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 به نام آنکه خلقت ازاوست... 

 نام رمان:مگه من دل ندارم؟ 

 یژانر:عاشقانه،اجتماع

 قسمت اول  #

 پارت اول#

 

اومدم .مثل بچه ها سر پنجه هامو به   ن ییپا یتنگ و طوالن ی واز راه پله ها رون ی هم مثل هرروز زودتراز آموزشگاه زدم ب امروز

:مهربد  گفتمی ومنم بهش م کرد یکارو م نی هم شدمیرد م  ابونیمهربدم افتادم،بچه معصومم هروقت از کنار خ ادیو دمیکشیم  وارید

 هااااا؟؟؟ کنهیسرپنجه هاتو زخم م واریرو د مانینکن پسرم س  یمامان

 :چشم  گفتیو آروم م ع یمط اونم

 پسرم  نیآفر-

 م یرفت  یو باهم م ذاشتیستاشو تو دستام مد بعدش 

 کنه یزهره نفس نفس زنون نگام م دمیرومو برگردوندم د ی وقت د یمنو به سرعت از پشت کش  یک ی هویفکرا بودم که  نیتوهم

http://www.romankade.com/
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 شده؟  ی زیجانم زهره جان؟؟چ-

 آخه دختر حواست کجاست؟  یجاگذاشت تو ی.گوش یصدف؟؟؟بازکه تو هپروت بود -زهره

از   یکیمن تو  یاطی.آموزشگاه خرونی راهرو زدم ب  کیرو از دستش گرفتم و پله هارو گز کردمو ازدر کوچ ی تشکر گوش  هیبا

انداختم و مثل هرروز راه   نییآژانس بود.سرمو پا رش یساختمون که ز ه یدوم  ی معروف و شلوغ شهربود تو طبقه  یابونهایخ

خوب فکر کنم،به گذشته،به مشکالتم،به خانوادم وبه عشقم مهرداد   شد یباعث م ی رو ادهیکردم.پ یط  اده یپ آموزشگاه تا خونه رو 

از شوهرمو   مییو درد جدا د یآرزوهام که به باد رفتن وبه خانوادم که از هم پاش  ی برا تونستم یمهربد و راحت م  میزندگ یوهمه  

 .خواستمی نم نویو من ا د یکشیزجر م نام اشکام و توهم بود دنی ا د .آخه تو خونه مامان بزمیبچم فکر کنم و راحت اشک بر

.همه روز کارم   دمیکردم و رس   یرو ط  یا قه ی مسافت چهل و پنج دق نی چطور ا دم یتو فکر بودم که نفهم  نقد یطبق معمول ا بازم

و   تیو وباهر ب کردمیم  یپل مو یو آهنگ گوش   زاشتمیهامو تو گوشم م ی اومدن ازآموزشگاه هندزفر رونیبود به محض ب نیهم

  گه یکه دم در خونمونم.د شدمیوقت متوجه م  ه یو  کردمیرفتم و خاطراتمو مرور میمحبوبم به گذشتم م ی مصرع اشعارخواننده 

 خواننده و آهنگاش بودم .  ن یمعتاد ا  ییجورای

خونه و کفشامو در آوردم و تودستام گرفت و تو   یرود شدم و بعدشم وارد در و اط یخودم در خونه رو باز کردم و وارد ح د یکل با

 جا دادم و از همون دم در شروع کردم مامانو صدا زدن.  یجاکفش

 ماماااااان؟ماماااااان؟-

که تو صداتو   ه؟؟؟؟بازی چ-گفت  ستادویاومد دم در آشپزخونه ا کردیهمونطور که داشت دستاشو با حوله آشپزخونه خشک م مامان

 توسرت صدف؟؟؟؟  یانداخت

 سالم....حال مادر ما چطوره؟؟-

 ی نباش  زم،خستهیسالم،خوبم عز-مامان

 خسته هم بود؟  شهیغذامگه م ی عطر خوشبو نیا دن ییشما و بو دنیسالمت باشد...باد-گفتم  رفتمیکه به سمت اتاقم م   همونطور

 ده یورپر  یدختره   زی نرزبون  نقدمیا،ایدستاتو بشور و لباستو عوض کن ب-مامان

 ....  گهید نیاحساس نباش  یغذاتون تا سر کوچه اومده.....ب گم؟عطریباشه مادر....مگه دروغ م-

 باورودم به اتاقم نتونستم بشنوم.  گهیگفت که د ی لب ر یز ی زیچ ه ی مامان



 مگه من دل ندارم

4 
 

نشسته و داره با   یراحت  یرو  ون یزی مامان جلو تلو دمیلباس و شستن دست و صورتم به طرف آشپزخونه رفتم که د ض یتعو بعداز

 .  نهیمورد عالقشو بب یالهایتا طبق معمول هرشب سر کنهی م  نییکنترل شبکه ارو باال پا

هم تو دستم گرفتم وباهم شروع به خوردن    ی کی زویواسه مامان گذاشتم جلوش رو م  یکیو  ششیو رفتم پ  ختمیر ییدوتا چا  منم

 می شام بخور ادویاز کالس ب د یتا مروار م یو منتظر شد  م یکرد

@romaneshirin 

 

 قسمت اول:پارت دوم  #

  ه یبهم بگه که دو دله انگار   یزی چ خوادیمامان نگرانه و م  کردم یاحساس م ی هراز گاه ونیزیو نگاه کردن تلو یی خوردن چا موقع 

  شناختمیو استرس رو م   ی دل نگران  نیوا دونستم یومنم که اخالقشو م  کردیپا و اون پا م نیا ی تو نگاهش بود و ه  یاسترس 

ازش حرف بکشم دوست نداشتم  د یمروار  ومدنیبهش انداختم بهتر بود تا ن ی وطوالن قیعم هنداره برام....نگا  ی خبرخوب دمی،فهم

رو   تونستیونم زاشتیم  ریهمه رو درساش تاث نایناراحت کننده زده بشه و جو اروم خونه خراب بشه و ا یحرفها د یجلو مروار

 . بودنمادرو خواهر نیهم م ییاالن تنها دارا کردم یم د ی کاربایدرساش تمرکز کنه چ

صدف جان  -به من شدولباشو با زبونش تر کردو گفت ره یمنو خبهش زل زدم برگشت سمت  قه ی چنددق د یفهم  یوقت مامان

  خوردهی باهاش حرف بزنم که منم  کمیحال نداره وازم خواست تاپشت تلفن  کمیمامان؟؟؟امروز مادر مهرداد زنگ زدوگفت مهربد  

 ه نزاشتم ادامه بد  گهیباهاش صحبت کردم.........د

  یخونشونو گرفتم بعداز خوردن چندتا بوق صدا ی سوندم وشماره ر یحرف مامان چطور خودمو به گوش  نیبا ا دونمینم

 . د یچیپ یمادرمهرداد تو گوش 

 الو؟؟؟ -مهرداد مادر

 با مهربد حرف بزنم؟؟؟  تونمیالو،سالم،صدفم..م-

 حالش بد بود،مهرداد اومدو بردش دکتر.  کمیمهربد  -مکث کردو ادامه داد  یمهرداد کم مادر

راه   مارستانیو به سمت ب دمیکردن با هزار خواهش و التماس آدرس گرفتم و لباسمو پوش  دنیشروع به بار ی اشکام ک دمینفهم

ه،سرشو به  مهرداد تو راهرو نشست دم یکه د  دم یبه سمت اورژانس دو یافتادم،راه که نه فکر کنم پرواز کردم.باهزار خواهش از نگهبان

انداختم و تو   یبسته و صورتش نگاه یو به چشما ستادم یجلوش روبروش ا دمیرس  ی داده،چشماشو بسته. وقت ه یپشتش تک وارید

که االن بسته بودن و چقد عطرش حالمو خوب   ییمرد بودم چقدوابسته بودم به چشما نیچقد عاشق ا ااااا؟منیخدا-دلم گفتم
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  م یبود یمادوتا خط مواز  گهید  نهیهم یاجبار اج مال من نبود عاقبت ازدو اتیخصوص نیازا چکدومی ه گهید ی االن چ ی ول  کردیم

 .....  م یباهم داشت ک یکوچ ی تالق ه یکه فقط 

پرستار  ی پرستار به خودم اومدم و به سمتش نگاه کردم مهرداد هم با صدا ی به مهرداد بودم که با صدا رهیچقدخ دونمینم

منو روبروش   ی ا هی بود که اصال حضور چند ثان یچشماش بسته بود تو چه فکر  یوقت دونم یچشماشو باز کرداول به من زل زد نم

پاشدو پشت سر من اومد  و   یلبه سمت پرستار رفتم و مهردادهم از رو صند  نزل زدن به هم  م ی متوجه نشده بود بعد کم

 . می پرستار قرار گرفت یروبرو 

 ن؟ یپسر بچه هست نیشما پدرو مادر ا-منو مهرداد چرخوندو گفت نینگاهشو ب پرستار

 اره - م یمهرداد باهم گفت منو

 . کنهی م ی قرار یب  یلیو خاطر جمع بشه آخه خ  ششیپ یبهتره بر  زنهیشمارو صدا م-به من انداخت و گفت ینگاه پرستار

  نیا ی!!!!چقد بچم الغرو زردو زار شده طااااا؟؟؟یمهردادو کنار زدم و رفتم باال سر مهربد.....خدا ی چجور دونم یحرف پرستار نم نیباا

 شده؟؟!!!  ف یبچم چقد الغرو نح نمشیکه مهرداد اجازه نداد اصال بب یمدت

جونش به گوشم   ی ب یبهم انداخت و صدا ی حال یب نگاه از سر  هی کم باز کردو   یلیدستاشو تو دستام گرفتم چشماشو خ ی وقت

 بعداز چند ماه...  د یرس 

صداش   دنیو با شن  کنهیداشتم اون قلبم بودو من تازه انگار داره خونم پمپاژ م ازین  کیموجود کوچ  نیخدا؟؟؟من چقد به ا یا

 ...گرفتیقلب مردم تازه داشت تپش م 

 ؟؟؟ی تو مامان خودم  ینم؟مامانیب یواب مبازم دارم خ ای؟؟ییمامان؟.....مامان صدف تو-مهربد 

  دادمیکوچولوشو فشار م یحرف بزنم فقط دستها تونستم یکرده بودلبام به هم قفل شده بودو نم سیکه اشکام تمام صورتمو خ  من

 .........شتیاره منم و اومدم پ ی عنیکه   زدمیبوسه بهشون م زی و اروم و ر

@romaneshirin 

 

 رمان مگه من دل ندارم؟ #

 قسمت اول  #

 پارت سوم  #
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قطره اشک ازکنارچشمش سر خورد و   ک یرمقشو بهم دوخت و  یکرد ونگاه ب شتربازیجونشو ب  یب  یاون چشما کم یکارم  نیباا

بلند زار   یکنم وبا صدا  هی نتونستم توسکوت گر گه ید  می موجود زندگ نیصحنه از با ارزش تر  نیا دنیسرش با د  ری افتاد رو بالشت ز

بتونم تو   د یبعداز سه ماه تو بغلم فشردمش تا شا فشوی شده بود تو بغلم گرفتم وبدن نح ازدم و مهربدم رو که اونم بامن هم صد 

کارم دوباره اونو به خودم   ن یروزاز گوشت و پوست و استخوونم اونو بوجود آوردم با ا  هی بتوونم همونطور که  د یخودم حلش کنم،شا

وبه   میبازشدن در اتاق ازهم جدا شد  یکه با صدا  می بود الح نیچقد توهم دونمیعذاب نکشه.نم م یاز دور نقد ی ابرگردونمش تا 

و تب مهربد  ی ماریپرستار که در مورد عالئم ب هی و ی جو گندم یمرد با موها   هی مهرداد همراه با  دمیکه د  میطرف در برگشت

مهربد رو   ی هادست  دادیپرستار گوش م ی شدن و به سمت مهربد اومدن دکترهمونطور که به حرفها دادواردیم ح یواسشون توض

که مهربد هم مثل   د یکارا ازش چندتا سوال هم پرس  نیانجام ا نیگرفت و تو چشماشو چراغ زدو نگاه کردو درجه گذاشت و درح

 اروم و معقول جوابشو داد.  شهیهم

 ن؟؟یکنیم ی شما جدا از پسرتون زندگ نکهیمثل ا-آخر دکترروشو سمت من کردو گفت در

 بله.....چطور مگه؟؟ -

 ن؟ ید یرو ند  گهیچندوقته که همد -دکتر

  دادو یاجازه رو نم ن ی...البته مدرش اشهیم یسه ماه بایتقر - به مهرداد انداختم و دوباره رو به دکترگفتم نمویحرفش نگاه غمگ  نیباا

 خوره ی و به درسش لطمه م شه یدوهوا م  گفتیم

  نییمادرش تبش پا دنیبوده و با د  یپسرتون تبش عصب-حرفم دکتر نگاهشو از من گرفت و به مهرداد انداخت و گفت نیا بعداز

 کنه؟؟یم  یهنوز قطع نشده...پسرتون با شما زندگ ی اومده ول

 مادرو خواهرم....  شیپگذاشتمش  نیهم  ی برا اد یاز پسش برب تونهینه....همسرم بارداره و نم-مهرداد

 نداره؟؟؟ دنشویآخر هفته ها هم مادرش اجازه د یحت -دکتر

نزد فقط از مهرداد   یحرف  گهینگفت.دکترهم د یز یانداخت و چ نییتوصورتش معلوم بودسرشو پا یآثارشرمندگ  گهیکه د  مهرداد

  دنیبمونم تا اگه صبح تبش کامال قطع شدمرخصش کنه.دکتر بعدازبوس  مارستانیمهربد تو ب شی خواست تا من امشب رو پ

 .میتا همراهش بره ودوباره ما تنها شد   خواستمهربد به همراه پرستاررفتن واز مهرداد  یشونیپ

خوش   زجونیعز ؟؟؟خونهیمهربد مامان- دمیباهاش حرف بزنم و پرس   کمیدونستم وگفتم  متیمنم فرصت رو غن  بعدازرفتنشون

 گذره؟؟ یم

اصال حوصله    زجون یتنهام،عز  یلیاصالاااا....اونجا خ-سوخت و گفت گرمیکه ج   د یآه کش ه یکه انگار زخماش سرباز کرده بودن  بچم

  گه یهمش م نمیبب ایشبکه پو زارهیکم کن،اصال نم  ونوی زیتلو ینکن،صدا ی ساکت باش ورجه وورجه نکن،باز گهینداره همش م
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برم و   اطیتو ح  زاره یجون نم م،عمهیحوصله ندار گنیو م کنن یدعوام م  نیتو درسهام کمکم کن گمیم م،بهشون یاخبار گوش کن

  ام یبکن ب یکار ه یو ساکت بودن خسته شدم  یی بخدا ازتنها ی شکنینکن گلدونامو م ی و دوچرخه سوار  یتوپ باز   گهیکنم م یباز

بد شده معلمم   ی لی،درسهام خ نیدار وس منو د خوام،شمایم  دویخاله مروار خوامیمامان جونو م خوامیخودت من تو رو م شیپ

مدرسه که    یتهایو فعال ی حل کنم کاردست تونم ینم ییاز درسهامو تنها ی آخه بعض شم یباشه شاگرد اول نم ینجور یگفته اگه ا

 .....  ه یهمش خراب کار نایا گه ی.....اصال عمه مهرانه حوصله نداره میچیه

پرستار اومدو تو سرمش دارو   قه ی کردم بعد چند دق هی و گر دمشیدوباره تو بغلم کش کردم یرد و دلش هق هق مد  نیکه ازا من

  ی چشم رو هم گذاشتن سرمو رو ه یاز  غی من در ی پاک و معصوم خوابش برد ول یفرشته   ه یکردو رفت و مهربدم مثل   قیتزر

که به فکر کردن   ی و غرق در مرور خاطرات گذشتم شدم.همون گذشته ا م مهربد رو تو دستام گرفت یتخت گذاشتم و دستها

 ...کرد یآرومم م امرورش یعادت بود  ای دونم ینم داد یمثل قبل آزارم نم گه ید  هامیبدبخت یادآور یبهش عادت کرده بودم 

@romaneshirin 

 

 رمان مگه من دل ندارم؟ #

 قسمت دوم  #

 پارت اول#

عمر   هی که  ی خونه داره و اما پدرم،پدر  کتره،مادرم یسال ازم کوچ6 بایکه تقر د یخواهر دارم که اسمش مروار هی صدف، من اسم

 نفر پنبه شد..... هی  یفکر  یو ب  ی و در آخرهمش بانادون د ی سیو ر د یسید،ریزحمت کش

و آبرو جمع کردتو محلمون   ختیهاش ر  هی رو تو ر اه یعمر خاک تخته س  ه یکرد یم س یتدر یهنرستان بودو معمار ه یمعلم  پدرم

 و نجابت معروف بود......  ی و چشم پاک ی بود به امانت دار کی شهر کوچ ه یکه 

بودن و منو خواهرم هم به طبع ازشون عشق   گهیو عاشق همد   کردنیم ی شمال بودن و تو مازندران زندگ یمادرم هردوبچه   پدرو

  ی تو جمع خودمون چهارنفر لوس و ننر ناز ناز یکردنمون گذشته بود ول  ی از بچگ  گهید  نکهیبا وجود ا میگرفت یم اد یو محبت رو 

 .  م یبود

 سرو گوش تکون خوردنام.  هایهام بود و بقول بعض  طنتی بودم و تو دوران بلوغ.تازه شروع ش  ییسال دوم راهنما من

و    یطونیش   ی  ه یجمه بود که مثل خودم پادوست داشتم که اسمش ن   ه یو  کردم یم  طنتیش  ی و راه رفت و برگشت کل  تومدرسه

 بود....  هامیزبون دراز
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 تو ما،  ر ییتغ یکم یاز  غی اما در می کردیوبا اومدن خانواده ها و گرفتن تعهد حلش م م یدادیدسته گل به آب م ه ی تو مدرسه   هرروز

ساختمان  یشرکت مهندس  ه ی بعداز ظهر به   فتیش  رفت یصبح که به هنرستان م فتی بود که عالوه بر ش  یچند وقت ه ی پدرم

پدرم با حرفاش   ی ول  میپوش یو م م یخوریکمتر م  اریبه خودت فشار ن گفتینبود و م ی اولش مادرم راض ی واسه نقشه کش  رفتیم

  هی زیفکر جه د یبا گه ید  یکنه،چندصبایکفاف نم ی شدن و پول معلم زرگدخترام ب گه ید- گفت  یکه م  کرد یقانعش م شه یمثل هم

 ؟؟؟ یگ یم نو یهم نمیاونوقت هم بب  میواسشون باش 

خوشحال بود که ماهم   نقد یاومد خونه و ا  ی نیریجعبه ش  ه یشب پدر با   هی ماه که  بهشتی ارد ی عنیبود  یل یسال تحص یآخرا  گهید

و   ی نیریش  دنیخر ل یآوردو دل ییسربه سرمون گذاشت مامان واسمون چا یکل  نکه ی.بعداز امی پدر سرذوق اومده بود یاز خوشحال

شهر ازم    یبسازو بفروشها نیاز بزرگتر ی کینون و آب دار داشتم  شنهادیپ هی امروز -که پدرم گفت  د یپرس  شویخوشحال نهمهیا

اون برج رو به   یدو واحداز آپارتمانها  خوادی م شه یم اد یز ی لیدستمزدم که خ ی برج دوقلوش نقشه بکشم که بجا ی خواسته واسه 

چندتا مهندس   ی من با همکار  یرو به سرپرست شهرک  هی  یبود قراره بعد ساختن برج نقشه    یمن بده....در ضمن اگه از کارم راض

 .... یآخر خوشبخت یعنی نیو ا  کنه یشهرکش م یکه اونجاهم منو جزء سهامدارها  میبکش

  ز یتمام ر خواستیمادرم ول کن نبود و م ی ول  میمشغول خوردن شد  م یبود دهینفهم ی ادیز ز یپدرم چ یکه از حرفها  د یمروار منو

  ی آورد ول کن نبود و پدرم هم در کمال خونسرد یرو در نم هی قض ی ته و تو یرو بدونه وتا حساب شنهادش یآمار اون سهامدار و پ

 ..... دادیجوابشو م

و   طون یقبول شدم درسته که ش  یو منم مثل هرسال با نمرات عال د یچند وقت که خرداد هم اومدو امتحانات ماهم از راه رس  بعدا

 بود.....  یدرسم هم عال  شییخدا یبودم ول  گوش یباز

رس کم  مطمئن هستم که تو د ی ول  طونهیش  کم یدرسته دختربابا -و گفت د یبوس  دمو یکارناممو دست بابام دادم صورت سف ی وقت

سوزوندن   شی و آت طنت یدور ش   د یبه بعد با نیکه ازا  نهیواونم ا ی بد  یقول  هی به من  د یبا ی.....ولدهیم لم یتحو ی و نمرات عال  زارهینم

از مادرت الگو   د یبابا !!!!مادرت چقد ساکت و مظلومه تو هم با نی.....ببیباش  نیبا وقارو مت انمخ هی مثل  د یو با  یهارو خط بکش

  زدهیحرفا......درسته که فقط س  نیمدرسه واسه تعهد و ا ام یب میکه بخوا ستیدر شان تو ن  گهید  یو خانم وار رفتار کن یریبگ 

ازش   یکه کس  ستین تو نچو یو در شان خانم  ینشون بد  رگتر بز شهیدرشته باعث م  کلتیقدو ه  کم یچون  یچهارده سالته ول 

 نظر کن ....باشه بابا جان؟؟؟؟ د یتجد  کمی باشه...پس تو رفتارت  یشاک

  کلمیهم سن و ساالم ه ی  ه یمن طبق سنم و بعق گه یباشه سرمو تکون دادم و باخودم فکر کردم که پدرم راست م  یبه معن منم

کردم به حرف پدرم گوش کنم و   یاسم درست نبود پس سعبودم پس واقعا رفتار جلف و سبک و دهی دوبرابر بود و به بلوغ هم رس 

 خانمانه تر رفتار کنم 

@romaneshirin 
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 رمان مگه من دل ندارم؟ #

 قسمت دوم  #

 پارت دوم #

موندم اونجاهم   شش یو بخور و بخواب گذشت. چندروزم رفتم خونه مادرجونم و پ  حیماه تابستون مثل هرسال با مسافرت و تفر سه

 .... ارمیبوجود ب رییتو کارام تغ یکردم حساب ی سع یتیو هم شخص ی ا قهیگرفتم .هم سل اد یاز مادرجونم  ز یچ یکل

  یل یو خ  میکارا بود ن یدوخت و دوز  و ا دویمدرسه بودو ما سخت در تب و تاب خر ک ینزد گهیبرگشتن از خونه مادرجون د بعداز

 ...ییسوم ابتدا د یو نروار  رفتمیم یی من به کالس سوم راهنما  میهم ذوق داشت

  د یو با نیکنی .فردا اتاقاتونو خوب مرتب م م یدخترا مافرداشب مهمون دار- گفت د یشب موقع خوردن شام مامان رو به منو مروار هی

 ن یبه منم تو کارام کمک کن

هستن  ی ک-  دمیو بعدش من رومو سمت مامان کردمو پرس   مینگاه به هم کرد هی  د یتموم شدن حرفش منو مروار بعداز

 مهمونامون؟ 

 صاحب کار پدرم(وخانوادش   یی جورای)صاحب برج دوقلو ویمهندس فرج ی آقا-مامان

 واسه خواب.  میصحبت کردن و بعدشام هم رفت نایا دویدر مورد خر  کم یمامان و بابا  ی ول  م ینزد یحرف  گه یما د بعد 

.بعداز ناهارم هرکدوم  زدیبرق م ی زیو تا وقت ناهار خونه از تم نیتو تمام کارها کمکش کرد د یمادرم منو مروار یطبق گفته   صبح

.چون تابستون روزها  میاز مهمون شد  یی رایاده از پذ و آم  میچرت کوتاه دوش گرفت  ه یبه اتاقامون و بعد   میواسه استراحت رفت

 . دنیقه مهمونا از راه رس یدق 8:30ساعت با یتره تقر یطوالن

زن خوش پوش   هی و   کیمرد ش   هی بابام درو باز کرد اول  ی که وقت می ماهمه واسه استقبال ازشون به دم در رفت  فونیزدن ا بعداز

و   کیجوون ش  هی و پشت سرشون  م یکرد ی باهاشون سالم و احوالپرس  د یاول بابا و مامان و منو مروار بیوارد شدن و به ترت 

وارد شدن   کتریبزرگترو کوچ کمی د یباشه و بعدشم دوتا دختر همسن من شا شتهسال سن دا25،26  خوردیکه بهش م  پیخوشت

  شونیخب جناب ارجمند ا-کردن بچه هاش اول گفت  ی شروع کرد معرف یفرج  یوآقا   میکرد یبا اوناهم سالم و احوالپرس  یو کل 

  ی و بابا هم شروع کرد مارو معرف خانموبا دست به پسرشون اشاره کرد، پسرم مهرداد و دخترام مهرانه و مهناز ن یمه زمیهمسر عز

به   ینگاه یفرج  ی بعد آقا کمیدختر کوچ  د یو مروارکردن به مامان اشاره کردو گفت خانم بنده ستاره خانم و صدف دختر بزگم 

 د؟یجناب ارجمند؟؟ستاره و صدف و مروار  یراه انداخت  ایشما در-انداخت و گفت
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وهمشونو سمت   مید یحرف بابا همه خند  نی؟؟؟بعدایباشه جناب فرج تونه یم ی قشنگ تر چ ایاز در-کردو گفت   یخنده ا بابا

 واسه نشستن..... م یکرد  ییراهنما ون یزی و تلو یراحت

و    میبه جمعشون اضافه شد  نیکرد شونییرایپذ  یحساب نکهیو بعداز ا ییرایو بساط پذ   ینیریسراغ شربت و ش  می مامان هم رفت منو

 .... مینشست

  م یشد یباهم جور م م یزنونه و ما دختراهم داشت ی زهایجور سر گرم حرف زدن بودن باباها در مورد کارو مامانا در مورد چ هی  همه

گوشه و کنارکه ازطرف بزرگترها   یحرفها  ی چقد خشک بود بعداز کم ی جذاب نیپسر چقد سرد مغروربود در ع ن یوسط ا نیا ی ول

وبهمون   م یو بعداز شام هم مامان نزاشت ظرفهارو بشور  مید یسفره روچ م یشام رفت دنیشواسه ک  د یزده سد منو مامان و مروار

هامون تو    وه ی وم  میخوش گذروند  ی دخترانه خودمون کل ی ایو تو دن م ید یخند  میگفت  یتو اتاقمون و ماهم کل م یکرد بر شنهادیپ

 .  م یاتاقمون خورد

واسه آخرهفته ازمون قول گرفت که   یوخانم فرج  م یآخرشب شده بود که عزم رفتن کردن و ماهم تا دم در بدرقشون کرد گهید

 که نگو......  میکردیم ی ذوق ه یو  میقول و قرار خوشحال شد  نیازا ی ل یو ما دخترا خ م یبه باغشون تا شب اونجا بمون میباهم بر

@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 دوم _قسمت#

 سوم_پارت#

  ی ول  میخوش گذروند  یازشهر بود وباهم حساب رونیکه ب می به باغشون رفت ی فرج ی و ما به اتفاق خانواده   د یهفته از راه رس  آخر

  یجور  هی  نکهیا ا ی دنییپایمنو م  یادیبود انگار ز یخاص جوریخانواده رو خودم بودم که  نیا یاون روز تا غروب من متوجه نگاه ها

تمام    یاز نگاههاشون داشتم ول یاسترس خاص ه یبود که منم انگار روشون حساس شده بودم و  یمدام تحت نظرم داشتن هرچ

تا   ی فرج ی پسر خانواده   یول  م یکرد یو خوشگذرون  طنت یباهم ش  یل یتر رفتار کنم دخترا خ بود که امروز خانمانه نیبرا میسع

بود سکوت و خشک   یهرچ  ینبود ول ی با مابود راض نکه یااز  ایبود  ی نجور ی کال ا  دونمیگره خوردشو باز نکرد نم ی غروب ابروها

 .نشستیم  یبه دل هر دختر  ش یعال پیجذاب و ت ی  افه یدر عوضش ق ی ول  بردیآدمو سر م   یبودنش حوصله  

بزرگ   یاز رستورانها ی کیو شام رو تو  می پاسخ مثبت داد ی فرج ی آقا شنهادیخونه که به پ م یبر میخواست  حیتفر ی بعداز کل گهید

تر و   نیسنگ   کرده بودم که تو رستوران  مویتمام سع ی کرده بود ول میخانواده استرس  نیا یبازم نگاها ی ول  میشهر مهمونشون شد 

 تر برخورد کنم.  نیمت
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 . مید یو خواب  م یو هر کدوم به سمت اتاق خودمون راه افتاد م یو به سمت خونه راه افتاد  میلزشون تشکر کرد ی صرف شام کل بعداز

  یلیبابا و مامان منو خ یو پچ پچ ها  یواشکی یکه حرفها گذشتیم ی فرج ی روزمون با خانواده  کی  حیروز از اون تفر چند 

واسه    یدخترونم کل ی ایکه هست موضوع به من ربط داره و تو رو یکه هرچ دادن یخبرو بهم م نیمشکوک کرده بود و شاخکهام ا

  یکه داستان چ کرد یبازم فکرم به هزار جا پرواز م ی داشتم شک نداشتم ول ی حس ششم قو نکه یکردم البته درا ی باف ال یخودم خ

 شد. لی تبد  ت یبه واقع اتمیشب بعداز شام بابا به اتاقم اومد و به حدس  هی .باالخره باشه.. تونه یم

وقتتو    تونمیصدف؟بابا م-من وارد اتاق شدو گفت د ییتو اتاقم نشسته بودن که بابا دوتا تقه به در زد وبعد گفتن بفرما بعدازشام

 رم؟؟؟ یبگ 

 نییه؟بفرمای چه حرف نیاااا.....بابا ا-

  د یحرفش که رس  ی نجایبزرگ شده و براش.....به ا گه یدختربابا د-تخت نشست و گفت  یزد و کنارم رو لبه   یلبخند مهربون  بابا

کرده واسه پسرش    یتورو ازم خواستگار  یفرج  یصدف جان؟آقا-مکث ادامه داد  یتو چشماش نشست بعداز کم  یغم هیانگار 

 مهرداد... 

