 باسنش باشه  یجا قایاز پشتش دوتا سوراخ بزرگ دراوردم خداکنه دق دمیحموم حولشو د دم

  ونریبعد اومد ب قهیگذاشتم سرجاشو نشستم رومبل چنددق یچیرفتم ق زود

 اشپز خونه  رفتیم داشت

 زدم  یروباستش عجب هدف قایازخنده دوتا گوجه پشتش بود دق هومنفجرشدمی

  دید یجاکفش نهییخودشوتوا کردیهاجو واج منونگاه م اولش

  یخندیم یبه چ_مهران
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 گفتم پشتت  باخنده

 … دید نهییتوا برگشت

 

 دستمم روکمرم گرفتم   سایدستاشومش کرده بود اومد طرفم پاشدم رومبل وا مهران

 

 ها_

 ها یکرد ویکار نیهمچ یبه چه جرعت_مهران

 لباسموبزارم توکشو یکه تونزاشت یهمون جرعت_

 

 

 

 االن دارم برات _مهران

 بغل کرد برد حموم  منو

  شوریولم کن ب_

 

  دیبگوببخش کنمیم تیاالن حال_مهران

 اب  ریسرد باز کرد بغل کرده بود سرموبرد ز اب

 گم ولم کن    ینم_

  دستشوگازگرفتم

 

  یا_ مهران

 فرارکردن در حموم قفل کردم  ازدستش

  ومدهیسگم باال ن یدربازکن تارو_مهران

  دیبگوببخش_

 رفتم عقب  دمیزد به در ترس بامشت

 

 بازکنم  دیبگو ببخش_

 

 بازکن زودباش  زارمایزندت نم رونیب امیسحر ب_مهران

 

  دمیکه زد ترس یباداد

  ینداشته باش میکار یدیقول م_

 

 سکوت_مهران

 

 مهران قول بده بازکنم _

 

 باشه بازکن _مهران
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 در بازکردم فرارکردم تواتاق  اروم

 

  نیدر زور زدم نشد هول داد افتادم زم یقفل کنم پاشوگذاشت ال تااومدم

 

  رشینزن ز یقول داد_

 

 

  دیدختره چش سف کنمیم تیمن قول دادم االن حال_مهران

  شدیترم کیاون نزد رفتمیعقب م عقب

 

 بود بهم سرشواورد جلو دهیچشب

 

 ولم کن _

 

 عرق کردم افتادم  دیافتادم بدنم لرز ادروزاولیکارش  نیباا

 

 

 سحر سحر_مهران

 

 

 

 بازکردم  چشامو

  یخوب_مهران

 

 

 نشوولم کن  کمیبرو اون ورنزد_

 رفتم اتاق درم قفل کردم  بلندشدم

 

 بخور یزیچ هیبازکن حداقل  دیسحرببخش_مهران

 

 بغل کردم چشاموبستم  یبالش بغل دادیمهران م یبالشتش بو دمیندادم روتخت درازکش جواب

 

 

 

 ساعت چهار صبح بود بدجور دلم گرسنم شده بود  دمید یزیساعت روم بلندشدم

 

بازکردم اب  خچالیوش  رفتم درر  دمیبود خودش جمع کرده بود دلم براش سوخت پتوکش دهیمهران رومبل خواب دربازکردم
  دمیسرکش وانیتول ختمیبرداشتم ر وهیم

 سحر _مهران

 هوم _
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 اشپزخونه بلندشداومدم

 

 گرسنت شده _مهران

 

 اوهوم_

 

 بهم داد کیک هیبازکرده  درکشو

 

 ابخوریب_مهران

 

 خوردم  وهیاب م کیرفت ک دادو

 

 مهران روتخته دنیشدم رفتم تواتاق خواب د رکهیس

 

 پاشو _

 

 خوابمیباتوام پاشو امروزمن م_

 

 برو تو حال یحرف نزن بزاربخوابم مشکل دار_مهران

 

 پاشو رمینم_

 

 زدم داد

 

 پااشوو

  مایکرد یریعجب گ یداریدست ازسرم برنم یهو چته نصفرشب_مهران

 

 

 شوریب_

 

 تاتونستم فوشش دادم دمیرومبل خواب رفتم

 

 

 

 یخوابیچقدم میدبریمهران پاشو با_

 

 ول کن _

 شد  ریپاشو د_

 زدم توسرش  بالش

 ولم کن _
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 دستموگرفت بلندم کرد  هوی

 هوچته دستم _

 

 برو لباس بپو ش حال حوصله ندارم یپرو شد یلیخ گهید_مهران

 

 داد دستم لباس

 

 زودمنتظرم_

 

 دادزدم

 خوامیمن شونه م_

 

 یکور زهستیروم_مهران

 

 ادیتوه بدم م یبرا خوامینونمیمن ا_

 

 ب درک بمون پس _مهران

 

 گفت  اروم

 فقط  خودشواورده

  یگفت یچ دمیشن_

 یگفتم تابشنو_مهران

 

 استفاده کنم ادم انقد اس وپاس اخه  دازشونشیبا هیچ چاره

 

 سرکردم رفتم  دیشال سف دیوشلوار سف یکرم یبستم مانتو یکردم دم اسب موهاموشونه

 پس یکفش چ_

 

 برات اووف رمیگیم رمیمرگ بهم بده کفش خودتو بپوش االن م ایخدا_مهران

 

 شدم نیرفت سوارماش دمیپوش کفشمو

 میزد درباز شد راه افتاد موتیدرهارو قفل کرد ر مهرانم

 

 

 

 پاساژ نگه داشت  هی دم

  رزنیشو پ ادهیپ_مهران

 

 

 شدم  ادهیپ
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  یخودت رزنمیپ_

  میپاساژشد داخل

 قشنگ تره  شینازبود به خودم نگاه کردم کرم یلیخ دمید یکفش عروسک هی نیتریو ازپشت

  خوامینومیمن ا_

  مینگاهم کرد داخل مغازه رفت مهران

 خواستمیم نیتریپشت و یاون کفش عروسک نیخسته نباش_مهران

 

 یزیچه سا نیخوش اومد_فروشنده

 

 بهم کرد  ینگاه مهران

_۳۳ 

 

 کفش اورد فروشنده

 ازمغازه خارج شدم  تمنوگرفیکردم اندازه بود هم پام

 

 میشد نیسوارماش

 

 میریکجام_

 

 ششیپ میبابا زنگ زد خالم ازالمان اومده بر_مهران

 نزدم یحرف

 

 

 

 یلیحوضم وسطش خ هیسبز  یخونه دوبلکس دوتادورش فضا هیدر زد  موتیر ییالیهمه خونه هاش و میرفت یکوچه ا داخل
 نشستن یبرا دادیخوشگل بود جون م

 

 کمیاومد نزد یخانم هی میشدم مهران اومدسمتم وارد خونه شد ادهیپ نیازماش

 نیسالم خانم خوش اومد_

  نیاومد اقاخوش

 

 سالم ممنون_من

 تکون داد کتشو داد دست اون خانم فکرکنم خدمتکارشون بود یسر هی مهران

 

 دیمنوبغل کرد سرمو بوس کمونیاومدنزد یحاج

 

 دمیشدم دستشو بوس خم

 لم دخترگ یخوش اومد_یحاج

 

 اقاجون یمرس_
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 دیبوس یرفت جلو دست حاج مهران

 

 پسرم یسالمت باش_یحاج

 

اما برعکس بود همه جور احترام  کنهیم یاحترام یشره که به,خانوادش ب یتودلم گفتم ازاون پسرا دمیمهران د افهیکه ق اول
 صبوروارومم هست ازرفتاراخالقش خوشم اومد  زاشتیم

 

 لهیطرف همه وس هیبزرگ حتا یزناهارخوریم  یخونه بزرگ هردوطرف مبل سلطنت هی میشد یرایراهنماکرد وارد سالن پذ یحاج
 خوشم اومدناخداگاه رفتم طرفش یلیبودن خ یمیهاش قد

 

 داشت زنگهیهارو سالم تم لهیوس یمادرمه بعدفوتح مادرم بابا همه ا هیجهز نهاهمشونیا_مهران

 

 بود مادرشه حتما واریبزرگ رود یزن عکس

نشسته بود کنارش  قیمهران داخل االچ اطیدلم براش سوخت رفتم توح اطیمهران اومد رفت توح ییازچشما یاشک دمید
 نشستم

 

 کنم  یاداوریخاطراتو  خواستمیدنمیببخش_

 

 مادرم دختردهخدا _مهران

 پسرشرو کله خراب  هی دادمینم تیمن اهم یحساس بود ول یلیتک فرزندخانوادم مادرم روخ ااومدمیبعدچندسال به دن منم

 من انگارنه انگار کردیم حتمینص یه

 یسرطان معده گرفت دکتراکار نکهیتاا بردیخوابش نم یخونه ازنگران امیخونه مادرم تامن ب ومدمیدو سه شب م یپات هرشب
 داشته باشم خوب شم بابامو یهوا ستین یبدبودرقسمم دادوقت یلیشب حالش خ هیکن  تونسننینم

 بودم رشدهیگوشه گ بدمرگش

 

 

 

ازدوستام قبول  یکیلعنت اون شب به اجبار دیکرد شدم مهران جد یاداوریمادرمو  حتیتابابام حرف نص زدمیحرف نم یباکس
 کردم هم خودمو ندتوخرابیا یانقداسرار کرد منم توبردم زندگ نیکردم نگ

 رختمیبود فقط اشک م نییپا سرم

 

 اقاجون شیازاونجادورشدم رفتم پ یرفت بدون

 

 زبان مهران#

 

سحر  ییکمه چشا میزیچ هیفرارکرد حس کردم  دمیکه فهم یسحرارامش دارم قبلش حاظرنبودقبول کنم اون روز ازبودن
 یمادرم فتح کرد انگاب سوزهیدلم م وندارهیکس نکهیدخترساده اروم ازا هیدستش  یبخصوص خال رو ندازهیمادرم م ادیمنو

  مونمیکس شدم ازاون شبم پش

 

 

 انیدارن م نایا اخالتیمهران پسرم ب_یحاج
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 چشم_

 

 

 جانشسته بود هیداخل خونه سحر رفتم

 

 الزم داشت بهش بده یزیخاله خانم هواست به سحرباشه چ_

 

 چشم اقا_خانم خاله

 

 

 

 زبان سحر#

 

 زن مرد واردخونه شدم بلندشدم رفتم جلو هیبازشد  در

 

 عروس من عروس که نه دخترم سحر  نمیا_یحاج

 

 اروم اومددرگوشم گفت مهران

 

 خاله وشوهرخاله _مهران

 

 کردم یجلو روبوس رفتم

 

 نیسالم خوش اومد_

 

 دخترم   یمرس_خاله

 

  گمیم کیتبر_شوهرخاله

 

 کرد  یممنونم مهران رفت جلو روبوس_

 