 بهشون؟؟؟ نیگفت یمن؟؟؟شما چ  یمن؟؟؟....واسه چ-نگاش کردم و گفتموق زده  یکه شوکه شده بودم با چشما من

  ی شغل من چ یفکر نکن که اگه تو جواب رد بد  نی...اصال هم به ایخوب فکراتو بکن  د یصدفم بگه....توبا یمن گفتم  هرچ-بابا

 تو مهمه...  ی بابا واسه من و مادرت فقط و فقط خوشبخت ست یمهم ن شه؟؟اصال یم

 به کار بابا داشت؟؟ ی ازدواج من ربط یعنی- بابا بودار بودو من باخودم گفتمحرف  نیا انگار

 جوابتونو بدم؟  می فکر کرد نکه یبعداز ا شه یم-

 فکر کن .  یدخترم پس حساب  ه یعمر زندگ هی باخودت دو دوتا چهارتا کن ....صحبت  یالبته چرا که نه؟؟؟حساب  -بابا

  ی درهم تنها گذاشت.تا خود صبح پلک روهم نزاشتم و به همه چ الیفکرو خ  یرفت و منو با کل  دویحرفش سرمو بوس  نیا بعداز

اگه   نکه یا ایتو همش و سکوت کردنش  یمهرداد به دلم نشسته بودو اون اخمها ییجورایانگار  یاز شب مهمون نکه یفکر کردم .به ا

  الیتا صبح فکرو خ گه ی)اصال به فکر من و شغلم نباش(دحرف بابا ا یو ادمون یز یسن  فاختال ایشه؟یم ی ازدواج کنم درسم چ

  ده یازدواج رو سنج ن یخلوت کردم باخودم و تمام جوانب ا یراحتم نزاشتن فردا و سه روز بعدهم فکر کردم و تواتاق خودم حساب

 عاقالنه فکر کرد.   د یبا ماتیصمت نجور یگرفته بودم واسه ا  ادیاز پدرو مادرم    ی نداشتم ول ی ادیبودم سن ز

  د یرو با یباخود مهرداد رو در رو صحبت کنم حاال چجور د یکه با دمیرس  جهینت  نیآخر بعداز سه روز کلنجار رفتن باخودم به ا در

 بامهرداد در مورد سوالهام صحبت کنم . د یمن هرطور شده با ی .ولرنیبگ  م یبا پدرو مادرم مطرح کنم تا خودشون تصم
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با   نکه یبا پدرم صحبت کنم .نه ا دمیوبهترد  دمید  متیرو غن تیمن موقع  شستیامان داشت ظرفهارو مم  یبعداز شام وقت  شب

 تیمیبودم صم نطور یهم ی از بچگ  کردمیپدرو مادرم با پدرم راحت تر مشکالت رو حل م نیکال ب ی مادرم راحت نباشم،نه.ول

 منو بابام بود....  نیب یخاص

تخت    یکه پدرم گفت وارد اتاق شدم وبابا با لبخند به کنار خودش لبه  ید ییبفرما  یدابه سمت اتاقشون رفتم ودر زدم وبا ص 

 چندتا سوال بپرسم؟؟  شهیبابا م-گفتم  ر یکنارش نشستم و سربه ز  ن،ارومیبش نجایا ا یب یعنیاشاره کرد که 

@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 سوم_قسمت#

 اول_پارت#

 بپرس بابا جان....-دمیپدرمو شن یلباسم بود که صدا  ی قه یتو  سرم

طراح لباس بشم   ه ی خواد ی آرزو دارم دلم م ندم یواسه آ ی لیمن خ  شه؟آخهیم یبدونم اگه جوابم مثبت باشه درسم چ  خواستم یم-

دم آخه سوال  حرفم سکوت کر نی......بعدا کم یاخالقش  ه؟؟آخهی هم نظرش واسه ازدواج قطع یفرج ی پسرآقا نکه ی.وسوال دوم ا

 به کار شما داره؟؟؟  ی ازدواج من چه ربط نکهی و سوم ا دم یآروم پرس  یلی خ ی با صدا وسوال سوم ر  ریسخت تربود سربه ز  کم یسوم 

سوال سوم.....اگه   ی ول  یو جوابشو از خودشون بپرس   یتا خودت باهاشون صحبت کن ان یبگم که ب د یدر مورد دوتا سوال اولت با-بابا

فکر کن   ندتیدرصد هم به کارم فکر نکن فقط به آ ک ی یاصال حت  کنمیم د یتواصال تاک ینباشه ول  ری تاث یب د یو بگم شا  تیواقع

  نیبابا هم نیمهم هست ندتی بابا؟؟؟فقط تو و آ م یمرده بود  یبهم بخوره ما مگه قبال از گشنگ  رم باشه و کا یاگه جوابت منف  یحت

 باشه دخترم؟؟؟ نره ادتیپس 

 با پسرشون حرف بزنم ؟؟؟  تونم یپس......پس......من م-

- و گفت  د یبلند خند  ی با صدا یا  هیبابا بعد مکث چند ثان  دمیکه خودمم به زور صدامو شن دمیآروم پرس  نقد یسوال آخرو ا نیا

 شما حرفاتو بزن خوبه؟؟؟ انیفردا با مادرش ب گمیباشه بابا.م

فکرو    یرفتم و مثل دوسه شب گذشته با کل رون یاز اتاق ب نییروم نشد جوابشو بدم  از رو تخت پاشدم و همونطور با سرپا گهید

 به خواب رفتم.  الیخ
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  هی با  باباهم م یصبحانه رفتم و دورهم صبحانه خورد ز یو بعدازشستن دست و صورتم به سمت م  دارشدمیزود از خواب ب صبح

 رفت .  یخداحافظ

.واسه  نیو حرفاتونو بزن نجا یا انیهماهنگ کنم تا ب ی صدف جان؟پدرت گفت باخانم فرج-رفتن بابا مامان رو به من کردو گفت  بعد 

 بعدازظهر بشه؟ 

 ه؟؟؟ یجوریحرفامو بزنم آخه پسرش  یچجور  دونمی.....نمادیخجالتم م کم یآره...فقط -

 حرفاتو بزن حرفاشم بشنو بعد قضاوت کن.باشه؟  ان یبهت داشته باشه بزارب یو تو دلش حسباشه   ینجور یظاهرش ا د یشا-مامان

  یدوش حساب  هی باشه تکون دادم واز مامان بابت صبحانه تشکر کردم وبه سمت اتاقم رفتم ،مرتبش کردم  یسرمو به معن منم

اومد و صدام زد و رفتم ناهارمو خوردم و به مامان کمک کردم بعداز ظهر بابا  د ینرفتم واسه ناهار مروار  رونیتاناهار ب گه یگرفتم و د

 ...می حرفامونو بزن م یتا خونه خلوت باشه و ما راحت بتون زجونیعز شیرو با خودش برد پ د یو مروار  یرفت دفتر مهندس 

 ییو اونارو به سمت مبلها راهنما میبا پسرش اومدن و منو مامان به استقبالشون رفت  ی عصر بود که خانم فرج6  ایتقرب ساعت

- روبه مامان کردو گفت  یخانم فرج یمتفرقه و معمول   یحرفها یبعداز کم میرو راه انداخت ییرایو بساط پذ   میو نشست م یکرد

 داشته باشن. درسته؟؟   یصحبت  هی بودن با مهرداد  سته صدف جان خوا نکهیخب؟خانم ارجمند؟مثل ا

@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _ دل_من_مگه_رمان#

 سوم_قسمت#

 دوم_پارت#

فکر کنه اول جواب سوالهاشو بدونه تا   یجد  ه ی قض ن یبخواد به ا نکهیقبل ا  مید یبله....صدف چندتا سوال داشت که بهتر د-مامان

 باز باشه  ی ریگ  می دستش واسه تصم

 گوشه و حرفاشونو بزنن و سنگاشونو وا بکنن   هی پس پاشن برن -یفرج خانم

 کن.  ییصدف جان؟مهرداد خان رو به اتاقت راهنما-به من انداخت و گفت ینگاه مامان

چشم گفتم و از جام بلند شدم و به طرف اتاقم راه   دم ییپایمهردادو م  یچشم ری که ز ی انداختم و همونطور نییسرمو پا منم

 د ییبفرما-به اتاقم درشو باز کردم و بادست به اتاق اشاره کردم و گفتم دنیتا مهرداد به من برسه بعد رس  رفتم یافتادم.آروم آروم م
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 .د یی شما بفرما-گفت   دویخودشو عقب کش کم یمهرداد  ی ول

  یکیکارش خوشم اومد لبخند کوچ نی.ازایکینزد نینه به ا ی بودم ول ده یته قبال هم شنبودم الب دهی بار بود صداشو شن نیاول تازه

بعداز   نهی تو اتاقم اشاره کردم تا مهرداد هم بش  یتخت نشستم و به صندل ی ممنون گفتن اول وارد اتاقم شدم و رو ه یزدم وبا

 ن؟ یداشت ی شما با من کار نکهیمثل ا-کردو گفت یسرفه ا  هردادتو سکوت گذشت که م کمینشستنش 

  ی لیشرمنده چندتا سوال داشتم که جوابشون برام خ-بودم گفتم ره یخ راهنشیپ ی سرمو بلند کردم و همونجور که به دکمه  یکم

 بپرسم؟؟؟  شه یمهمه...م

 نجامیا  ن یهم یبله.....من برا-مهرداد

 لباسم...  ی طراح یعاشق رشته  دارم؟؟آخه   لیتحص  یبعداز ازدواج اجازه   شه؟؟؟منیم یدرسم چ   نکهیاول ا-

 کرده باشه   لیبله...اتفاقا من خودم دوست دارم همسرم تحص-مهرداد

 من چندسالمه؟؟؟  نیدونیشما م-من

  ی لیخ یاز ماست ول  شتر یشون ب ی بگم مدرم و مادرم اختالف سن د یهستش که با ادمایز ی بله...اگه منظورتون اختالف سن-مهرداد

 ندارم  ی مشکل ی تالف سناخ نیخوشبختن و من اصال با ا

 ...... ن؟؟آخهیکنیازدواج م نیخودتون دار لیشما با م-

  ن یازا ادی.من زنیداشته باش  ک یرمانت ایازم انتظار رفتار جلف  د ینبا نمیبله....اگه منظورتون اخالقمه که من در کل هم-مهرداد

فقط تو   نی ا ی خوشبختتون کنم...کال کم حرفم ول دمیبهتون قول م  نیاگه حرف گوش کن وعاقل باش  یول  اد یکارها خوشم نم

 ...ستمیکم حرف ن یل یو خ  میتو خونه معمول رونه یو ب هایمهمون

 من منتظرم که بشنوم   یحرف ای نیدار  یشما اگه سوال -

و زود جشن   مینداشته باش  یجوابتون مثبته دوران نامزد  فقط دوست دارم اگه- نگاه بهم انداخت و گفت هی حرفم مهرداد  نیا بعداز

و   تی ترب ن یکه دار  یخاطرتون جمع باشه.شما برخالف سن کم  ل یو بابت تحص  مونیسر خونه زندگ م یو بر م یریبگ  یعروس 

درست باشه    اتمیو اگه اشتباه نکرده باشم و حدس  ن یکنیدرک م  زهارویچ ی لیو خ  نیفرهنگتون باالست و مطمئنم عاقل هست

 خوشبختتون کنم  دمیبهتون قول م 

اونا که غرق حرف زدن بودن حرفشونو   میو به جمع مادرهامون اضافه شد  نیتموم شدن حرفامون باهم به طرف در رفت بعداز

-د یبا لبخند پرس  یخانم فرج میتما ساک  دن ید ی که وقت م یبزن ی شدن و منتظر بودن ما حرف  ره ینصفه گذاشتن و به ما خ

 شد؟؟  یمذاکره چ نیا ی  جه یخب؟؟؟؟نت
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  یجد  یلی به من انداخت و خ یخودمو نگه داشتم .مهرداد نگاه یخندم گرفته بود ول  ی لبخند و لحن شوخ خانم فرج ن یاز ا من

 . رنیبگ  م یراحت تر تصم توننی حرفا زده شده وحاال صدف خانم م یهمه  -گفت

 جداب بدم؟؟؟ گهیپنج روز د ایچهار نیاگه اجازه بد -سرخ شدمو گفتم  کمیحرف مهرداد  نیازا من

 زمی عز یهرجور راحت-گفت یتکون دادن و خانم فرج  یحرفم مادرها انگار خاطرشون جمع شده باشن سر نیگفتن ا با

 م یکرد  اوردم و نشستم و شروع به خوردن یچا  ینیس  ه یو منم رفتم   شیقبل  ی رفت نشست سرجا  مهرداد

@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 سوم_قسمت#

 سوم_پارت#

 و جواب آخرم باخبر کرد و همه منتظر جواب من بودن.  ایپدرم اومد مادرم از تمام قضا ی وقت شب

  نیو به اخودمو با مهرداد رو چند بار مرور کردم   یفکر کنم و تمام سوال و جوابها  یچندروز رو حساب نیدادم تا ا حیترج  منم

کنارش   تونمیکه مهرداد داره م یبا درک باال واخالق معقول و پختگ  یول  اده یمون ز ی که درسته اختالف سن دمیرس  جه ینت

خبر دادو اونا هم دوشب بعد  یفرج  یو اونم اول به پدرم و بعدش به خانواده   گفتم خوشبخت باشم و جواب مثبتمو به مادرم 

 اومدن خونمون......  یاصل ی واسه بعله برون و زدن حرفا 

کارها انجام شد و منم که چون   ی همه  یشد؟وک  یچ  دمیو باعجله انجام شد که اصال نفهم  عیسر نقد یمون ا ی عقدو عروس  مراسم

 کنجکاو نشدم.  ادیز میریبگ  یشرط مهرداد بود که زود عروس 

لباس عروس به تن و دست تو دست   دمی،بهوش اومدم که د هوش یادم ب هی وقت مثل  ه یبا اون سرعت  ی عروس  ی هاانجام کار بعداز

 بخت شدم. یخونه   یمهرداد راه

 -حال#

دستم چشمامو باز کردم و نگاهم تو نگاه مهربد که مظلوم بهم چشم دوخته بود افتاد.لبخند زدم و سرمو از لبه    یاحساس گرما با

 ؟ یسالااااااام گل پسر مامان.....بهتر- تخت بلند کردم و گفتم ی

 کجاست؟ ن؟؟؟بابایموند  نجایاره بهترم......شما ا-تو تخت جابجا شد و گفت  یکم مهربد 
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 کجاست!!!  دونمیبود من برم!!!بابات نماره پسرم،قرامون ن-

 کجان؟  د یجون و خاله مروار ؟؟؟مامانیمامان-مهربد 

 چاره یمنتظره ب شبیرفت بهش خبر بدم از د  ادم ی....اصال یوااااا-مامان افتادم و گفتم  اد یحرف مهربد تازه  نیا با

   شمیمنتظرتون م نجایشما برو بهش خبر بده منم ا-مهربد 

 ام ی.....زود م  زم یباشه عز-

  رمیرسوندم واز سر پرستار خواهش کردم که با خونه تماس بگ  یپرستار ستگاهیو خودمو به ا  رونیاز اتاق مهربد اومدم ب  عیسر

خونه جا گذاشته بودم.بعداز تماس با مامان و خاطر جمع کردنش از حال مهربد به طرف اتاقش راه افتادم که   مویچون گوش 

 مهربد رو مرخص کنه.  خواد ی مهرداد اومده و م که  دمیق شدم و فهمداخل اتا یمتوجه صداها

نگام سرکش شده بود و افسارشو به دلم   نقد یا یول  وفته یکه نگام به مهرداد ن  کردمیم  مویتقه به در زدم و رفتم داخل تمام سع  دوتا

  ریکه امکان داشت مس  ییو تا جاخواستشو سرکوب کردم   نیو منم ا  کردیسپرده بود که خواه و ناخواه فقط مهردادو طلب م

بودم   چهیباز هیفقط و فقط   ش یدل من بود نه مهرداد،من تو زندگ ی ها همه فقط خواسته  تهخواس  نی اخه ا کردم ینگاهمو عوض م

 به خواسته هاش .... دن یرس  یواسه  

نتونستم    چوقتیه برد یرو م یو بلندم که دل هر پسر  ییخرما یموها دویو پوست سف  یعسل یچشما ن یخودش من با ا بقول 

 ..... رمیبود بگ  یمعمول  ی لیخ ی سبزه،با چهره ا اهیدختره س  ه یسولمازو که  یجا

رو انجام بده بعداز   یادار  یرفتن اماده بشه،مهرداد هم رفت تا کارها ی..... به مهربد کمک کردم تا لباساشو عوض کنه و برامیبگذر

برم خب؟؟؟مواظب خودت   د یبا گه ید ؟؟؟پسرم؟؟؟منیمهربد -که رو بهش گفتم  م یاتاق منتظر مهرداد بودحاثرشدن مهربد تو 

  کنم یم ،خواهشی.....مهربدم،مادر ادیو م  شهیبرم چون االن کار بابات تموم م گه یبزن من د نگ باش واگه بابات اجازه داد واسم ز

و خوب   یباش  ی قو  د ی...پس باید یفقط خودتو منو عذاب م  شهیدرست نم  یز ینکن با غصه خوردن اصال چ تیخودتو اذ نقد یا

  شه یهم می تون یو منو تو راحت م  کنمیم  فتخارمن، اونوقته که من بهت ا  شیپ ی ایوب ی بش یو واسه خودت کاره ا  ی درس بخوون

  ن ی....قسمت منو تو همیبودن الزمه تا موفق بش ی و قو  می تالش کن یل یخ د یبه اون روزها با دنیرس  ی ،پس برا  میهم باش  شیپ

 باش ...باشه؟؟؟  یکرد.پس صبر داشته باش و قو شه یچه م ی سخته ول م یلیسخته خ دونم یبود م

#romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#
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 چهارم_قسمت#

 اول_پارت#

داره به    ق یکه خوب و عم  دونستمیدونستم،میزل زدنشو م نیا یکه ساکت شده بود زل زده بود به من ومن خوب معن مهربد 

بو   قیو عطر تنشو عم دمیوسرشو بوس   دمشیشدم آروم اونو تو بغلم کش ره یتو نگاهش خ یکم  نکهیکنه،بعدایحرفهام فکر م

شده   به یحاال غر یآرامبخش بود واسم ول  ی ر تن پدرش که روزعط ثل عطر بودم م نیمن چقد عاشق ا ااااای.....خدادمیکش

با   کرد یبچه بودولج م یکارمه وقت  نیعاشق ا دونستمیبود.همونطور که اونو تو بغلم داشتم خودمو و اونو مثل گهواره تاب دادم م

 . مینبود ایدن  نیاتاق و تو ا نیغرق تاب دادنم بود که انگار اصال تو ا نقد یهم ا دوحاالی خوابیم شدو یکارم اروم م نیا

داره بهمون    یک یلحظه احساس کردم  هی وارد اتاق شد.فقط من   یمهرداد ک  م ید یکه نفهم  می دوتامون غرق ارامش شده بود نقد یا

  خورمی تکون نم گهید نکه یبد هم از اکه نگاهم به نگاه سرخ مهرداد افتاد.مهر ه یک  نمیرومو که برگردوندم تا بب شه یم  کینزد

 مهرداد.  ه ی د یاورداول به صورت من نگاه کردو بعدش رد نگاهمو گرفت و رس  رونیب م اومده و سرشو از تو بغل دمهردادیفهم

ربد  جلو اومدو روبه مه کم یحال هوامونو بهم زده  د یاز مهرداد گرفتم وبه مهربد نگاه کردم مهرداد که د مو یا هینگاه چندثان منم

 ؟؟ یمهربدآماده ا- گفت

 جون؟؟؟  ز یعز یبرم خونه    د یبابا...دوباره با-آره تکون داد وگفت  یبه معن یسر مهربد 

خودشو   ی بهت برسه،کارها تونهیاونجا،آخه سولماز جون نم یبر د یاره پسرم،با -به مهربد انداخت و گفت نشوینگاه غمگ  مهرداد

 تو اونجا بهتره.  یبرا  ده،پس یپرستارش انجام م

 منتظرن.  نایمادرم ا  میما بر  ی ندار یاگه با مهربد کار-حرفش روشو سمت من کردو گفت نیبعدازا

 نییپا دمش،ازتختیچلوندمش وبوس   یبهش نگاهم ننداختم وجوابشم ندادم فقط دوباره مهربد و تو بغلم گرفتم و حساب اصال

 خونه البته اونا باهم و من تنها.... م یتا بر  م یفتادراه ا مارستانیب رون یآوردمش و بامهرداد به سمت ب

  ی و کل دمیبوس  ی گوشمو بغلش کردمو دست و صورتشو حساب گریشد منم دوباره ج نشیمهرداد سوار ماش  یوقت  مارستانیدر ب   دم

 هم سفارشش کردم و سپردمش به خدا و مهرداد.... 

اد به حرکاتمون بودم البته نامحسوس چون دوست نداشتم اصال  مهرد ی  ره یکردن من و مهربد متوجه نگاه خ  یطول خداحافظ در

 .  کنم یبفهمه نگاشو کنترل م
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رو کج کردم    اده یشدو با دست تکون دادن ازم دور شد منم  بعداز رفتن اونا رامو به طرف پ نیجداشدنمون مهربد سوار ماش  بعداز

بود وحتما تا االن زهره به همراهم زنگ زده و متوجه   رشدهیواسه رفتن به آموزشگاه د گهیو آروم،آروم به طرف خونه رفتم .د

 .  رمیآموزشگاه نم ظهرامروز تا   دونهیشده و م ایقضا

کمک کار خوب بود برام که   ه یهم بامن بود اون   تهایالبته تمام مسئول می کردیدوستم بود که باهم آموزشگاه و اداره م  زهره

 ...کردیخبرداشت و حالمو خوب درک م م یو از داستان زندگ می کردیچندسال بود باهم کار م 

امروز از شانس    دمیفهمی نم یرو  اده یاز پ یزی و اصال چ دادم یو آهنگ گوش م کردمیم  یپل مو یآهنگ گوش  یرو  اده یموقع پ شهیهم

 بازم فکر گذشته به سراغم اومد و دوباره غرق گذشته شدم...  یجا گذاشته بودم ول مم یبدم گوش 

#romaneshirin 
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 گذشته#

نازشده بودم.مهردادهم تواون کت و   یلیعروس خ د یمن بود.تواون لباس سف یبرا  ی......آه.....چه شب قشنگ مونیعروس  شب

  شد یبه نحو احسن برگزارشد...مگه م یو جشن نگم بهتره آخه همه چ   یاز مهمون گه یمعرکه بود.د  د یسف راهنیو پ یشلوارمشک

 بد بوده باشه...  ی فرج ی تک پسرآقا یعروس 

دختر تو که  -شدو گفت رمیخ کمیگاه اول تو ن شگریرفتم وخودمو سپردم دستش البته آرا شگاهیروز به همراه مهرداد به آرا اون

بود ومژه هام فرخورده و بلند بود،   یحقم داشت رنگ چشمام عسل  د یشا دونم ی!!!!....نم؟؟؟یکرده تو چقد ناز شت یخداتورو آرا

 رنگ کردن نبود لبام کوچولو و سرخ بود .  ازبه یاصال ن که داشتم   ی روشن یی بلندو خرما یموها

خودمو تو   دادیاصال اجازه نم شگری.آرا دمی لباسمو پوش  شگاهیآرا ی از بچه ها ی کیام و صورتم به کمک کارکردن رو موه  یکل بعداز

  ی صورتمو دست کار گهید کمی شگریاومدن مهرداد بود که ارا کینزد گه ید  یاز کنجکاو  مردمیمن داشتم م ی نگاه کنم ول نهیآ

 کنم ....... هنگا  نهیکردو اجازه داد خودمو توا

بدهم نبود االن واقعا حرف نداشت ومن اصال   افه یمن اولش اصال خودمو نشناختم واقعا کارش حرف نداشت اون ق یخدا یواااااااا

 هم درشت بود... کلمیساله نبودم اخه ه14،15  یدخترا هیشب
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 .  می و بعدش به سمت تاالر راه افتاد  میدر آورد  یباز ک یو رمانت  میژست گرفت  یبردار کل  لمی مهرداد به همراه ف  بعداومدن

که مهرداد به    کردمیم یی ها طنتیش  ه یهم  یو گاه کردم یم یو اونو همراه رفتم یباوقارو خانم دوشادوش مهرداد راه م  یلیخ من

نوه باشم و منم با   هی به فکر  یاول به فکر بزرگ کردن تو باشم بعد واسه خاندان فرج د یبا نکه یمثل ا-گفت ی و م د یخند ی کارم م

 ... کردمیحرفش سرخ شدن صورتمو احساس م نیا

همشون رفتن پدر و مادرامون   یکردن وبعداز خداحافظ  یبزن و برقص ،شام سرو شد و مهمونا مارو تا خونمون همراه یبعدازکل

هم پابه   یطفل د یکردم و مروار  هی تو بغل پدرو مادرم گر ی م سپردن ...بماند که من موقع رفتنشون کلاول مارو به خدا وبعد ماروبه

 ...... ختیپام اشک ر

 واونا فقط تا دم در اومدن....   می و به سمت خونمون راه افتاد م یکرد یمهرداد هم خداحافظ باخانواده

پست اون نگاه سردو   شدویم ره یبهم خ ییوقتا ه یبودم که  مهرداد رو خودم گاه یگاه و ب  یتوجشن متوجه نگاه ها ازسرشب

داشتم و    یقو  یلی.حس ششم خشدمیمن از نگاهش حرفشو بخوونم و سردر گم م  زاشتیغم نم نیبود که ا یغم بزرگ  هیخشکش 

 بمونه بهتره...  ی و ادم تو نادون ستیحس اصال خوب ن ن یداشتن ا یگاه

 بشم .... رهیتونگاش خ شتریب شد یفکرمو مشغول کرده بود وباعث م  یلیغم نگاهش خ نیا

وارد   ی به اتاق خواب برسونم.وقت نیومهرداد بهم کمک کرد تا خودمو با اون لباس بلندو سنگ  میباهم وارد خونه شد  منومهرداد

فکرا   نیسربه سرم گذاشتن با ااتاق  نی ا دنیخودمو مهرانه و مهناز شدم وچقداون روز موقع چ ی هایمسخره باز  ادیاتاق شدم 

 ؟؟؟ یخند یم ی به چ-دور نموند و گفت  درو لبم اومدکه ازچشم مهردا   یلبخند 

 افتادم......   م ید یچیاتاقو م ن یکه با بچه ها ا ی اون روز اد ی-انداختمو گفتم نییسرمو پا دمیکشیاز جواب سوالش خجالت م منکه

  یبه حال خرابش پ شتریکه باعث شد من ب د یکش ی صورتش توهم رفت و پووووووف صدا دار شتری حرفم مهرداد ب نیگفتن ا با

 ببرم.....

 مشکوک کاراش شدم  شتریحرکتش خنده از رو لبام محو شدو ب نیباا

#romaneshirin 
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 سوم_پارت#

پا و اون پا   نی رفتار مهردادو ا  نی.من به امیافکار خودمون غرق بود و هردو در  م یمخالف تخت وپشت به هم نشسته بود  دوقسمت

 .... هی غرق در چ دونستمی نم گه یو اونو د  ستین یخبر خوب گفت یکه حس ششمم م ی کردنش واسه گفتن مطلب

 کنه؟؟؟ یچرا از گفتنش امتنا م دونم یرو به من بگه که نن ی تا حرف  رفتیداشت باخودش کلنجار م انگار

 ... د یترس یعکس العملم م ایاز جوابم  د یشا

و روش نشستم    دمیرو عقب کش ی رفتم و صندل شیآرا  زیزدم و خودمو ازاون حال و هوا در آوردم وبه سمت م ی الیخیسربه ب بازم

باچه  د یتو فکرش غرق شده بود که اصال نفهم نقدر یحواسم به مهرداد بود ا نه یازتو آ یوشروع کردم به در آوردن سنجاقها،ول

سنحاق رفت تو پوست سرم و   ذ یچ دمی حالش بودم که اصال نفهم نی نگاه کردن به ا محو نقد ی.اکنمیدارم موهامو باز م یسخت

 دردم اومده هم دلخورم... یلیهم خ د ینگاه به صورتم انداخت و فهم ه ی به طرفم اومد  عیآخم در اومد.مهرداد سر یصدا

  ه یروشونه ها و پشتم  ختی موهام ر ینزد و توسکوت شروع کرد به باز کردن سنجاقها،آروم،آروم سنجاقهارو باز کردوقت  ی حرف صالا

 !!!!!!ه؟؟؟؟؟ی عیموهات طب-که پراز تعجب بود گفت  ییبهشون انداخت و با صدا ینگاه طوالن

 آره،چطور مگه؟؟؟ -

 نداشتن ییموها نیهمچ ه ی چوقتیدورو برم اصال ه یزنها ؟؟آخه هییموها مصنوع نیازسرشب با خودم گفتم ا-مهرداد

 بد؟؟؟  ا یحاال خوبه -

 سوال؟  ه ی ی بلندم....ول ی عاشق موها ه؟؟؟معرکس،منیخوب چ-مهرداد

 بفرما -گفتم باخنده

 گه؟؟؟ ی د زن یریم شگرایکه آرا نایباشه ازا یمصنوع د یکه با رنگش

نگو که اونم  -و نزاشت جواب بدم و خودش با تعجب گفت  رونیمهرداد ازحدقه زد ب یخنده که چشما ر یبلند زدم ز یباصدا

 !!!!!! ه؟؟؟؟یعیطب

 مثبت تکون دادم.  هی سرمو به معن رفتم ی م سه یر افشیق  دنیکه داشتم از د  همونطور

اخمو و   افشیاصال تابلو ق هی عیموهامم طبرنگ  د یفهم  نکهی مهرداد و نگاهش باعث شد خنده از رو لبام محو بشه آخه بعداز ا دوباره 

دست    هی و به سمت کمد رفتم و  دمینبود ازحس ششمم کار بکشم.از نگاه کردن بهش دست کش   ازیاصال ن گه یشد و د نیغمگ 
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مهردادو   یراحت بشم که صدا نیلباس سنگ  ن یاتاق خواب و لباسمو عوض کنم و ازشر ا ن گرفتم وخواستم برم تو او  یلباس راحت

 کجا؟؟؟ - که گفت دمیشن

 لباسمو عوض کنم  رم یم-

 برم دست و صورتمو بشورم  خوام ی جا عوضشون کن من م نیهم-مهرداد

 ... رسهی...آخه دستم نمیکنیپشت لباسمو برام باز م پیزحمت ز یپس ب-افتاده گفتم نییما  یبا سر رونیخواست از اتاق بره ب تا

خوب   افشویق  تونستمیبودم م ستادهیا  نهیآ ی مکث به طرفم اومد ومنم چون روبرو ی بگه و بعداز کم ی ه چدودل بود ک   مهرداد

 نییلباسمو پا پیچشماشو بست و ز دوی کش  قینفس عم ه ینگاه به پشت گردنم انداخت و  ه یپشتم قرار گرفت اول  ی...وقت نمیبب

 .د یکش

 مهرداد؟؟؟ -و گفتم ارم ینتونستم طاقت ب گه یکارش د نیباا

  خواد یاگه سختته نم-وچشمامو تو چشماش انداختم و گفتم   کنمینگاش م نه یدارم ازتو آ  د یصدام چشماشو باز کردو فهم دنیباشن

 ...... یبازش کن

به من وبعدبه پشتم   نهیکم تو آ ه یلباس گرفت و اول  پیکارش ناراحت شدم ساکت شدودستشو از ز   نیازا د یکه فهم  مهرداد

ومن مات و مبهوت کاراش فقط به در اتاق که ازش رد   رونیاز اتاق رفت ب ی *...و چشماشو با حرص بست و با حالتح عصب...**

 نجابتش ...  یپارفتارشو گذاشتم  نیشد نگاه کردم و تمام ا

  دمیادم که دو به طرف اتاقمون راه افت  دمیگرفتم و لباسمو پوش  یا  قه ی دوش دودق ه یمکث به طرف حمام رفتم و   یکم بعداز

 ؟؟ یکنیچرا لباستو عوض نم-نگاش کردم و گفتم  کمیمهرداد هنوز تو همون کت و شلواره و روتخت نشسته 

ومنم آروم   نمی بش یعن یبار چندم چشماشو بست و باز کردو بهکنار خودش روتخت اشاره کرد که  یتو چشمام زل زدو برا کم ی اول

 نگاه کردم که بفهمه منتظر حرفشم....... یجور  هیرفتم کنارش نشستم و توچشماش 

  ه یبرم   یشی...توناراحت مخونه باشم........تو .... تونم یصدف؟.......من امشب......من امشب نم-لباشو با دندونش گاز گرفت و گفت  کمی

 دور بزنم و برگردم؟؟؟؟ 

 ؟؟؟ یخونه باش  ی تونیکه نم  ید یاز من د یبهم بگو.....چه اشتباه کنه یناراحتت م یز یچ ایهست  ی اگه موضوع-

کنار  ...فقط.......فقط مشکل از خودمنه و من هنوز با خودم یکم ندار یز یچ یو خانم ی نه،نه صدف......اشتباه نکن.تواز خوب-مهرداد

 باشه؟؟  ام ی....زود مگردمی و برم  زنمیدور م  هی  رمیم ری....تو اصال به خودت نگ ومدمین

@romaneshirin 
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 راحت باش. -نگاه معصوم بهش انداختم و گفتم هی

اتاق نگاش کردم   یبرداشت و به طرف در پرواز کرد.ازپنجره   شویو گوش   چیجمله ازطرف من بود که سوئ نیانگارمنتظر هم مهرداد

فکرو   یدر آورد رفت و من با کل نویماش  یکهایالست غ یج یگاز که صدا ه یعروسمون رفت و سوارش شد و با  نیبه طرف ماش 

 تنها موندم .چشمام پراز اشک شدوبه طرف تختمون رفتم....  الیخ

مادرم خودمو آماده کرده    یبودم و واسه امشب به گفته  الیمهرانه و مهناز واسه امشب و منم چه خوش خ  زدنیم  ییحرفها هچ

امشب آماده کنم وترس و دلهره رو به خودم راه ندم تا بتوونم راحت   تیکه داشتم خودمو واسه واقع  یبودم تا برعکس سن کم

 ...روبرو بشم...  میزندگ تیواقع  نیبابزرگتر

 حال#

باخودم نداشتم.مامان درو برام باز کرد،آروم سالم کردم   ی چیجا گذاشتم و ه ی رو مثل گوش  د یدر خوونه رو زدم چون کل زنگ

  نیدارکنیب2مامان،منو ساعت-گفتم  رفتمی نزد اصال همونطور که به طرف اتاقم م یو حرف   ستیکه اصال حالم خوب ن د یمامان فهم

 که برم آموزشگاه.. 

 زم یباشه عز -هم آروم گفت مامان

  یوقت  کشه یبه صورتم م فشی ظر یداره با دستا   د یمروار دمیکه د دارشدمیب خوردی که روصورتم تکون م ییگرما بااحساس 

 ..... یازگشنگ  م یخواب آلو خان مرد گهیپاشود-زدو گفت یباز کردم لبخند  دچشماموید

 !!!!! نیخوردیسالم،خب شما ناهار م کیلع-زدمو گفتم  ی حرفش لبخند  نیا به

منتظر   یبش دار یمامان گفتم تاتوب م؟بهیکه جدا،جداناهاربخور  م یرفت،بعدشم مامگه چندنفر ادمیسالم  د یببخش-د یمروار

 آموزشگاه.... یبر  د یشده پاشو که با2.االنم ساعت میمونیم

 م یبر ش،باشه یخورد ی نرفت ازگرسنگ  ادت یسالم -
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و منم خاطر جمعشون کردم که حالش  دنیو اونا از احوال مهربد پرس   میو دور هم غذا خورد می به طرف آشپزخونه رفت  باهم

 و به طرف آموزشگاه راه افتادم...  دمیلباسمو پوش   عیبهترشده.بعداز ناهارهم سر

سرد شروع شده بود و همه تو   زییکارمو عقب انداخت آخه پا ی بود ونبودن امروز صبحم کل خته یکار سرمون ر ی کل  توآموزشگاه

 فکر پالتو و لباس گرم بودن . 

باعث   نیا می دادیمدرک م  ی و حرفه ا ینظر فن  ر یوز  میبا کارآموزا سرو کله زدم آخه در کنار دوخت و دوز آموزش هم داشت یکل

 ...میوقت سرخاروندن هم نداشته باش  شد یم

شدن کارها وبعداز چک کردن آشپزخونه و گاز و برقها بعداز زهره رفتم چون  آموزشگاه بود و بعداز تموم  ی معمول یغروب کارها تا

زدم به گوشم   هامو یکردم و هندزفر  یپل مو یرفت بعداز قفل کردن در آموزشگاه آهنگ گوش   یزودتر م د یامروز زهره کارداشت وبا

 وبه سمت خونه راه افتادم.... 

و من با    شد یبهتر م ی ول  شد یمثل اولش نم  چوقتیکه ه ی حال کردی جالل حالمو خوب م رضایعل  یو آهنگها  یرو  اده یپ دوباره 

 .....  شدمیخواننده محبوبم اروم م یگوش دادن به اهنگها

  ی عادت کرده بودم ول د یشا شدمیکه دست خودم نبود انگار با مرورشون آروم م یی به گذشته رفتم و غرق افکارم شدم.فکرها دوباره 

 بود .......  م یزندگ ت یواقع ن یع شد یجالل خونده م یکه اززبون آقا  دهزایاشعار رضا عل
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که    زدمیشدو در همون حال خودمو گول م ی نجوریشب ازدواجم چرا ا نیکه اول   ختمیاشک ر یو حساب دم یدراز کش روتخت 

به زور باهام ازدواج کرده و هزارجور   اینکنه منو قبول نداره  نکه یا ایکه دارم واسه امشب استرس داره    یالبدمهرداد بخاطر سن کم

 برد..  خوابم ی ک دمیکه اصال نفهم گه ید ال یفکرو خ
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  یوقت ی مهرداد اومده خونه ول دمیو فهم دم یحرف زدن مامان و مهرداد رو شن یو بعدصدا دمیزنگ در ازخواب پر یبا صدا صبح

  شد یداشت بهم ثابت م  گهیسرخورده شدم و د شتریبود.ب ومده یتو اتاق ن  شبیبه دورو برم نگاه کردم متوجه شدم اون اصال د

 ..... ندارهدوسم  د یمهرداد اصالمنو قبول نداره وشا

و وضعمو مرتب کردم و به طرف حال رفتم  سر کم یو  دم یبلندم برس کش یرفتم و به موها شیآرا زیپاشدم و به طرف م  ازجام

 آورده بود و رفته بود.  ی زیمامان چ نکه یمثل ا

از   نقد یا شبید  یعن یغم تو دلم نشست   شتر یمبل بود شدم .ب ی که رو  یمتوجه بالشت رفتمیکه به طرف آشپزخونه م  همونطور

 شد؟؟؟ یم ینجور یا د یروز ازدواج چرا با نی کنم اول  کاریحاال چ ایداد خدا  حیبود که مبل رو به اون تخت نرم ترج زار یبامن بودن ب

که   یکه مهرداد داره از تو سبد مسافرت دم یشدم وبابغض تو گلوم به طرف آشپزخونه رفتم و د رهیبه مبل و بالشت روش خ  کمی

جوابش نشدم و به طرف   دادم و منتظر ی و اصال متوجه حضورم نشد..سالم آروم  نهیچیم  زیهارو روم لهیمادرم آورده بود وس 

به خودم رو نداشتم که مبادا   نهیو جرات نگاه کردن از تو آ  کردیداشت خفم م بغضم  ی به صورتم بزنم ول ی رفتم تا آب ییدسشو

 بغضم بشکنه. 

  نینشسته و سرشو ب یغذا خور  زیم یهای از صندل ی کیمهرداد رو دمیدست و روم دوباره رفتم سمت آشپزخونه که د بعدازشستن

که مادرم آورده بود رو تو    ییها له ینزدم و به سمت سماور رفتم و روشنش کردم و تمام وس  ی دستاش گرفته و چشماشو بسته.حرف

  کمیکه گرم بود توجهمو جلب کرد   یزیچ ه یظرف در بسته   هی تو  یول دم یچ زی و به اندازه صبحانه خودمون رو م  دمیچ خچالی

و نگاهمو   دمیمهردادو شن  یونه خوردمش که صدا  دمشیکه من تااالن نه د ه یچ نیا کردم ینگاش کردم و داشتم باخودم فکر م

  اد یحرف مهرداد تازه  نیه؟؟؟؟با گفتن ایچ  یکاچ ی دونیم  یچون واست خوبه....کاچ یحتما بخور  نوی مامانت گفته ا-بهش انداختم

که   ارم یم یکه واست صبح کاچ   کردگفتمیو سفارشم م زد ی داشت واسم ازشب اول ازدواج حرف م  ی ادرم افتادم که وقتحرف م

 ...... یتا دل دردت خوب بشه و آروم بش ی بخور

 داد.  حیمبل رو به کنار من ترج نکه یا اد یپس زده شدنم از طرف مهرداد افتادم و  ادیحرفش  نیآوردن ا ادیبا  ومن

  خویچه به دردم م یمن آخه کاچ یمادر ساده   اله یچه خوش خ-وآروم گفتم  ی تو چشمامو پر کردوبا همون بغض لعنت اشک

 داد ....  ی بد  یپرت کردم که صدا ییرو تو لگن ظرفشو  یره....بعد با حرص ظرف کاچ

  رش ی تم تا برم و دوشو باز کنم و زامن تراز حموم نداش  ییفرار کنم جا ط یمح  نیازا نکه یخوردن صبحانه منصرف شدم و واسه ا از

نشنوه و حولمو برداشتم و به سمت حموم رفتم موقع رفتن به حموم متوجه مهرداد شدم که دم   یزار بزنم و صدامو کس تونمیتا م

 نگاش کنم...  تونستمیاصال نم یول  کنه یم امو داره نگ   ستادهیدر آشپزخونه ا

  ری نداشتن همونطور ز  ستادنیو بغضمو ول کردم پاهام توان ا ستادمی ا رش یاس زبستن در حموم دوش رو باز کردم و با لب بعداز

  بافتم یکه با خودم م  ییاهایمشترکم و به رو یشب و روز زندگ  ن یدوش نشستم و زانوهامو تو بغلم گرفتم و زار زدم و زار زدم به اول
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  نیو حداقل منو ازا  گفتیکلمه بهم م  هی گرانم بود داشت آخه اگه ن شهی بودن ازدواجمون م  یجز اجبار ی لیوبا خودم گفتم چه دل

لباسم   پیموقع باز کردن ز شبشیبسته د   یغم دارش و چشما یبالشت رو مبل و نگاها ر یچرا جاشو جدا کرد.تصو اورد یحال در م

 سراغم. اد یب یمونیحس پش ه یفکرمو خراب کرده بود و باعث شد   یل یو خ شد یلحظه از جلو چشمام ودور نم هی

و به طرف اتاق خوابمون راه    دمیبه تنم زدم و تن پوشمو پوش  ی کردم آب  یخال ی هق هق کردمو خودمو تا حدود یحساب ی وقت

 چشماش گذاشته.... یو دستاشو به صورت قائم رو  ده یافتادم موقع رفتن به اتاق متوجه شدم مهرداد دوباره رو مبل دراز کش

قرمزو پف کرده    یچشما دنیانداختم از د نه ینگاه به خودم تو ا ه یو  دمیلباس** پوش   ستادمیا شیآرا زیم  نهیحوله جلو آ باهمون

گرفتم   یبیعج  ی  جهیرفتن و سرگ یاهیاحساس کردم چشمام س  هویدلم سوخت و   شتریو صورت و لب ورم کرده و سرخ شده ب

  نکه یگذاشتم.غافل ازا م یشونیپ ری گذاشتم و دستامو رو هم قرار دادم و ز ش یآرا  زیم  ونشستم و سرمو ر  شیآرا ز یم  یآروم رو صندل

 ....****.... 

 

 ...د یرس   یبه ذهن خستم نم  یفکر  چیاصال اون لحظه ه ادیوقت مهرداد ب  ه یممکنه  

#romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 پنجم_قسمت#

 سوم_پارت#

حرف بزنم وخانواده هارو   ی مسئله با کس نی در مورد ا ایکنم و ا کاریچ د ی با تمدونسیهمون حال بودم مغزم هنگ،هنگ بود و نم تو

کار   نیتو فکر بودم با ا  یلی شونه هام شدم.چون خ یرو  ی که متوجه دست اد یم شیپ ی چ نم یصبر کنم بب نکهیا ایبزارم؟  ان یدر جر

.سرمو باال گرفتم و نگاهم به نگاه پراز  د یمن ترس   دنیواز پر د یخودشو عقب کش عی سر مهردادو  دمیکش  یبلند  نیو ه دمیترس 

 رفت. ادم ی...***... تمو یو ناراحت مهرداد افتاد موقع  یشرمندگ

صدف؟؟؟......منو  -شدو گفت رهیجلوم چهار زانو نشست و دستامو تو دستاش گرفت و تو نگاه اشک آلود و قرمزم خ آروم 

با خودم   ییها ه یقض هی ناراحتت کنم فقط خواستم به خاطر  خواستمیو نمبهت زهر کردم.ببخش من  مونویشب زندگ نیببخش....اول

 منو؟؟؟ یبخش یم  خوامیازت معذرت م دمیهاتو از تو حموم شن هی گر  ینکن صدا ه یگر  گهی....صدف جان ؟؟؟دامیگنار ب



 مگه من دل ندارم

26 
 

توان حرف    د یمهداد د  یگلوم بودو توان حرف زدنو ازم گرفته بود.وقت بک یآخه بازم بغض تو س   کردمیتو سکوت فقط نگاش م من

قرمز شده....آروم   تیعسل یاشکاتو پاک کن که چشما کنم یمنو؟؟؟خواهش م ی بخشی؟؟؟میصدف- زدن ندارم خودش ادامه داد

وهاتم خشک کن و  پاشو لباستو بپوش م-پاک کردوگفت ختن یر ی ک دمی نفهماشکامو که اصال  دویپشت دستشو رو گونه هام کش

 لباستو بپوش که منتظرم...  ازودیتو هم زود ب  کنمیرو اماده م  ی چا رمیگفت من م سادویرو پاش وا  میصبحونه بخور ایب

 افتاد که لباس ....***....  ادمیحرفش تازه   نیا با

لباستو بپوشو زود   رمیمنداره نامحرم که نبودم من  بیع-شدم وازخجالت سرخ شدم گفت تم یمتوجه موقع دتازه ید ی وقت مهراد

 ...ایب

 صبحانه؟؟؟!!!!!  زیبرم سر م  یی من آبروم رفت....حاال با چه رو  یخدا ینگاه به خودم انداختم واااااا هی  نهیرفتن مهرداد ازتو آ بعداز

دونفرمونو   یغذا ن یصبحانه و باهم اول زیو موهامو خشک کردم و بستم و باصورت سرخ شده از خجالت رفتم سرم دمیپوش  لباسمو

 .... میخورد

تا حال   رونیب م یریخوردن صبحانه مهرداد گفت که مادرش واسه شب مارو دعوت کرده خونش تا پاگشا کنه و واسه ناهارم م موقع 

 و هوامون عوض بشه. 

  هی وبه سمت  م یه ظرفارو شستم و آشپزخونه رو مرتب کردم و به سمت اتاقمون رفتم و لباسامونو عوض کردخوردن صبحان بعداز

البته   شدمیساکت بود و منم خود به خود همراهش آروم م  یل یو ناهارمون تو سکوت خورده شد.مهرداد خ م یرفت  کیرستوران ش 

دلبستش شده بودم و از بودن   ییجورا  هی و ازدواجمون   یینامدت کوتاه آش  نیا ی دوس داشتم و انگاردر ط  یل یآرامشو خ نیا

 خودشو داشت و شوهرم بود ...  ی جا گهیو حاال که د  بردمیباهاش لذت م

  تیو منم نها ومد یتو جمع خوشش نم دنیو از خند  د یخند  ی و به موقع م  زدیرفتارش عاقالنه بود به موقع حرف م یل یخ مهرداد

  م یبود یکه تو تدارک مراسم عقدو عروس  ی تو چندروز  اتشمیخصوص نی رفتار کنم و ا خواد یتا همونطور که اون م کردم یتالشمو م

 ............دمیفهم

  شش یو پ  بردنی از مهرداد حساب م یول مید یسر به سرم گذاشتن و خند   ی پاگشا خونه پدر مهرداد خواهراش تو آشپزخونه کل شب

صدف  -پهن بود گرفت و بهم داد و گفت یل یتک پوش طال که خ ه یمادرش واسم   وهیردن مساکت بودن و بعداز شام وموقع خو

انداختم   نیی...***...که من از خجالت سرخ شدم و سرمو پا یشد  انوادمونعضو خ شبیپاگشاته و چون از د ی  هی هد  نیجون ا

 ؟؟؟زشته!!!!!!ااااااااا........مامان-که گفت دم یمهردادو شن یبود صدا نییهمونجور که سرم پا
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دروغ   ه؟مگه یچ-که مادرش ادامه داد  دادیآالرم رو بهم م  نیداشت و بازم حس ششمم ا  هی کنا ه یحرف مادرش  انگار

نوه   هی صبرانه منتظر  ی ....پس عجله کن که بکنمیتک پوشا رو نمات م نی تا ازا2 ی اریخوشگل واسمون ب ینوه   هی .........واگه گمیم

 مهرداد؟  ا یدارش با من بود  ه یلحن کنا  نیا دونم ینداشتم نم یحس خوب یی جورا ه یمادرش  ی....انگار از حرفها میخوشگل ی

 ه؟؟؟ ی درس بخوونه....بچه چ خواد ی سالشه و م15لطفا....صدف تازه  نیا یمامان؟؟؟.......کوتاه ب-مهرداد

  کمیباهم   دو یکنار کش ه یپدرشوهرم مهردادو  یموقع خداحافظ میشد و مهرداد ازم خواست تا بر  یجمع تو سکوت سپر  گهید

پدرش  گفتیو بازم حس ششمم م دمییپایمهردادو پدرشو م  یچشم  ر یبا مادرو خواهراش ز یحرف زدن و منم موقع خداحافظ

 ... دادیو مهرداد هم سرشو تکون م دادیتکون م د یبه نشونه تهد  نگشتشوچون ا گه یبهش م یو هشدار ی رو تحکم  ییزایچ ه یداره  

 ..... میو به طرف خونه راه افتاد میشد  نیاز همشون سوار ماش  یخداحافظ بعداز

#romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 

 ششم_قسمت#

 

 اول_پارت#

  ی واریدست رختخواب ازتو کمد د  هی پارک کنه من به طرف اتاق خوابمون راه افتادم و  نو یبه خونه تا مهرداد ماش  دنیبعدازرس 

- که گفت  دمیمهردادو شن یبودم که صدا دهیراه افتادم.هنوز به در اتاق خواب نرس  گمون یبرداشتم و به طرف اتاق خواب د

 صدف؟؟

تو    هی اون چ-حرفش نگاش کردم که ادامه داد  هی عقهمونطور که رختخواب تو بغلم بود آروم رومو برگردوندم سمتش و منتظر ب 

 ؟ یر یم ی بغلت ؟کجا دار

برو روتخت   ی شیم ت یاذ یو رو مبل بخواب  یخودتو عذاب بد  خوادی!!!؟توهم نمگهیرختخواب برداشتم تا برم بخوابم د-

 ر یبخواب....شبت بخ
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که پتو روبردارم که دستش ازپشت دور کمرم   شدم یگوشه تشک پهن کردم داشتم خم م  هی برگشتم سمت اتاق خواب و  دوباره 

لطفا   شهیم-گفت  یآروم  ی،سرشوآروم کنار گوشم آورد و باصدا د یاجازه نداد خم شم،آروم منو سمت خودش کش گهیحلقه شد ود

 ..... کنمیم ؟خواهشیننداز اقتمحم اد یو منو  ینکن شی ادآوریو ی فراموش کن شبوید

  ایاجبار  چیه  یرفتیو منو به عنوان همسرت نپذ   یومد یکه باخودت کنار ن ی نداشتم.فقط خواستم تا وقت یقصد  نیال همچاص_

 ....نیهم یدرکار نباشه وتو راحت باش  یاصرار

عذر   شبی....بازم بابت دیینجایمن باخودم کنار اومدم و تو رو قبولت کردم که تو االن ا ی ول  یکنیممنون که حالمو درک م -مهرداد

 اتاقمون.  م یبر ایب ستیکارا ن  نیبه ا ازیاالنم ن خوام یم

 د یرفت و من به طبع باهاش با ی و منو باخودش سمت اتاق خوابمون برد خودش جلو جلو م د ی حرفش دستمو کش نیا بعداز

 . دمیالزم به کش دادن ماجرا ند  گهیگفتم حتما باخودش کنار اومده و مشکلش حل شده و د ی و باخودم م رفتم یم

 ...... میعوض کردن لباسمون به رختخواب رفت بعداز

 درس و مدرسه شدم.  ریمدرسه ها شروع شده بود ومنم مثل هرسال در گ   گهید

و کدبانو تمام    قه یخانم باسل هی .ومنم مثل  کرد یکمکم م  درسهام گردوند،تو یرسوند مدرسه و خودشم منو برم  ی هرروز منو م مهرداد

.مهراد  میداشت تا هم به درسم برسم و هم به شوهردار  ینظم خاص شهی که کارام مرتب باشه و غذا و کارهام هم  کردمیرو م میسع

 خانم منشانه و هنرمندانس.. یلیبر خالف سنت کارهات خ-گفت یم  شه یو هم ومد یخوشش م قمی از نظم تو کارهام و سل یلیخ

به خرج   قه یکارهام سل زی جلب توجهش در ر یو برا   شدمیم ق یتشو شتریمنم ب کردویم  فیاز من تو خانواده هامون تعر شهیوهم

 و ساالدو .......  زغذایم  دنیچ ی حت دادمیم

بون و اروم بود و منم روز به روز دلبسته تر و وابسته تر بهش  مهر یل یبودنش تو خونه خ نیبرخالف سکوت و سر سنگ  مهرداد

 ... شد یحالمو متوجه م ن یخوب ا یلیو اون خ  کردمیم ی تاب ی ب کردیم  ر ید  یا قه یو اگه دق شدمیم

باعث شده بود تو درسام افت   می و تهوع داشتم و کسالت و خواب آلودگ جه یبود که احساس سرگ یلیسال تحص  یآخرها د یع بعداز

ها و حال    جه ی سرگ نیمن دست خودم نبود و تمام کسالت و ا  ینبود ول ی داشته باشم و مهرداد دلخور بود و از وضع درسام راض

تو راه حالم بد شد و   م یگشت ی رمشب بعداز شام که از خونه مادرش ب ه ی نکه یداد تا ایو بروز نم ختم یر ی خراب رو تو خودم م

ترمز کرد و من کنار جوب   ع یبشم،مهرداد سر اده یوبا دستم به مهرداد اشاره کردم که بزنه کنار تا پ ارمیامکان داشت هرلحظه باال ب

و بشورم  آب به طرفم گرفت و کمکم کرد تا دستو صورتم ی ه بطری تو دل و رودم بود باال اوردم مهرداد  یچهارزانو افتادم و هرچ 

 ؟؟ یشد  ی نجور یدکتر؟چرا ا  می بر زمیصدف؟عز-د یپرس  یبعد با نگران
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  ی زیچ-دستمال رو بهم داد ومن گفتم   نیازش دستمال خواستم و اونم از تو ماش  ومد یاشک از چشمام م  اد یکه بخاطر تعوع ز  منم

 شده. ش یشدم حتما معدم طور  ی نجوریوقته ا  یلیخ ستین

 ؟؟؟ یوقت؟مثال ازک   یلیخ-کردو گفت   یحرفم اخم نیبا ا مهرداد

 شه یم میماه و ن   کی ا یماه   کی بای تقر-

 !!!! ؟؟؟؟یییییییییچ-بودم گفت دهیزمان ازش نشن  نیکه اصال تا به ا  یبلند  ی لیخ یحرفم مهرداد با صدا نیا بعداز

 بفهمم... د یومن.......شوهرت......تازه با ی هست ینجوریا مهیماه ون ک یتو  یعنی

نشوند و درو محکم بست و خودش   یصندل دوتو یکش  نیبازو مو گرفت و منو به طرف ماش  ریشد که ز یعصبان ی لیبود خ  معلوم

 راه افتاد.  مارستانیسوارشد و به سمت ب

  د یبا-تر گفتکه در آخر دک کرد یمهرداد با اخم نگام م د یپرس یحالتهام م ر ییتو بخش اورژانس دکترازم در مورد عالئم و تغ ی وقت

گنگ بامهردادبه طرف   یو مثل ادمها  یخبر  یتو عالم ب م یماه و ن کی نی تا شکمون برطرف بشه و منم مثل ا نیبد  شیحتما آزما

- کنارم نشست و گفت   یکه مهرداد رو صندل  میشد  شینمونه خون تو راهرو منتظر جواب آزما ادنراه افتادم و بعداز د  شگاهیآزما

 ....ها؟؟؟؟؟؟؟یزودتر به من نگفت ؟؟وچرا یفکر نکرد  یباردار باش  د یشا نکه یو اصال به ا یالئم داشتع نهمه یصدف؟واقعا تو ا

#romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 ششم_قسمت#

 دوم_پارت#

حالم بدبود ونشونه   نهمهیحد بچه بودم که ا ن یتا ا ی عنیدهنم باز مونده بود تو فکر فرو رفتم که  یباردار ی کلمه  دن یکه ازشن من

متفاوت بود   یبخصوص بعداز ازدواجم دائما سرم تو کتابها خووندم یم ادیکتاب ز   می کار یآخه من تو اوقات ب  دمیو عالئم چرا نفهم

 نکنه؟ بد   یباخودش فکرا ایبدم؟خدا ی کنه؟االن جواب مهردادو چ یی حداقل چرا به مادرم نگفتم تا اون منو راهنما ای

بزنم رو از   خوامیکه م  ییآورد.تو چشماش نگاه کردم تا خودش صداقت حرفا رون یدستامو تو دستاش گرفت و منو از فکر ب  مهرداد

کردمو بهت نگفتم چون   ی که بچگ  د یفکر نکردم مهرداد...ببخش  یدرصدم به باردار ه یمن....من بخدا اصال -تو چشام بخوونه و گفتم

ندارم که بخوام   ی حرف چیاز معدمه....بخدا من ه  کردمیها و دل درد هامو فکر م جهیسرگ گرفتم، ن ی جد  فکرا نبودم اصال  نیتو ا

 ازت پنهون کنم... 
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خوشحال  شدم که دارم پدر   ی ...در عوضش کل یخانم م یلیخ یستی اشکال نداره...اصال هم بچه ن-لبخند زدو گفت ه ی  مهرداد

 خانم خوشگله....  ه یفندق   ن یومادر ا شمیم

 تا صدامون کنن.  میذوق کردم و باهم منتظر شد  ی حرف مهرداد کل نیازا

رو به دکتر    شیجواب آزما یمهرداد برگه   میوبعداز در زدن وارد اتاق شد  م یبه طرف اتاق دکتر رفت شیگرفتن جواب آزما بعداز

 . ارهیداد تا مارو از شک در ب

تا   نی ایبله،حدسم درست بود،خانمتون باردارن.....مبارکه...فرداصبح ب-د پهن زدو گفتلبخن ه ینگاه کردن به برگه  دکتربعداز

 الزم رو انجام بده.  ی خانمتون رو چک کنه وکارها مانیدکترزنان و زا

لبخند   هیو   زد ی بهم زل م ی گاه کرد یم ی راه مهرداد همونطور که رانندگ یتو  م یبه سمت خونه راه افتاد ی تشکر وخداحافظ بعداز

باعث  نکه یدوم ا ل یبچه حاصل عشقم بود و دل نیلبش بود.من که اصال روآسمونا بودم چون عاشق مهردادشده بودم و ا رو

 اولشون بود. ی  وهچون ن شد یدوتا خانواده م  شتریب یخوشحال

  مید یو نه خواب  میزد ی کدوممون نه حرف  چیه یول  م یو به رختخواب رفت م یبه خونه هردو مون لباسمونو عوض کرد دنیبعدازرس 

  گه ید یزهای چ ی کنم و کل  لیواسه بچه ترک تحص  د یبا نکه یمن به عکس العمل خانواده ها وبه ا می پهلو ،اون پهلو شد  نیفقط ا

  یول مون،یکه غم توش بزرگ بود مثل شب عروس  خوندم ینور چراغ خواب نگاهشو م ر یآخه ز دونمیمهرداد رو نم یول  کردم یفکر م

 . کردمیفکر م   ینجور یخوشحال بودم که ا نقد یخودم ا د یشا دونمینم  دمید یکوچولو ذوقشم م  هی

رفت ومن متوجه شدم جفتمون اصال پلک روهم   نیاتاق هم ازب یکیغرق بودم که با روشن شدن هوا تار اهامیچقد تو رو دونمینم

بزنه   یحرف ای ابراز احساسات کن  کم ی میبخاطر باردار لمایمهرداد مثل تو ف خواستیدلم م  ی لیخ میزد یهم نم یحرف یول  مینزاشت

خشک و   کیتبر  هی  ای ک یتشکر کوچ ه یاز غ ی در  یوبچه دارشدن واسش مهم بوده ول وشحاله خ یلیخبر خ نیکه من بفهمم که ازا

 ....یخال

  ز یم دنیرفتم بعدازشستن دست و صورتم رفتم سراغ چ  یی اومدم وبعداز روشن کردن سماور به سمت دسشو نییروتخت پا از

- بهش انداختم وگفتم   یکرده اومد که صبحانه بخوره و بره سر کار نگاه ک یمهرداد مرتب و ش  دمی صبحانه و مشغول بودم که د

 . شمیم  دهمنم واسه مدرسه آما یبخور  تو ییسالم.تو تا چا

و با   زنم ینه،امروز مدرسه نرو من زنگ م-گفت   د یکشیرو واسه نشستن کنار م یرفت وصندل  یم  زیهمونطور که به طرف م دمهردا

  هی مهمون کوچولومون  ی برا خوام یدعوتشون کن م  نارویو مادرت ا نایتوهم زنگ بزن واسه شام مادرم ا  کنمیصحبت م رتیمد 

 . کنم  ریو همه رو غافلگ  رم یبگ  یخانوادگ  یمهمون
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که   دمی فهمیخوب م  ی لینکرد و من خ یلبخند غم تو صداش و نگاهشو مخف   نیاصال ا ی ول گفتیلبخند م  هی حرفاشو با  تمام

 کنه.  یظاهرساز خواد یم

 ه؟ یواسه چ مون یبگم مهمون  شهیمن روم نم  یباشه،ول-لبخند گفتم ه یشدم و با   د یدر جواب حرفاش سرخ و سف من

 .میدور هم باش   میبگو خواست ینجور یه؟همیواسه چ یمهمون یبگ   ستیقرار ن-مهرداد

باشه سرمو تکون دادم و همراه مهرداد صبحانموشروع کردم هنوز چندتا لقمه نخورده بودم که بازم احساس تهوع بهم   یمعن به

 رفتم و همون چندتا لقمه رو باال اوردم.  ییدست داد وبه سمت دسشو

به طرفم اومد و   ع یسر دنم یو با د ره یمهرداد داره تو راهرو رژه م دمی ومدم که دا رون یب ییشستن دست و صورتم ازدسشو بعداز

 ؟؟؟  ی اریکه بعداز هرغذا همه رو باال م مونه؟تو یتو بدنت نم ی زیکه چ  یبر ش یپ ینجور یاگه هم-گفت

  ستین یزی ،چیممنونم که نگرانم-لبخند گفتم   هیتو دلش نگرانمه با ده یخوشحال بودم که اگه احساسشو بروز نم شینگران بابت

 ه یعیطب  نایا یتو باردار دونمیکه م  ییداره...تا جا ی زیچ یی ازش و حتما دارو پرسمیدکتر م  شیپ م یبر ی وقت

که من غمشو    د یخند یم د یشا دونمینم د یخند یلباش م  یبود تو چشمام سردر گمم کرده بود ول ره ینگاه پراز غمش که خ بازم

 . رمینگاهمو مثبت کنم و نگاهشو فاکتور بگ  دمینم بهتر دفراموش کنم م
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 هم تو اتاقش.  د یانداختم و آروم داخل خونه شدم.مامان طبق معمول تو آشپزخونه بود و مروار د یو کل دم یخونه رس  به

غرق   یکه همزمان با آشپز دونستم یم نو یو به مادرم که جلو اجاق گاز غرق در کار بود نگاه کردم وا ستادم یدر آشپزخونه ا سر

 در نشد.  یفکره چون متوجه صدا

  گه ی.ددادیرفت و روب رو انجام م کردو یم ی و پدرم هم رفت اون فقط تو خونه بود و آشپزشد  ادیکه مشکالتمون ز  یمدت نیا

خراب کرده بود   شویو جسم ی اوضاع روح ی لیخ یشگ یهم ی و فکرها یتکرار  ی کارها ن یهم نبود تا بتونه سرگرمش کنه.ا یمهربد 
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و پوستم به مادرم   کل یشده بود.من ه ده یخمو الغرو  ف یجوجه ضع  هی چهارشونه و قدبلند واندام پرش مثل  کلیکه ه یتا حد 

 از جفتشون بودم..  یبی ترک  یعنیرنگ چشم و موهام به پدرم...  یرفته بود ول

غرق تو کارو فکر  بود که با   نقد یا چارهی هنوز متوجه حضورم نشد آروم،آروم به سمتش رفتم واز پشت بغلش کردم.ب دم ید ی وقت

  ریکه به اون حرکات غ د یروشو برگردوند و منو د ی.وقت دمیکه من خودم هم پر د یکش یفرا بنفش  غ یج دو یکارم سه متر پر نیا

 شد. یحرص  یل یخ خندمیدارم م  شیاراد

  یسرخ شده ازخندم روبرو شد.وقت  افه یوبا ق  زدیمامان به سرعت خودشو به اشپزخونه رسونده بود نفس،نفس م غ یکه ازج  د یمروار

برداشت و   یکه ازتو جاقاشق یبه سمتم حمله ور شدن مامان با مالقه ا  رم یم  سهیرخ شدمو ر که من ازخنده س   دنیجفتشون د

ندارم   ییاز دوطرف محاصره شدم و راه در رو دمید ی به جونم وقت موندافتادنیم ربهگ  یبا ناخن هاش که مثل پنجه ها د یمروار

 استفاده کنم و به غلط کردن افتادم. ی از روش زبان دم یبهتر د

و ولم کرد و منم   د یبا اون پنجولش حسابمو رس  د یمروار ی شکر خوردم و غلط کردم ،گفتم که مامان دلش سوخت ول اونقد 

  لب غر  ر یو همونطور ز  نهیرو بچ ز یبه درخواست مامان موند تا م د یمروار  یبه طرف اتاقم رفتم ول  دادمیهمونطور که تنمو ماساژ م

 منم کمکشون کنم....   زدکهیم

و منم    میغذا رفتم و بعداز سربه سر گذاشتن جفتشون غذامونو خورد  زی لباس و شستن دست و صورتم به سمت م ض یتعو بعداز

رفت تو اتاقش واسه خوندن   د یشد و مروار  ال یسر دنیجمع کردم و ظرفارو شستم و مامان رفت رو مبل نشست و مشغول د زویم

 درساش.