 مهران ماشاهلل یچه بزرگ شد_خاله

 

 چرا  دونمینداد نم یجواب مهران

 یرایکردن طرف سالن پذ یراهنما

 

  یباشوهرخالت دست نداد یچرا جواب خالتونداد_

 

 سرجات نیبش ومدهیبه تو ن شیفضول_مهران
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 شوریب_

 

 بازوموبشکون گرفت مهران

 

 یا_

 نگاه کردن همه

 

 شددخترم یچ_یحاج

 

 یچیاوم ه_

 

 پسره احمق.دستم درد گرفت_

 

 شوریب ینگ یتاتوباش_مهران

 شوریب_

 

 کردم یکناراقاجون نشستم زبون دراز زودرفتم

 

 ور نیا نیشد اومد یچ نیخوش اومد_یحاج

 

  میراومدیکارخ هی یراستش برا_خاله

 

 

 رهیخ_یحاج

 

 زیسرم نیاقا شام امادس بفرما_خانم خاله

 

 هم خسته نیکه شماهم گرسنه ا میاره پاش_یحاج

 

 ع غذاهرنو رتایبود ازژله بگ یهمه چ زیسرم میرفت میبلندشد

 

 خاله خانم دستت دردنکنه_مهران

 

 نوش جان گل پسر_خانم خاله

 

  میبه خوردن کرد شروع

 

 …تموم شد بلندشدم کمک کنم که جمع کنه اما یوقت

 دیخانم شمادست نزن_خانم خاله
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  کنمینه خاله خانم کمک م_

 

 اخه_خانم خاله

 

  نیبزارکمک کنه خسته شد_مهران

 

 نگفت بهش کمک کردم   یزیخانم چ خاله

 بودن  وهیده شب بود اونا اون ورمشغول خوردن م ساعت

 

 شورگفتیدربره مهران ب میخسته گ نمیشدرفتم توحال تااومدم بش کاراتموم

 استراحت کنن ناهمیا میپاشوبر_مهران

 

 کردم یباخاله خدافظ بلندشدم

 

 میشیخوشحال م نیایخدافظ خونه ماهم ب_

 

 چشم دخترگلم _خاله

 

 بوسش کردم یطرف حاج رفتم

 

 نیمواظب باش یحاج دونهی یکی یسالمت باش_یحاج

 

 چشم خدافظ_

 

  میراه افتاد رونیاومدب اطیازح میشد نیسوارماش میکرد رفت یخدافظ مهرانم

 

 میشیخوشحال م نیایخونه ماهم ب_مهران

 

  نمیتااومدم بش یاریادا منودرم_

 استراحت کنن ناهمیا میپاشوبر

 

  یاریادا منو درم_مهران

 

 نه ادا تودراوردم_

 

 چه_مهران

 

 جلو چشامو بستم نیبه کل کل بود چشمم خورد به ماش هواسمون
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 توکل برخدا  ادیبر نم یب بعد دست خداست از ما کار نجای: در اثر ضربه ب کما رفته از ا دکتر

 

 یییییچ یعنی:  مهران

 

اعالم  یمتاسفانه مجبورم ...مرگ مغز ادیباال ن شیاریهوش ندهیساعت ا ۵۱تا هست و اگر  ۳ ریخهمسر شما ز یاری: هوش دکتر
 ....کنم 

 

  نمشیبب خوامی..م: ن ....ن .. مهران

 

 انتقال دادن  ژهیو ی: فعال ب بخش مراقبت ها دکتر

 

  نمشیبب تونمی: م مهران

 

 جوون کنمی: هماهنگ م دکتر

 

..اگه با سحر کل کل دونستیشد خودش رو مقصر م ریگونش سراز ی: بعد رفتن دکتر ب زانو در امد و اشکش رو مهران
.....دکتر سحر  دنید یرفت برا ژهیو ی...بلند شد و ب طرف مراقبت ها فتادیاتفاق نم نیاگه مراقب بود هرگز ا کردینم

و  تیسحر تو اون وضع دنیلباس مخصوص وارد اتاق شد ...با د دنیپوش دسر سحر بره....بع یچند لحظه باال یهماهنگ کرد برا
 تونهیشد ....به هرکس که دروغ بگه ب دلش نم یاون همه دستگاه که بهش وصل هست دلش گرفت و اشک از چشماش جار

 کرده بود ....جلو رفت و گونه سحر رو نوازش کرد و گفت ... دایپ یحس ها یچند وقت ب سحر  نیواقعا ا

 

دستگاه ها با  ییبا صدا یپاشووو...ول کنهیم چارهی...حاج بابا بفهمه منو ب زمی....پاشو عز گهیپاشو د ی: سحر ...سحر خانم نمهرا
که چشمش ب  کردیمهران با تعجب ب کار انها نگاه م دنیرس ضیسر مر یشد ...پرستار و دکتر با عجله باال ریتعجب ب انها خ

 .... دادیخط صاف نشون م یقلب سحر بود افتاد که فقط  نکه نشان دهنده ضربا توریمان

 

 

 

از پرستارها بطرف مهران رفت و او رو از اتاق  یکیو همه در جنب جوش بودن ... ارنیدرخواست داد دستگاه شوک رو ب دکتر
... تلفن  دادیباش خبر مب حاج با دی...چاره نبود با ختیاز همه جا پشت در اتاق زانو زد و اشک ر دیخارج کرد ...مهران نا ام

 ییتا بوق صدا۱بود ...زنگ زد بعد 9011ب ساعت انداخت ساعت :  یزنگ بزنه ....نگاه یدر اورد ب حاج بشیهمراهش رو از ج
 از او... دیچیتو گوشش پ یحاج

 

 اقا : جانم پسرم  حاج

 

 : سالم بابا مهران

 

 ...دختر گلم خوبه  یاقا : سالم پسرم خوب حاج

 

 کرد  دایکه احوال سحر رو گرفت اشکش دوباره راه خودش رو پ یحرف حاج دنیشن : با مهران

 

  ی: مهران ....مهران بابا خوبیحاج
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 دارم  ازی: ن حاج بابا بهت ن مهران

 

 شد پسرم  یبابا: چ حاج

 

 ...بابا سحر... میموقع برگشت ب خونه تصادف کرد شبی: د مهران

 

 ی...خودت خوبیابوالفضل ....سحر چطوره سحر ایبابا:  حلج

 

 سحر .... ی: من خوبم .....ول مهران

 

 بابا : دِ حرف بزن پسر جون ب لب شدم  حاج

 

 ....بابا سحر رفت  گفتیو م کردیم هیبلند گر ی.....با صدا: بابا سحر تموم کرد  مهران

 

 ..نیحس ایبابا :  حاج

 

 

 

که سحر از  یبردزمان شگاهیکه سحر رو ارا یتلفن رو قطع کرد ...وب گذشته فکر کرد ...روز مارستانی: بعد گفتن اسم ب مهران
که  ی....روز شدینم ریاو س ییو معصوم بود که از تماشا بایز نقدریهمون دختر باشه ا نیا شدیامد باورش نم رونیب شگاهیارا

 یدلش رو ب در اورد که چقدر ب تیه معصوم سحر تو اون وضعچهر دنیرفت بود با پول سحر رو ساکت کنه و اون اتفاق و د
خودش  نکهیو ا یدلسوز یبهش نداشت اون زمان از رو یعالقه ا چیه نکهیسحر فرار کرده ..با ا دیفهم یرحم بوده .....و وقت

و  خوردیفرار سحر خون خونش رو م دنیدر اون زمان واقعا با شن یکار بوده حاضر شده بود باهاش ازدواج کنه ول نیمقصر ا
بود چقدر  دهیلباس براش خر یافتاد وقت شیچند روز پ ادیگردن سحر رو خرد کنه که فرار کرده ....بعد اون ب  خواستیم

شانه اش  یرو یبود که دست ریلباس هاش رو تو کمد بزاره ....اشک از چشمش سراز خواستیم یخوشحال شده بود وقت
 چهره خندان دکتر ..با تعجب ب او نگاه کرد  دنیبا د دیت چرخصاحب دس فنشست ب طر

 

 ....خداروشکر کن عشقت برگشت حالش خوبه  ی: بسه جووون ...معلومه بدجور عاشقدکتر

 

  کردی: ناباورانه ب دکتر نگاه م مهران

 

 : بخند پسر جون خدا جواب اشکهات و دعا هات رو داد  دکتر

 

 .....خودم  دمیسحر مرد ....د دمیمن با چشم خودم د ی: ول مهران

 

خوب  نطوریهم تشیوضع گهیبود با شوک برگشت خداروشکر االنم حالش خوب انشااهلل اگه تا چند روزه د یقلب ستی: ا دکتر
  میدیبره ب بخش انتقالش م شیپ

 

 

  نمشیبب تونمی: م مهران

 

 : حتما ....فقط کوتاه  دکتر
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 : چشممم مهران

 

 

 

 خانمت  شیپ می: پاشو جون بر دکتر

 

و خداروشکر کرد بخاطر زنده  دیسحر رو بوس یشانیسحر رفت پ شیلباس مخصوصا وارد اتاق شد و پ ضی: بعد تعو مهران
 ماندن ب درخداست پرستار از اتاق خارج شد .... یماندن سحر ....بعد کم

 ..... دیحاج بابا رو پشت در اتاق د که

 

 : سالم بابا  مهران

 

  یگفتیم یبابا : سالم پسرم ....سحر ...سحر چطوره ....دکترش االن گفت زنده است پس تو چ حاج

 

 یقلب ستیساعت تو اتاق عمل بودن رفت کما ....بعد هم که ا ۳بعد  مارستانیاوردمش ب میتصادف کرد شبی: بابا د مهران
 ... دمشیته منم االن رفتم دساعت دکتر گفت خداروشکر با شوک برگش می....ب شما خبر دادم بعد ن

 

 بابا : خداروشکرررر ....بهوش امده  حاج

 

  دنیبمونه انشااهلل ب بخش انتقالش م یصورت باق نی...اگه ب همنرماله  تشی: دکتر گفت وضع مهران

 

 

 بابا : انشااهلل ...انشااهلل تگران نباش  حاج

 

 سحر دعا کن ...فکر کردم از دست دادمش .... ی: بابا برا مهران

 

 بابا : خداروشکر سالمه .... حاج

 

 

 

 زحمت برات دارم  یبابا  - مهران

 

  یجانم بابا جون بگو تو رحمت -بابا  حاج

 

  دیتونیببرم بدم موسسه .....شما م یقربان ادیسحر نذر کردم ب هوش ب یبرا - مهران

 

همسر  هینگران نباش خداروشکر عروسم حالش خوب ...مهران سحر دختر خوب دمیچرا که ن خودم کارهاش رو انجام م -بابا حاج
 قدرشو بدون بابا  شهیبرات م یخوب

 

 با لبخند سر تکون دادو گفت : چشم بابا  - مهران
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  شتیپ امیم یقربان یبابا : من برم ب راننده بگم بره دنبال کارها حاج

 

  دمی: ن حاج بابا شما برو خونه ب هوش امد ب بخش منتقلش کردن خبر م انمهر

 

  نتتینب افهیق نیپسر جان که سحر با ا ریدوش بگ یتو برو  مونمیم نجایبابا : من ا حاج

 

  رمیم دمشی..بهوش امد ب بخش انتقالش دادن د رمیراحت نشه نم المین بابا تا خ - مهران

 

که ب  یدو جون رو ب دل هم ببندازه ...و با مهران خداحافظ نیبا لبخند ب مهران نگاه کرد و از خدا خواست که مهر ا -اقا  حاج
 طرف خونه حرکت کرد 

 

کن که نسبت ب تو سرد نشه  زیهمسرت و از محبت لبر شهیپسرم هم گفتیمادرش افتاد ه بودکه  مادرش بهش م ای - مهران
مادرش  یحرف ها یاور ادی... بادیتا بهتر همو درک کن یکن باهاش دوست باش یباهاش رفتار کن ...سعبا لبخند  شهی...هم

 بهتر شدن رابطه اش با سحر انجام بده یتمام تالشش رو برا کهدر دلش جوانه زد و ب خودش قول داد  یدیجد یحس

 

 

 

تکه داده بودم که متوجه  کیدم و سرم رو ب سرامنشسته بو ژهیو یکنار در اتاق مراقبت ها یفلز یها ی: رو صندل مهران
 .. کنهیصدام م یشدم کس

 

 ... یمیمق ی.....اقا یمیمق ی: اقا پرستار

 

 : بله  مهران

 

 ... شهیب بخش انتقال داده م گهیساعت د ی: خداروشکر همسرتون ب هوش امدن تا  پرستار

 

  نمشیبب تونمی: م مهران

 

 هستن ...دکتر ازم خواست که خبر بهوش امدنش رو ب شما بدم ... نهیدکتر در حال معا ری: خپرستار

 

 ... ی: ممنونم مررس مهران

 

  کنمی: خواهش م پرستار

 

 در اورد تا ب حاج باباش خبر بهوش امدن سحر رو بده ... بشیرو از ج شی: خداروشکر ...گوش مهران

 

 : الو ..بابا جان مهران

 

 شده  یاقا : جانم پسرم خبر حاج
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 بخش  دنیانتقالش م گهیساعت د ی: بابا سحر بهوش امده تا  رانمه

 

  شیدید یاقا : خداروشکرر...رفت حاج

 

 است  نهی: ن اجازه ندادن گفتن : دکتر در حال معا مهران

 

  امیم گهیساعت د یاقا : باشه منم تا  حاج

 

 : باشه بابا جان فعال من برم  مهران

 

 مهران  یاقا : راست حاج

 

 : جانم  مهران

 

  یب مشکل نخور یبمون ششیراحت پ یکه خودت بتون ریبگ یاقا : اتاق شخص حاج

 

 : چشم بابا ممنون  مهران

 

 اقا : بسالمت حاج

 

 

 

 **** سحر

بود بعد ضربه فقط متوجه شدم درد  رشدهید یزدم مهران رو صدا کردم ول غیسر چرخوندم طرف رو ب رو با تمام وجود ج یوقت
چشمه اب زالل از  یکه  دمید بایجنگل سرسبز و ز یخودم رو وسط  یو چشمم بسته شد ....بعد مدت دیچیتو سرم پ یدیشد

و  یبا ک نجایامدم ا ینبود من ک ادمیکه مهران رو فراموش کرده بودم ..اصال  بودماونجا شده  ییبایمحو ز نقدریا شدیاونجا رد م
بلند منو صدا  یکه با صدا دمیمهران رو شن غیچشمه که شدم صدا ج کیدچطور امدم ...قدم ب سمت چشمه برداشتم نز

 نیبب نجایا ای...مهران ....مهران ب نجامیگفتم ...مهران من ا یبلند یی...باصدا نمشیبب تونستمینم کردمیم ی...هرکار کردیم
تنها  نجایب جونم افتاد نکنه منو ا ی....ترس بد دهیمنو نشن ییانگار صدا کردیمهران فقط اسم منو صدا م یچقدر قشنگه ....ول

 گاه...با ترس اطراف رو ن کردیصدا نم گهیاسمم رو د یحت ومدیاز مهران ن ییصدا گهید یصداش زدم ول یبزاره بره ...هرچ
دفع احساس  کیبود که  جهینت یب یول دمیدویطرف و اون طرف م نیب ا کردمیم هینبود گر یکنم ول داشیپ دیشا کردمیم

 برگشت  شیاتی....عالئم حاطراف برام واضح نبود کامل ...دکتر ...دکتر  ییام وارد شد ...صدا نهیب س یکردم ضربه ا

 

  میتا ب بخش انتقالش بد دیکامل بهوش امد منو خبر کن یوقت دیالزم رو انجام بد ی: خداروشکر ...کارهادکتر

 

 : چشمم پرستا

 

ب چشمم بسته شده بود ...کم کم صداهابرام کمتر  ییلویچشمم رو باز کنم انگار وزنه صدک ونستمتینم کردمیم ی: هرکارسحر
 چشمم باز شد گفت  دید یسرم بود وقت ییاروم چشمم رو باز کردم که پرستار  باال یشد بعد مدت

 

 مده ..بهوش ا ضیب دکتر خبر بده مر ی...خانم اسد یخانم یدارشدی: به به خوشگل خانم ....بپرستار

 

 : چشم  یاسد خانم
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کرده ...معلومه  هیگر نقدریبنده خدا ا یچه خبر ...دختر خوب تو دکتر و شوهرت رو کشت ای: خوب خانم خانم ها از اون دنپرستار
 بدجور عاشقته 

 

 : من کجا هستم سحر

 

  یامد یرفت ایسر هم تا اون دن ی... یمارستانی: ساعت خواب خانم شما چند روز ب پرستار

 

 که با تک خنده گفت  کردمی: با تعجب نگاهش م سحر

 

 ... دهیمنو نگاه نکن خدا تو رو دوباره ب همسرت بخش ی: دختر اونطور پرستار

 

 

 

 خانم ... نیداره ا ی..چه دل خجسته ا یمهران نگران من شده ...عمرا مهران و نگران یعنی:  سحر

 

 خانم ... یما چطوره ...خوب ضی: خوب ..خوب ...مر دکتر

 

ب  یمشک یبا چشم ها یکلیخوش چهره و قد بلند و ه یسال بزرگتر ول ۵ دیشا ای ۳۵مرد حدود  ی: ب دکتر نگاه کردم ... سحر
 روم لبخند زد و گفت 

 

  بای: من دکترت هستم ..حالت چطوره خانم ز دکتر

 

 گفتم ...خوبم  فشی: با خجالت از تعر سحر

 

 نیشوهرت مارو کچل کرد ...البته حق داره زن ب ا نی...ا یشیو انجام کارها ب بخش منتقل م نهی: خداروشکر ..بعد معا دکتر
 ..دمیخوشگل واقعا بهش حق م یچشم ها نیبا ا ییبایز

 

وارد اتاق  یمنو ب بخش انتقال دادن ..وقت نهی....بعد معا کردمی: واقعا از خجالت لپ هام سرخ شده بود خودم حس م سحر
 که چشم ب در منتظر من هستم ...اروم سالم دادم  دمیشدم حاج بابا رو با مهران رو نگران د

 

 ...حالت خوبه  زمیعز یبابا : سالم دختر قشنگم ...خداروشکر ....خداروشکر که تو سالم حاج

 

 زدیو لبخند م کردی: بله خوبم...چشمم خود ب مهران که داشت نگاهم م سحر

 

 

 

خالت  نمیسر برم بب ی...گفتم : من  دارهیمهرانم چشم از سحر بر نم کنهیب مهران نگاه م دمیقا: رد نگاه سحر رو گرفتم دا حاج
 ن..... ای دهیرس

 

 سحر شدم گفتم ...خانمم حالت خوبه  کیرفت و در رو بست ..نزد رونی: بعد رفتن بابا پرستار هم ب مهران
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  ی: با تعجب بهش نگاه کردم گفتم با منسحر

 

 ..از حالت سحر خندم گرفته بود ..بنده خدا تعجب کرده بود  زمیدارم عز یا گهی: مگه بجز تو من خانم د مهران

 

  یخوب ینگفت ی: خانم مهران

 

 : خوبم  سحر

 

 بخدا  مردمیکه حالت خوبه ...داشتم م کنمی: سحر ..خداروشکر ممهران

 

 خورده ...مهران :  یحتما سرش جا نیمهران ...نگران من ...ا وردمی: از تعجب داشتم شاخ در مسحر

 

 : جان دل مهران  مهران

 

 خورده  ی: موقع تصادف سرت جاسحر

 

  ی: ن واسه چ مهران

 

  یشد یجور ی: اخه  سحر

 

 دلم .. زیعز ی: چطور مهران

 

  یکنیدعوام نم ی: مهربون شد سحر

 

 شرمنده ام نکن .. نیاز ا شتریرمنده ات هستم ..ب: من ش مهران

 

 .... ی: ول سحر

 

 دمیسحر رو بوس یشانینگو گلم ..خدا تو رو دوباره ب من داده ....اروم خم شدم و پ یچی...هسسسسی: ه مهران

 

 

 

 : سحر  مهران

 

 : بله .. سحر

 

 یبرا دونمیاب تو دلت تکون بخوره..م زارمیمثل چشمام ازت مراقبت کنم ...نم دمیبهت قول م یکنار من باش ی: حاضر مهران
  یکنی....سحر منو قبول م می...بچه دار بش میزوج ها داشته باش هیمثل بق یخوب و عاد یزندگ ی خوامیم یول رهیحرفا د نیا

 

  کنهیاستراحت کنم سرم درد م خوامی.....منم م ستی: مهران تو حالت خوب نسحر
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بعد از  دیسحر رو بوس یشانی....خم شد و پ امیسر ب بابا بزنم م ی رونیمن ب زمی: باشه.... باشه گلم شرمنده بخواب عز مهران
 رفت  رونیاتاق ب

 

 مهران کجا ...خدا خودت کمکم کن  نی: واقعا تعجب کرده بود از رفتار مهران اون مهران کجا و ا سحر

 

 .... دیکنیم کاریچ نجایمامان جون شما ا ی: ا مهران

 

مادر ...امدم  مارستانهیو خالت سر بزنم که متوجه شدم عروس گلم ب نینگ شی....من امدم پ ی: سالم پسر گلم خوب مامان
 .... ادتشیع

 

  دیدی: زحمت کش مهران

 

 دنی...مامان هم با شن یتو سر اون داستان خدمت جناب سرهنگ بود یبابا: مهران جان مامان جون قبال هم امده بود ول حاج
رفت  شهیتموم م یب خوب هیو قض یکردن ...بعد که مطمعن شد تو خوب یو خالت ازش پرستار نیحالش بعد شد و نگ هیقض