آخه شب    دمیبه طرف اتاقم رفتم و گرفتم خواب ر یبردم و خودم با گفتن شب بخ ییچا ه یموم کردن کارم واسه مامان ت بعداز

 . دمیقبلش اصال خوب نخواب

بعداز انجام کارهام و شستن دست و صورتم و خوردن صبحانه   دارشدمیاز خواب ب م یآالرم گوش  یهم مثل هرروز با صدا صبح

 آموزشگاه راه افتادم. و به سمت  دمیلباسمو پوش 

گرفتم و خودمو به آموزشگاه رسوندم و   ی تاکس ه یشلوغ بود یلیخ ابونایصبح خ ومدآخه یصبح ها خوشم نم ی رو ادهیاز پ اصال

از   ی کیو آموزش تموم شد و کارآموزا رفتن و منو زهره و  سیبود که ساعت تدر ازدهی بایهرروزمو تکرار کردم و ساعت تقر یکارها

 صدف؟ -که زهره گفت زدم یم برش داشتم لباس  میکمک کارها تنها شد 

 جونم؟ -

 مهربد چطوره؟  ینگفت -زهره

 که ازش جدا شدم خوب بود.  روز ی د ی عنیخوبه....-
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 خب،خداروشکر -زهره

 نه؟  ایبهترشد  روزیبچم از د  م دونیمهربد افتادم و دل نگران شدم که اصال نم  ادی دوباره 

 ...ید ی...خدارو چه دزنمیزنگ م ه یباهاش حرف بزنم؟خب  ده یزنگ بزنم؟اصال مهرداد اجازه م یعنی-گفتم   باخودم

-د یچیپ  یمادر مهرداد تو گوش  یمادرمهردادو گرفتم که بعداز چندتا بوغ صدا ی در آوردم و شماره خونه  بم یاز تو ج مویگوش 

 الو؟؟؟؟ 

 حالشو بپرسم  خوامی با مهربد حرف بزنم؟؟م تونم یسالم....صدفم ،م-

 زنگ بزن.  گهیربع د هی مهربد حمومه،-سکوت کردو گفت  یمهرداد کم مادر

خوب   گهی نه؟د ای رهیرو مهربد بگ  یاز مهرداد کسب اجازه کنه که گوش  خواد یم دونستم یرو قطع کردم،م یگفتم و گوش   یا باشه

 م.مثل کف دست شناختمشون،یم

 الو؟؟؟ -خود مهربد جواب داد  نبار یربع دوباره تماس گرفتم که ا  کی با یتقر بعداز

 سالم پسر مامان!!!! -

 ؟ یسالم مامانم خوب-ذوق کرده گفت ی که معلوم بود کل مهربد 

 من خوبم، گل پسرم چطوره؟-

 چطورن؟  د یمنم خوبم ،مامان جون و خاله مروار-مهربد 

 گه؟؟؟ ید  یاونام خوبن،تبت قطع شد؟؟؟بهتر-

 فردا برم مدرسه.  تونم یگفت م  ییاره خوبم،امروز بابا-مهربد 

  ،باشهیتو مدرسه حواستو جمع کن تا امسالم شاگرد اول بش ،فردا یکن یمبارزه م تیضی وبامر یهست ی قو ی لیپسرم،توخ نیآفر-

خودشو گرفت و مثل ادم بزرگا بهم قول داد که تمام حرفامو   یلی.اونم خ یکن یمثل هرسال خوشحالم م دونم یعشق مامان؟؟؟م

ماچ و بوس پشت تلفن ازش دل    یروش دارم .بعداز کل یاد یز ری با حرفام تاث دونستم یباهاش حرف زدم چون م گه ید کم یاجرا کنه 

 ..... می و رفتم کنار بچه ها و باهم ناهار خورد  می کرد  یکندم و خداحافظ
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و منم حوصله   ومد یآخرهفته شده بود و بازم من پنج شنبه رو تا غروب تو آموزشگاه تنها بودم آخه زهره آخر هفته هارو نم گهید

 م. رو راه بنداز هایو کار مشتر  امیب دمید یبهتر م  کردپس یم تم یاذ یی و تنها ی کاریب نیتو خونه موندن رو نداشتم چون ا

حواسم پرت   نکهیا یو برا  زدمیتفاوت به زنگ داشتم پارچه برش م ی زنگ خورده بود و منم ب میعصرشده بود که گوش  بای تقر  گهید

برش پرت   زیم  ی رو رو یچ یق تیکه کالفم کرده بودباعصبان خورد یزنگ م نقد یا ی.ول دادمینم تیاهم ینشه به زنگ خوردن گوش 

 رفتم.  ودچرخ ب ز یکه رو م  میکردم و به سمت گوش 

 کرد. دنی دست و دلم شروع به لرز میگوش  ی رو  یاسم و شماره   دنیرو گرفتم با د ی گوش  ی وقت

 من مهرداد؟؟؟!!!!!!!!! یخدا یوااااااا

 داره؟؟؟   کارمیچ یعنی

و   یهمه مشکالت به دور  نی!!!!!!چرا بعداشم؟؟یحال م نیاسمش ا دن یبازم با د یی همه مدت جدا نی!!!!!چرا هنوز بعداز اایخدا

 !!!!  کنم؟؟؟؟یعادت نم شییجدا

اون اصال بهم زنگ   مون یییافتاده باشه که مهرداد تماس گرفته آخه بعداز جدا یافتادم که نکنه واسه مهربد اتفاق  نیا اد ی هوی بعد 

 سش قطع بشه جواب دادم تما نکه یدلم افتاد وقبل از ا ی تو  ی فکر دلشوره ا نی...با ازدینم

 الو؟؟؟؟؟ -

 الو؟؟؟سالم....... -مهرداد

 ؟؟؟یشناخت-مکث کردو ادامه داد یکم

 افتاده؟؟؟  ی سالم،آره،واسه مهربد اتفاق-

 ؟؟؟ یکن یفکرو م ن ینه،چرا ا-مهرداد

 حال مهربد دوباره بد شده باشه. د ی.گفتم شایزنیبه من زنگ نم چوقت یآخه ه -
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خودت نگهش دار تا حال و هواش   شی نه زنگ زدم بگم امروز مهربد رو ببر وتا فردا عصر پ-حرفمو تموم کنم که گفت نذاشت

 عوض بشه. 

 حرفش شوکه شدم تو فکر فرو رفتم.  نیکه ازا من

 دلش واسه منو بچم سوخته ؟چه مهربون شده؟؟   یعن یطفل معصوممو ازم گرفت؟ یرحم ی مهرداد همون مهرداد که با ب نیا ایخدا

 که تو دلت سوخته؟؟؟؟   شدهیمهرداد ؟؟؟چ-

تو مهربد فقط به خاطر خودش بود.من فکر   ییصدف؟جدا-و گفت  دم یکه من صداشو شن د یآه بلند پشت تلفن کش ه ی  مهرداد

مادرم   ی الش بدتر شد.برو دم در خونه برعکس شد و ح ی عادت کنه ول تی که به دور کنم یکارم بهش کمک م ن یدارم با ا کردم یم

کن وتا فردا عصر   زش یدنبالش،برو و سوپرا  یر یسپرم که بهش نگن تو میم ی ول  کنمیو باهاشون هماهنگ م زنمی،من زنگ م

 نگهش دار ودوباره برش گردون.

 آماده شدم.   یبهش گفتم و چطور  یکردم و چ  یاز مهرداد خداحافظ یچجور  دم یاصال نفهم گهید

 گرفتم و به طرف خونه مادر مهرداد راه افتادم.در اصل انگار پرواز کردم.  نیماش  ه یآموزشگاه  ریو از آژانس ز  نییفتم پار عیسر

مهربد   ی روز رو برا ن یکنم،تا بهتر کاریکردم تا فردا عصر چ ی زی دادم و باحال خوبم برنامه ر  هی تک شهی رو دادم و سرمو به ش  آدرس 

 .ادیب  شیها پ تیموقع نیازا ی ک گه ید  ستیبسازم،آخه معلوم ن

 نجاست؟؟؟؟ی...هم  م ید یخانم رس -فکرم فرو رفته بودم که راننده گفت تو

 که کردم ازش خواستم منتظر بمونه و مارو تا خونمون ببره و اونم قبول کرد.  ی با تشکر ومنم 

 ؟؟منتظرم... اد یب نیبه مهربد بگ  شهیص فم،م- مهرانه جواب داد گفتم یشدم و زنگ در خونشونو زدم وقت  اده یپ نیماش  از

 . ادیصبر کن داره م  کم یسردو خشک گفت  شه یهم مثل هم مهرانه

نداشتم   ستادنی واسه ا یازذوق که تو پاهام جون  ایاز استرس بود  دونمیبود.نم ومدهیمهربد هنوز ن ی بود ولگذشته   قهی پنج دق بایتقر

باز کردم و رو   نویدر عقب ماش  نیبه خاطر هم نمیگفتم جلو در خونشون زشته بش  یکنم ول  دایواسه نشستن پ یی جا خواستمیم

 دراز کردم...  رونیپاهامو به سمت ب نشستم و یبه صورت چپک  شیصندل

 طولش داد؟؟؟  نقد یکه ا  کنهیم کاریاسترس داشتم آخه مگه مهربد داره چ یلیخ

 مهرداد دستم انداخته بود؟؟؟  یعنی
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و رنگتون    لرزهی.درسته؟؟؟دستاتون مستیانگار حالتون خوب ن یندارم ول  یقصد فضول د یببخش-فکرابودم که راننده گفت  نیهم تو

 ن؟؟؟؟یهست ی تظر کس..مندهیپر

#romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 هفتم_قسمت#

 دوم_پارت#

انگار به   کرد یدم در مثل مجسمه مات نگام م زم یوقت نکرده بودم جواب راننده رو بدم که در خوونه بازشد و مهربدعز هنوز

نگام کردو خودشو با تمام سرعت   هینداشتم تکونم نخوردم،مهربد چندثان ستادنیچشماشم شک داشت.من که اصال تو پاهام توان ا

  ی بغلش کردم و بوسه بارونش کردم.بعداز کل ینشسته بودم حساب نیکه تو ماش  طور بهم رسوند و پرت شد تو بغلم.من همون

لم باورم نشد زنگ زدم به  دنبا نیاول که عمه مهرانه گفت شما اومد -شدو گفت ره یتونگام خ دویعقب کش کمیچلوندنش خودشو  

تا برم   نیمون یمنتظر من م کم ینه؟االنم   ا ین یواقعا شما منتظرمن نمیاومدم بب  مونمیم شتون یاون گفت من تا فردا پ ی وقت ییبابا

 !!!!اماااااا؟؟؟یم پوشمویلباسمو م عیگردمااااا؟؟؟سری برم ع یلباسمو بپوشم ؟؟؟سر

مدرستو   فیپس عجله نکن فقط ک  زمیمال منو توعه عز ایاز االن تا فردا عصردن  نم مویمنتظرت م یتا هروقت که بخوا  زم یآره عز-

 . نیلباست رو عوض کن هم  ارویب

دلشوره    دونمینم  کردیرفت به من نگاه م یکه م  ی هردو قدم یباشه تکون دادو رفت ول ی مظلوم سرشو به معن شهیمثل هم مهربد 

 که من اومده باشم دنبالش.  شد یباورش نم نکه یا ایداشت که من برم 

  و یاخه تاوان چ ختم یاتفاقا فقط اشک ر نی خواب باشه ا نکه یخودم و بچم که دل نگران ا یو برا  شد یکاراش دلم خون م  ن یبا ا منم

 .می دون یخودمونم نم میبد  د یمابا

  ی با دوتا چشم قهواه اجلوم قرار گرفت سرمو بلند کردم که  یزیچ  ه یهق هقم صداش در اومده بود که احساس کردم  گهید

دلش به حالم سوخته   نکه یآب اورده بود و داده بود دستم مثل ا یبطر ه یحالم بده واسم  د ید یراننده وقت چاره یبرخورد کردم.ب

به   ی اب ادیمن تنها باشم.تا مهربد ب خواستیم  نکه یمثل ا دم یبود بعداز گرفتن اب ازش تشکر کردم .تا مهربد آماده بشه راننده رو ند 

  ب یبه من داد و رفت جلو نشست راننده هم از غ فشوی مهربد اومدو ک  نکه یبه محض ا ی عوض شد. ول یصورتم زدم و حالم کم

فکر کنم فشارتون   ده یگرفتم حالتون بد بود رنگتون پر  وهید،آبمییبفرما-گرفت به سمتم گفت   لونینا ه یشد و  نیو سوار ماش  د یرس 
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  ی کیهم به مهربد تعارف کردو  یک یرو گرفتم چون واقعا فشارم افتاده بود بعداز من   وهیتم و آبمندونس ز یتعارف رو جا گهیافتاده.د

 . میشروع به خوردن کرد ییهم خودش برداشت و سه تا

از درس و مدرسه و ارزوهاش   د یسوال ازش پرس  ی از مهربد خوشش اومده بود که سرحرف و باهاش باز کردو کل نکه یمثل ا راننده

- کارت به مهربد دادو گفت ه ی بود رضایشده بودن و در آخر هم  راننده که اسمش عل یداش مشت یباهام کل  گه ید  وندش یو شغل ا

 دوست به دوستاتون اضافه شد.باشه آقا مهربد؟؟؟؟  هی  نیو فکر کن نی بهم زنگ بزن  نیشتدا  یبه بعد هرکار نیکارت منه ازا نیا

  ی بهش دست داده بود کارتو گرفت و کل ی و مردونگ   یذوق کردواحساس بزرگ ی اونو آقا خطاب کرده بود کل نکهیهم ازا مهربد 

 تشکر کرد. 

و ماهم به سمت   اون رقت  م یشد  ادهیپ نی ازماش  یوبا خداحافظ م یازش تشکر کرد ی کل  شیبعداز حساب کردن کرا مید یرس  ی وقت

 . میخونه رفت

- جواب داد گفتم د یمروار ی رو زدم.وقت  فون ی امروز خونست زنگ آ د ی مروار دونستمیخونه رو داشتم چون م د یکل نکه یوجود ا با

 .ستیدم در حالم خوب ن  ایب د یمروار

  ر یکردم تا غافلگ  ی مهربد رو پشتم مخف دنشونیدم در.قبل از رس  دنینفس،نفس زنان رس  د یکه مامان و مروار  د ینرس  قهی دو دق  به

تا قبل از   رون یب زدیچشماشون داشت از حدقه م کنم یلبخند گله گشاد نگاشون م  هی حالم خوبه و با  دنیاومدن و د یبشن.وقت

اولش   رونیب دم یمهربد رو کش ززززززززز یییییییسوووووووپرااااااا یبدن با گفتن کلمه   ام نسبت به من انج ی حرکت خطرناک نکهیا

  دنیساله همچون ذوق کردن که هول شدنو پر7،8  یزدن به ما مثل بچه ها هزل یثان30 با یجفتشون هنگ کرده بودن و بعداز تقر

کردن و به طرف مهربد حمله   دایرو پ تشونیموقع ش از خنده بعد  می د یکارشون ترک  نیا دنی.منو مهربد که از د گهیتو بغل همد 

ما سه تا زن   ی لحظه  نیبود حال ا یچه حال ایکردن.خدا ش یچلوندنش و تف مال یو حساب دنیجوجه قاپ ه یو مثل کردن و اون

ا اشک شوق  ی بود  مونیکس ی اشک ب دونمی .نممیخت یر ی هرچهارتامون مثل ابر بهار اشک م هیبعداز چندثان ی تنها اولش ذوق بود ول

. 

عوض کرده   یهرچند واسه مدت کوتاه  مونویطفل معصوم بود و با اومدنش رنگ زندگ نیمامادر و دخترا هم یآخه تنها دلخوش 

 بود 
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 سوم_پارت#

 و بعدشم تو خونه .  اطیتو ح  میرفت م یکردیم  هیکه هرچهارتامون گر  همونطور

بزرگتر   یلیاز مهربد خ د یرو شروع کردن درسته که مروار طنتیش  د یو مهربدو مروار  میکه گذشت از اون حال و هوا در اومد  کمی

سربه سر مامان    کم یلباسمون  ض یبعداز تعو کردن یم طنتیهردو شون ش  شدن یدوتا باهم جفت م نی ا ی چرا وقت دونم ینم ی بود ول

  دویددر دودور مروار م یبر م یخوایشام بهشون گفتم که فردا رو تا غروب م ز ی.سرممید یشامو چ زی گذاشتن و به اجبار من م

 . غشونیاز ج م یکه منو مامان گوشامونو گرفت دنی بلند کش ی هورا ه یمهربدهم 

و هله    وهیو م له یوس   کمیو ظرفاروشست واسه فردامونم جمع کرد  زویخودش م م یبکن ی خوردن شام مانان اجازه نداد ما کار بعداز

بعداز تموم شدن   مینگاه کرد الیو سر  م یتخمه خورد ون یزی مهربد جلو تلو دو یو منو مروار  میهوله آماده کردکه باخودمون ببر

و سه تامون   م یمنو مهربدم تشک انداخت  د یماباز کردو خواب شیچسبوند و اومد چترشو پ ابه زور خودشو به م د یمروار الیسر

خواست مشتشو به من کنه بس که   ینم  ی آخه طفل  د یمروار  ایشدکه روشو سمت من کنه  ج یگ چارهی بماند که مهربد ب مید یخواب

  شونویدوست نیبزنه و دردو دل کنه و من ا رفباهاش ح خواستی بود و م یمیمن صم شترازیب د یهم با مروار یمعقول بود ازطرف 

  الیو خ دادمی مورد عالقمو گوش م یآهنگها د یگذشته که با  یسرمو رو بالشت گذاشتم برخالف شبها ی دوست داشتم.وقت یلیخ

راحت   ن بهم داده بود وم یتنم بود که آرامش خاص یاز برکت وجود پاره   نم یخوابم برد وا ده ینکش هی امشب به ثان کردمیم  یپرداز

 ها بهم گفتن. یو چ داربودن یب ی اون دوتا وروجک تا ک دمینفهم گهیو د  دمیو آسوده خواب

  دارشدمیجقله با قاشق افتاده بود به جون قابلمه من که زود ب میدارشد یکه مهربد راه انداخته بود ب  یکر کننده ا  یبا صدا صبح

بغلش    ریه چنگش آوردو زد زبره ب ه یچرخوند و مثل   یحساب اطیافتاد دنبالش و اونو تو ح ستیکه مهربد ولکن ن  د ید د یمروار ی ول

 من و مامان ولش کرد. وساطت  یو آوردش تو خونه و با کل 

 صدف؟صدف؟ -و بعداز آماده شدن مامان از تو آشپزخونه صدام کرد  م یکه آماده بش میخوردن صبحانه همه رفت بعداز

 بله مامان؟؟ -

 آژانس زنگ بزن   هی به  میما آماده ا-مامان

 زنم یباشه،االن زنگ م-

 ؟؟؟؟ یمامان- که مهربد گفت رم یرفتم تا شماره آژانس رو بگ  یگوش سمت  به

 جون دلم؟؟؟ -

 اد؟؟؟ یتا ب نیبه دوستم زنگ بزن شهیم-مهربد 
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 بلدن؟؟ ی تو رانندگ  یدوستا  ؟؟؟مگهیکدوم دوستت مامان-

 ادتونه؟ یمارو رسوند خونه   شبی!!!!همون که دگهید  رضایآره،عل-مهربد 

 تاحاال اون آقا شد دوستت؟؟بعدشم آدم خوبه با همسن و ساالش بگرده...   یآهان،از ک-

 ؟؟؟ یزن ی.توروخدا زنگ مگهینکن د تیاااااااااه.....مامان؟؟؟اذ-مهربد 

 آموزشگاه باهاش اومدم پسرم.  ر یازآژانس ز زم،منی آخه من شمارشو ندارم عز-

راننده بهش کارتشو   روزیاومد که د ادمیورد و دستم داد.تازه کارت سبز پررنگ ازتوش در آ  ه ی رفت و  فش یبه سمت ک عیسر مهربد 

 چشم سرورم،امروز روز شماست و امر،امرشماست ارباب -داده بود.کارتو ازش گرفتم و گفتم 

- و شروع کردم به گرفتن شماره. بعداز خوردن سه تا بوق جواب داد دمیخوشحال شد و من صورت مثل ماهشو بوس  ی کل مهربد 

 الو؟؟؟ 

 ؟....سالم الو؟؟-

 د؟؟؟ییسالم،بفرما-رضایعل

 ن؟؟؟ی........شناختروزتونیمن مادر مهربد هستم ،مسافر د-

 شما؟؟آقا مهربد چطورن؟؟؟   نیاومد خوب ادم یبله،بله..-مکث کردو گفت یکم رضایعل

 خدمتتون ی ....مهربد باهاتون کارداره گوش میممنون ،ماخوب-

آقا  -رو داد بهم و گفت ی حرف زدن اومدو گوش  ینداره که مهربدهم بعداز کم ی مامان کار نم یسپردم به مهربدو رفتم بب ویگوش 

 اونجام.  گهیربع د ه یتا   گهیم رضایعل

 . ادیدم در تا ب م یو بر می هارو بردار له یپس ماهم وس -

دم در، مامانم موند تا گازو برق    می و رفت می و برداشتر  یهاو فالسک چا  له یو سبد وس   ریاومد حص یوقت  م یشد  د یمنتظر مروار کمی

 . ادیو .......رو چک کنه و ب

 اونجا تو درساش مرور داشته باشه.  کم یبرداشت تا  فشوی به اصرار من ک مهربد 

و   طنتیروز پراز ش  ه یو به سمت  می مرد رفت جلو نشست و ماسه تا زن هم پشت نشست ه یمهربد مثل  نیاومدن ماش  بعداز

 . می حرکت کرد یپرازخوش 
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#romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 هشتم_قسمت#

 اول_پارت#

  یپارک جنگل هی به  اولم یدادو شروع کردن به خوش وبش کردن وراه افتاد  دسترضایرفت جلو با عل مرد گنده  ه ی مثلمهربد 

و چون   م یتا عصر با ما باشه آخه قراربود چندجا بر میخواست رضایمامان از عل  شنهادیوبه پ می پهن کرد  ر یواونجا حص  میرفت

 سخت بود و اونم قبول کرد.  کم یگرفتن آژانس   مینداشت نیخودمون ماش 

ظهرشده بود    بایتقر گهیدرفتن گشتن و خوش گذروندن  کم یمهربد  دوی ومروار م یو هله هوله که مامان آورده بود رو خورد صبحونه 

 .میبود بر  هایکیکه اون نزد یاداد به امامزاده  شنهادیپ مامانکه 

بماند که واسه حساب کردن پول   میناهارمونو خورد می رفت ی کباب ه یمهربدبه  شنهادیو نماز به پ ارتیبه امامزاده و ز  بعدازرفتن

و اونجا بازم   م یکه اون اطراف بود رفت یحساب کنه بعدازناهار به شهر باز خواستی کل کردم آخه به زور مکل رضایغذاچقدبا عل

  نیتو ماش  رضاهمیاستراحت کردو عل کمی ریبار منم باهاشون رفتم و مامان رو حص نیا یکردن ول  یطون یش  ی دوتا وروجک کل نیا

 موند.

آخه   م یکه بر  دم یبود و روز کوتاه بهترد زییپا یو چون آخرا   میخورد  ییچا هی سوزوندن به زور دوتاشونو آوردم و  شیآت  یبعدازکل

 خونه مادرمهرداد.  رسوندمیمو  کردم یمهربد رو حموم م  د یبا

 .میاصال نگاشم ننداخت یباهاش کارکنم ول کمی که   می بود فشوآورده یک  مثال

 سمت خونه .  می و راه افتاد میخودمونم نشست  رضایبا کمک عل نیها و جابجاکردنشون تو ماش  له یکردن وس  بعدازجمع

  هی صحنه   نیا دنیبا د رضایشد.عل زونی که مهربد همون جلو خوابش بردو گردنش آو  م ینبود که راه افتاده بود قه ی چند دق هنوز

درو   نکه یشد و مهربد رو تو بغلش گرفت و به من اشاره کرد در سمت خودمو باز کنم بعداز ا ادهیگوشه ترمز کرد و پ ه یلبخندزد و 

  جیکه بچه تا خونه تلو تلو بخوره که؟من که گ  نیچرا ماتتون برده؟انتظار ندار-که گفت کردمیاز کردم متعجب داشتم نگاش مب

 االن؟  کارکنم یچ - شده بودم تازه متوجه منظورش شدم و گفتم

 مادرتون و راحت بخوابه.  ی مهربد سرشو بزاره رو پا نیو بزار نی نیجلو بش نیایشما ب-رضایعل

 . شد یگردنش داغون م  ینجوریگفت.بچم خسته بود ا یحرفش گوش دادم .چون بنده خدا داشت راستشو مبه  منم
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سوارشد و   رضاهمیشدم و اون مهربد رو اروم خوابوند و مامان هم سرشو گذاشت رو پاش و منم رفتم جلو نشستم و عل اده یپ عیسر

 .  می راه افتاد

فکرمو به زبون آوردم و رومو سمت   نیحمومش کنم و ا خواستیشده بود و دلم م فیکث  یلیو مهربد خ  میخسته و کوفته بود همه

 حمومش کنم....  تونستم یکاش م ی ا فی مهربد هم خستس و هم کث-فتم برگردوندم و گ د یمامان و مروار

 زش یخونه عز شیبردیو م  گرفتیدوش م  هی و  یوگرنه راحت بود   یاورد یشد که لباسشو ن ف یآره ح- مامان

 ؟ یخریدست لباس نم  هی واسش  را ڇ-د یمروار

 بود؟   دهیچرا به فکر خودم نرس  یگ یراست م- خوشم اومدو گفتم ازفکرش 

 که جمعس؟  امروز -مامان

که امروز مغازش    نیندار یز یچ ییآشنا ی ندارم،ول ی فضول ،قصد د یببخش-گفت رضایکه عل میحرف مامان هردومون پکرشد  نیباا

 باشه؟

 . مینه ندار-مغموم و ناراحت گفتم  من

 . ادیبهش زنگ بزنم اگه در دسترس باشه م نیدارم که فروشگاه لباس کودک داره بزار  ی دوست  هی من - گفت رضایعل

در آوردو شروع کرد به صحبت کردن و به اصرار   شو یزنگ بزنه.اونم گوش  م یو منتظر بود میخوشحال شد  ی لیحرفش خ نیازا

 بودن که قبول کرد.  یمیباهم صم نکه یمثل ا ادویکرد تا ب ی دوستشو راض

معطل    کمینداره اگه  بی.ع رسونه ی و مغازش، دوستم گفت زود خودشو مجل  میری م-بعداز قطع کردن تماسش رو به ما گفت رضایعل

 ؟ نیبش

 نه.... - م یگفت میخوشحال شد  یل یهرسه تا که خ ما

 که کارمونو راه انداخت.  میتشکرهم کرد  ی لیازش خ 

که تا اومدن مغازه دار به مهرداد زنگ بزنم و    دمیو منم بهترد  میمنتظر موند  نیتو ماش   کمی رضایجلو مغازه دوست عل دنیبعدازرس 

 بشه.  رید  د یو حمومش کنم شا دارشهی آخه خوابه تا ب برم یمهربد رو م  رتریخورده د ه یبهش بگم 

 بله؟؟؟ -د یچی پ یدر اوردم و شمارشو گرفتم و بعداز چندتا بوق صداش تو گوش   مویفکر گوش  نیا با

 سالم -
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 اومده؟ شیپ ی سالم،کار-مهرداد

 نه فقط خواستم بگم ،اگه اشکال نداره من بعداز شام مهربد رو ببرم خونه مادرت؟ -

 اومده؟  ش یپ یچرا؟کار-مهرداد

طول   د ی،.گفتم شا نیحمومش کنم هم دارشد یشده خواستم ب ف یهم کث یلیو مهربد خوابه خ  میبود رونینه، کار نه.....فقط ماب-

 ی بکشه نگران نش

همراشه امشب اونجا بمونه و فردا خودت   فشیاگه ک خوره ی سرما م اد یب رونیکن.......مهربد بعداز حموم ب  یکار  ه یخب پس -مهرداد

 ؟؟؟  یتونیبرسونش مدرسه....م

 قطع کردم.  وی کردم و گوش   یخدا حافظ ع یکه از خدام بود با کله قبول کردم و سر من

 کردن .....  د یواسه خر  میشد  اده یگفت دوستش اومده و پ  رضایعل که گفتم یم  نایخودمو مهرداد واسه مامان ا یاز حرفها داشتم

#romaneshirin 

 

 ندارم؟_من_مگه_رمان#

 هشتم_قسمت#

 دوم_پارت#

 یتشکر و خداحافظ  یو بعداز حساب کردن وکل  دمیو حوله تن پوش خر  یدست لباس راحت  هیر،ی دست لباس ز ه یمهربد   واسه

 سمت خونه.  میو راه افتاد نیتو ماش   میبرگشت

شد و   ادهیباما پ  رضاهمیعل دم یکه د میبرداشت نیهارو از تو صندوق ماش  له یوس   م،یشد  ادهیم،پید یشده بودکه رس  ک یهوا تار گهید

  یلیکارش خ  نیخواب بود بغل کرد و به سمت خونمون راه افتاد،ازا  نیماش  ی شدنمون هنوز رو صندل ادهیاومدمهربد رو که با پ

 . میهشت ساله رو ندار یبچه  ه یبغل کردن  رتما خانمها قد  دونستیاومد مخوشم 

 و درکش باالس.... ه ی بودم آدم با ادب دهیفهم روز یاز د کال

  رضایو عل کردی رفت و قفلهارو باز م ی جلو،جلو م ی عذر خواه ی گذاشت و با کل نیهارو،رو زم له یوس  رضایکار عل  نیا دن یبا د مامان

 هم پشت سرش . 
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مهربد رو برده بود رفتم تا هم تشکر   رضایو من به سمت اتاقم که عل  میو تو آشپزخونه گذاشت  می ها رو آورد لهیوس  دهمیمروار  ومنو 

 حساب کنم. شویکنم و هم کرا

تابلو بزرگ کرده   ه یبه عکسم که بامهربد واسه تولدش انداختم واونو بعداز رفتن مهربد  رضایوارد اتاقم شدم متوجه شدم عل ی وقت

 کامل بود.  ش یصورتم  آرا ی شده.البته لباسم خوب بودو حجاب داشتم ول ره یتختم زده بودم خ ی بودم و روبرو

 د؟؟؟؟ یببخش-خواست از کنارم رد بشه که گفتم ی انداخت و با عذرخواه نییسرشو پا دنمیبا د رضایعل

 بله؟  یعن ینگام کرد که  ی رو شو سمت من کردو سوال رضایعل

 شه؟ی حساب امروزمون چقد م نی بگ  شهی.....م میکه امروز بهتون داد ی شرمنده بابت زحمات-

 ؟؟؟ یچ یعن ی-با تعجب بهم انداخت و گفت ینگاه

 کنم؟  میمنظورمه.....چقد تقد  مون یکرا-

 . کنمیحساب نم ی ....من تو عالم رفاقت نقد کنمیامروز رو با مهربد حساب م-رضایعل

الاقل   نتونویاصطحالک ماش  ی دونم،ولیم-گرفته؟؟؟!!!!!ادامه دادم  ی رفاقت و جد   نیتعجب کردم که اون واقعا ا کم یکه  من

 ارزش داشت. ا یدن ه ی نیو به مهربد هم لطف داشت نی.همونقد که تا غروب همراهمون بودنیبگ 

 .فکر کردم بهتون گفته؟ نیریظر نگ در ن  یا ه یکه کرا ام یم یشرط ه ی من امروز صبح به مهربد گفته بودم فقط به -رضایعل

پس   نهیهم واسه ماسخته .شمام که کارتون هم ینجور یا ی به من نزد،ول ی نه،مهربد حرف-شد گفتم شتریکه تعجبم ب من

 حساب،حسابه و کاکا برادر..... 

اصال قبول   نی.مطمئن باش دمیانجام م  ی کار یب یرو تو وقتها یو رانندگ ه یشرکت کنسرو ساز ه یمن کارتو   ینه کار اصل-رضایعل

 . نیپس اصرار نکن کنمینم

و تشکر تا دم در    یعذر خواه یبا کل شهی رو نداره و داره دلخور م یپول چیواقعا قصد گرفتن ه  دمیاصرار کردم که د گهید  خوردهی

 بدرقش کردم .

بهش گفتم و   رضایخودم و عل یشام کمک کردم و از حرفها هیسمت آشپزخونه رفتم و به مامان واسه ته رضایرفتن عل بعداز

 .شی ناراحت شد واسه نگرفتن کرا یبودوکل  ت یبا ادب و ترب نقد یمامانم چقد دعاش کرد که ا

نشست  هایاز صندل یکیاومد تو آشپزخونه و رو  ج یمهربد خواب آلودو گ  دمیکه د میشد  ی مامان مشغول درست کردن ماکارون منو

 ؟ یبر یم  یمنو ک  ی مامان-و گفت
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و فردا خودم    یخور یآخه بعد حموم سرما م ی بمون نجایحموم  و اونم اجازه داد امشبو ا یبر د یبه بابات زنگ زدم و گفتم با -

 ببرمت مدرسه. 

که دارن    دمیفهم غشون یج غ یج یو ازصدا د یسمت اتاق مروار  د ی دو ع یکنه،سر کاریچ دونستی نم ی از خوشحال گه ید مهربد 

 .مید یکارشون خند  ن یان هم به ا.ومنو مامکننیم یخوشحال یحساب

کردم ولباسهاشو    یتو حموم باهاش آب باز  یو کل  رهیبگ  یدوش حساب  هی مهربد رو بردمش حموم تا  یدم گذاشتن ماکارون  بعداز

 پوشوندم وخودمم رفتم دوش گرفتم . 

بعداز شام مثل شب قبل سه نفره   د یبهمون چسب یمهربد حساب دویمروار یهایبا مسخره باز یماکارون م یشاممون رو خورد دورهم 

 ...مید یو خواب م یتشک پهن کرد نیرو زم

#romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 هشتم_قسمت#

 سوم_پارت#

دمغ و گرفته    ی لیراه مهربد خ  یجداش کردم وبه سمت مدرسه بردمش.تو  د یبوس و اشک و آه از مامان و مروار ی بعداز کل صبح

 ؟  کردم یم د یبا  کار یچ یخرابه و خودمم بدتر بودم ول ی لیبخاطر جداشدن از ما حالش خ م دونستیبودم

بچم   خت یاشک ر ینداشتم.دم در مدرسه کل  ر یتاث اد یسربه سرش گذاشتم تا حالش عوض بشه اما ز  یزدم و کل   یالیخی ب خودموبه

 . ادیب  شیها پ ت یموقع نیازا  یدوباره ک   ستیمعلوم ن دونستیم ی و من به زور فرستادمش داخل کالس.آخه طفل

  ی زنگ زدم به زهره و بهش گفتم امروزآموزش رو کنسل کنه و فقط کار مشتر ع یدلم گرفته بود.سر ی از مهربد حساب ییجدا بعداز

  طمویشرا شهیبه آموزشگاه برم.زهره هم مثل هم تونستم یرو نداشتم ونم  ی سرو صدا و شلوغ یرو راه بندازه.چون امروزاصال حوصله 

 کارهارو انجام داد.  یه یراهو تا آموزشگاه نرن و خودش بعق  نهمهیداد تا ا خبر درک کردو قبول کرد وبه بچه ها 

خواننده   یکردمو صدا  یپل مو یکه دلم گرفته بودآهنگ گوش  ی رفتم تا خونه و طبق معمول زمان ادهی مهربد پ  یاز دم مدرسه  منم

جالل   رضایعل  ی من بودو اون اشعار با صدا ی زندگ ه یچقد شعراش شب  زادهیرضا عل کردم یفکر م نی .به اد یچیمحبوبم تو گوشم پ

 . دادیبهتر جلوه م یلیخ

 و فکربه گذشته.....ـ  یرو  اده یپ دوباره 
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 گذشته#

رفت سر   دهینکنم و غذارو سفارش م یسفارش کرد که واسه شام کار  ی خاطر جمع شد که حالم خوبه وکل نکه یبعداز ا مهرداد

 جمع کردم و شروع کردم به نظافت خونه وانجام کارهام. زویبشم و م الیخ یدادم صبحونه رو ب   حیترج  گهیکارش.منم د

 استقبال کردن .... یبود که به هردو خانواده زنگ زدم و دعوتشون کردم .اونام کل  ازدهی بایتقر ساعت

متخصص زنان و   ه ی  د یبهم گفته بود با شبیاومد دکتر د ادم یده کردم و مشغول خوردن بودم که ناهار ساده واسه خودم اما هی

 الو؟؟؟ -مهردادو گرفتم بعداز سه تا بوق جواب داد  یفکر به طرف تلفن رفتم و شماره  نیرفت.با ا ادمون یو ما  نه یمنو بب مانیزا

 یسالم،خسته نباش -

 شده؟  یزیصدف؟چ  ی سالم،خوب-مهرداد

 کنم .  ی ادآوری.خواستم نهیمتخصص منو بب  ه ی د یگفته بود با  شبیافتاده دکتر د ادمیتازه   نه،فقط -

 نگران نباش.  م یریخانم دوستم برات نوبت گرفتم و فردا عصرم  شیبود،وپ ادمی-مهرداد

 مهرداد.  یخوب ی لیرفت.تو خ ادمیکه خودم  ی در صورت  یممنون که بفکرم بود -توجهش خوشحال شدم و گفتم نهمهیازا

 سکوت مهرداد و متوجه شدم. بازم

 .دمیسفارش م  زو یهمه چ ینکن  ینره واسه شب کار  ادتی خانم خوشگله، ی خوب تر یل یتو خ-که گذشت گفت  کمی

به مدرسم   ی ره،راستیحوصلمم سر نم ینجور ی.اکنمیو ماست و ساالدو ژله رو خودم آماده م ینه،فقط غذارو سفارش بده،ترش -

 ؟ یزنگ زد 

 ؟ یندار ازین ی زیچ گه یآره،نگران نباش،د-مهرداد

 نیهم  ایزودتر ب ستین اد یو اگه کارت ز ی نیریو ش  وه ینه،فقط م-

 چشم،خداحافظ -مهرداد

 بال،خداحافظ  یب-

 قائل شدم .  التیتشک یکردم و حساب یی ناهارمو خوردم و رفتم واسه شام هنرنما یه ی بعق ی قطع کردن گوش  بعداز
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سرگرم کارم بودم و واسه امشب   نقد یخچاالیتو  دمشون یو چ  ختمی رو اماده کردم و تو ظرفاشون ر ی و ترش  ساالد،ماست،ژله

 اخت .ساعت اند  اد یقفل در منو  دتویکل دنیچرخ ی عصر شد و صدا یک   دمیاسترس داشتم که نفهم

 چهار عصر شده و پاشدم و به استقبال مهرداد رفتم.  دمینگاه به ساعت انداختم که د هی

رو ازش گرفتم و باهم   ی نیریش  یاومد تو خونه منم تند رفتم بعداز سالم کردن جعبه  ینیریو ش  وه یبا دست پر از م  مهرداد

 .  میواردآشپزخونه شد 

 تو ظرف مخصوصش. ی نیریش  دنیکرد منم شروع کردم به چ  سشونیکردو خ  یخال ییهارو تو لگن ظرفشو وهیم  مهرداد

کرد و منم    ف یازم تعر ی کل  دمیکه واسه شام د ی تدارک دن یرفت و با د خچالیلباسشو عوض کرد به سمت  نکه یبعداز ا مهرداد

خصلت ما   نی تا بهتراز قبل بشم کال ا  کردمیتالش م شتر یجلب توجهش ب ی طبق معمول در حال ذوق مرگ شدن بودم و هرباربرا

 .... هی و من هم مثل بعق  م یشیهم م قیخود به خود تشو فی زناس که در مقابل تعر

دم کردم و   ی نیدارچ  ییچا هی تو ظرف و  دمشون یو اونارو شستم و خشک کردم و چ وه یها رفتم سراغ م ی نیریش  دنیچ بعداز

 رفتم کنار مهرداد که رو مبل لم داده بود نشستم. 

لباس   هی گرفتم و ی و اونم قبول کرد و بعداز اون خودم دوش حساب  رهی دوش بگ  ه یدادم   شنهادیبه مهرداد پ ییچا دن یدم کش تا

و بازم رو   ختمیر  ییو دوتا چابه سمت آشپزخونه رفتم  م یانجام دادم .بعداز انجام کارام مستق میمال  شیآرا ه یو  دمیمناسب پوش 

 مبل بغل دست مهرداد نشستم . 

رو از   ییچا  وان یگره خورد و بعدش ل نشیشد و بازم نگاهم بانگاه غمگ  رهیگرفتم جلوش اول بهم خ شو ییچا وانی ل یوقت   مهرداد

 پراز غم مهرداد بود....  یبازم فکرم به چشما یول میدستم گرفتو هردو تو سکوت مشغول خوردن شد 
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 کم نشده.....   یزی چ تیاز خوشگل ی نگاشو بهم انداخت و ادامه داد ...ول بعد 
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 نگاه هاشو..... نیا ل یدل  فهممی چرا نم دونمینم

 .من هم از توجهش خوشحال بودم و هم نگاهش سردر گمم کرده بود.  م یزده نشد و هردو تو سکوت بود  یحرف نمونی ب گهید

گرم شدو همه رو مبلها  یمن اومدن و بازار سالم و احوالپرس  یاول خانواده   دنیغروب شده بود و مهمونا از راه رس  گهید

ما با   یزده شد و مهرداد رفت درو باز کرد و خانوادش اومدن همه   فونی که دوباره زنگ آ  می و گرم خوش و بش بود  میجاگرفت

ها شروع شد و بعداز نشستن و آروم شدن جو خونه من رفتم واسه   ی احوالپرس  م سال یو دوباره هم همه  م یاستقبالشون رفت

 .  میمبل دونفره نشست هی  یباهم رو ها توسط مهرداد پخش شد و  ییو مهرداد اومد کمکم و تمام چا  ییچا ختنیر

 آوردم.  ی خودم نم ی به رو یول مردم یکه داشتم م ومد یاسترس داشتم و خجالتم م نقد یا

منکه اصال حالم وصف   م یوسط منو مهرداد ساکت بود نیخودشون بود و ا ی مشغول حرف زدن بودن و سرشون گرم بحث ها همه

مهردادم به ظاهر    اوردمیخودم نم یبه رو ی بهم دست بده ول ینبود استرس و دلشوره باعث شده بود احساس تهوع بد  یشدن

 مشغول نگاه کردن به بحث باباهامون بود. 

 شده..... یزی,چکه گفت...صدف جان،مادر  دم یمادرمو شن یبودم که صدا ی تو چه حال دونمینم

 به طرف آشپزخونه رفتم.  د یببخش ه یگفتم و با ی ستین یز یچ یرلب یز کردم یاحساس م مو یشونیعالنا سرخ شدم و عرق رو پ گهید

  یپاش نشست و  نگاه ینشستم اومد کنارم رو پنجه ها ی زغذاخوریکنار م  یکه روصندل  د ینگذشته بودکه مهرداداومدو د قهیدودق

 تو آشپزخونه.... ی شده صدف،چرا اومد  ی زیبه صورتم که هنوز سرخ بود انداخت و گفت...چ

 .....ادینشده....فقط......فقط خجالتم م می زی...نه چمن

شده بودومادرش   رید  گهید ی دستمو گذاشتم رو دهنش وخواستم ساکتش کنم ول ع یکه من سر د یبلندخند  یباصدا مهرداد

 .... میماهم بخند  نیهست بگ  یخنده دار  ز یفت...اگه چبلند از تو حال گ یباصدا

دادم و دستامو مث بدبختا    هی تک یصندل یپاهام شل شده بود و وا رفته بودم دستمو ازجلو دهن مهرداد گرفتم و به پشت گهید

 گرفتم به سرم..... 

 . میایاالن م ستین یزیبلند گفت ...چ یباصدا مهرداد

 بهم انداخت وگفت ...چت شده صدف،،،،  یواقعا پاهام جون نداره نگاه د یکنه که ددستامو گرفت و خواست بلندم   بعدش 

 ....بخدا پاهام جون ندارن مهرداد من
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تو    یشد  ینجور یبغلم و گرفت و بهم کمک کرد تا سرپا بشم و بعد تو چشام نگاه کردو گفت...چرا ا ریحرفم اومد روبرم و ز نیباا

شدو   رهینقطه خ هی بعد چشماشو از چشمم گرفت و به  می کنینوه دارشون م م یاونا از خداشونه که مادار ی کرد یمگه کار اشتباه

 .د یآه بلند کش  ه یهستن و ینوه از تک پسر فرج ه ی  نتظرمن که م  یگفت...بخصوص خانواده 

 به نگاه و آه پرحسرتش دقت نکردم .  گه یحالم خراب بود که د قد یا

 بغلمو گرفته بود .  ر یز ض یمر ه یو مثل  م یدوباره به حال اولش برگشت و به من کمک کردتا به سمت مهمونا رفت  مهرداد

مثل سخنران ها   ستیحواسش به ما ن  یکس  رینه خ د یهمه مشغول گپ زدن بودن که مهرداد د م ید یمبل ها رس  ک ینزد ی وقت

 بگه.  ی زی چ خوادیم یعن یدوتا سرفه بزرگ کرد که 

  هی  چوقتی من تو بغل مهرداد بودم خشکشون زده بود آخه ه نکه یوهمه از ا د یسرها به طرفمون چرخ یمهرداد همه  یسرفه  با

 ...دنید یاز ما نم  یی حرکت ها نیهمچ

مناسبت   هی امشب  ینگهشون نداشت و گفت....مهمون  یتو خمار ادیاز طرف ما هستن ز یهمه منتظر حرف  د ید  یوقت مهردادهم 

 داره.... 

  هی چشمامو ببندم و مهرداد ادامه داد...از امشب  دمینگاه کنم وبهتر د ی تو چشم کس  شد یتو سکوت بودن ومن اصال روم نم همه

 . نینوه شد  ه یکوچولو به جمعمون اضافه شد و شما صاحب  یفرشته 

همه جاتو سکوت فرو رفت و بعدش متوجه شدم تو   هی هستن فقط چند ثان ی تو چه حال دونستمیکه چشمام بسته بود و نم  من

و بعدش همه به نوبت   ده یبچه تو بغلش گرفته و فشارم م هی مادرم منو مث  دم یچشمم و باز کردم د ی فرو رفتم وقت ی بغل کس

شده   بیمهرداد کجا غ دونمینم یو من نشستم ول  م یبه سمت مبل ها رفت اهمگفتن و بوسم کردن و ب  کی بهم تبر یاومدن و کل

 بود که بعداز باز کردن چشمم نبود . 

منم طبق معمول  و  اوردن یو داشتن بال در م گفتنیما و چجورم با ذوق ازش م ینشستن مون همه بحثشون شده بودبچه  بعداز

 .شدمیم  د یساکت بودم و سرخ و سف

لبخند   ه یلباسم بود که مهرداد بغل دستم نشست اروم سرمو به سمتش برگردوندم و نگاش کردم و اونم با  یقه ی شرم سرم تو  از

با   د ید شاهمه کسم بو  گهیدوسش داشتم و اون برام د ی لینگام کرد و من دوباره تو دلم قربون صدقه خنده هاش رفتم آخه خ

 . کردیم  وونم ید داشتنشفکر ن یمن حت ی ول  می عشق ازدواج نکرد

جلو   یزی چ ه یبودم که احساس کردم    رهیوسط خ ز یو به م کردم یعشقم  به مهردادفکر م زان یفکرام بودم و داشتم به م  نیا تو

 ....  خورهی صورتم مثل پاندول ساعت تکون م
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 ت یشدم که مهرداد گفت...فابلتو نداره...روسر ره یروش خ  یو پالک طال  ر یبه زنج کمی بود یخوشگل ریچه زنج یوا

 

 کنار بزن ببندمش به گردنت... و

اون با چشمش اول به گردنبند و بعدش   ی کارا نبود...ول  نیممنون مهرداد ....الزم به ا  یل ینگاه بهش انداختم و گفتم خ هی  اول

 گردنم اشاره کردومنم 

 بهش کردم تا ببنده گردنم.... کنار زدم و پشتمو   مو یروسر 
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  ریزنج هی   د یرس یم  نمیس  ر ینگاه به گردنبند انداختم که تا ز ه یدرست کردم و  مویانداختن گردنبند توسط مهرداد روسر بعداز

دارم با تعجب نگاه قاب    د ید ی بودن قاب تعجب کردم مهرداد وقت یبوداز خال ی شکل که تو خال لیقاب مستط  ه ی کلفت به همراه 

 برات....  سم ینویمهمونت اومد اسمشو تو م هروقت گوشم گفت   ریو اروم ز  د یفهم کنمیم

شدم و دستامو دور گردنش انداختم و بغلش   شقدم یبار تو مدت ازدواجمون پ ن یاول ی خوشحال شدم که برا نقد یکارش ا نیازا

 ..هاتیعاشقتم مهرداد .......ممنون بخاطر تمام خوب -کردم و سرمو کنار گوشش گذاشتم و گفتم 

 خانم خوشگله ی عوض کرد مویمنم ازت ممنونم که رنگ زندگ-مثل من زمزمه وار گفت  اونم

بود از تو بغلش اومدم   نییوم همونطور که تا گردن سرم پاجلو صورتم گرفتو باچشماش به جمع اشاره کرد و من ار  وصورتشو 

تموم شد   تونی هند  لم یعروس خانم اگه ف-پدر مهردادو که گفت ی.وصدادمیخندشونو شن یبود و که صدا قم ی و سرم تو  رون یب

 گرسنمونه.....  ی لیکه خ  نیشام مارو بد 

 ارن؟ یم ی غذارو ک-مروبه مهرداد گفت عی و سر  اوردنیاومد که غذا رو ن ادمیتازه   یوا

 ... رمیگ یاالن تماس م-ازجاش پاشد و گفت   مهرداد



 مگه من دل ندارم

50 
 

 مادر؟  ی غذاسفارش داد رون یصدف؟؟؟؟ازب-نگاه اخمو بهم انداخت و گفت  ه ی  مادرم

همونطور که داشت   دویکه مهرداد به دادم رس  شد یاخه روم نم کردمیپا و اون پا م ن یکه به تته پته افتاده بودم و داشتم ا من

خانمم   یمن اجازه ندادم،ول   نمیدرست کنه،واسه هم نکه یغذا بخوره و نه ا تونه ی م شه،نهیآخه حالش بد م- گفت  گرفتیشماره م

 ده ید  تدارک یسنگ تموم گذاشته و کل  شه یمثل هم

 نگاه مهربون بهم انداخت و منم جواب نگاه و حرفاشو با لبخند دادم.  هی

 . ارنیکه غذارو دارن م  مین یبچ زو یتلفن گفت م بعداز صحبت با  مهرداد

غذارو   زیخانم ها اومدن و شروع کردن به کمک کردن و دخترا و مهرداد هم  م یبه طرف آشپزخونه رفتم و پشت سرم همه  من

 .دنیچ

م اخه حالم بد  ساالد خورد ی شام البته من فقط کم دنیبه کش میزنگ و زدن و غذارو آوردن و ماهم شروع کرد قه ی چند دق بعداز

 نشستم .  ز یتا اخر سرم ی ول شد یم

  یی رایمرد خوب تا اخر از مهمونا مون پذ  هی دم کردم و مهرداد هم مثل  یی چا ه یخوردن شام ظرفا و خودشون شستن و من  بعداز

 . گهید ره یی خب آدم قابل تغ ی کارا نبود ول  نیچون اصال اهل ا کردنیرفتارش تعجب م نیالبته همه ازا کردیم

  ه یمهمون کوچولومون دعوت کردن خونشون البته پدرمهرداد قول  نی اول مارو واسه ا ییو چا وه یهامون بعداز خوردن م خانواده

 و رفتن. م یمهرداد خواست منصرفش کنه نشد و ماهم تا دم در بدرقشون کرد یرو بهمون داد و هرچ کیجشن کوچ

خسته شده بود چون   یلیبه اتاق خوابمون رفت فکر کنم خ عی مهرداد سر ی کارداشتم که انجامش دادم ول  کمیرفتن مهمونا   بعداز

 لباسشم عوض نکرده بود.  ی افتاده و حت هوش یب  دم یواسه خواب رفتم د ی وقت

و زمزمه   دمیبوس  شو یشونیو آروم موهاشو کنارزدم و آروم پ دمیدستمو و موهاش کش  دمویلباسم کنارش دراز کش  ضیبعداز تعو من

بتونم کمکت   د یشا لشویدل یگ یچرابهم نم دونم یشه،نمیغم تو نگاهت از جلو چشمام محو نم ی دوستت دارم،ول  یلیخ-وار گفتم 

 کنم. 

کنه.دهنم باز موند گلوم خشک شد .اصال هنگ کرده    یمهرداد چشماشو بازکردو داره نگام م  دمیحرفم تموم نشده بود که د هنوز

و ابروهاش    شد یداشت سرخ م واش یواش،یداد بزنه که سوراخ موش الزم بشم آخه چشماش  ه یگفتم االنه که بودم و با خودم  

  دم ید یو منم وقت  د یآروم روشو بر گردوندو فکر کنم خواب ریشب بخ  ه ینگام کردوبا کمیاصال دعوام نکردو فقط  یتوهم رفت،ول

 . .... دمیخواب یحرف چیارومه نفسم رو آزاد کردم و بدون ه
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.خونه تو  دم یو در آوردم و رو تخت دراز کش رونم یانداختم درو باز کردم و به طرف اتاقم رفتم.لباس ب د یخونه و کل  دم یرس  گهید

  مونهیآخه بعد رفتن مهربدحال هممون تا چند روز خراب م ازدارهین ییمامان تو اتاقشه و االن فقط به تنها دونستم یسکوت بود م

 کردم و بازم تو گذشتم گم شدم......  یبه شارژ زدم و دوباره آهنگاشو پل  موین پهلو و اون پهلوشدم،گوش یا یکالسه ...کل   دمیو مروار

 گذشته#

هم خوش اخالق بودخانم   یل یبود،خ انم یخانم دوستش که متخصص زنان و زا شیپ م یعصر مهرداد اومد دنبالم و باهم رفت فردا

دوماه    بایتقر ی عنی گذره یم م یبهم گفت هفت هفته از باردار نه یکه خانم دوست مهرداد بود بعداز گرفتن سونو و معا  یدکتر حسن

 منم خوبه.  تیکه سالمه و وضع  دادینشون م نی جن یتمام عالئم و گفته ها

حال بدم   نی تحمل کنم و در کنار تمام ا گه ید کم ید یو با  هی عینم دکتر گفت طبو خا د یپرس  مییاشتها ی راجع به تهوع و ب  مهرداد

 غذامو بخورم.  د یبا

 مهمون مهرداد بودم.  یبستن هی البته تو راه  م یتشکر از خانم دکتر به طرف خونه راه افتاد ی و کل یخداحافظ بعداز

 .....  م یشام ساده خورد هی به خونه  دنیرس  بعداز

آماده   عی.مهرداد بعداز ظهر که از شرکت اومد سرمی مهرداد خونه پدرم دعوت بود  یآخر هفته شده بودوما به همراه خانواده  گهید

 . می و به سمت خونه پدرم راه افتاد میشد 

 از کارومسائل شرکت حرف زدن.   ون ی زیکمک مادرم کردم و پدرم و مهرداد جلو تلو  کمی من

بود واسمون   ختهیر یی و با مامان که چا  دمیدارش چ ه یوسط مامان شسته شده بود روتو ظرف پاکه ت ییها وه ی م نکه یبعداز ا من

 . میمون رو خورد ییو باهم چا م یبه طرف مردا رفت

 عصر بود اومد و سرمون جمع،جمع شد...  ف یهم چون ش  د یمهرداد هم اومدن و مروار  یکه از نشستن مون گذشت خانواده  کمی

حرفشون نوه شون بود،مردا کا رو شرکت و ما   گهیواسه خودش بحث مخصوص داشت مادرا د   یهرکس ی نیریو ش  ی صرف چا بعداز

 .میخودمونو داشت ی دخترا هم حرفا
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 ما گرفتن.... یها واسه بچه  میتصم ی کل ن یح نیو درا میرو راه انداخت وهیو بعدشم بساط م  می که گذشت شام خورد کمی

خوشگل از تو   یجفت گوشواره  ه یکه مادرم به سمتم اومد و    میو رفع زحمت کن میپاش  میخواست وه ی بعداز خوردن م آخرشب

 زم یعز ی که بهمون داد  هی خبر خوب یهیهد  نیصدف جان...ا-جعبه در آورد و به طرفم گرفت و گفت 

 الزم نبود بخدا...بعدشم من که گوشواره دارم؟؟؟  هیهد  ه؟اصالی چه کار نیمامان!!!!؟؟ا-که تعجب کردم گفتم  من

  نو یا ی ول  تهیمسافر کوچولومونه....بعدشم اون گوشوارت ست گردنبند عروس  ن یواسه ا  یچشم روشن ه ی فقط  ن یزم؟ایچرا عز-مامان

 که آقامهرداد واست گرفته وبا اوت ستش کن...  هی ریست زنج بایگرفتم که تقر  یجور  هی

  د یمواقع خر   شهیدر ضمن پدرو مادرم هم  ادیبدش م هیاز هد  یمگه کس  یهانبود ول ه یهد  نیبه ا ازیازشون ممنون بودم ن  یلیخ

 مسائل فکر کردن ممنون بودم  ن یبه تمام ا میهد  د ی موقع خر نکه یو ازا دنیسنجی رو م دشون یتمام جوانب خر

به سمت   یتشکر کردو بعداز خداحافظ یو مهردادم کل  دمشیو ازش تشکر کردم و پدرمم بغلش کردم اونم بوس  دمشیبوس  یکل

 ... می خونمون راه افتاد

 خواست حتما حضور داشته باشن و اونام قبول کردن.... نهیداشت که از مادرم ا   یبعد مادر مهرداد مهمون یهفته  یبرا

اسم خوب   ه یکنه حرف زد وازم خواست   یاتاقشونقاش  تشیجنس دن یقراره بعداز فهم نکهیدر مورد بچه و ا  یمهرداد کل  توراه 

 مهمه.  نقد یخوشحال بودم که نظرم واسش ا  یو منم کل تشیجنس دنیالبته بعداز فهمانتخاب کنم 

 .د یمهرداد رس  یخانواده  یهفته مثل برق و باد گذشت و شب مهمون کی

 درست نبود حضور نداشته باشم. ی ول  دادنیکارهارو کارگراشون انجام م یمادر شوهرم،درسته همه   یغروب رفتم خونه  از

مهرداد که هنوز دست نخورده بود رفتم   یبه سمت اتاق مجرد  م یکردم و مستق ی خونشون باهمه سالم و احوالپرس ورودم به  بعداز

  ختمی ر یو مرتب و شالق  دمیکه انجام دادم موهاموبه کمک مهرانه سشوار کش  یمیمال شیو شروع کردم به آماده شدن بعداز آرا

  یلینکرده بودم لباس خ ر ییتغ  یچون هنوز از نظر ظاهر دمیرو پوش  دمیمهرداد خر یقه ی پشت سرم و کت و شلوارم رو که به سل

 ... دادیبود وقدبلندو چهارشونم رو بلندتر و خوش فرم تر نشون م کیتوتنم ش 
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 اول_پارت#

فکر   د ید یدرشتم رو م کل یکه ه ی هرکس ی ول داد یون مفقط چهرم نش نو یخودمو برانداز کردم.درسته سنم کم بود و ا نهیتو آ کمی

  لهیهاش مونجوق و مل قه ی رنگ که رو  یاس یتاپ   هی کت و شلوار بنفش تن کرده بودم با   هی ام .و چند ساله  ستیخانم ب ه ی  کردیم

خرم و خودشم  ب  نویخوشش اومده بود و گفت حتما ا ی لیمهرداد خ خوردو یدوتا دکمه م  کممش  یقسمت رو  ی کار کرده بودن و رو

 .  د یالبته به انتخاب من خر یآسمان یآب  راهنیرنگ با پ ی کت و شلوار سرمه ا  هی

اومدنش وآماده شدنش باهم به طرف   ادبعدازینشستم تا مهردادم ب  کی نگاه کردم.مرتب و ش  نه یخودمو تو ا یحساب نکهیا بعداز

مهرداد از کنارم تکون نخورد و تمام مدت دستمو تو دستاش داشت و   یاون شب از اول تا آخر مهمون  م یسالن بزرگ خونشون رفت

بهمون   لی رو اعالم کردن و تمام فام  یچرا امشب رو آسمونا بودم.پدرو مادر مهرداد همون سرشب مناسبت مهمون  دونم یمن نم

 گفتن     کیتبر یاومدن و اونام دوباره کل  د یگفتن.پدرو مادر خودمم با مروار  کیتبر

از شب   شتریب ی حت مید یو خند  م یو با مهرداد گفت  دمیرقص ی.بعدش نوبت بزن و برقص شد و منم که انگار نه انگار باردارم کل 

  نیبود بهتر ی....هرچ دمید یخالقشو توخوابم نما نیبود آخه ا گهیمهرداد د  هی خوش گذشت  اصال مهرداد انگار تو جشن  مونیعروس 

 بود.  میشب زندگ

و    وهیهم م کم ی شد یغذا خالم ب م یبود.منم چون از بو  دهینوبت شام رس  دنیرقص یو حساب ین یریخوردن شربت و ش  بعداز

دادم شام نخورم تا حالت تهوع حال امشبم رو خراب نکنه و از مهرداد خواستم تا خوردن شام مهمونا  حیته دلم بود ترج ینیریش 

 رفت.  دمیمن دراز کش  نکهیتا اتاقش اومد و بعداز ا مناستراحت کنم اونم قبول کردو همراه   کمی

حرکاتشو با حرکات شب   نیداشتم ا داشتم و تو فکرم ی بیمهرداد تو جشن امشب ذوق عج  یواسه کارها و برخورد و حرفا  تودلم

  میچقد گذشت که مهرداد اومدو ازم خواست بر دمیو فکر بودم که نفهم ی غرق ذوق و خوشحال نقد ی .اکردمیم سه یمقا مونیعروس 

 دم؟؟؟ یگذشت که نفهم  قهیچهل دق یچشمم به ساعت افتاد با چشام اندازه گردو شد آخه ک یمهمونا منم وقت شیپ

 . میمرتب کردم و به سمت مهمونا رفت   نهیخودمو تو ا کم یدستامو گرفت و منو از تو جام بلند کرد و منم   مهرداد