 اقا ... یشهرستان خوبه عل

 

  یرفت ینیمنو بب نکهی....بدون ا یمامان می: داشت مهران

 

 اونجا باشم  دیپا ب ماهه مادر با ی...زن عل ستین یبرام فرق یتو عل نی: پسر گلم ب مامان

 

  شمیانشااهلل ...پس عمو م ی: بسالمت مهران

 

مهران  گفتیم شهیفرق نذاشتم ....خدا رحمت کنه مادرت رو هم یتو عل نیرو باهم بزرگ کردم ب ی: حتما پسرم ....تو عل مامان
 عالقه داره تا ب من که مادرش هستم  شتریب شما ب

  نمیمن عروسم رو بب می.....بر

 

 اون طرف تر هستن  نیدوتا خاله ها و شوهر خاله هام و نگ دمی...سر بلند کردم د دیی: بفرما مهران

 

 عمو جان کارت دارم  ایب نیکار دارم....نگ نیبرو من با نگ یبابا : تو با مامان حاج

 

 کنه ری: چشم عمو جااان...خدا بخ نینگ

 

 

 

 طرف  نیااز  ی: بفرما مامان مهران

 

 ... میپسرم بر می: بر مامان

 

 : سالم مهران جان ...خداروشکر که سحر خوبه و سالمت   نینگ مامان

 

  دیی...بفرما دیدی: سالم خاله ..ممنون ..زحمت کش مهران
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 . یسحر چشمش ب سقف بود ....سحر خانم می: در زدم و وارد شد مهران

 

 : بله سحر

 

 خاله بزرگم  نهیمامان نگ نمیامده مالقات شما ...ا یمامان نی: بب مهران

 

  دیدی: سالم ...ممنون زحمت کش سحر

 

 سحر خانم یخاله : خوب شوهر

 

  ی: ممنون مرسسحر

 

  یخانم خانم ها ...االن بهتر ی: چطور خاله

 

 : خداروشکرر  سحر

 

  یمامان یدیعروس گل منو د دیاقا : خوب .... همه جمع شد حاج

 

 داره  ییپارچه خانمه ...خوشگل..عجب چشما ی: بله  مامان

 

 خانم  دی: خجالتم ندسحر

 

 : ب من بگو مامان ...من مادر خونده مهران هستم  مامان

 

  ستنیچرا خانواده سحر خانم ن یخاله : راست شوهر

 

 : اره ...خبر ندارن مگه  خاله

 

 : خانواده سحر منم و پدرم  مهران

 

  یچ یعنی:  خاله

 

 رو نداره  یاقا : سحر کس حاج

 

  دیاز گوشه چشمش چک یهستم ...و اشک ی: من پرورشگاه سحر

 

  یازدواج کرد یدختر پرورشگاه یخاله : مهران تو با  شوهر
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هست االن تاج  ینداره ...خانم من هرچ یاز ادم ها گند کار ی...مثل بعض مونهی....مثل گل م: خانم من مثل فرشته پاکه  مهران
  کنمیعوضش نم ایسر منه با دن

 

  یزنیم هیخاله : ممنون خوب کنا شوهر

 

 ...درسته خاله خانم  قتهیحق ستین هی: کنا مهران

 

 .....که اگه رازش فاش بشه  یوااا دی: رنگش پر خاله

 

 

 

  دیرو همراه اقا جواد د یت و خانم عالدر امد ...برگش یبهش زد ...که صدا یپوزخند دیخاله اش رو د یدگی: که رنگ پر مهران

 

 : سالم  نینازن

 

 : سالم  جواد

 

 باهمه ب سمت تخت سحر رفت ... یو سرهنگ رفتن بعد سالم احوال پرس یو مهران ب طرف خانم عال یمیاقا مق حاج

 

 زمیعز ی: دخترم خوب نینازن

 

 : سالم خاله ..سالم عمو...ممنون خوبم  سحر

 

 گذشت  ریماهت دخترم ...خداروشکر بخ ی: سالم ب رو جواد

 

 هستن .... یک نای: خاله جون ا دیشد و پرس نینگ کی: نزدخاله

 

 هست  یهست که سحر اونجا بزرگ شده ....اقا جواد هم همسرشه که سرهنگ اگاه یموسسه ا ریمد ی: خانم عال نینگ

 

 : چه جالب خاله

 

و  یسحر بمونه ...بعد خداحافظ شیزمان کوتاه خاله پ نیسر تا خونه بره و برگرده تو ا یمالقات تموم شد قرارشد مهران  وقت
 سحر شد ... کیها ....مهران نزد یرفتن مالقات

 

  زمیباشه عز شتیپ امیزود م رمیدوش بگ ی: خانم گلم ...من برم  مهران

 

 : بمون خونه استراحت کن  سحر

 

 باشه  گردمیمن کنار تو ارامش دارم زود برم باال انداخت و گفت..نووچ ی: ابرو مهران

 

 : باشه برو ...مراقب باش  سحر
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 ب چشمممم ی: ا مهران

 

 یسحر نشسته بود متوجه خال رو کیکه ب سحر زده بودن کم کم خوابش برد و خاله که نزد یرفتن مهران با ارام بخش بعد
 نبود ... یخبر یاز نشان یسحر رو کنار زد ول یدست سحر شد ...بلند شد و خال رو نگاه کرد و روسر

 

 

 

 *  یراو

 

لباس ها  دنیسحر افتاد که چقدر با د ادی دنیبا سحر ب خونه رفت بعد دوش گرفتن موقع لباس پوش یبعد خداحافظ مهران
داد  کیکمد بزرگ و ش یگرفت زنگ زد ب دوستش سفارش  ممیتصم یکمد نداشت ناراحت  نکهیا یخوشحال شده بود  برا

اماده  عیب لب زد سر یفکر لبخند نی....با ا صشیبده قبل ترخ جامسحر ان یبرا یاساس دیخر یگرفت  میسحر و بعد تصم یبرا
از  یخداحافظ یامد و ب اتاق رفت...خاله مهران با  مارستانیمهران ب ب نکهیحرکت کرد .....بعد ا مارستانیشد و ب طرف ب

رفت و بعد  یخانم عال اتاقرفت و ب طرف  کردیدر انجا کار م یکه خانم عال یرف موسسه اب ط یان میتصم یاونجا رفت ...در 
 زدن و ورد ب اتاق ....

 

 افتاده ... یشما....اتفاق دی: خوب نینازن

 

 خودمون بمونه  نیفعال ب خوامیفقط م یزحمت براتون دارم خانم عال یمن  تشی: واقع خاله

 

 در خدمت هستم  دیی: حتما ....بفرما نینازن

 

 روزگار  نیدارم از ا ی...چون دل پر دیدار دنیحوصله شن ی: واال داستان طوالن خاله

 

 دیی: حتما بفرما نینازن

 

که همسرم رو اونطرف  ارمیبودم ....عاشق شدم ...رفتم سر چشمه که اب ب بایدختر جون و ز یکه  شیساله پ ۵۲: حدود  خاله
توجه ب طرف خونه رفتم  یخواص خودم رو داشتم اون روز گذشت و من ب ییبایمنم ز پیخوش ت اریبس یجون شهر ی دمیها د

...شب شد منتظر خواهرم بودم ..مادر مهران عروس  نمشیدوباره بب داشتماون جون بود دوست  شیچشمم و دلم پ نکهیبا ا
امدن خواهرم گفت که همراه خودشون مهمان دارن  نکهیخونه ما ...بعد ا انیخان محل بود اون شب قرار بود با همسرش ب

..خواهرم ما رو  نطوریتعجب کردم اونم هم پیاون پسر خوش ت دنیو ب سمت سالن رفتم باد ختمیاماده کردم ر ییچا ی...وقت
 رنقدیخانواده ثروتمند و با اصل و نصب ..دردسرت ندم ا یکرد متوجه شدم که دوست شوهر خواهرمه ..پسر  یب هم معرف

 یحرف از خوشحال نیا دنیکرد ...من با شن یکه بالخره منو از شوهر خواهرم خواستگار میزد دیهمو د یواشکیامد و رفت و 
 خواهرم متوجه شد منم ب او عالقه دارم  کهب لب اوردم  یلبخند

نبودن و ب اجبار تو مراسم  یوصلت راز نیخانواده همسرم به ا نکهیبا ا دیما زودتر ب سرانجام رس یپدرم حرف زد و کارها با
 شرکت کردن

 

 

 

  دییب طرف خاله گرفت وبفرما ی: دستمال نینازن

 

 : دستمال رو برداشت و ادامه داد... خاله

مادرو خواهرش ب خونه ما باز  ییپا نکهیما خوب اخه خانواده اش رفت و اماد نداشتن تا ا یمراسم تا چند ماه زندگ بعد
...مادرش هم  زدی....بدتر از همه کتکم م گشتیناجور م ییخونه با زنا ومدیما جهنم شد شوهرم مست م یشد..بعد اون زندگ
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منو  نمیکنار شوهرم بش زاشتی..نمگفتیچشم من ب اون عروسم م ییشوهرم لقمه گرفت ...جلو یخواهر زاده خودش رو برا
 روز داشتم  یگذشت  یسال کی یزنن ...شوهرم با دختر خالش راحت بتونن حرف ب دیکشیکارگر ب کار م یمثل 

خشکم زد ...شوهر من با دختر خالش  دمیکه د یزیبا چ یرفتم ول رونیمادر شوهرم از اشپز خونه ب ییبا صدا کردمیدم م ییچا
صحنه  نیبهم زدو رفت ...اون منو صده کرده بود که ا یرو سرم خراب شد مادرشوهرم پوزخند ایدر حال لب گرفتن بودن ..دن

شب شوهرم مست امد  یبود  شونیعقد و عروس یکه مادرشوهرم دنبال کارها دبو دهیرس ییکارشون ب جا گهید نمیو ببر
وقت اون شب  چیکاش ه یاسرار کردم دست از سرم برنداشت کار خودش رو کرد ...که ا یخونه و تو حال خودش نبود هرچ

برن ...منم  هیسفر ب ترک یگرفتن قبل عقد  می...بعد اون ماجرا شوهرم و دختر خالش تصم کردمیباهاش رابطه برقرار نم
 ی...اونجا بود که متوجه شدم بله باردار هستم ....تمام ماجرا یزندگ یرفتم خونه خواهرم اخه اوناهم امده بودن شهر برا

منم خونه خواهرم موندم و  رانیبرنگشت ا گهینشد شوهرم د یخواهرم گفتم خواستم بچه رو سقط کنم ول یرو برا میزندگ
 اوردم ایدختر ب دن یکردم .... مانیهمون جا زا

 

 

 

  دییب طرف خاله گرفت وبفرما ی: دستمال نینازن

 