  وه یکه داشتن م  می و اونم قبول کرد باهم به سمت مادر و پدرم رفت نمیداشتم از مهرداد خواستم که فقط بش  جهیسرگ کم ی چون

که    کردیم  ی بودن رو معرف  بهیکه واسم غر  ییو مهرداد داشت مهمونا  می زدیباهم حرف م م یو داشت  مینشست ششون یپ خوردنیم

 سکوت فرو رفت...  تو مادر شوهرم  یبا صدا  یاون هم همه و شلوغ

ناقابل گرفتم   یه یهد  هی ام ازتون تشکر کنم وبابت حضورتون تو جشن نوه  خوامیزم،میعز یو مهمونا ون یخانم ها و آقا-مادرشوهرم

 . ارهیخوشگل م ینوه  هی خوشحال کرده و داره واسمون  یل یروس گلم که مارو خواسه ع
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،منم به   ستادی با تعجب به مهرداد و بعدش به مادرش نگاه کردم واز خجالت سرخ شدم. مادرمهرداد آروم اومد سمتم و روبروم ا من

  یی بزرگ سه تا از همون تک پوش ها یجعبه  هی . مادر شوهرم از تو ستادی و مهردادهم کنارم ا ستادمیاحترامش از جام بلند شدم وا

 بزارم تو دستام... یعنیآوردو به سمتم گرفت و به دستام اشاره کرد که   رون یب بودکه شب پاگشا رونمام کرده 

 ن؟؟ یکنیمنو شرمنده م ه؟چرایچه کار ن یمامان جون؟ا- اول نگاش کردم و گفتم من

 ؟خب مرد و حرفش.  رمیگ یها واست م ه یهد  نیبازم ازا ی اریگفتم اگه واسم نوه ب شب پاگشات ادته ی-مادرشوهرم

 . دنیکش  غی شو گرفتم و مهمونا واسمون دست زدن و ج هی تشکرو بوسه ازش هد   ینزدم و با کل  یحرف گهید

  م یو رفت  میتشکر کرد یمهمونا منو مهردادهمکل  نیرفتن و با رفتن اخرد واش ی واش،یمهمونا  دنیخوردن و رقص گهید  کمی بعداز

 . میو به سمت خونه راه افتاد  نیسمت ماش 

زودتر   کننی طال پوشت م دونستم یاگه م- گفت   یوم کرد یم تم یاذ یهام سربه سرم گذاشت و ه هیبابت هد  نیتو ماش  کمی مهرداد

 . دمیخند یکه من فقط م  گهید  یحرفا یو کل  کردمیاقدام م

 بود.  ی عال یلیخونه و در کل شب خ م ید یبودم رس  ده یداد ند مدت از مهر نیکه تو ا ی حرف و شوخ یکل بعداز

خدارو شکر تونستم با نمره خوب قبول بشم    ی گذشت و امتحان آخر سال رو هم باهمون حال بدم دادم ول  یپشت سرهم م روزها

دوباره   د یبچه از آب و گل در اومد با نکهیگفت بعداز ا ی مهرداد م یبشم ول الیخ ی رو ب ل یادامه تحص مان یواسه زا  د یبا گهیو د

کرده باشه خب حقم داشت اونا با اون   ل یکه دوس داره همسرش تحص  دمیفهمیاقدام کنم و منم خوب م لیواسه ادامه تحص 

 بخواد.  یز یچ نیهمچ دمیبا انیخانواده و با اون اطراف 

 . شدمیو منن هر ماه چکاپ کامل م شز یو شکمم روز به روز برجسته تر م رفتی باال م م یباردار ی ماه ها  گهید

رو آسمونا   گهیمهردادو خانوادش د  چیمن و خانوادم ه یبود بچه رو پسر نشون داد و خوشحال  میسونو که واسه پنج ماهگ  نیآخر

 فکر کنن  ندشونی بودن آخه مهرداد تک پسر بود واونا حق داشتن به نسل آ 
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  م یکه گوش  دمیو د  دمیوحشتناک از خواب پر  یصدا ه یخوابم برد که با   ی ها رو مرور کردم و کدونم چقدر فکر کردم گذشته ینم

 ..... خورهیداره زنگ م

 گذاشتم که خودم خبر ندارم؟؟   میآهنگ زنگ رو واسه گوش  نیا ی من ک ایخدا

زهره زنگ    دم یبرداشتم که د موی.گوش دنیکشیبلند داد م ی که اولش چندتا مرد با صدا یآهنگ شمال هی آدم... شهیترک م  زهره

 و تماس وصل شد.الو......زهره؟؟؟  دمیقرمز کش ره یسبز رو لمس کردم و به طرف دا ره ی دا عی زده.سر

 ؟؟ ی،چطوریالو......سالم صدف-زهره

 ما؟؟ ی؟بازحمتهایسالم،خوبم،توچطور-

 ؟؟ی شد  گم؟؟بهتری.....مگهیموقع هاس د  نیواسه هم یستزم؟دویعز ه یچه حرف نیا-زهره

 آموزشگاه ام یبهترم،واسه فرداهم م دم،االنمیخواب کمیآره -

 بدونم نوی...خواستم همیایکه م  زم،خداروشکری باشه عز-زهره

 نمت یبیم ،فردا یآره خواهر-

 دشمنت شرمنده،تا فردا -زهره

 تا فردا -

  یآهنگ  نیهمچ  ه یگذاشتم،آخه از من گذاشتن  م یآهنگ مال  هی دادم و  ریی تغ مویبعداز قطع کردن تماس آهنگ زنگ گوش  عیسر

 باشه. د یبود صد در صد کار مهربد با د یبع

 . رونیب زد یجام پاشدم و به سمت پنجره اتاقم رفتم و پرده رو کنار زدم که چشمام از زور تعجب داشت از حدقه م از

 حق داشت ازم واسه فردا سوال کنه.  چارهیشد.....پس زهره ب  ک یکه هوا تار دم ی..من چقد خواب..یواااااا

به دست و صورتم زدم و به سمت آشپز خونه رفتم و مامان طبق معمول داشت غذا درست   یآب  هی رفتم و   ییسمت دستشو به

 ات نشد دختر؟؟؟  ؟گرسنهیشد  داریچه عجب ب-من با تعجب گفت  دنیکه با د  کردیم

 .دمینخواب نقد یوقت بود ا یلی... سبک شدم...خد یچسب یحساب ی دم؟؟ولیخواب نقد یچرا ا دونمینم-که هنوز منگ بودم گفتم  من
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  لمیف یآ  یرفتم و کنترل رو برداشتم و روشنش کردم و طبق معمول شبکه  ون ی زیو به سمت تلو  ختمی ر ییچا ه یخودم  واسه

  وانیل  هی مامان هم اومد و نشست و  دمیخوردم که د  یی نگاه کردم و چا ال یسر کمی.منم  کردیمپخش  ی میقد  الیسر ه یداشت 

 کجاست مامان؟؟؟   د یمروار-گفتم  ود ب  ونی زیدستش بود همونطور که نگام به تلو ییچا

 بشه...  داش یپ د یبا گهید  ومدهیهنوز از کالس ن-مامان

.اومدو با  دادیرو نشون م  د یتو در،اومدن مروعر د یکل  دنیچرخ یکه صدا  می نگاه کرد ون یزیربع تلو کی  بایزده نشد تقر یحرف گهید

 کالفه شده.   یو معلوم بود که حساب د ی باریاز سرو صورتش م یسالم داد و به سمت اتاقش راه افتاد.خستگ  ی بلند  بایتقر  یصدا

و بعداز   می و درسش گفت و منو مامان گوش داداز کالس   کمی د یو مروار م یتا اومدو دور هم شام خورد م یمامان منتظر شد  منو

هنوز ازرفتن مهربد   یول اد یدونستم خوابم نم  یبه طرف اتاقم رفتم .م ر یشب بخ ه یو جمع کردم و ظرفارو شستم وبا  زیشام م

 رو هم نداشتم. ی گوش  یحوصله  یور رفتم و تو برنامه ها و کانالها گشت زدم ول   میگوش با  کم یگرفته بودم.روتختم ولو شدم و 

 گذاشتمش رو آهنگ و غرق گذشته شدم تا بلکه بتونم خسته بشم و مثل صبح بخوابم. 
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اون اتاق خواب که   ی و آورد وبا کمک مادرو خواهر مهرداد تو د یخر  یسمونیس بود که مامان واسم  می آخر باردار یهاماه   گهید

بچه پسره انتخاب کرد   نکه یخودش و باتوجه به ا یقه یرو به سل یسمونی تمام س   د ی.مروارمید یکرده بود چ ی مهرداد واسه بچه نقاش 

.همه خوشحال  دادنیحرفش گوش م شکوندو به  یدلشو نم  یاز همه بود کس کتریکوچ ون و چ نتشونیو خودش دوست داشت بچ

رو نداشتم و   یکار  چیاصال دل و دماغ ه هایمن تازگ  یول شناختنیو سراز پا نم  کردنیم یلحظه شمار مانمیبودن و واسه زا

  تونستم یرو به وضوح م شیبود و نگران حتنارا  یلیخ ومد یخونه م یروزها وقت  نیرو هم نداشتم آخه مهرداد ا ی کس چیه یحوصله 

 .... هیماجرا چ دونستم ینم یول  ستیبابت من ن ینگران نی ا دونستم یبدم و م صیتشخ

  ی آماده بود ول  شهیو انجام کارها واسم سخت بود بازم کارهام همش مرتب و غذام هم ستادنیشده بود وسرپا ا ادیوزنم ز  نکهیا با

از   تونمیکه من م   دونستیاون م کردوی م م تیاذ شتریبود غم تو نگاهش ب ی الغر شده بود مدت یل یاون اصال اشتها نداشت و خ
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کار منع   نیچرا خاودشو از ا  دونم یبهم بزنه که نم یحرف خواستی.انگار با نگاش مد یدزدینگاهش بخوونم غمشو همش نگاشو ازم م

 . کردیم

 های تازگ نکهیتر اکنه؟و جالب   یمخف خواستیم ی و استرسش رو چجور ی گم کرد؟سردر یم کاریرفتارشو چ د یدزدیازم م نگاهشو

 .... کردیاونو از خودش جدا نم ی ا ه یحساس شده بود و ثان یل یخ شینسبت به گوش 

از   غ یدر  ی ول  شد یپهلو،اون پهلو م نی.شبها فقط استین لم یمعلوم بود اصال حواسش به ف  یول کردینگاه م ونیزیبه تلو ساعتها

 ...کردمیاحساس م م یزندگ ک یطوفان رو نزد هی و   شد یم شتر یام برفتارو حرکات استرس و دلشوره  نیا  دن یخواب و من با د یاه یثان

  ر یدرگ ست،توخودتوین یز یچ-جمله بود ه یفقط جوابش  دمیپرس یرفتارو حرکات و استرس ها م ن یهم ازش راجع به ا هروقت

 نکن،واست خطرناکه. 

 نداشت. یادهیپس ادامه دادن بحث فا زنهیحرف نم گهید  یه کلم  ه یهم  رم یاگه بم دهی جوابو م نیا ی وقت  دونستمیم

  یو معلوم بود داره خود خور   شد یو روز به روز بدتر م دم ید یتو مهرداد نم ی رییتغ  چیمونده بود ومن ه مانم یتا وقت زا دوهفته 

 بکنم.  نکارویگرفتم امشب ا م یباهاش حرف بزنم و تصم کم یبود  دهی وقتش رس   گهیو د   زهیریو غصه هاشو تو خودش م  کنهیم

و بعداز   دمیچ  ز یم ی شام خوشمزه رو دادم و بعداز مرتب کردن خونه و انجام کارهام مقدمات شام رو ،رو ه ی ب یظهر واسش ترت از

  ه ی و  دمیپوش   کلمیه ن یلباس مناسب ا ه یدوش گرفتم و   هی به سمت حموم رفتم و  خچالیتو  دنشونیاماده کردن ساالدو ژله و چ

 کردم ومنتظرش شدم.  می مال شیآرا

پاهام درد   ستادنمیخودمو سرگرم کنم بخاطر سرپا ا ون یزیتا اومدن مهرداد باتلو دم یوبهترد  دمیطرف مبل رفتم و روش دراز کش به

 خوابم برد. ی ک دمیو اصال نفهم  کردیم

و بلندم که    ییخرما یمهرداد روزانوهاش نشسته و داره باموها دمی شدم و د دار یموهام ب  یتو  یشدن دست  دهیاحساس کش با

 .کنهیم ی عاشقشون بود باز

نشستم موهامو که دورم پخش   یخو  نکهیبعداز ا نمیبازوهامو گرفت و کمکم کرد تا بش ر یاز جام بلند بشم ز خوام یم  د ید ی وقت

 ؟؟ ی اومد  ی سالم.......ک-سرم بستم و گفتم  ی باال رهیگ  ه ی شده بود جمع کردم و با 

  نجای؟ایرو تختت بخواب ی ....چرا نرفتید یتورو مبل خواب  دمیتازه اومدم که د-گفت   کردیهمونجور که به من و کارهام نگاه م مهرداد

 ..ـ یشیم تیاذ

 . میشام بخور ی ایمنتظرت بودم تا ب-
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 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 ازدهمی_قسمت#

 اول_پارت#

 ستااا؟؟ یبشه واسه بچه خوب ن ؟گرسنتیچرا خودت نخورد-بهم انداخت و گفت ینگاه از سر قدر دان  هی

 ... یدرست،درمون نخورد ی غذا هی وقته  ی لیچسبه،خ ی نم ییتنها-

گرسنمه،توهم    یل یکه خ ایب- به طرف آشپزخونه رفتم و گفتم دمیکشیگفتن حرفم از جام بلند شدم و همونطور که دستشو م بعداز

 ...ینگاه به خودت بنداز رنگ به رو ندار هی  یغذابخور د یشب باام

رومو به سمتش برگردوندم و نگاهمو   ستادمی و منم خودبه خود ا  ستادهیمهرداد ا ی عنی ن یشد و ا دهیدستام تو دستاش بود کش هوی

  ه یو صورتش رو   ستادیم ابزنه و منتظر شدم .آروم اومد جلو یحرف  خواد ی م دونستمینگفتم چون م ی زیتو نگاهش انداختم،چ

نداشتم و   یکه اعصاب اروم  ی مدت ن یدونم ا ی م-و گفت   خوردیمماس صورتم نگه داشت که هرم گرم نفسهاش به صورتم م  یجور

و من    کنهیمنو شرمنده م تیخانم نی ،ایاورد یخودم و خودت ن  یو به رو   ید یعذاب کش یلینداشتم خ یمناسب یاوضاع روح

 کنم تا جبران کنم.....  کاریچ د یبا دونمینم

آروم دستامو از دستاش جدا کردم و دور گردنش حلقه کردم و خودمو بهش   می بود ستاده یهم و جفت هم ا ی که روبه رو  همونجور

  یناراحت تم یکه بخاطر من و وضع یکن یرو تو م ییکنم،آقاینم یمن که کار-و گفتم  اد یکه به شکمم فشار ن ی چسبوندم جور

و   ،پوستی برد نیهات خودت رو از ب  یخود خور  نیا ؟بایبه خودت انداخت ه نگا هی ،یزن ی و حرف نم  یز یریهاتو،تو خودت م

 ..... یاستخوون شد 

 زدم،برگشتم و به سمت آشپزخونه رفتم.   ییکوچولو  یصورتم بود بوسه  یمتر ی لیصورتش رو که م آروم 

  زیبهم انداخت وروبروم اونطرف م ره ینگاه خ ه ی خچال یتو  یشده،غذاها،ساالد و ژله  دهیچ ز یم دنیپشت سرم اومد،باد  مهردادهم 

 نشست.

  ن یمهرداد اصال تو ا ر یومن خوب متوجه شدم که طبق معمول چند وقت اخ م یغذا آروم،آروم شروع به خوردن کرد دنیکش بعداز

 . کنهیم  یوفقط داره با غذاش باز ستیعالم ن

- شد اونم نگام کردو گفتم امره یمتوجه نگاه خ یکم بهش زل زدم،وقت   هی رف دلمو بهش بزنم.ح دم یبهتر د تیوضع نیا با

هست به منم بگو درسته که سنم کمه   ی بتوونم کمکت کنم اگه مشکل د ی؟شایباهام حرف بزن ی خوا ی مهردادجان؟چرا نم
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  کنم یو منم احساس نم  شهیوباردلت سبک م  هی خودش کل ی کنیم دلهمونقدر که دردو   ی نداشته باشم ول ی راه حل دواستیوشا

 . یدون  یدردودل کردن نم  ق یومنو ال یابه یبامن غر

  ی استفاده رو م تینها د یسکوتش با نی ازا گه یبود د یشگ یکرد و تونگاهش همون غم هم  یحرف زدنم اون فقط نگام م درطول

حالمو نکن، حرفتو   ،مراعاتیگ یکه به من نم  هست یغم ه یتو نگاهت   شهیچرا هم-وادامه دادم  زدمیکردم و تمام حرفامو م

 ؟  ه یغمت چ لی حرف بزن،بزار حداقل بفهمم دل باهامخدا  ده،تورو یعذابم م شتر یحالت ب نیا دن یبزن،د

راه حل   ه یروزا دنبال  نیزودتر حلش کنم.ا د یاومده،با شیپ  یمشکل ه یتوشرکت  - انداخت و گفت نییسرشو پا مهرداد

.توفقط به فکر خودت  یفهم  یغم ها و مشکل هارو م  نیا یهمه  لیروز دل هینکن و دنبال نگاه من نباش. تی.توخودتو اذ گردمیم

کنار   کیلبخند کوچ  هی طنز گفت و خودشم  ایآخرشو به حالت تمسخر  یست،،جمله ین یکم کس  یحاج فرج یوبچه باش، نوه 

 لبش بود. 

تشکر از جاش پاشدوبه طرف   ه یروحرفم اصرار کنم و امشب ازش حرف بکشم که با   من اصال قانع نشده بودم خواستم بازم  ی ول

 اتاق خواب رفت. 

لباس خواب عوض کردم   ه ی جمع کردم وبه طرف اتاقمون رفتم،لباسمو با  زو یگذاشتم،م خچالیتو  د،غذاهاروینکش لم یم  گهید  منم

  هی رو شکم برجستم قرارداد و ساکت به  گشویسرم و دست د ریدستش رو ز ه ی اونم روشو سمتم برگردوند، دم یو کنارش دراز کش

 ... کنهیفکر م ی بود،معلوم بود که داره حساب رهینقطه خ
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 حال#

لباس گرم   ه یو صورتم وخوردن صبحانه به طرف اتاقم راه افتادم  وبعداز شستن دست  دارشدمیب  م یآالرم گوش  یبا صدا صبح

  ادهیجلو آموزشگاه پ ی .وقتدمیبه آموزشگاه رس  قه ی گرفتم و بعداز چند دق  یوبه طرف آموزشگاه راه افتادم،سرکوچه تاکس دمیپوش 

اون روزش نمک   یر زحمتهابخاط یول  رمشیبگ  د یاول خواستم ند  کنهیم ز یتم نشویش ما ی ها شهیداره ش  رضایکه عل  دمیشدم د

 سالم......حال شما؟؟خانواده خوبن؟ -دونستم،پس به طرفش رفتم وسالم دادم،اونم در جوابم گفت ینشناس 
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 ن؟ یممنون..شما خوب-

 از محبت شما ...آقا مهربد خوبه؟ -رضایعل

 خبرشو ندارم گهید  یکه بردمش مدرسه خوب بود،ول  روزید-

 بهش؟ نیچرا زنگ نزد-رضایعل

 باهاش حرف بزنم.... تونم ی......فقط اگه مهربد خودش زنگ بزنه مدهیچون پدرش اجازه نم-

به من خوش    یل یجمعه خ-بحثو عوض کرد  عی خالمو عوض کردو ناراحت شدم و سر کم یسوالش  نی انگار متوجه شد که ا رضایعل

 امروز هوا خرابه و بارون داره....  ی هوا خوب بود،ول م یگذشت،شانس آورد

 ن؟؟؟یندار یشده.....کار  اهیهم بارون داره آخه آسمون س  یانگارحساب ن یآره،راست گفت-نگاه به آسمون انداختم وگفتم هی  منم

 ن؟ یری نه، آموزشگاه م-رضایعل

 آره..... -

 به سالمت -رضایعل

  یکه از هوا   همونطورم،یها سروکله زد  یبه طرف آموزشگاه کج کردم و مثل هرروزصبح،با کار اموزا و بعداز ظهر با مشتر  راهمو

آوردم   ی اگه چترم م نیبودم.راستشو بخوا اوردهیاومد ومنم از صبح اصال فکربارون نبودم و چتر ن یم   یصبح معلوم بودبارون بد 

 نداشتم.  مراه رفتن تو بارون روه یحوصله 

 . میوبه طرف خونه راه افتاد  میواماده شد  م یدم کرد،باهم خورد  ییتموم شدن کارمون زهره چا بعداز

متوجه   نکهیرو داره بعداز ا ییوانگار قصد رفتن به جا  ستادهیدم در آژانس ا رضای که عل م ید ید میاومد  رون یدرآموزشگاه که ب  از

 .... رسونمتونیم نیاین؟ب یبریم  فیخونه تشر-گفت  ی حضورمون شد به طرف ما اومدو بعداز سالم و احوالپرس 

  هی م،یو قصد گرفتن آژانس هم داشت میرو نداشت میبش ی تو بارون منتظر تاکس نکه یا یود چون اصال حوصله زهره از خدامون ب منو

 آخــــــــــه!!!!!- میو باهم گفت  مینگاه به هم انداخت

 آخه.  ی خونه پس آخه ب رمیدارم م  ن،منمیریآژانس بگ  د یبدونه چتر با  ؟؟شمایاخه چ-گفت رضایعل

 ....یولـــــــ-  م یمنو زهره باهم گفت دوباره 

 ن؟؟ یداد لیگروه سرود تشک- و گفت د یخند  رضایعل
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  رضایو عل می بود ستاده یآژانس ا بونیسا ری رو ز ادهیمنو زهره تو پ میرفت درها رو باز کرد ومنتظر شد ما سوار ش  نیسمت ماش  به

  یو هردو صندل میو باهم سوار شد  دمیم دست زهره رو کشکن  یاحترام  یبهش ب  دمیتو بارون منتظر مابود درست ند  نیکنار ماش 

 ن؟؟ یبعدش شمارو...موافق میرسونیاول دوستتون رو م-گفت نکه بعداز راه افتاد  میعقب نشست

  ادهیاتوبوس پ ستگاهیمادربزرگم،منو جلو ا یبرم روستا خونه  د یمن با نینه، زحمت نکش-بزنم زهره گفت یتاخواستم حرف من

 .... شمیممنون م نیکن

 به اون سمت عوض کرد...  رشو یرو بهش بده اونم گفت ومس ستگاهیاز زهره خواست آدرس ا رضایعل

 ن؟؟؟ی شیم ت یاگه ضبط رو،روشن کنم اذ-گفت رضایتو سکوت بود که عل نیماش  ی و فضا می رفت رو یکه از مس  یکم بعداز

 نه.... -م یزهره باهم گفت منو

 ول گروه سرود......   یا-کردو گفت  یاتک خنده  رضایعل
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 ... ومد یکار خوشم نم  نیازا ادینامحسوس چون ز  کمیبخند البته   یخنده،حاال نخند ک ریز  میباهم زد رضایحرف عل نیزهره با ا منو

و   مینگاه به هم انداخت هی ومنو زهره  د ی چیپ نشیمحبوبم تو ماش   یخواننده ی باال برد صدا نشویضبط ماش  یصدا ی وقت رضایعل

 . مید یخند  زیز،ریر

اتوبوس  -روشو سمت ما برگردوند و گفت  رضایاتوبوس روستا رفته.عل  میکه متوجه شد  مید یکه زهره گفت رس  یبه آدرس  ی وقت

 من برسونمتون؟؟؟   هی رفته،اگه رفتنتون ضرور

فقط شرمنده راهتونو   زنم یسر به مادربزرگم م ه ی رم یمهم نبود باشه آخر هفته م ی لینه،نه.....خ-زودتراز من جواب داد زهره

 کردم...  شیطوالن

 خودتون؟  یخونه  نیریم ه؟؟؟االنی چه حرف نیا-به طرف فرمون برگشت و گفت  رضایعل
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 هم به طرف آدرسش راه افتاد.  رضایآره....بعد آدرس خونشونو داد عل-زهره

 کرد....   یجالل بود که فضا رو عوض م  رضا یعل یزده نشد و بازم صدا یحرف  نایزهره ا ی به خونه  دنمونیتا رس   گهید

 .......رضای شد .حاال من موندم و عل اده یتشکر پ ی و کل ی داد و با خداحافظ  رضایبه عل یبا مکافات  شویبه ادرس،زهره کرا دنیرس  بعداز

  ی ول دنیجواب ند  نیچندتا سوال بپرسم البته اگه دوست نداشت تونمی م-ضبط رو خاموش کردوگفت  یحرکت کردن صدا ازبعد 

 ن؟؟؟یبامهربد در تماس باش  نیپرسم.......چرا شما اجازه ندار ی پررو هستم و سوالمو م یلیمن خ

 نداشت حظانت به اون داده شد. نایو ا نه یشیمثل سوء پ یمشکل چ یآخه درخواست طالق از طرف من بوده و پدرش ه-

 ه؟؟؟ یچه قانون  ن ی!!!!! انیداشته باش   نیتونیآخر هفته رو که م دنید ایتماس   هی آخه -رضایعل

بعداز رفتنش به   دنم ید ومد یتر بودو آخر هفته ها م ک یکه کوچ لیزنه،اوایمهربد به درسش لطمه م  دن یتماس و د  گهیپدرش م-

 کرد و بداخالق شده بود وبه درسش توجه نداشت.... ی خونه لج م

 بچه رو بزن..... د یق ایکن  یبامت زندگ ایدوباره ب  ایهم خواست از مهرو محبت مادرانم سوء استفاده کنه و گفت   پدرش 

  ی لیبه تعداد خ مون ییمدت جدا ی روز نگهش دار وگرنه در ط ه یببرش و   ایخواب نما شد که گفت ب د یشا شد یچ دونم یبارم نم نیا

 .....دمشیاومد و از شروع شدن مدرسه ها اصال ند  شیپ یکم

 ....نیریمهربد رو بگ  دنیحداقل حق د  نیتونیراحت م  یلین؟خیریگ ینم یل یچرا وک-رضایعل

  خراب بشه وتو خونه ش یحال روح دنمی بعد هربار د خواستمیومنم نم کرد یم  یبخاطر خود مهربد....آخه اون با زن باباش زندگ-

 دچار مشکل بشه و درس و مشقشو ول کنه.....  شیدردسر درست کنه و با نامادر 

که اصال    کرد یفکر م ی مهم زیهم انگار داشت به چ رضای و عل د یچیپ  ی م نیفقط تو ماش   یق یموس  ی زده نشدو صدا یحرف گهید

 .....د یپریرو م رهایحواسش نبود و تمام سرعت گ

....پس توقع نداشته  خورهی بهم بر م یل یخ رم یبگ  هی من از مادر دوستم کرا- گفت  رضایدادم که عل  ه یدم خونه کرا دنمیرس  بعداز

 ...... نی ریحتما بامن تماس بگ  نیبر نیبه بعد هرجا خواست نیکه قبول کنم و لطفا ازا نیباش 

ول کردم و بازم اصرار کرد که  کارت به طرفم گرفت که شمارش روش نوشته بود و منم قب هی بود  یچ  رضایاصرار عل لیدل دونمینم

 حرفا  ن ینره و از ا ادم یمن 
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پول رو به طرفش   شهیآخه واسم سخت م  زنمی بهتون زنگ نم گه ید نی قبول نکن ه یاگه کرا-از فرصت استفاده کردم و گفتم  منم

منم قول   رم،یداشت که حتما واسه کارهام باهاش تماس بگ  نیرو گرفت و بازم اصرار برا یناچار شد که مبلغ نکه یگرفتم و مثل ا

 . کنمیکارو م نیدادم حتما ا

شم و بندازمش اخه الزم   الیخ ی شدم و به طرف خونه رفتم اولش خواستم کارتشو ب اده یپ یتشکر و خداحافظ   یکل بعداز

کارهام باهاش تماس   ی اد کنم و براگفت بهش اعتم ی بود که بهم م یچه حس دونم ینم ی همش بخوام مزاحمش بشم ول دمید ینم

 بشم.... قول وچون قول داده بودم انگار دوست نداشتم بد   رمیبگ 

#romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 دوازدهم _قسمت#

 اول_پارت#

ه طرف اتاقم  کردم و آمار شام رو در آوردم وب  ی وارد خونه شدم به طرف آشپزخونه رفتم و با مامان سالم ؤاحوالپرس   نکهیا بعداز

مامان   یوبعدش شستن دست و صورتم دوباره به طرف آشپزخونه راه افتادم که با صدا  یدست لباس راحت  هی  دنیرفتم بعداز پوش 

 . ستادمیوسط حال ا

 آوردم.  ییمادر چا ایصدف؟ب-مامان

برداشتم و   ی نیاز تو س  ییچا وانیل ه ی نشستم یکه مامان نشسته بود کج کردم وهمونطور که رو مبل م  ییبه سمت مبلها راهمو

 ومده؟ ین د یمروار-گفتم 

 ؟ یکرد   رید  نقد یچرا اومده، تو اتاقشه.....توبگو چرا ا-مامان

اون بازم   ی ول  مونیشده بودم تو مشکالت زندگ دهیگرگ بارون د گه یمن د نکه یجمعه و با ا یلی مامان حواسش خ  دونستمیم

  فیهم اومد و بعداز تعر د یرو گفتم،وسط حرفام مروار رضایعل دن یاومدن و د یه ی حواسش به کارهام بود و در جوابش  تمام قض

به اتاقم   دن یو شستن ظرفا واسه خواب  زی و من بعداز جمع کردن م م یخورد امش  ی کم و کسر چیغروب بدونه ه  ی کردن ماجرا

 رفتم.... 