 : دستمال رو برداشت و ادامه داد... خاله

رو خواهرش ب خونه ما باز ماد ییپا نکهیما خوب اخه خانواده اش رفت و اماد نداشتن تا ا یمراسم تا چند ماه زندگ بعد
...مادرش هم  زدی....بدتر از همه کتکم م گشتیناجور م ییخونه با زنا ومدیما جهنم شد شوهرم مست م یشد..بعد اون زندگ

منو  نمیکنار شوهرم بش زاشتی..نمگفتیچشم من ب اون عروسم م ییشوهرم لقمه گرفت ...جلو یخواهر زاده خودش رو برا
 روز داشتم  یگذشت  یسال کی یشوهرم با دختر خالش راحت بتونن حرف بزنن ... دیکشیکارگر ب کار م یمثل 

خشکم زد ...شوهر من با دختر خالش  دمیکه د یزیبا چ یرفتم ول رونیمادر شوهرم از اشپز خونه ب ییبا صدا کردمیدم م ییچا
صحنه  نیبهم زدو رفت ...اون منو صده کرده بود که ا یرو سرم خراب شد مادرشوهرم پوزخند ایدر حال لب گرفتن بودن ..دن

شب شوهرم مست امد  یبود  شونیعقد و عروس یکه مادرشوهرم دنبال کارها دبو دهیرس ییکارشون ب جا گهید نمیرو بب
وقت اون شب  چیکاش ه یاسرار کردم دست از سرم برنداشت کار خودش رو کرد ...که ا یخونه و تو حال خودش نبود هرچ

برن ...منم  هیسفر ب ترک یگرفتن قبل عقد  می...بعد اون ماجرا شوهرم و دختر خالش تصم کردمیهاش رابطه برقرار نمبا
 ی...اونجا بود که متوجه شدم بله باردار هستم ....تمام ماجرا یزندگ یرفتم خونه خواهرم اخه اوناهم امده بودن شهر برا

منم خونه خواهرم موندم و  رانیبرنگشت ا گهینشد شوهرم د یسقط کنم ول خواهرم گفتم خواستم بچه رو یرو برا میزندگ
 اوردم ایدختر ب دن یکردم .... مانیهمون جا زا

 

 

 

شوهرم و  یکارها ای دمیدیاون بچه رو م یبدم ...وقت ریبهش ش ای نمشی..حاضر نبودم بب بایدختر تپل و ز ی - خاله
ب بچه  یلیامدن بچه خ ایسخت بود برام مهران چون تنها بود با ب دن یلی...خ فتادمیکه سرم اورده بودن م یمادرشوهرم بالها
روز که خواهرم و شوهر خواهرم خونه نبودن بچه رو برداشتم و  ی.... کردیم شسرش بود نگاه ییبال کسرهیوابسته شده بود 

 زدم  رونیاز خونه ب

 گرفته بودم که بزارمش موسسه  مییتصم

اهلل ..اول  یامده بود ب گردنش انداخته بود  ایبچه ب دن یپالک خواهرم وقت ینکنه  داشیپ یر که کسموسسه دو یب  رفتم
شدم بچه رو پشت در موسسه گذاشتم خودم با فاصله نگاه کردم تا بالخره  مونیخواستم پالک رو از گردنش باز کنم بعد پش

 یبدون بچه .....هرچ یجمع برگشتم خونه ول الیرو ب داخل موسسه برد با خ چهنگهبان موسسه موقع رفتن متوجه بچه شد و ب
داغون شده بودم کم کم خوب شدم ب کمک خواهرم و شوهرش ...خانواده همسرم ب  یلیگفتم مرد ...خ دنیدر مورد بچه پرس

گفتم که بچه رو بردم  اهرمخوکه خوب شدم ب  یمرده رفتن که رفتن.....بعد مدت دنیفهم یوقت یبچه ول یدنبالم امدن برا
ب پدرش گفتم  یشب وقت دهیما رو شن یمهران تمام حرف ها نکهیغافل از ا میزدیکه ما حرف م یموسسه گذاشتم زمان

 ب اثر من همه  یدهنمون باز موند ول

ار خواهرم و با من حرف نزد و با من خوب نشد ب اسر گهیمهران د یخود بچه رو مرده فرض کردن ...ول الیشدن ودر خ ساکت
 تو محل   شیمامان شیفرستادنش پ یقسم ها اون ساکت شد ...چند وقت

دنبال همسرم تو بد  هیرفتم ترک دمیجنگ مینجات زندگ ی....منم ب کمک شوهر خواهرم برانزنه  یکم قانعش کردن تا حرف کم
بال سرم  ایدن گرفتیلش فقط ازش پول مخدا مست بود ..دختر خا شهینفر که هم ی اشیمشروب خوره ع یافتاده بود  یمنجالب

ب هوش امدم متوجه  یشدم وقت هوشیمنو زد... زد ...که ب نقدریها ا یریاز درگ یکیامد تا تونستم دوباره درستش کنم ...تو 
دوباره مادر شدن پرررر...جرات  یارزو یعنی... شمیوقت مادر نم چیه گهیکه ب بدنم وارد شده د یشدم در اثر ضربه ها

چند روز  نکهیکنم ...تا ا دایپ ینخ سرنتونستم  یامدم ول رانیاز بچه بزنم که موسسه است و نمرده چند بار ا ینداشتم حرف
خال رو دستش منو بدجور تو فکر برد ...اخه دختر منم  دمشید یمتوجه شدم مهران ازدواج کرده وقت رانیامدم ا شیپ

 از پالک نبود ... یکه گردنش رو نگاه کردم خبر یوقت یبود از خواهرم ...ول یرو دستش داشت ارث یخال نیهمچ
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 سحر دختر شماست  یکنی: شما فکر م نینازن

 

 خوب پالک گردنش نبود شک کردم  ی: اره ...ول خاله

 

ما هنوز  یول میتا موقع رفتن بهشون بد شهیم یگانیکه همراهشون هست با یتمام لوازم انی: بچه ها که ب موسسه م نینازن
بهتون تا پس فردا خبر  ردمیگیها م لهیمن فردا دنبال وس یهنوز ...ول نجایا ومدهیچون ن میلوازم سحر رو بهش بد مینتونست

 حتمااا.. دمیم

 

  شهیم کیبرم هوا داره تار گهی...من با اجازه د ی: ممنون مررس خاله

 

 : بسالمت  نینازن

 

 یبود که چ دهیبود ..همسرش چند بار ازش پرس ریب طرف خونه رفت بدجور ذهنش درگ یاز خانم عال یعد خداحافظ...ب خاله
 ... ستین یزیچ گفتیاون همش م یشده ول

 

 

سحر  یبرا لهیلباس و وس یکل نیبشه مهران ب کمک نگ صیبود و فردا قرار بود ترخ یبستر مارستانیبود که ب یچند روز سحر
داشت  یبزرگ زیسحر سورپرا ینداشت فعال سحر رو ب خونه ببره تا کارهاش رو انجام بده ..برا میتصم یبودن ..ول دهیخر

ساعته خودش رو ب انجا  کیاماده شد و  عیکه ب موسسه بره ...خاله سر اوخواستبا خاله تماس گرفت و از  ی...صبح خانم عال
 ق شد وارد اتا یرساند بعد در زدن و اجازه خانم عال

 

 ما  یبا زحمت ها ی: سالم خانم عال خاله

 

 .. دینیبش دییبفرما یچه زحمت کنمی: سالم خانم ..خواهش م نینازن

 

 خاله گذاشت و گفت ... ییجلو یپاکت

 

 گرفتم  یگانیلوازم سحر از با نی: ا نینازن

 

 شد .. ریپالک اهلل اشک از چشمانش سراز دنیکرد و باد یلرزون بسته رو خال ی: با دستها خاله

 

 : خودشه .... خاله

 

 : با سکوت تماشاگر بود  نینازن

 

 رو با خودم ببرم  نایا تونمی: من م خاله

 

  رمیسحر بدم و امضا بگ لیتحو دیداره ...با تیمن مسئول ی: ن شرمنده برا نینازن

 

 من با اجازه برم  دی: باشه ...ممنون که کمکم کرد خاله
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  دیبگ دیخوایم ی: االن ب همسرتون و سحر چ نینازن

 

 ...با اجازه  دونمینم یچی...ه دونمی: نم خاله

 

 : بسالمت  نینازن

 

 ... دهیرس مارستانیب ب یتو فکر بود که متوجه نشد ک نقدریاز موسسه خارج شد ا ی....وقتخاله

 

 

 

 یول مارستانیخالش امده باز ب نکهینکنه ...مهران متعجب از ا هیخودش رو گرفت که گر ییجلو یلیخ دیرس مارستانیب ب یوقت
حرکت کردن ...قرار شده بود تا کامل  یمیمق ییمهران ب همراه سحر و خالش ب طرف خونه اقا صیترخ یحرف نزد بعد کارها

 یمیمق یساعت ب عمارت اقا می..بعد نداشت . یبزرگ زیسحر سورپرا یبرا نمهرا نکهیخوب شدن سحر اونجا بمونن ..و ا
استراحت بردن ...خاله تمام مدت  یاتاق برا کیسر سحر دود کردن سحر ب  یکردن گوسفند و اسپند باال یبعد قربان دنیرس

دکتر صحبت کرده بود تو  یبا  قتچند و نینبود ...تو ا یاصال راز تیوضع نی...مهران از ا دیچرخیمثل پروانه دور سر سحر م
و منتظر جواب بود  شگاهیبرده بود ازما یان ا ید یسحر و مسواک همسرش رو برا یاز موها کردیم یکه از سحر پرستار یانزم

که  رفتیقربون صدقه سحر م نقدریمهران ا دادیخودش رو انجام م ی...سحر کم کم حالش بهتر شد و ب کمک مهران کارها
 کیاماده بود و نزد زیبود کم کم همه چ زیسورپرا یمدت مهران دنبال کارها نی...تو ا کردیبغض م یکم توجه نیرسحر با کوچکت

 ..... زیب اعالم سورپرا

کم کم اماده  دیخودش بود حاال با یکه خاله حدس زده بود سحر دختر واقع یزیامد و درست همون چ یان ا ید شیازما جواب
 کنه... فیشوهرش و بعد سحر تعر یو تمام داستان رو برا شدیم

 سحر خجالت  یاز رو نیچند وقته نگ نیا

 یخوشحال کردن سحر هر کار یو نظر دادن برا دیخر یتو کارها کمک مهران بود ..برا یول رفتیو اصال اون طرف ها نم دیکشیم
و اسرار مهران که سحر تنهاست ..خونه  یسحر رفت با خجالت و هزار بدبخت دنیکه سحر حاللش کنه ..بعد چند وقت ب د کردیم

 ب سمت اتاق  یرفت و بعد از احوال پرس یقیحاج اقا م

 حرکت کرد بعد از زدن چند ضربه ب در و کسب اجازه از سحر وارد اتاق شد و سالم کرد .... سحر

 

 انداخت با خجالت ب سحر نگاه کرد  نیی: سالم ....سرش رو پا نینگ

 

 ییمعلومه چند وقته کجا یوفا خوب ی: سالم بسحر

 

 تو چشمت نگاه کنم ...بخدا مجبور شدم ..... شدیروم نم ی: اشک گوشه چشمش رو پاک کرد و گفت : از شرمندگ نینگ

 

 ... یسیقراره همون جا وا ینیبش یخوای....نم کنمی....حرفش رو هم نزن درکت مسسسی: هسحر

 

 ران وارد اتاق شد و گفت ...و خنده مه یشوخ یکنار سحر نشست و بعد کل نینگ بعد

 

 خنده ات کل خونه رو برداشته .... ییصدا ی...خانم دی: به به خانم ما هم خند مهران

 

  دی: از خجالت گوشه لبش رو گاز گرفته و اهسته گفت ...ببخشسحر

 

 ... زمیخنده هات بخند عز ی..خواهش ....دوم : چرا ببخشم .....سوم : من فدا نکهی: اول ا مهران

 

  دیاگه من مزاحم هستم بگ گمی: اهوووووممم...م نینگ
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خانمم باشم مزاحم ...بعد طرف سحر رفت اون رو در  شیپ قهیزودتر شرت رو کم کن بزار چند دق یدونیخودت م ی: وقت مهران
 به گونه سحر زد... یو بوسه ا دیاغوش کش

 

 مهران زشته ... ی: اسحر

 

 که تو رو نبوسم  رمیجلو خودم رو بگ تونمی...مزاحم شده منم نم رونیب رهیدخترست که نم نی: زشت ا مهران

 

 ... گمیم کی...سحر جان تبر یکال نابود شد گمیم تیهمه راه رو .....مهران جااان تسل نیا رهیم ی: اووووو ک نینگ

 

 : چررراااا... سحر

 

 دختر یکه مهران رو ب زانو در اورد یهست یکس نی: تو اول نینگ

 

 

 

 .. دهیدختره ترش رونی: پاشو برو ب مهران

 

 شد .. ریاز چشمش سراز یانداخت و اشک نییمراسم عقدمه .....بعد سرش رو پا گهی: هفته د نینگ

 

  یکنیم هی....چرا گر زمیعز ی: بسالمتسحر

 

 هست .... یگفت ...طرف ک نی: با اخم ب نگ مهران

 

 بابا.... قی: رف نینگ

 

  شهیم ی: پس سروش چ مهران

 

 نداد... تی: بابا رضا نینگ

 

 ... کنمی: پاشو برو خودم درستش ممهران

 

 از اتاق خارج شد ... ی: سرش رو تکون داد بعد خداحافظ نینگ

 

 : مهران ..سحر

 

 : جون دل مهران مهران

 

 شده ... ی...چ وردمی: از حرفتون سر در ن سحر
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  زتیسورپرا یبرا ینکن عشقمممم....اماده هست ری: ذهنت رو درگ مهران

 

  گهی...بگو چه خبره د ی: اوووف چند وقته ما رو کشت سحر

 

 تا برات بگم  نییپا می...پاشو خوشگلم بر رهی: خدانکنه دشمنت بم مهران

 

 : چشممسحر

 

 لباس خوب بپوش شوهرخاله هست  یگوشه لب سحر زد ....پاشو تا کار دستت ندادم  یبالااا و بوسه ا ی: ب مهران

 

 ا مهران ....: واااسحر

 

 افتاااددد گهیکس د چیاونم ن ه نمیخانم رو بب یها ییبایفقط من حق دارم ز ی: وااا نداره تو مال من مهران

 

 : باشه بابا داد نزن  سحر

 

 کنم  کاریخانمم خوب چ دی: ببخش مهران

 نگاهت کنه  یندارم کس دوست

 

رژقرمز ب لبم زدم و رو ب مهران گفتم من  یمژه هام زدم و  ب ملیر یلباس مناسب  ی دنی....بعد پوش می: باشه تسل سحر
 حاضرم ...

 

و جلو رفت  دیسرش رو بلند کرد و نگاهش ب رژ قرمز سحر افتاد اخم هاش رو تو هم کش یوقت ی...ول می: باشه بر مهران
 رژ رو پاک کن زود نی....سحر ا

 

 دوسش دارم  خوااامیمهران نم ی: ا سحر

 

  کنمیخودم پاک م ایپاک کن  ای:  مهران

 

  کنمی: نووووچ پاک نمسحر

 

 حرکت .... یب طرف سحر برداشت و تو  ی....قدم یخانم ی: باشه خودت خواست مهران

 

 

 

لب سحر گذاشته و  یحرکت لبهاش رو رو یب طرف سحر برداشت و تو  ی....قدم یخانم یخودت خواست ی: باشه خانم مهران
ب بعد تو  نینفس کم اوردن از سحر فاصله گرفت ...هوووومممم خوش مزه بوداز ا یوقت زدیم سحر رو مک یبالذت لب ها

 ب سحر زد ... یرژ بزن ...بعد چشمک نیاز ا ییتنها

 

 زد ...مهرررررراااااان  غیج دید نهیخودش رو تو ا ی: برگشت وقت سحر
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 مهران  زی: جان مهران عز مهران

 

  یکرد کاریچ نی: بب سحر

 

دستمال ب طرف سحر  یکرد و  زیرو تم شیلبها ستادیا نهیا یمن گفتم که خودت پاک کن ...رو ب رو ی: خودت مقصر مهران
  یگررریهم ج شیتو بدون ارا یگرفت پاک کن خانم

 

 ... نییکرد و بعد با هم رفتن طبقه پا زی: با حرص دستمال رو از مهران گرفت لبهاش رو تم سحر

 

 سالم خاله : سالم باباجون ... سحر

 

  یبابا : سالم دختر گلم خوب حاج

 

 ی: بهترم مرس سحر

 

  زمیعز ی: خوب خاله

 

 : ممنون خاله جون  سحر

 

 رو گفتم که کمکم کنه  زیبا حاج اقا حرف زدم همه چ شدیرو سرم خراب م ایخاله دن گفتیسحر بهم م ی: وقت خاله

 

 افتاده  ی: بابا جان اتفاق مهران

 

  یچه اتفاق زمیاقا : ن عز حاج

 

 اخه  دی: بدجور تو فکر هست مهران

 

  گمیمسئله هست بعد بهتون م ی ستین یزیاقا : چ حاج

 

 ... هیچ زمیمنم بگم سورپرا دی: خوووب بزار مهران

 

 نمیخوب بگو بب گمیکار دارم سرم شلوغه بعد بهتون م یگیچند وقته فقط م میاقا : بگو ما مشتاق هست حاج

 

 

 

 ... ی....خوب خانم گلم اماده هست: خوب  مهران

 

 من خوبم  گهیخونه د می: بگو زودتر ..بعد بر سحر

 

  می: خونه مگه االن تو لونه هست مهران
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 خونه خودمون  میبر گهینکن د تیاذ ی: اسحر

 

 خونه  میری..انشااهلل اخر هفته م یتونیباال انداخت و گفت ..نووووچ ...فعال نم ی: ابرو مهران

 

 .. میهست نجایماهه ا کیداره ..ما االن  ی: وااا چه فرق سحر

 

 حاال بگم  یزاریهم سرش ..م گهیهفته د ی:  مهران

 

 : پوووف بگو  سحر

 

  نمی: من دوست دارم تو تو لباس عروس بب مهران

 

 یییی: چسحر

 

  رمیبگ یعروس خوامی: م مهران

 

  یکنیم یاقا: مهران شوخ حاج

 

 ایحسرت بخوره .. گهید یی...دوست ندارم دو فردا نمی..دوست دارم زنم رو تو لباس عروس بب هیچ ی: نه بابا جان شوخ مهران
 ب سحر زد  یلباس عروس ...بعد چشمک یهمه کارها رو هم دادم ..حت بیخودم حسرت بخورم ...ترت

 

  خوامینم یمن شرط کردم عروس ی: ب روش اخم کرد و گفت : ول سحر

 

 : اون مال اون موقع بود خانمم انمهر

 

همه ب چشم ترحم نگاهش کنن و  نکهیا یجشن بود ..چون ارزوش بود لباس عروس بپوشه ...ول نیب ا یقلبا راز نکهیبا ا سحر
 بود  زاریمسخره اش کنن ب

 

 .... خوامی: من نمسحر

 

 : اخه چراا مهران

 

 هم هست  یا گهید یکردن من راه ها کیکوچ ی: براسحر

 

 سحر  یگیم ی: چ مهران

 

هستم  یدختر پرورشگاه یمسخره ام کنن ...من  نکهیاز ا زارمی: دوست ندارم همه ب چشمم ترحم بهم نگاه کنن ...ب سحر
 که دختره خودش رو چسبند ب اقااااا بخاطر اموالش ... شهیپشتم م یکس رو ندارم ...ب نظرت چه حرفا چیه

 

 کنمیچپ نگاه کنه ...هرکس باشه نابودش م ایب زنم حرف بزنه  یباشم کس: غلط کردن ...مگه من مرده  مهران
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فکر  نیفاتحه خودشون رو بخونن ......هرگز ا دیبزنن با یحرف ایب تو چپ نگاه کنن  نمیباشه فقط بب ی: برام فرق نداره ک مهران
از سالن خارج شد  تی...بعد با عصبان ی..عشقم. یخوردت کنم ....خورد شدن تو خورد شدن منه ...تو زنم خوامیرو نکن که من م

 رفت  اطیو ب ح

 

گفت...ب راه رفته مهران نگاه  یرو الک یکی نی..باورش سخت بود ...من عشقشم ..ن ا کردی: با تعجب ب مهران نگاه مسحر
 حاج بابا برگشتم  ییکه با صدا کردمیم

 

  زارهیبابا : سحر بابا جان برو دنبالش ...باهاش حرف بزن ....مطمعن باش تنهات نم حاج

 

که مهران دستش رو  کردیدستش نگاه م یحرف کنار مهران نشست و ب انگشت ها یرفت ...ب اطیبعد حرف بابا ب طرف ح سحر
 سحر حلقه کردو ب خودش فشردش  یدور شانه ها

 

 ... ستمین رتیغ یو ب...من نامرد  ی: سحر خانم مهران

 

 منوهم ... طینداشتم ...فقط شرا یمنظور دی: ببخشسحر

 

 لب سحر گذاشت و اجازه حرف زدن ب سحر نداد .... ی...انگشتش رو روسسسی: ه مهران

 

 ... می....برو حاضر بشو بر یخودت بخر قهیحلقه هم ب سل یدوست دارم  یهردوتامون ول یبرا دمی: من حلقه خر مهران

 

 ... زهی: هههوووممم..چسحر

 

 خانممم هی: چ مهران

 

 : لباس عروسسحر

 

 ... شهینم زهیسورپرا گهی: او ..او...اون د مهران

 