بخاطر بارون و سرما باهاش  نکه یا ایدم آژانس  ای دمشید یم  ونیچندروز درم گهید  رضایوندن من توسط علاون غروب و رس  بعداز

 د یکشی و اون زحمت رسوندنمو م گرفتم یتماس م
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  ی شام ده ه ی  خواستیبود،مامان مثل هرسال م ک ینزد امرزم یخداب یبود و سالگرد بابا دهیگذشت،زمستون به اواسطش رس  روزها

هشتاد نفربودن و تمام کارها به   ای باهفتادیکه همونم تقر  میکردیرو دعوت م  کمونینزد یلهایمختصر داشته باشه البته فقط فام

 .کردم ی کمکش م ها د یخودش بود. من فقط تو خر یعهده

  یی و برنامه ها  د یو مامان از خرمن یوقت  نیتماس گرفتم و اونم منو مامان رو تا بازار رسوند تو ماش  رضای با عل د یهم موقع خر امسال

  یوقت  م یداشت از یمرد ن ه یو به  م یتنها بود شمییو خدا  مییو دست تنها می کار دار  یما کل  د یفهم رضایو عل   میزد یحرف م میکه داشت

گفت زشته حاال اون تعارف کرد تو چرا با کله    یمامان م   یکمکمون کنه من از خدام بود و قبول کردم ول که داد  شنهادیبهمون پ

 ؟؟؟  یقبول کرد 

و اگه   که یگفت شهر کوچ ی از بار خودم کم بشه مامان م خواستمی من فقط م ی کرد ول ی جوانب کار فکر م یبه همه  مامان

 گن؟؟؟ یم ی چ ننی بب بهیمرد غر هی مارو با  یی ،آشنایدوست

و تو تمام امور   د یزحمت کش ی لیباهامون اومد و واقعا هم دستش درد نکنه خ ضاریکردم و عل یمن نه به اصرار مامان و راض ی ول

تموم شد مارو به خونه رسوندو تمام   دمون یخر یوقت وه یم  یو جعبه ها  د یخر یکهایوتا حمل پالست  د یکمکمون کرد از خر

  کاریگفت اگه اون نبود ما دوتا زن امروز چ  یکرد و م ی از اول تا آخر دعاش م مانخودش تا داخل خوونه آورد ما هاروله یوس 

تو   م ییما سه تا زن چقد تنها  میکرد ی فکر م نیو به ا م یکرد یاحساس م شتریبابا رو ب ی خال یبود که حا تهایموقع  ن ی.تو امیکردیم

از   ناروی مون مارو تنها گذاشته بود و من تمام ا نبایو پشت ی.چون تنها حاممینداشت ی خوب یروزها و شبها اصال حال روح نیا

 .... دمیدی چشم مهرداد م

حتما باهاش تماس  م یدار  رونیب ی کرد اگه کار ی ادآوریباهام تماس گرفت و رضا یمراسم تمام کارها انجام شده بود صبح عل واسه

 ....... هیچ دونستمیاصرارشو نم نهمهیا ل یدل  یانجام شده بود ازش تشکر کردم ول دهایو منم چون خر رمیبگ 

مراسم   هی چون مثل هرسال  د یکش ییانجام شد البته زحمت غذاها رو خود مامان تنها د یکارها توسط منو مامان و مروار تمام

.ظهر به مهرداد زنگ   می سنگ تموم بزار ی لیکه خ م ید ید ی نم ازیپس ن می کردیکمک م  ازمندایهم به ن یمبلغ  ه یو  م یساده داشت

تماس گرفتم    رضایکه اونم طبق معمول گفت سرش شلوغه وقت نداره منم با عل  ادیربدبزدم وازش خواستم تا واسه مراسم شب مه

 ....دمیرس   یبه مهمونا م د یو اونم قبول کردچون خودم اصال وت نداشتم و با  ارهیوازش خواستم غروب بره مهربد رو ب

گفت خدارو   ی مهربد رو آورد،خواست بره که مامان اجازه نداد و ازش خواست بمونه م رضایاز مهمونا اومدن عل یکم  نکهیا بعداز

 .میبه زحمت انداخت و اونوقت ماواسه مراسم نگهش ندار نهمه یپسر خودشو واسه ما ا نیا ادیخوش نم

کرد و تا آخرشب   یی که مردها نشسته بودن راهنما یی و اونو به سمت جا  انکارو از مامان اصرار باالخره مامان موفق شد  رضایعل از

وانمود کرد که مهرداد اونو با مهربد فرستاده ما    یجور یکرد و ی و مهربد ازهم جدا نشدن واونم خودشو دوست مهرداد معرف رضایعل
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ممنون   یلیگفت وازش خ  ل یفک و فامپشت سر  ثیدروغ رو فقط بخاطر حرف و حد   نیو ا  هیادهیفهمپسر   یل یاون خ میدونستیم

 ...... میبود

 به مرتب کردن خونه..  م یو صرف شام مهمونا رفتن وماهم شروع کرد یروحان  یبعداز روضه خوون آخرشب

#romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 دوازدهم _قسمت#

 دوم_پارت#

رو ازش   یگوش   د،یبه دست سمتم دو یگوش   خوره،مهربد ی مداره زنگ  می ها مونده بود که متوجه شدم گوش خورده از ظرف  هی  هنوز

 الو؟؟؟ -سبز تماس وصل شد   یره یمهرداد افتاده،با لمس دا یکه شماره  دم یگرفتم و د

 مادرم؟  یخونه  یرسونی سالم.......مهربد رو م-مهرداد

 ارمشیم  گه ید  کمیرسونمش،مراسم تازه تموم شده  ی سالم،اره م-

 مونه ی،بچه پشت در م خوابنیم  نایباشه،فقط زودترببرش مادرم ا-مهرداد

 باشه،خداحافظ-

  کردن ینگام م نیافتاد که غمگ  د ینگام به مامان و مروار ی نکردو تماس قطع شد.بعداز قطع شدن گوش  یخداحافظ گه ید  مهرداد

 داشتم.ن یابازم چاره  ی ومن چقد دلم واسشون سوخت،البته خودم حالم بدتر از اونا بود ول

 سرگرم بود.  رضایحالمون توجه نکرد و با عل  نیبه ا اد یز ی تو عالم بچگ  مهربد 

دور    نشیب ز یناراحتمون از نگاه ت یهانگاه ن ینظر داشت وا ریبا مهربد بود مارو هم ز یکه حواسش به باز   یهمونطور  رضایعل ی ول

 نموند.

مهربد،  -فکرمو به زبون آوردم و روبه مهربد گفتم  ن یو ا  دنینخواب نای تا مهربد رو زودتر برسونم خونه تا مادربزرگش ا دمیبهترد

 مت؟ یبرسون رضایتا با عمو عل یآماده بش شه یم یمامان
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و راه   د یپوش به حرفم گوش کردو رفت لباس گرمشو  ی رفت و پکرشد ول نیهاش ازبو خنده  طنتیباره اون ش  ک یبه  نیگفتن ا با

 . میافتاد

  گه یاز حال خراب طفلم،خراب شدم و نتونستم د شتر ینشد ومن ب یخواست حال و هواشو عوض کنه ول  یل یخ رضایعل نیماش  تو

.بازم  ختمیبود آروم،آروم اشک ر کیتار نیماش   یعقب نشسته بودم وفضا یبغضم رو قورت بدم و همونطور که صندل نیشترازایب

 جلو متوجهم شد.  ینه یآ دوازتو نبو یمخف  رضایاز نگاه عل هامختن یاشک ر نیا

 نفهمه.  یز یکردم تا مهربد چ ز یاشک بود تم سیکه من صورتم روکه خ م یمادربزرگ مهربد بود  یخونه  ک ینزد گهید

شدم و زنگ خونشونو زدم وتا باز کردن در مهربد رو تو بغلم گرفتم وصورتش رو غرق بوس کردم بچم بغض   اده یپ دنیرس  بعداز

که ساکت تو    کم ینداشتم، یاحال بازم چاره  نیبا ا ی ول  خوابهیامشب با اشک م دونستمیداشت،میبه زور خودشو نگه م ی داشت ول

برگشتم،سوار شدم وبه سمت خونه   نیمهربد رو بهش سپردم و به سمت ماش سالم سرد و ساده  هیبغلم بود مهرانه درو باز کرد وبا 

طرف   ه ی فرصت رو داد تا خودمو سبک کنم از ن یکه بهم ا  رضابودمیزده نشد ومن ممنون عل ی .توراه اصال حرفمی راه افتاد

که وقت دل کندن ازش انگار   زمیعز بد،مهربد غم مهر گهیمارو تنها گذاشت وازطرف د می فرد زندگ ن یزتریبود که عز یامشب،شب

 از وجودم کنده شد و باخودش برد.....  یقسمت

فضا رو پر کرد ومنم راحت   خواننده  یروشن کرد و صدا نشویاز سکوت حوصلش سر رفته بود که ضبط ماش  نکهیمثل ا رضایعل

 کنم.....  ه ی گر د یمامان و مروار  شیپ تونستمیکردم چون تو خونه نم ی دلمو خال

حکمت   دونم ینم ی ول ستیحکمت ن  ی کار خدا ب  امرزمیبود که واسه من رقم خورد،به قول پدر خداب ی سرنوشتچه  دونمینم

 ...... نم یغم وغصه بب د یکوتاه بودو همش با نقد یمشترکم ا یکه عمر زندگ  ه یسرنوشتم چ

 م ....... به طرف خونه راه افتاد  یبه زور بهش دادم وبا خداحافظ شه یطبق معمول هم شو یکرا دنیرس  بعداز

 بود ..... یزیامشب واسمون واقعا شب غم انگ  دونستمیتو اتاق خودشون بودن و من م  د یخونه مامان و مروار دمیرس  ی وقت

زحمت بدم تا مارو به آرامگاه پدرم ببره    رضا یفکر کردم که فردا بازم به عل نیوبه ا دم یلباسم تو تختم رفتم و خواب ض یتعو بعداز

......... 

@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 دوازدهم _قسمت#
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 سوم_پارت#

که به سرم زده بود    یخواب ی از ب نوی تاب بودم ،ا ی پهلو، اون پهلو شدم بخاطر رفتن مهربد ب نیا کمی رو تخت  دنیدراز کش بعداز

 فکربه گذشته بود.  یخواب  یاتاقم زل زدم وبازم تنها راه فرار از غصه و ب کی تار ینقطه   هی  دم،بهیفهم یم

 گذشته#

  روز یدونم چرا د  یکردنم ی م  وونهیدرد داشتم،بازم فکر مهرداد منو د یلیظهر خهم تموم شد واز بعداز  یآخر باردار   یدوهفته  نیا

واسه شرکت رخ داده بود که منو    یگفت به تازگ  یکه م یی اومد.فکر کنم دنبال کارها و مشکل ها یو امروز بعداز شرکت خونه نم

 .زاشتیتنها م  ت یموقع  نیتو ا

  مارستانیمنو برسونه ب ادو یگفتم بهش زنگ بزنم و بهش بگم ب  یبه خودم م یتحمل درد تموم شده بودوه  یتمام توانم برا   گهید

 اعصاب آروم به کارهاش برسه. کنم و بزارم با  ی تحمل م  گهید  کمیگفتم  ی زدم و م یبازم خودمو گول م ی ول

همراهش تماس گرفتم،بعداز چندتا  ینتونستم دردمو بخورم،آروم به طرف تلفن رفتم وبا گوش  گهیبود و روز کوتاه،که د  زمستون

 چرا مشغول گذاشت؟ ایخدا-بوق مشغول گذاشت،نگران شدم و با خودم گفتم 

.اروم،اروم  رمیگ   یکنم و دوباره تماس م  یصبر م کمیداشته باشه   یزیچ  یاجلسه  د یکه بازم گفتم شا  رمیدوباره تماس بگ  خواستم

.بعداز دوش گرفتن  کنهیکمک م  مانیبه زا یلیدوش آبگرم گرفتم،آخه دکترم گفته بود دوش آبگرم خ ه یرفتم و  یتو خونه راه م

 الو؟؟؟ -خوردن دوتا بوق جواب داد  بعدازدوباره با مهرداد تماس گرفتم که 

 ؟؟ ییسالم مهرداد جان کجا-

 داشتم؟  یکار ییزم؟جایعز یخوب -مهرداد

 ؟ یایتموم نشد ب ارم،کارتیطاقت ب  تونمینم گه یظهر دردم شروع شده،داز بعداز -

 رسونم   یخودمو م ی تحمل کن کم یصدف جان -مهرداد

  یمبلها کار امسال مونه و تازه از کارگاه اومده و خانم ن یخانم ا-دگفتمهردا  یاز اون طرف خط گوش  ی کیتو دستم بود که   میگوش 

 . ننیو بب  انیب گم یکنن االن م ی دارن با تلفن صحبت م  یفرج یآقا- حرفش گفت یهم در ادامه 

 دستته؟؟؟   یالو صدف......صدف؟؟؟؟گوش -تو فکر بودم که مهرداد گفت ی پشت گوش  یصداها دنیبعداز شن 

 آره...آره -

 .انیتو به مامان خودت ومادرمن خبر بده تا اونا هم ب   امیتا من ب  ی،ول ام یم ع ین سرم-مهرداد
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تو فکر بودم که   کردم یو ساک خودمو بچه رو جمع م دمیپوش یرو قطع کردم همونطور که لباسمو م یگوش  ی چجور دمینفهم گهید

 بود که باهاش رفته بود مبل بخره؟  یاون خانمه ک ا یکرد؟  یم کاریچ  ی مهرداد تو مبل فروش  یعنی

 شد. ی م شتر یبود هم دردم ب ری هم فکرم در گ انیمادر خودم و مادر مهرداد زنگ زدم وتا اونا ب به

مامانمون اصرار ب   چارهیبود ب ده یدرد امانم رو بر گه ی.دمیگذشت که مادرهامون اومدن و منتظر اومدن مهرداد شد  قهی دق ست یب هی

 . میباهم بر ادو یکردم که مهرداد ب ی م یمن همچنان پافشار  یول مارستانیب میداشتن که بر  نیا

 وقت احساس کردم ....***..... هی تو اتاق ها و راهروها راه رفتم که  کمی

اومدن و   ی و اومدن.وقت   دنیها باهم دو   چاره یبه طرف حموم رفتم و مادرمو صدا زدم اونا ب  عیحدسم درست بود....***....سر بله

 .میراه افتاد مارستانیاصرار نکردن و لباسم رو عوض کردن،به آژانس زنگ زدن و به سمت ب  گه یمتوجه شدن ....***.... د

 ...... ومد ین ی بود و منتظر مهرداد،ول رستانمایراهرو ب ی چشمم به ورود شگاهیبرم تو زا خواستمیآخر که م یقه ی دق تا

 . د یرس  یکرد و هزار تا فکر جور و ناجور به مغزم م   یپشت تلفن هم حالمو بدتر م ی حرفا نیحال و روز پر استرس،استرس ا دراون 

  نیومد بگ اگه مهرداد ا-نگران شده بودن گفتم گه یبه مادرهامون که اونام د ش یپرستارها خواستن منو ببرن تو بخش زا ی وقت

 ...... نیمنتظرت بود.....هردوتون واسم دعا کن  یلیصدف خ

 راهرو بود رفتم تو بخش.  یو چشمم به ورود  ختم یر ی که اشک م  همونجور

  یهر لحظه  شترازیکه ب  یحساس ،زمان یلحظه  قای کرد،دق  یم  یبود بدقول ی بار نیاول ی مدت زندگ نی دلم گرفته بود بعداز ا یلیخ

 کرده بود.  یداشتم بدقول  ازیبهش ن گهید

شکمم   ی مهربد رو،رو شگاهیزا یماما  ی.وقتارمیب ایبه دن  ی عیکه داشتم تونستم جگر گوشمو طب یبا سن کم یول  دم یدرد کش  یکل

 ...  زدمیتنم حرف م  یوفقط با پاره  کردمی رو احساس نم زد یکه م ییهاه ینبودم و درد بخ ایدن  نیقرار داد اصال تو ا

 لحظه ناب و لذت بخش بود.  نیچقدر ا ایخدا

@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 زدهمیس _قسمت#



 مگه من دل ندارم

69 
 

 اول_پارت#

 ماما مهربد رو از من گرفتن تا لباساشو بپوشن و منو هم به بخش انتقال دادن.  ی انجام کارها بعداز

دوست   یل یو خ  نمی مهربد رو بب دن یالعملش بعداز دعکس  خواستمیم  شتر یو ب  کردمیم ی مهرداد لحظه شمار دن یواسه د یلیخ

 . هیک  هی داشتم نظر بده که شب

 بود؟  ومدهی هنوز ن یعنی دمش،یتوبخش آوردنم بازم ند  نکه یبعداز ا ی ول

جابجا بشم و لباسمو   کمیتو تختم گذاشته شدم مادرم اومد کنارم و کمکم کرد تا   مارستانیتوسط پرسنل ب نکه یبعداز ا ی وقت

 مامان،مهرداد اومد؟-دم یکنم،آروم ازش پرس مرتب  

تو بخش گفت زود   ارنتیهم خبر دادن دارن م یباهاش دعوا کرد،وقت  یآره اومد،مادرش کل -هم مثل خودم آروم جواب داد  مامان

بشه و   یقشنگ   یروز قشنگ واستون خاطره  نیا اربزار یبه روش ن یزیاگه اومد چ-گوشم زمزمه وار ادامه داد  ریو رفت،و ز  گرده یبرم

 ??مادر اشهخرابش نکن ب یالک  یبا زدن خرفها

  ادیاومدنش نبود االن ب ت یداشت که موقع  یمهم دکاریفکربودم،شا نیخودمم تو هم -گفتم  گرفتمیکه از درد لبمو گاز م  همونطور

 کنه.   یذوق م ی بچه کل دنیبا د

 تر عاقل خودم.به دخ نیآفر-و گفت  د یبوس  مویشونیپ مادرم

دسته گل    هیکه در آروم باز شد و مهرداد با    زدمیحرف م نایگذشت ومن داشتم در مورد شباهت بچه واسه مادرم ا  قهیچنددق هی

 قرار داشت وارد شد. د یرز سف  یغنچه  ه یکه دوتا رز سرخ بود و وسطش 

  یطیشرا چیاهم انداخت،اصال دوست نداشتم تحت هبود،آروم به طرفم اومدوسرشو باال گرفت و نگاه شرمندشو تو نگ  نییپا سرش 

جو   نیبردن ا ن یکنه واسه ازب  جادیتو عشقم بهش تداخل ا تونستینم  یمسائل جزء  نیبود و ا می مرد زندگ نمیبب شویشرمندگ

 ???یشد  ریسربه ز د چق یبابا شد -و سالم کردم و گفتم دمیخند 

  وارطنتیلحن شوخ و ش  هی رنگ نگاهشو عوض کردوبا ع یبه دل نگرفتم سر شویبدقول د یحرفم بود،فهم نیانگار منتظر هم مهرداد

 ??نبودم ر یصدف من سربه ز  یبدجنس ی لیبودم،،،،خ-گفت

سالم خانم  -و گفت د یرو بوس   میشونیشکمم بود گذاشت،جلو اومدآروم پ یدستام که رو  ی دسته گل رو،رو بعد 

 ???پسرمون نیا گم،کو یم ک یخوشگله،،،،،،،تبر

 گفتم.   ک یو بهش تبر  دمیخند  ممن
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کارش تازه حواسم جمع شد   نی.بااکردیتختم نشست و دستامو تو دستاش گرفت و آروم با انگشتاش پشت دستمو نوازش م یلبه 

 .رونیاز اتاق رفتن ب میما تنها باش  نکهیکه مادرهامون واسه ا

البته مهرداد از اول   م یابراز عالقه کن م یتونستیو نم م یداشت یسیچرا انگار باهم رو در وا دونمینم میتو سکوت بود   هردوتامون

  ه ی نمون یانگار ب ینکنه ول اده ی یابراز عالقه  ه یخشک نبود که  نقدرمیحاال ا ی ول ستین ی باز کیازدواج بهم گفته بود اهل رمانت

و    یدور  نی منوعاشقانه مورد لطف خودش قرار بده و ا تونستینم چوقتی بود که مهرداد ه یزیچ  ه یبود  یاحساس  یجورفاصله 

 . کردیم  یاون منو هم خود به خود وادار به دور یفاصله

رو که تو مالفه   ستاد،بچهیتخت مخصوص نوزاد وارد شد وکنار تخت من ا ه ی فکرها بودم که دراتاق باز شد و پرستار با  نیتوا

 رفت.  کیاز مهرداد و گفتم تبر ی نیریشده بود تو بغلم گذاشت و با گرفتن ش  دهیچیپ

مهربد رو تو بغلم جابجا کردم وبه سمتش   اوردآرومیو برق چشماش دلمو سرحال م نم یرو بب ی شاد تونستمیمهرداد م  تولبخندشاد

همونطور که نشسته بود بغلش گرفت و با ذوق  منتظرم  د ید  یوقت  ی ول  د یترس یاز بغل کردن نوزاد م ایگرفتم،اولش انگار مردد بود  

 کرد.  ینگاش م

کردن،مهرداد که انگار   یاومده بودن تو اتاق و به مهرداد که فقط به مهربد زل زده بود نگاه م  گهی د  نایبا رفتن پرستار مادرم ا 

خودمه،مگه    ه ی!!!!چقدر شبمامان.!-گفت ی خواست چشم از مهربد برداره مادرش رو مخاطب قرار داد وبا لحن کشدار ی دلش نم

 !!!!!!??نه

 ،،،، یتو دوباره نوزاد شد  هته،،،،انگاریشب  یل یآره،خ- که انگار از ذوق رو آسمونا بود گفت مادرش 

 ??کنه ی چرا چشماشو باز نم-مهرداد

 کنه.  یبخوره،حتما چشماشم باز م ریش  د یبا گهیاالن د -گفت   مادرم

  نیذوق داشت و اصال من ا  خرنیمورد عالقشونو م  یوصف حال مهرداد رو چطور بگم مثل بچه ها که واسشون اسباب باز دونمینم

حال مهرداد واسم   نیا دن ید ی منم کمتراز مهرداد نبودم ول د یشا میخوشحال بود یی جورا هی بودم هممون  ده یحالشو تا االن ند 

 سرحالش کرده بود.  یکه داشت، تولد مهربد انگار حساب  یگرفتار  رو یگ نهمه یبعدا هخوشحال کننده بود آخ  ی زیهرچ شترازیب

کردن،مهرداد هم آروم بچه رو تو بغلم    ه ی شروع کرد به گر ی آروم یمهرداد بودم که مهربد با صدا یمحو کارها قه ی چند دق هی

به کمک مادر خودمو مهرداد   ی سخت بود و منم ناوارد بودم ول کمی  ل یدادم،اوا ر یتنم ش  یبار به پاره  ن یاول ی گذاشت و من برا

 لحظه قشنگ بود .  نیخورد و من چقدر واسم ا ی گشنشه قورت،قورت م یل یتونستم ومهربد هم که معلوم بود خ

 چشمم به مهربد.  ه یچشمم به مهرداد بود و   ه یکرد،من هم   ی لبخند نگام م ه یبا  مهرداد
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  حیکه بهم داده بودن،دردم آروم بود ترج  ی مسکن ی دادم اونو به مادرم سپردم و بخاطر داروها ریش به مهربد   یحساب نکهیا بعداز

 خورده بخوابم.  هی دادم که 

 کرد.  دارمیدادن به مهربد ب ر یمادرم واسه ش  دمیخواب یساعت هی  نکهیا بعداز

@romaneshirin 

 

 ?ندارم_دل_من_مگه_رمان#

 زدهمیس _قسمت#

 دوم_پارت#

 .میشیدن به مهربد دکتر اومد و هردوتامون رو چک کردو گفت که فردا مرخص م دا ریش  بعداز

بمونه و   شمیکه همراهش بودن مهرداد ماردهامونو فرستاد خونه و اصرار داشت خودش شبو پ ییرفتن دکتر و پرستارها بعداز

اون گوشش بدهکار نبود و به زور   یفالن ول  ادو یب  شیپ یمادرهامون گفتن که اگه کار  یسرشب رو بکنه ،هرچ  ی جبران بد قول

راحت بود که امشب از   الم یبود منم خ یتخت نشست و چون اتاق خصوص  یرو کنارم فرستادشون،بعداز رفتن مادرهامون اومد و 

 .خورهی کنارم تکون نم

جلسه و   ر یفت که در گکرد و گ یعذرخواه ش یبابت بد قول ی کل د یکشیکه عاشقشون بودم م ییخرما یکه دستشو توموها  همونطور

داره دروغ   گفتیچرا حرفشو باور نکردم و بازم حس ششمم بهم م دونم ینم یول   د یکارش بوده و تا خودشو برسونه طول کش

خسته بودم که اصال   نقدر یمن ا ی نداشت ول ی مهرداد اصال هم خوون االن ی اون مردو زن پشت تلفن وحرفا ی حرفا گه،آخه یم

 د. خوابم برده بو ی ک دمینفهم

دادم و   ری بدم و مهرداد کمکم کرد بهش ش  رش یشدم و از مهردادخواستم تا بچه رو بده ش  داریمهربد ب یه ی گر یبا صدا صبح

 . مید یبودنم خند  یبه ناش  یوارد نبودم و کل  یلیپوشکشو عوض کردم ،البته خ 

رو   ص یمهرداد خودش کار ترخ  هی بشم،تا اومدن بعق صیو من ترخ انیانجام کار بچه مهرداد به خانواده هامون زنگ زد تا ب  بعداز

 . میبود  ه یانجام دادو فقط منتظر بعق

 خوشحال شدن و منو هم غرق بوس کردن.  یمهربد کل دنیو پدر مهرداد بعداز د پدرم

 . می به طرف خانمون راه افتادلباسام توسط مادرم همه باهم  دنیپوش  بعداز
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 کرد.   راتیکردن خ کهی که،تیدوبعدتیگوسفند سر بر ه یدر پدر مهرداد واسمون   دم

مادرم مهربد رو دونه،دونه تو بغلشون گذاشت دست و   ی نگم بهتره،وقت د ی مهرانه و مهناز و مروار  یها طنت یو ش  ی از خوشحال گهید

 . کردیآدمو کر مو ذوقشون گوش  غ یج یپاشونو گم کرده بودن وصدا 

  نینکن  ی داره،کار  رتیپسرم رو ناموساش غ ن یسروصدا نکن نقد یا- سروصدا راه انداختن که داد مهرداد در اومدو گفت نقد یا

 !!!!!!???صداتونو ببره هااااا

 خنده و دخترا هم آروم شدن. ریحرف مهرداد همه زدن ز نیباا

که من   یموندن تازمان نا یمادرم ا یمهرداد رفتن ول  یخانواده  وهیهم رفتن سراغ آماده کردن ناهار،بعداز خوردن ناهار و م مادرها

 سرپابشم... خورده یبتوونم 

 حال#

سرخاک   م یوبعداز صبحانه بر می شدم و بعداز شستن دست و صورتم رفتم تا دور هم صبحانه بخور داریب  د یمروار یباصدا صبح

 پدرم.

و    وهیلباسمون م دنیبعداز پوش  میتاآماده بش می زنگ زدم تا مارو برسونه آرامگاه وخودمون هم رفت رضایخوردن صبحانه به عل بعداز

  یمنتظره ،همه باهم سالم و احوالپرس   رضایعل م ید یدم درکه د میو اومد   میکه مامان اماده کرده بود رو برداشت  ییحلوا و خرما

 . می و راه افتاد م یکرد

،تنها پشت و   می رو به دست خاک سپرده بود نمونیزتری عز یروز  نیتو همچ شیپ م،چندسالی ما سه تا زن تنها گرفته بود درچق

ما انسانها  ی،همه   میکس و کار شد  ی خوب و مهربونم بود و ما بعد رفتنش چقد ب ی ما سه تازن فقط بابا  یهست یپناهمون همه 

  نیو ما تو ا  دهیبه آدم م یقوت قلب خاص ه یدورو برمون باشن بودن پدرو مادر   ایدن  یاکه اگه تمام آدم ه م یحال رو دار نیهم

 . میخواستیرو به جزء بابا نم ی کس چیزمان و مکان ه 

  دویچادرشو روصورتش کش شه یمارو تنها گذاشت.مامان مثل هم دویحالمون رو خوب فهم نیا رضایخراب بود و عل  ی لیخ حالمون

گفت،منم    یمهربد که نفسش به نفس بابا بند بود م  هامون،ازییهامون،از تنها یکس  یروسنگ قبر بابا گذاشت و از ب  شوینشویپ

چون کم سن و سال تر از من بود اصال   د یو مروار  زدمیتو دلم باهاش حرف م ختمیر ی صورتم اشک م یهمونطور که به پهنا

که اول   سوختیاز خودم دلم واسه اون م شتریب زدیزجه م زدو یبلند بابامو صدا م ی و با صدا رهیهق هقش رو بگ  ی جلو تونستینم

  شه یهم شترازیلحظه ب نیمن ازمهردادتو ا  مپناه شد وباز ی رحم  تنا و ب  ی فرد ب  هی من به دست  یبخاطر تباه شدن زندگ ی نوجوون

  سکیر ه ی فکر مسخره و  ه ی یچه یمنو باز ی و زندگ ی حوونبود اون و خانوادش که  هامونیباعث تمام بدبخت شدم،اونیمتنفر م

 بزرگ قرار دادن........... 
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  زاشون یکه اومده بودن سرخاک عز  یافراد نیها و خرما و حلوارو باهم ب  وه یساکتش کردم و ازش خواستم که م  دو یزور مروار به

 با پدرم خلوت کنه.  شتر یب نیب نی تا بلکه حال و هواش عوض بشه و مامان هم ا م یپخش کن

که دم در   یهم اومده وداره قبر پدرم رو با گالب  رضا یعل دمیکه د میمامان اومد  ش یها پخش شد دوباره پ لهیتمام وس   نکهیا بعداز

 . شورهیآرامگاه گرفته بودم م

  هی از پدرم دل بکنه  حق داشت  تونستی نم شهیاون طبق معمول هم ی ول م یا برتو سکوت نشستن از مامان خواستم ت  یکم بعداز

 کردن واقعا سخت بود االن تنها موندن بدونه پشت و پناه...   یعمر با عشق و عالقه زندگ 

 . میکردو به طرف خونه حرکت   میرفت نیرو از قبر بابا جدا کردم و باهم به طرف ماش  د یبود اونو مروار یبا هر مکافات  باالخره

@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 زدهمیس _قسمت#

 سوم_پارت#

  شو یمامان موند تا کرا ی ول میشد  اده یپ یتشکرو خداحافظ   هی با  د یو مروارمن  دنیهم تا خونه فقط سکوت بود،بعداز رس  نیماش  تو

)به   نکهیا د یبودم،آخرهم مادرم باتهد  رضای کل مادرم وعلمردم متوجه کل  ی و درو باز م نداختمیم د ی حساب کنه،همونطور که کل

  رضایعل ریدرگ یی جورای چرا فکرم  دونمینم ن یب نیداد،درا  شوی(کرا میکنیخبرت نم ییرفتن جا هواس   گه ید ی ریجون مهربد اگه نگ 

جور   ه ینسبت به ما داشت،  یتیساس مسئولحس اح  ه یاز همه واسم سوال بود که چرا بودنش با ما واسش مهمه؟انگار  شتر یبود و ب

  د یواسه مروار ی مناسب سیک  تونستیم  شییخدا یول بود از من که گذشته   کردم، یم ی پرداز الیداشتم خ د یشا دونمیرت،نمیغ

  گه ید-لبخند زدم و با خودم آروم و زمزمه وار گفتم   هی  االتمیخ ن یا دم،بهیبه اتاقم رس  یک  دمیکه تو فکر بودم نفهم نقد یباشه.......ا

 به پسر مردم....خخخخخخ   چسبونمیآخه؟؟؟خواهرم رو به زور دارم م هی فکرا چ نی شدم ا وونهی د ی،راستیراست

 نکن. رمدایمامان؟منو واسه ناهار ب-بلند مخاطب قرار دادم و گفتم ینداشتم، از همون اتاقم مامان رو با صدا لیواسه ناهار م  گهید

 تختم ولو شدم ....  دم،رویجواب مامان رو نشن گهید

 گذشته#

کردن،منم حالم    یوکمکم م زدن یبهم سر م  ی مدت هر روز مادر خودم و مهرداد نوبت  نیگذشته بود وتو ا مانمیچند روزاز زا گهید

تو زحمت  هاروچاره یو اون ب سم یخودم وا ی روپا گه یپس بهتر بود د امیاز پس کارهام و بچه بر ب تونستم یخوب شده بود و م 
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و عادت کنم،اوناهم قبول کردن وازم   سمیخودم وا  ی پا یرو  د یکردم که خودم با متقاعدشون یتشکر و عذرخواه ی نندازم،بعداز کل

 داشتم خبرشون کنم ومن هم قول دادم.   ازیقول گرفتن که هر کجا بهشون ن

ها که  از زن ی کنه ومثل بعض م یمنو غافل از زندگ ی بچه دار دادمیو اجازه نم  دمیرس  ی بعداز خوابوندن مهربد به کارهام م روزها

 . شه،نشهیشون صرف بچه مو فقط وقت  کننیول م   شونوی زندگ یهمه  ادیبچه م

  یاون زمان اومد ی ممتراز قبل خونه م گهید   د،مهردادیاز راه رس  د یسه ماهش بود که ع بایگذشت و مهربد تقر  یم  بیبه ترت روزها

خلوت   یجا  ه ی رفتی م  خوردویزنگ م ای کرد ی م  یداشت و دائما اس ام اس باز  ام یپ ایبود  شیگوش   ر یهم که خونه بود فقط درگ

زود قضاوت کنم بخاطر   تونستم یونم  هیچ  دونستمینم یول داد یرو م یداستان  هی خبراز  بهم زنونم  یشاخکها کرد،منم ی صحبت م

 بود که نگو........  ی تو دلم آشوب  یول کردم ی برخورد م یو عاد  کردم ی سکوت م نیهم

  یالیخیها ادامه داشت و من هنوز وانمود به ب و تماس  هاام یالبته هنوزم اون  م یسه نفره رو کنار هم خوب گذروند  د یع نیاول

 جز سکوت هم نبود.  یاحال من داغون نشه ؟راه چاره  نیکه توا نیرو سراغ دار یاما کدوم زن  کردمی م

تو رفتارش نسبت به   ی رییدرصدهم تغ   هی  یمهرداد گذشت ومن حت یهارفتن  یرآب یبا دل آشوبه و استرس من و ز د یع چندروز

از حال و روز   ی لو فهممی ام و نم که سنم کمه و بچه  کرد ی باخودش فکر م د یبدتر شده بود که بهتر نشد شا دم یبهتر بشه ند  نکهیا

 خودم و دلم خبر نداشت.