  شهی: مگه مسحر

 

 : اره ...حاال بدو اماده بشو خانم  مهران

 

 و  دنیسحر خر قهیجواهر ب سل سیسرو یحلقه و  یرفتم ... یاماده شدن سحر و مهران ب طرف طال فروش بعد

 ... دیرس یروز عروس نکهیچند روز هم ب سرعت برق و باد گذشت تا ا نیخوردم و بعد امدن خونه .....ا رونیشام ب و
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  ی...هنوز دوش نگرفت شگاهیارا یبر دیشد با رید ی....خانم گهیشو د داری: سحر ب مهران

 

  ادی: مهران تو رو خدا خوابم م سحر

 

 خوب  یجااا یببرمت  خوامیفردا م گهیو دقربونت بشم پاش ی: اله مهران

 

  یدیب بچه دوساله ابنبات م ی: دارسحر

 

  گهیکنم خوب پاااشو د کاریو گفت ...چ دیبلند خند ی: با صدا مهران

 

 ...یکنیغر غر م نقدری: باشه بابا ....ا سحر

تخت نشسته  یمهران رو دیکه د رونیداد امد ب تیکردن خودش ...بالخره رضا زیساعت تم کیبرداشت و رفت حمام بعد  حوله
 منتظر سحر 

 

 امروز عجله کن  ی: سحر جان من  مهران

 

 رفتن .... شگاهیو با مهران بطرف ارا دی....تند تند لباس پوش شمی: چشم االن زود اماده مسحر

 

 ...نجااای: مهرران چرا اسحر

 

  یکارش عال شگرشی: ارا مهران

 

 عقربه  شیزبونش هم مثل ن ی: بله کارش عال سحر

 

 دنبالت  امیب تو حرف بزنن ...برو زود اماده بشو م کننیم خودی: برو خانمم....ب مهران

 

به  شگریخانم ارا شیو رفتن مهران سحر ب طرف سالن رفت بعد در زدن و ورد ب سالن ...برخالف دفع پ یخدا حافظ بعد
دست ب کار شده موهاش رو رنگ کرد و صورتش رو اصالح کرد و ابروهاش رو برداشت ...واقعا  عیاستقبالش امد ...بعد سر

بود که از  دهیموهام رو کش نقدریکار کرد بعد هم موهام ا شمیرو ارا وسالهناز شده بود ...بعد اون د یلیکرد و خ رییچهرش تغ
پف دار  یلباس دکلته با دامن یبوددد  بایاوردن ...واقعا ز ...بعد تموم شدن موهام ..لباس عروس و تاج سرم روزدمیم غیدرد ج

  یشد یبعد تموم شدن کارش دست ب کمر گفت : عااال شگری...ارا شهیخدا باور نم ی...کفش هام چقدر نازن ..وااا

 

 هست  بااایچهرم ز یاصل نهی: ممنون هرچند زمسحر

 

شنل و برداشتن  دنیسحر گفتم داماد امده ...سحر بعد پوشو رفت همون موقع ب  دیچشم غره راهش رو کش یبا  شگریارا
شده  بایقربون صدقه مهران رفت واقعا ز ی..تو دلش کل دیمهران رو د یو تشکر از همه از سالن خلرج شد....سحر وقت فیک

 بود ...

 

سحر دهنم از  دنیمنتظر بودم که با لند کردن سرم و د شگاهیدر ارا یی...با دسته گل جلو مهیامروز عروس شهی: باورم نم مهران
 نیها سوار ماش یمسخره باز نجوریوا لمیباز مونده بود ...سحر من مثل ماه شده بوووددد....بعد گرفتن ف ییبایهمه ز نیا

در حال  هوا میب سمت باغ حرکت کرد یهم باغ...وقت هیگرفتن عکس ...بعد اتل یراب میحرکت کرد هیو ب طرف اتل میشد
 شدن بود .... کیتار
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همه جلودم باغ منتظربودن اول   میکردم به سمت باغ رفت شیسحرم بازکردم دستش گرفتم همرا یشدم در برا ادهیپ نیازماش
 اومد جلو سحربغل گرفت  نیازهمه نگ

 

 خوشحالم  یلیخ سحرمبارکه：نینگ

 

 ممنونم：سحر

 

 وعاشق یاقامهران بلخره ادم شد و：نینگ

 

  یکرد یزبون بازتوبلبل：من

 

 به تو ومدهیکردم ن فمیتعر：نینگ

 

 

 رفت حاج بابا میکردم رفت یا خنده

 

 دیسحرخواشت خم شه نزاشت سرسحربوس دمیدستشوبوس

 

 نهیبیتگ پسرشوم یداره عروس نجاسیمطنعم مادرتم ا دمیپسرمود ینمردم عروس واقعاخوشحالم：یحاج

 

 من بود یازچشمام اومد زود پام کردم مادرم ارزوش عروس یمادرم اشک ادیبا

 

 

 یخوب مهران：سحر

 

 اره فداتشم  _

 

 عروس داماد گاهیباهم جا دستموگرفت

 ومدهیتعجب بود چرا خاله ن برام

 

 کنهیم هیگر دمیکرد تعجب کرده بود ازپشت.د هوبغلیخاله اومد سحر دمید قهیبعدچنددق

 

 دخترگلم یبش خوشبخت：خاله

 

 خاله  ممنون：سحر

 

 بخصوص سحر  نیهموداشته باش یمبارک هوا مهران：خاله
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 تکون دادم ازما فاصله گرفت یسر

 

 ستین یجور هیامروز  خاله：سحر

 

 

 امیمن برم .االن م دونمینم_

 برم سحردستموگرفت بلندشدم

 

 کجا：سحر

 

 زود امیم_

 

 

 دمیگرفتم رفتم طرف توالت که شن ازسحرفاصله

 ستین یچراازطرف عروس کس_

 

 نوگرفتهیا یجور یکسه موندم چ یدخترب_

 

 

 

  نیزدیحرفو م نیکه ا یشدن رفتم طرف اون دومرد یکس اونم به سحرمن عصب یب باحرف

 قدم رفت عقب هی یکیگرفتم اون  یکی هیقی

 

 به کس به زن من ها یگفت یبه ک_

 

 کردیبودفقط نگام م ساکت

 

  یگفت یباتوام به ک_

 

 دیااا اقامهران ببخش_

 

 ول کردم انگشت اشارنو طرفش گرفتم قشوی

 

 داشته باش مفت بخوره پشش زرم بزنه  ینداره چ یکس ازبهیمن هستم ن یکس وقت یب یگیدفع اخره به زن من م_

 رفت برم توالت  ادمیکردم رفتم طرف سحرکلن  ینگاه

 

 یچراعصب مهران：سحر

 

 خانمم ستین یچیه_
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 میخونه شد یاهشب بودو بلخره تموم شد ر ازدهی ساعت

 

 

 

 باغ شدم و گفتم  ییبایمحو ز میدیب باغ رس که

 

 چقدر قشنگه ... نجایا ی: وااااسحر

 

 : ن ب اندازه خانم من ...خانم من قشنگتره ... مهران

 

 ....ب دستم زد  یانداختم که مهران دستم رو گرفت و بوسه ا نییسرم رو پا دمی: خجالت کشسحر

 

 .. ییییبرم من اله میالت: قربون خانم خجمهران

 

 خدا نکنه .... ی: ا سحر

 

سحر باز کردم دستش رو گرفتم و شانه ب شانه  یو برا نیشدم و درماش ادهیپ نی....از ماش دیبرادر هم رس لمی: خوب فمهران
 جلو ما.... دیپر نی..نگ کردنیو دست و سوت ما رو همراه م غیهمه با ج میهم وارد تاالر شد

 

 زن خودم بشو مهران رو ولش کن  ای...ب یشد یگرریسحررر عجب ج ی: واااا نینگ

 

 ....بعد عمررااا سحرم رو بدم ب تو ...ندادن اخه  ادی: بچه تو سالم کردن  مهران

 

  دمیخندیم نای: من فقط ب کل کل ا سحر

 

 ..دیفتیراه ب یمیمق یبابا اقا یبردار : ا لمیف

 

 ... زارهیه وراج مدختر نیمگه ا دی: ببخش مهران

 

 مهران زشته  ی: ا سحر

 

 زشت شده  نیا ی...من موندم اون پسر عاشق چ ینیبیم یی: اره خدا مهران

 

  می...بر ووونهی: د سحر

 

 .... مینشست میرفت میکرد ییبا تمام مهمان ها سالم و خوش امدگو نکهیا بعد

 

 .. دیخوشبخت بش شااهللیقربونتون بشم ...ا یمنو در اغوش گرفت اله هی: خاله امد طرفمون و با گر سحر
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 : بعد رفتن خاله رو ب مهران گفتم ...وااا خاله جون چش بود ...سحر

 

  امیواال ...سحر من برم زود م دونمی: نم مهران

 

 : کجااا...منو تنها نزار سحر

 

 

 کنم  هیکه خودم رو تخل یجا ی رمی: نگران نباش م مهران

 

 ادب  ی: ب سحر

 

 عشقممم یتنها نباش شتیپ ادیم نی: با خنده گفتم االن نگ مهران

 

 ینکرد سی: برو تا خودت رو خ سحر

 

 .... سی....بعد رفتم سمت سرو میکردم گفتم ...داشت ی: خنده بلند مهران

 

  ستین یاول : حسن جان چرا از خانواده عروس کس مرد

 

 رو نداره  یکس یدختره پرورشگاه گنی: واال م حسن

 

 اورده  یعرس پرورشگاه یمیاول : حاج مق مرد

 

  گنیم نطوری: اره ا حسن

 

پدر و مادر  یب یب دمیکه من د ی...وگرنه اون مهران نایاخه ....حتما دختره خودش رو انداخته ب ا یاول : من موندم چطور مرد
 رهیگیرو نم

 

اگه جلوشون  دونستمی...م زدنیر سحر حرف ممتوجه حسن قصاب و اون مرد شدم که پشت س سی: موقع رفتن ب سرو مهران
 ...ب طرف حسن رفتم  شهیبدتر م رمیرو نگ

 

 زونیها خودش رو او یو مثل بعض یکنیپاکه که فکرشون نم نقدریتا منو داره ....ا ستیکس و کار ن ی: حسن اقا زن من ب مهران
پشت سر زن من  ی...دفع بعد هرکس کنمیبرخورد م ینطوریا یدفع هم مهمون من هست نی....زن من گله ....ا کنهیمردم نم

...و راهم  یهم بگو ...در ضمن تو بهتر مراقب دختر خودت باش هیب بق نوی...ا ونهرو بخ شیفاتح خودش و زندگ دیحرف بزن با
 سحر... شیرو گرفتم رفتم پ

 

 : مهران  سحر

 

 : جانم  مهران

 

  یهست ی: چرا عصب سحر
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  میبرقص میخانم گلم ...بر یچی: ه مهران

 

 کفش ها  نیمن سخته با ا ی: برا سحر

 

 عشقممم رمیگیخودم دستت رو م ای: ب مهران

 

شروع شد ...همه رفتن کنار فقط منو  کیو رمانت میمال یلیاهنگ خ یکه  میرقص رفت یب دست مهران ب وسط سالن برا دست
رو بهش گفتم رو کتفم گذاشت کمرش و گرفتم و اروم شروع  گشیدست سحر رو ب دستم و دست د ی میسحر وسط بود

 سحر چسبندم و گفتم ... یشانیپرو ب  میشانیب حرکت کردن ...المپ ها خاموش شدن و پ میکرد

 

اب تو دلت تکون بخوره ...من دوست دارم مادر بچه  زارمی...نم میباهم شروع کن یعال یزندگ ی.... یبخشی: سحر منو م مهران
 مثل تو باشه ... یه اهام فرشت

 

 مهران ....فقط .. دمتیوقته بخش یلی: خسحر

 

 ... ی: فقط چ مهران

 

 : پشتم باش تنهام نزار  سحر

 

 ...چون عاشقتم  تونمی: بخوام هم نم مهران

 

ب خودش  حرف لبخند ب لبم امد ...و خودم رو تو بغل مهران جا دادم ...مهران دستش رو تنگ کرد و منو نیا دنی: با شن سحر
...خجالت زده لب  اهللی...عروس داماد رو ببوس  ااهللیفشرد ...اهنگ تموم شد و همه با هم داد زدن داماد عروس رو ببوس 

 که مهران گفت .. دمیگز

 

  یدی...اگه منو بخش یمنو ببوس یخوای: نم مهران

 

 : زشته مهران خجالت بکش  سحر

 

و سوت و کل زدن ما رو  غیسحر قرار دادم که افراد سالن با ج یلبها ی...اروم لبهام رو رو نی: خجالت چرا خوب زنم بب مهران
 همراه کردن ...

 

...که لبخند ب لبم امد ..بعد تموم شدن مجلس با  زهیریسرمون م یاز سقف برگ گل رُز رو دمید میاز هم جدا شد ی: وقتسحر
با سرعت باال  قهی..که بعد چند دق میهمه جون بودن ب طرف خونه ما راه افتادکه  نیو با چند تا ماش میکرد یمهمان ها خدا حافظ

 بود  یچه کار نیزشته ا اان..مهرررا میو رفت چندیهمه رو پ

 

 ولشون موندنیتا صبح م ومدنیم نایخانم اگه ا هی: زشت چ مهران

 

 میشدم و دستم رو گرفت و ب سمت خونه رفت ادهیشد ..کمکم کرد پ ادیرو پارک کرد و پ نیخونه ماش میدیرس ی...وقت سحر
واقعااا  نجایشده بود ا بایخونه رو عوض کرده بود چقدر ز لیتمام وسا شدیدر خونه رو باز کرد رفتم داخل باورم نم ی...وقت

پر بود از در رو باز کرد با تعجب ب کمد بزرگ لباس که  یبرد وقت می...ب سمت اتاق ها رفتم مهران منو اول ب سمت اتاق قبل
 با تعجب ب مهران نگاه کردم گفت ... رهیو کفش و غ فیزنانه ک یلباس ها
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 ... ینیبیرو م نجایا ییایاون طرف بعد م میبر ایخانم خوشگل خودم حاال ب یکمد برا ی نمی: ا مهران

 

 شدی...باورم نم یق قشنگمن عجب اتا یییخدا ی: چشممم...بامهران ب طرف اتاق خواب مشترکمون رفتم در باز شد واااا سحر
 یو گفت هرکار دی...گردنم رو بوس یمهران مرررس یعال یبگم کمه ...مهران از پشت بغلم کرد خانمم خوشت امده ...وااا یهرچ

 یبر گردن و لب ها زیر یاروم منو ب سمت تخت برد و با اجازه گرفتن از من و بوسه ها ومارتو انجام بدم کمه خانم من .. یبرا
 سفر  میبر دیشد ......خانم من بخواب که فردا با یکیشدم جسم من ن روحم با مهران  یکیمن با مهران 

 

 : کجا اقااا سحر

 

 : ماه عسل خانم شماللل مهران

 

 ...ب خواب رفتم . میدر اغوش مرد زندگ میلب ها دنیبوس بعد

 

 

[Forwarded from Unknown] 

 فتم ...وااا خاله جون چش بود ...: بعد رفتن خاله رو ب مهران گسحر

 

  امیواال ...سحر من برم زود م دونمی: نم مهران

 

 : کجااا...منو تنها نزار سحر

 

 

 کنم  هیکه خودم رو تخل یجا ی رمی: نگران نباش م مهران

 

 ادب  ی: ب سحر

 

 عشقممم یتنها نباش شتیپ ادیم نی: با خنده گفتم االن نگ مهران

 

 ینکرد سی: برو تا خودت رو خ سحر

 

 .... سی....بعد رفتم سمت سرو میکردم گفتم ...داشت ی: خنده بلند مهران

 

  ستین یاول : حسن جان چرا از خانواده عروس کس مرد

 

 رو نداره  یکس یدختره پرورشگاه گنی: واال م حسن

 

 اورده  یعرس پرورشگاه یمیاول : حاج مق مرد

 

  گنیم نطوری: اره ا حسن
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پدر و مادر  یب یب دمیکه من د ی...وگرنه اون مهران نایاخه ....حتما دختره خودش رو انداخته ب ا یاول : من موندم چطور مرد
 رهیگیرو نم

 

اگه جلوشون  دونستمی...م زدنیمتوجه حسن قصاب و اون مرد شدم که پشت سر سحر حرف م سی: موقع رفتن ب سرو مهران
 طرف حسن رفتم ...ب  شهیبدتر م رمیرو نگ

 

 زونیها خودش رو او یو مثل بعض یکنیپاکه که فکرشون نم نقدریتا منو داره ....ا ستیکس و کار ن ی: حسن اقا زن من ب مهران
پشت سر زن من  ی...دفع بعد هرکس کنمیبرخورد م ینطوریا یدفع هم مهمون من هست نی....زن من گله ....ا کنهیمردم نم

...و راهم  یهم بگو ...در ضمن تو بهتر مراقب دختر خودت باش هیب بق نوی...ا ونهرو بخ شیفاتح خودش و زندگ دیحرف بزن با
 سحر... شیرو گرفتم رفتم پ

 

 : مهران  سحر

 

 : جانم  مهران

 

  یهست ی: چرا عصب سحر

 

  میبرقص میخانم گلم ...بر یچی: ه مهران

 

 کفش ها  نیمن سخته با ا ی: برا سحر

 

 عشقممم رمیگیخودم دستت رو م ای: ب مهران

 

شروع شد ...همه رفتن کنار فقط منو  کیو رمانت میمال یلیاهنگ خ یکه  میرقص رفت یب دست مهران ب وسط سالن برا دست
رو بهش گفتم رو کتفم گذاشت کمرش و گرفتم و اروم شروع  گشیدست سحر رو ب دستم و دست د ی میسحر وسط بود

 سحر چسبندم و گفتم ... یشانیپرو ب  میشانیب حرکت کردن ...المپ ها خاموش شدن و پ میکرد

 

اب تو دلت تکون بخوره ...من دوست دارم مادر بچه  زارمی...نم میباهم شروع کن یعال یزندگ ی.... یبخشی: سحر منو م مهران
 مثل تو باشه ... یهام فرشته ا

 

 ط ..مهران ....فق دمتیوقته بخش یلی: خسحر

 

 ... ی: فقط چ مهران

 

 : پشتم باش تنهام نزار  سحر

 

 ...چون عاشقتم  تونمی: بخوام هم نم مهران

 

حرف لبخند ب لبم امد ...و خودم رو تو بغل مهران جا دادم ...مهران دستش رو تنگ کرد و منو ب خودش  نیا دنی: با شن سحر
...خجالت زده لب  اهللی...عروس داماد رو ببوس  ااهللیوس رو ببوس فشرد ...اهنگ تموم شد و همه با هم داد زدن داماد عر

 که مهران گفت .. دمیگز

 

  یدی...اگه منو بخش یمنو ببوس یخوای: نم مهران
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 : زشته مهران خجالت بکش  سحر

 

و سوت و کل زدن ما رو  غیسحر قرار دادم که افراد سالن با ج یلبها ی...اروم لبهام رو رو نی: خجالت چرا خوب زنم بب مهران
 همراه کردن ...

 

...که لبخند ب لبم امد ..بعد تموم شدن مجلس با  زهیریسرمون م یاز سقف برگ گل رُز رو دمید میاز هم جدا شد ی: وقتسحر
رعت باال با س قهی..که بعد چند دق میکه همه جون بودن ب طرف خونه ما راه افتاد نیو با چند تا ماش میکرد یمهمان ها خدا حافظ

 بود  یچه کار نیزشته ا اان..مهرررا میو رفت چندیهمه رو پ

 

 ولشون موندنیتا صبح م ومدنیم نایخانم اگه ا هی: زشت چ مهران

 

 میشدم و دستم رو گرفت و ب سمت خونه رفت ادهیشد ..کمکم کرد پ ادیرو پارک کرد و پ نیخونه ماش میدیرس ی...وقت سحر
واقعااا  نجایشده بود ا بایخونه رو عوض کرده بود چقدر ز لیتمام وسا شدیرد رفتم داخل باورم نمدر خونه رو باز ک ی...وقت

در رو باز کرد با تعجب ب کمد بزرگ لباس که پر بود از  یبرد وقت می...ب سمت اتاق ها رفتم مهران منو اول ب سمت اتاق قبل
 با تعجب ب مهران نگاه کردم گفت ... رهیو کفش و غ فیزنانه ک یلباس ها

 

 ... ینیبیرو م نجایا ییایاون طرف بعد م میبر ایخانم خوشگل خودم حاال ب یکمد برا ی نمی: ا مهران

 

 شدی...باورم نم یمن عجب اتاق قشنگ یییخدا ی: چشممم...بامهران ب طرف اتاق خواب مشترکمون رفتم در باز شد واااا سحر
 یو گفت هرکار دی...گردنم رو بوس یمهران مرررس یعال یران از پشت بغلم کرد خانمم خوشت امده ...وااابگم کمه ...مه یهرچ

 یبر گردن و لب ها زیر یاروم منو ب سمت تخت برد و با اجازه گرفتن از من و بوسه ها ومارتو انجام بدم کمه خانم من .. یبرا
 سفر  میبر دیشد ......خانم من بخواب که فردا با یکیشدم جسم من ن روحم با مهران  یکیمن با مهران 

 

 : کجا اقااا سحر

 

 : ماه عسل خانم شماللل مهران

 

 ...ب خواب رفتم . میدر اغوش مرد زندگ میلب ها دنیبوس بعد

 

 

  انیپا

 دوم هم داره فصل