 . ارهیقراره دندون در ب دم یوبعداز بردنش به دکتر فهم کرد ی م ی قراری ب یلیمهربد خ د یکه از راه رس  بهشتیارد

کمکم کنن و    شیبود و کم آورده بودم،از مادرخودم و مهرداد خواستم واسه نگهدار ده یشب و روز مهربد امانم رو بر یهاه یگر  گهید

  گه ینداشت،من د یشد وتوجه الیخیهم با اومدن مادرهامون کال مارو ب  رفتن،مهرداد ی وعصرهم م   زدنی اونا روزها بهم سر م

به   یلیخ یوروحی زمان یبرهه  نیوتا انداخته بود،تو امنو از تک  ی رو خودخو زم ینتونستم تو خودم بر

 کجا بود،خداعالمه..... ی داشتم ول  ازیمهرداد،توجهش،محبتش،وجودش ن

چون   دونستمیم نو یومن ا داد یاتفاق بد م ه ی بودن به مهربد ومن...همه و همه خبراز  احساس یبه غذا،ب ی لیم ی راومدناش،بید شب

صبرو سکوتم   نیهم د یره،شایم شی تا کجا پ نم یدادم سکوت کنم بب ح یبازم ترج یول  کرد یاشتباهنم وقتچیحس ششمم ه

 د ی،بایمحکم نگهدار  توی سکوت کرد تا زندگ د ی،نبابود  دظالم یبود،با حیجر د یجاها با یها،بعضوقت یبعض  د یبه باد داد،شا موی زندگ

 داده بودن ......  ادیمن سکوت کردم چون پدرومادرم بهم صبروسکوت رو  ی ول کردم ی دفاع م  م یاز خودم وزندگ

  ی و ب  هی ها تا صبح گرمهربد شب ی دلخور بودم وقت  یلیتوجه بود خ یمهرداد به منو بچه ب  نکه یمکرر مهربد وا ی ها هی گر بخاطر

و تا   بردمی ها مهربد رو به اتاقش مبو منم چون روزها مادرهامون بودن ش  نداختی بهمون نم ینگاه م ین ی اون حت کرد ی م یتاب

منو    نیکه خونه بود ب  یدرطول همون مدت زمان  یحرف گهیها باعث شده بود دن فاصله گرفتن یوا کردم ی م  هی صبح پابه پاش گر

 مهرداد زده نشه..... 
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 یسالم و خداحافظ م،فقط یگفتن نداشت ی برا یحرف گهیمنو مهرداد د ی تر شده بودولتموم شد،مهربد دندونش در اومد وآروم  بهار

 .رفتی و م زاشتیم  یعسل زیم  ی پول رو یمبلغ  شد،هرروزی ردو بدل م  مونن یبود که ب

اواخر متوجه   ن یوزحمت نندازن،اونام اخودشونوت گه یتشکر کردم و ازشون خواستم د ی قبل از مادرهامون کل  یمثل سر بازم

 تنهامون بزارن.  گه یدادن که د  حیمنو مهردادشده بودن وخودشون ترج  یفاصله

@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 چهاردهم_قسمت#

 اول_پارت#

 اغون کرده بود. روحم رو د دمیکشی مهرداد م  یکه از کارها یعذاب ی کرده بود ول فم یضع یجسم ی بودم،خستگ  دهیبر  گهید

رو   تیبار لب به اعتراض باز کردم وگله و شکا ن یاول ی شده بود و برا  ز یصبرم لبر یبود کاسه  راومدهیشب که مثل هرشب د  هی

  یو عاد  لکسیر یل یمهرداد خ یخودمو کنترل کردم و آروم حرفامو زدم ول  ی ول  د یلرزی م تیتنم از عصبان یشروع کردم،تمام اعضا

 ندارم ،راحتم بزار..... تونو یچ چ یه یصله دست از سرم بردار،حو-درجوابم گفت 

بهمون   کمیحالمو درک کن،  کم ی؟ید یبر ی چرا مهرداد؟چرا ازمن و زندگ-بازم ادامه دادم یحرفش حال خرابمو،خرابتر کردول نیا

بود؟اصال تو کج غذا  یک  ادتهی  ینه غذا خوردو خو م یکه باهم حرف زد ی بار ن یدارم...آخر  ازیتوجه کن،من به تو،توجهت،محبتت ن

 ؟؟ یندار لی م  یگ یکه همش م یخوری م

که بگذره مشکالتموت کمتر    گهید  کمیشرکتم..... یکجارو دارم که برم؟دنبال بدبخت خورمی توشرکت غذا م- مهرداد

 . گردهی برم یهم به روال عاد مون ی شه،زندگیم

بحث رو ادامه بدم،چون اصال دعوا راه انداختن رو قبول نداشتم،بازم بقول مهرداد   دمیصالح ند  گهی د  یحرفاش باورم نشدول  بازم

 شه؟ یمشکالتمون حل م نم یمنتظر زمان بودم تا بب

رو   هی قض یبزارم و ته تو  ونیمسائل رو در م ن یبا پدرم ا دم یبهتر د ی سکوتم به مهرداد فهموندم که حرفشو باور کردم ول با

 .... ارمیدرب

 اونجا.  ادیپدرم و اونم ب  یخونه  رمیبه مهرداد زنگ زدم و خبر دادم که شام م رداف
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سراغ بابا رو گرفتم که مامان گفت شرکته   ی پدرم حرکت کردم بعداز سالم و احوالپرس  یظهر آژانس گرفتم وبه سمت خونه  بعداز

  یسپردم تا باهاش باز د یکمک کردم،مهربد رو به مروار  نزدم ،به مامان تو انجام کارهاش  ی منم تا اومدن پدرم حرف  ومدهیو هنوز ن

کردم وصبر   ی و احوالپرس  الم ݭپدرم اومد با اونم  دم یآماده شدن شامخواستم به مهربد برسم که د ازکنه و هواشو داشته باشه،بعد 

لباسش به اتاقش رفت   ض یتعو  یاستراحت کرد و برا ی بدم بابا کم رش ی از تنش در بره، رفتم سراغ مهربد تا ش  شیکردم تا خستگ 

  خوامی م د یهستم فهم دمن ید ی اجازه داد تا داخل اتاقش بشم،وقت اتویصبر کردم و رفتم و در اتاقشو زدم،بابا هم با گفتن ب یکم

 شده؟  یزیجان، بابا؟چ-بهش بزنم که گفت یحرف

 سوال بپرسم؟  هی  تونم یم-

 بگو دخترم -بابا

 اومده؟  شیپ یتو کارشرکت مشکل گم یبگم؟؟؟م ی ..آخه چجور گمی.......مگمیم-

 ما پراز مشکله ....تو حرفتو واضح تر بگو   ؟کاریمثال چه مشکل-که انگار تعجب کرده بودگفت  پدرم

 خونه...  ادیم  ریکرده......اخالقش عوض شده،شبا د  ریدرگ  یل یکه مهردادو خ یمشکل-

  نقد یکه بخواد مارو ا  یمشکل بخصوص ه،ماهمی هم عاد یلیو خ رون یب رهی ز شرکت ممهرداد که هرروز مثل قبال سرساعت ا یول-بابا

 خدارو شکر  م یکنه ندار ر یدرگ

 اومده؟  شیپ  یمشکل ه ی  گهیم  خوره؟همشی نم اد،غذایم ر یزنه،دیاصال تو خونه حرف نم گه یعوض شده؟د نقد یپس چرا مهرداد ا-

 ؟ یبحث ای یهست؟حرف یمشکل نتون یمگه ب- تو فکر فرو رفت و گفت  کمی پدرم

چند وقت   نیا ی کرد قبالبود ول ر ییکال تغ  گه یعوض شداز بعداز تولد مهربد د هی نه،،،،کال مهرداد مدت شبینه بخدا،البته تا قبل د-

 شده... اد یگفت مشکالتش ز اخالقش گله کردم و اون  نینشد من از ا یبحث بخصوص شبمیکرد.....د  رییصدوهشتاد درجه تغ 

@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 چهاردهم_قسمت#

 دوم_پارت#
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مشاجره   هی بودکه مهرداد و پدرش  د یع ش،بعداز یاتفاقا چندوقت پ-نقطه از اتاق زل زده بود گفت ه ی همونطور که متفکربه  پدرم

حال مهندس   رون یاز اتاق پدرش رفت ب یمهردادعصبان نکه یبعداز ا ی بود؟ول ی واسه چ  د یتو شرکت نفهم چکس یداشتن آخرشم ه

  یفشارش رفته بود باال ول   نکهی خرابه اونو بردم رسوندم خونشون،مثل ا ی لیخ حالش  دمیبدشد و همه جمع شدن،منم که د یفرج

 مسئله نشدم.  ری گ یپ گه ینزد و د ی هم حرف یبود و جناب فرج  یاصال سوال نکردم بحثشون درمورد چ

  شه یم ی چ مینی تا بب اریمهرداد ب  یبگو ونه به رو  ی زیچ ی فعال نه به کس-که پدرم گفت  می و تو فکر بود  می سکوت کرد عدهردومونب

خشک نشه   رت ینکرده ش  ییوقت خدا  هی  ارکه ینکن و به اعصابت فشار ن ریفکرتو درگ  یلیبکنم،خ  تونمیم کاریچ نم یو من بب

آب تو دلتون    زارمیو نم  کنمی اومده باشه کمکش م ش یواسه مهرداد پ  یواگه مشکل م بابا،،،،من هنوز هستم و همه جوره پشتت

 تکون بخوره... 

پدرم درمان استرسم   ینباشم،من هم که حرفا یز یبا پدرم حرف زدم ،اونم با حرفاش دلمو قرص کردکه نگران چ گهید  خوردهی

و نماز بخوونه ومنم به    رهیاذان پدرم رفت وضو بگ  ی صدا دنیچیهوا و پ ی کیتازه گرفتم وسرحال اومدم ،باتار ییرویبودانگار ن

بهتر   شمونیپدرم نمازشو تموم کرد و اومد پ نکه یواسه مهربد درست کردم و دادمش خورد،بعداز ا  یفرن  کم یآشپزخونه رفتم و

 زنگ زدم جواب نداد،فقط بوق خورد.  یهرچ یول م یمونو بخورشام  ادیواسه مهرداد زنگ بزنم تا ب  دمید

خلوت   دسرش یشا دهیحتما دستش بنده که جواب نم-رو از دستم گرفت و گفت ی اومد و گوش  ختمیدوباره بهم ر د یکه د  پدرم

 تا بعدشام تماس نگرفت دوباره خودت زنگ بزن. م،اگه یشام بخور می بر اینکن ب ت یاذ ره،خودتو یگ یبشه خودش تماس م

  یحال و روز خوب  د ید ی وقت چاره یخوردم،مامان ب ی چ دمیاصال نفهم یول   می غذا رفت ز یبلندم کرد،باهم به طرف م دو یکش دستمو

 شده بود رو داد.  کسیخودش شام مهربد که سوپ م ختهیندارم حواسم پرته و اعصابم بهم ر

 ها به مامان کمک کردم. و شستن ظرف  ز یحواسم پرت بشه بچه رو به بابا سپردم و تو جمع کردن م کمی نکهیشام هم واسه ا بعداز

خاموش بودبابا   شیگوش   گهید بارن یا یمهردادو گرفتم ول  یرفتم دوباره شماره  یبه طرف گوش  عی که کارم تموم شد سر نیهم

 گفت آماده بشم تا ماروبرسونه خونه.   ارم،یطاقت ب تونم ی نم د ید ی وقت

 . میخونه شد  ی کردم و با بابا راه یخداحافظ د یلباس خودم و مهربداز مامان و مروار دنیپوش  بعداز

  یگدار به آب نزنم وبزارم خودش ته و تو  ی صبر کنم و ب گرفتی در آروم کردنم داشت،دائم ازم قول م  یراه بابا،با حرفاش سع نیب

 برخورد کنم.  ی ....منم بهش قول دادم عادارهیرو در ب ه یقض

رفت.من هم    یو بعداز سفارشات قبل د یبوس  مو یشونیبابا مهربد رو بغل کردو بردتو تختش خوابوند،موقع رفتن پ مون دنیرس  بعداز

فکروذهنم   ی اتاق روبروش نشستم و زل زدم بهش ول یکیرفتم وروشنش کردم تو تار ون یزیلباسمو عوض کردم،به طرف تلو

 شغول بود. م
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به   کمیشدو مهرداد وارد خونه شداول  داد،دربازیتو قفل در خبراز اومدن مهرداد م  د یکل  دنیچرخ یبود که صدا ۱۲ بایتقر ساعت

روبروش نشسته بودم زل زد وبعدبه طرف اتاق خواب راه افتاد با رفتنش ازجام   ی کیروشن و بعدش به من که تو تار ون یزیتلو

  یاتاقمون رفتم وارد اتاق شدم آروم سالم کردم که اون آروم تر خودم جوابمو داد،رو  طرف رو خاموش کردم وبه  ون یزیپاشدم تلو

جواب زنگامو   ؟چرای هرداد کجا بودم- کنارش نشستم و گفتم کرد ی م  یپاش باز یهابودوبا پنجه  نییتخت نشست سرش پا

 د؟ خاموش بو  تیگوش   م،چرایبابام هستم و همه منتظرت یشام خونه  ی دونستی؟میدادینم

بمب آماده به کارانگار  ه یمهردادمثل   ی نشه و دعوا راه نندازه ول یوقت عصبان  هی گفتم تا  متیهارو آروم وبا مالحرف  نیا تمام

چرا   تونستم ینم  یعنی  دادمیجواب نم یوقت- کردن وگفت داد یبلند شروع کرد به دادو ب  یاصداها بود تا بترکه،بحرف  ن یمنتظر هم

  ن ی،ا ؟ازتویفهمی مثال؟خستم صدف،خسته م شد یچ ومدم یاومدم؟حاال که ن  ی امشب م د یختما با ؟چرایکنی و درک نم یفهمینم

 ؟؟یفهمی اجبار خستم م ،ازیزندگ

تو دلش   یکه خستش کرده بود؟چه راز  ی کرده بودم؟چه اجبار کاریمگه من چ کردم ی م  هی و فقط گر  د یحرفاش بغضم ترم نیا از

 بود؟  ی تودار بودنش چ ل ینتونستم بفهمم؟؟دل چوقت یو من ه داد یم نقدآزارش یبود که ا

 ....... ختمیاد اشک ر مهرد ی کردم اون ساکت شد،منم به اتاق مهربد رفتم و به حال زارم و حرفا  هی کرد و من گر دادیدادو ب  کمی

  ییکردم تنها ی کار خواست،هری همه بغلشو م شتراز یکمش تنگ شده بود و دلم ب یل یهرچند خ یهاواسه اون محبت   یلیخ دلم 

خودمو بهش چسبوندم و از پشت تو بغلم گرفتمش،آخه من   دمیبه اتاقمون رفتم،کنارش رو تخت دراز کش برددوبارهی خوابم نم

کاراش سردر   نی ا ل یو من واسه دل گرفتی اون ازم فاصله م یشده بودم ول  دلبستش و    د،وابستهیفهمیعاشقش شده بودم و اون نم 

 گم بودم. 

@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان #

 چهاردهم_قسمت#

 سوم_پارت#

سربه مهربد زدم که تو خواب نازبود،رفتم سراغ مهرداد،آروم صورت خوش فرم   ه یصبحانه رو دادم و ب یتشدم و تر داریزود ب صبح

بهم زل زد،آروم سالم کردم و آروم جوابمو داداز   کم یکارم چشماش باز شد اول   نیو لختش رو نوازش کردم،باا ی مشک یو موها

 رفت و من به سمت آشپزخونه،  یبهداشت سیاون به سمت سرو رون ی ب میجاش بلندشد و باهم از اتاق اومد 
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بعداز    میباهم صبحانه بخور ی گذاشتم خودم نشستم و منتظر مهرداد شدم تا بعد مدت ز یم ی کردم و رو یی رو پراز چا هاموننوا یل

ت آماده  چندتا لقمه که خوردزمزمه وار تشکر کرد و پاشد که بره واسه رفتن به شرک م یاومد باهم تو سکوت صبحانه خورد نکهیا

دم در بهش زل زدم و    د ید ی جمع کردم و رفتم به سمت اتاقمون،مهرداد آماده شده بود و قصد رفتن داشت وقت زو ی بشه منم م

 ؟؟؟ یا یواسه ناهار م- تو چشمام و گفتم  ختمی شد،تمام خواهشم رو ر رهیاونم تو نگام خ رمیگی نگامو ازش نم

 ؟ یندار یو بعدازظهر دوباره برم،کار   امیواسه ناهار ب کنمی م ی سع-انگار متوجه نگاه ملتمسم شد که گفت مهرداد

 واست فسنجون درست کنم.....  خوام یا،میحتما ب-

 به سالمت.....پس واسه ناهار منتظرتم.... -نزد و فقط نگام کرد که من ادامه دادم  یحرف

کارم تعجب کرده بودچون   نیانگار ازا دم،مهرداد یشدشو بوس  غی دم و صورت سه تپام بلند ش  یهاپنجه  ی حرفم رو نیبعدازا

 داشتم،   یسیواسه خودم قائل بشم و رودر وا ی حدود هی شد ی و طرز برخوردش باعث م استیس  شهیهم

 رفت  ی خداحافظ هی لبخند محو زد و با   هید،یبودم کش ده یکه بوس   ییجا ی نگاه به هم دستشو آروم رو یکم بعداز

 حال#

لباس به طرف   دنیگرفتم و خودمو شستم،بعداز پوش   یدوش حساب  هیشدم اول   داریبودم،ب دهیخواب  ی غروب شده بود،حساب گهید

  د یسربه سرش گذاشتم و به طرف اتاق مروار خورده یبه غذا ناخونک زدم  کم یمامان کتلت درست کرده،  دمیآشپزخونه رفتم که د

رفتم پشت سرش که متوجه شدم هدفون   اد یصداش در نم دم یغرغراش بودم که د ررفتم،بدون در زدن وارد اتاقش شدم و منتظ

و دستامو   ستادمیو اصال متوجه حضورم نشد آروم پشت سرش ا  کنهی درساشو مرور م  یصوت لیتو گوششه و داره فا وترش یکامپ

  د یفهم یزده بود وقت   روسکته   چاره یرنگش مشخص بودب دنیتکون وحشتناک دادمش که علنا پر  هی ف کتفش گذاشتم و دوطر

تنمو   یمثل ببرش افتاد به جونم و حساب  یهابا اون پنجه  یبهش دنبالم کرد و حساب خندمی و م زارمیمنم و دارم سربه سرش م

ازم   نکهیبا ا د ینجاتم بده،مروار ومد یو ن  اورد یبه رو خودش ن میکنی م  طنتیش  م یدار  دونستیکرد،مامان هم م  ی لیزخم و ز

منو از اتاقش پرتم کرد   دو یچیدور دستاش پ سمویبلندو خ ی موها آرودم،درآخری بود ومن جلوش کم م فمی حر یول بود   کتریکوچ

 . رونیب

قشنگ   یل یخ یبرنامه  هی مستند  یردم ،از شبکه رو ،روشن ک ون یزیها رفتم و تلوبه سمت مبل  دادمی که تنمو ماساژ م  همونطور

کرد که   یادآور یاومدو  د یکه مروار  میکردی که واسم جالب بود و مامانم صدا زدم اونم اومد دوتامون مستند نگاه م شد ی پخش م

بعد شام هم من ظرفها و شستم و به سمت اتاقم رفتم چون   میو مشغول خوردن شام شد  مید یچ  زویتامون م  م،سهیشام بخور

کردم   زش یتم  یحساب یبه سرو گوش اتاقم بکشم،وقت  ی دست ه یفرصت بود  ن یو بهتر  گرفتی بودم خوابم نم دهیخواب ی امروز کل

 دم یبخوا ی ور رفتن با گوش  ی لباس فردامو آماده کردم و به رختخواب رفتم و بعداز کم 

@romaneshirin 
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 ندارم؟ _دل_من_مگه_نرما#

 پانزدهم_قسمت#

 اول_پارت#

لباس به سمت آموزشگاه    دنیشدم و بعداز شستن دست و صورتم،خوردن صبحانه و پوش  داریاز خواب ب یآالرم گوش  یباصدا صبح

ف  شدم،اوووووو  ادهیآموزشگاه پ ی گرفتم و جلو ی تاکس ه ی خداروشکر هواخوب بود ی حرکت کردم درسته که وسط زمستون بود ول

  ایبدحجاب نبودم  یول زاشتمی چادر نم شدم،درسته ی م  وونهی به خودم داشتم د ده رانن زیه یهانگاه ریآخه ز  دمیخدارو شکر رس 

  ه یتن کرده بودم و شالم رو  یمشک نیشلوار ج هی تا زانو و  یمشک  یپالتو ه ینبودم، زمی بر رونیکه تمام جونشون رو ب ییزنا نیازا

  کنم ی م رییتغ  ش یارا کمیخوبه و با  افمیق  دونستم یسرم اصال مشخص نبود،م یو موها  رگلو،گردنیسرم مزاشتم که ز ی رو یجور

کل    ملیکم رژلب و ر ه ی اصال خوب نبود، ن یو ا شدمی م روح ی ب یلیخ  دادم یاگه همون مختصر رنگ و لعاب رو به صورتم نم ی ول

 . رفتی از رو نم هامی توجهی و بها بود،راننده هم ماشاهلل اصال از اخم  شمیآرا

آموزش رو شروع کردم و تا غروب   عیسر هی با زهره و بعق یبودم.باورودم به آموزشگاه و سالم و احوالپرس  دهیکه رس  خداروشکر

 .  میرفت شیپ ی طبق روال عاد

و    زدمی رو قدم م اده یکردم وبه سمت خونه راه افتادم،آروم تو پ یاز زهره خداحافظ های ها و مشتر هم بعداز رفتن بچه  غروب

رو نداشتم که باهام کار داشته باشه بعد انگار   یندادم چون من کس ت یشدم اول اهم ینیبوق ماش  یکه متوجه صدا رفتمی م

 حظه!!!!! ل ه یصدف خانم؟خانم ارجمند؟؟-که گفت  دمیرو شن  یکس یصدا ش بند ترمز کرد و پشت  ابون یکنار خ نیماش 

 کردم مزاحمه!!!!  ن؟؟فکرییشما-که منو مخاطب قرار داده و گفتم رضاس یعل دمیسمت صاحب صدا برگردوندم که د  رومو 

 برسونمتون؟؟  نیایب شهیم-رضایعل

 اومده مگه؟؟!!!!  شیپ ی کنم،کاری م ی رو ادهیمن هرشب پ-

 !!!!! شهیکه نم  ابونیخ م،تو یزنی حرف م رسونمتونی همونطور که م  نینیبش نیاینه فقط.......فقط.....خب ب-رضایعل

داره که   کاریباهام چ  یعن ی کردمی راه افتادم،داشتم باخودم فکر م نشینزدم وبه طرف ماش  یتعجب کرده بودم حرف ی لیکه خ من

  ی کل  ریمن درگ یراه افتاد ول نشستن  نم،بعدازیو در جلو رو باز کرده و منتظره تا من بش نیمتوجه شدم خودش نشسته تو ماش 

 سوال بپرسم....  هی ازتون  خواستمی راستش م-و متعجبم خودش به حرف اومدو گفت جیگکه من    د یسوال تو فکرم بودم اونم د

 درخدمتم  ن،منییبفرما-
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 ن؟؟یخودتون نگهدار ش یپ شهیمهربد رو،واسه هم  خوادی دلتون م-رضایعل

چرا  -ادامه داد د یحالمو د ن یا یحرف زدن نداشتم،اونم وقت ییکه از تعجب دهنم وا مونده بود و بهش زل زده بودم و توانا من

بودن مهربد در کنارتون   دمیبا شما فهم یی مدت آشنا ن یا یزدم؟آخه درط یامنتظره   ریحرف غ  ن؟مگهیکنی نگام م ی نجوریا

  ه یداد گستر ل یکه وک کنه،بادوستم یداره و رفتنش به همون اندازه حالتونو خراب م ر یشما و خانوادتون تاث یه ی چقدر تو روح

دفترش   میجلسه با خودتون بر ه یچون اطالعاتم کامل نبود ازم خواست تا  ی رو گفتم ول دونستمی حرف زدم و اونچه که از شما م

 زارم؟هان؟؟؟قرار باهاش ب ه یمن  ن یهست ی......اگه راضنیبد   حیماجرارو واسش توض ز یو ر

  یواسش مهم باشه که حت نقد یمسئله ا ن یا د یبود که چرا با نیو اونم ا کردم ی فکر م ز یچ هی حرفاش تموم شد من فقط به  ی وقت

 حرف زده،همونطور تو فکر بودم که دوباره با صداش به خودم اومدم.  لمیبدونه اطالع من با وک

 شتون؟؟ یپ ادیکه مهربد ب ستیخواست شما ن نیمگه ا-رضایعل

  جهینت یاعتراضاتم رو کردم ول  ل یامکان نداره من همون اوا نیحضانت مهربد رو گرفته.....ا ؟مهردادیچجور  ی من از خدامه ول-

 نداد  

بخاطر   کنه ی فرق م ی لیبا االن مهرداد خ  شیچند سال پ ت یشد ....در ضمن موقع ی فرج د یشا میباهم بر نیایشما فردا ب-رضایعل

 . میکرد ش یراض د یشا میکنی کنه و سپرده به مادرو خواهرش پس ما تمام تالشمون رو م  یاز مهربد نگهدار تونهیخانمش نم

 دم یباشه،بهتون خبر م-

  شیپ ارمشیب شه یهم ی انکانش هست مهربد رو برا نکهیبودم وا رضای عل یهازده نشد،من تو فکر کارو حرف   نمونی ب یحرف گهید

 خودم؟؟ 

به دوستم هم   د یمن امشب مناظر خبرتون هستم چون با- بشم که گفت اده یبه خونه ازش تشکر کردم و خواستم پ دنیرس  بعداز

 کنم .   ی خبر بدم و قرار فردا رو اوک

 دم،خداحافظ یبهتون خبر م باشه،حتما امشب-

 و خداحافظ  ر یشبتون بخ-رضایعل

به اتاقم رفتم،روتخت    میزد و رفت منم بعداز وارد شدن به خونه مستق یخداحافظ ی به معن ی بوق رضایعل نیبستن در ماش  بعداز

 دستام گرفتم و تو ذهنم دنبال جواب سواالتم بودم.   نینشستم وسرمو ب

  کمیشد،یم  ده ید  ینگام کردو تو نگاهش نگران ی باز شدن در اتاقم به خودم اومدم،مامان سوال یچقدر گذشت که باصدا دونم ینم

 . ارمیدرش ب  ی از نگران دمی و من بهتر د م ینگاه هم کرد
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@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 پانزدهم_قسمت#

 دوم_پارت#

 ن؟؟ یخوایم ی شده چ ی زیمامان؟؟؟چ-گفتم  آوردمی رو تخت پاشدم و همونطور که داشتم لباسمو در م از

 ؟یشده صدف؟؟؟چرا نگران یزیچ-شد بهم و گفت ره ی هم خ مامان

 . کنمی واستون صحبت م  امیو م کنم یلباسمو عوض م ست،االنین  یزیچ-

 شده؟  شیافتاده؟مهربدم طور ی اتفاق-مامان

 ن؟؟یکنی م  یفکر  ن ینه مامان!!!!!چرا همچ-

 ...نگران شدم. یاورد یو هنوز لباساتم از تنت در ن ی تو اتاقت یاومد  ی آخه از وقت-مامان

 .دمیم  حیو واستون توض  امیمنم م   نیرو بکش ییچا ه ینشده تا شما زحمت  ی زینه مامان،چ-

ها که  اب به دست و صورتم زدم،به طرف مبل هی که منتظرش نزارم  دم یحرف گوش کن رفت،منم بهتر د یبچه  ه یمثل  مامان

  چرخوندمیدستم م ی رو تو وان یبود برداشتم و همونجور که ل زیکه رو م   ینیرو از تو س  ی چا وانی مامان روش نشسته بود رفتم و ل

 ....رضایمنو عل ی امشب و حرفها یماجرا ف یم به تعرشروع کرد ادیدر ب ن از داغ بود کم یتا  کردم یم یوباهاش باز

دادم ساکت باشم تا خوب فکر کنه و   حی نگاه به مامان انداختم که ساکت بود و غرق فکر،منم ترج ه یتموم شدن حرفام  بعداز

 رضایبه عل ی تو مهربد به هم چ  دنیاز رس -که مامان گفت ین یرو برگردوندم تو س  وانیکه تموم شدل م یینظرشو بگه،چا

 ؟  میریرو بگ  هربد دوباره م  می امکانش هست مابتوون یعنیرسه؟؟؟ی م

با   ی مسئله واسش مهم باشه که حت نی ا نقدریداره که اون ا  یل یچه دل کردم،آخهی ها فکر م سوال  نیمنم تو اتاقم داشتم به ا-

 هم حرف زده؟؟؟  ل یوک

  رضای نه....بعد به موضوع عل ای می ببر شیاز پ ی درمورد مهربد کار م یتونیم  می نیبب د یاول با حرف بزن   لیحاال فردا برو با وک-مامان

 .... میکنی فکر م
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  ه یچ-از حموم اومد و سکوت رو شکست و گفت  د یکه مروار  میتموم شدن حرفاموت هردومون غرق فکر بود  بعداز

 ن؟؟؟ یتو خودتون یحساب ن؟مادرودختر یچراساکت

حاال که   نن یحرف زده و قراره فردا با صدف برن بب ل یوک  هیبا رضایعل-مامان گفت  یدادن نداشتم ول ح یتوض یکه حوصله  من

 انه؟؟ ی می کن ی واسه حضانتش کار  میتونینگه داشتنش رو نداره ما م یی رفته و مهرداد توانا زجونش یعز شیمهربد پ

لحظه به سن و سالش   ه یکه   د یکردو هورا کش غی غ،جی ج نقدرید،ایمب ترک ب ه ی مثل   د یحرف مامان تموم نشده بود که مروار هنوز

 شک کردم.... 

شد،بعداز  دهی چ ز یو م م یو حال و هوامون عوض شد،باهم به طرف آشپزخونه رفت م یسرحال اومد  کمیمنو مامان هم   د یمروار  ازذوق

قرار    یرو پاتخت موییچا وان یبرداشتم و به طرف اتاقم رفتم ،ل ییچا وانیل  هی ها رو جمع کردم و شستم،شام ه طبق عادتم ظرف 

  ل یدفتر وک میو باهم بر  اد یصبح منتظرشم تا ب۱۰دادم که ساعت امیپ رضایبرداشتم و به عل مویدادم و منتظر شدم تاسرد بشه گوش 

 خودش دوستشه...... یکه به گفته 

 رو دوباره مرور کردم ....  ارضیعل یهاو حرف  دمیتو تختم دراز کش  مییخوردن چا بعداز

  گفتی ول احساسم بهم م دونم یداشتم....استرس بود،ذوق بود،نم  هی قض ن یبه ا ی حس هی چرا  دونم یبرد،نمی کردم خوابم نم  یهرکار

به   ی لیخ مونییجدا ل یاوا رم،آخه یدفعه مهربد رو ازش بگ  نیبتوونم ا د یو شا ستیاون مهرداد قدو مغرور گذشته ن گه یمهرداد د

 شد..... یفرج رضایقول علبه  د ینبردم ....شا ش یاز پ ی کار ی مهرداد صادر شد اعتراض کردم ول فع دادگاه که بابت حضانت به ن  یرا

و عشقم وغرورم  و از   م یکه دست مهرداد واسم رو شد و زندگ  یکردم وطبق معمول رفتم تو گذشته،به زمان ی پل مویگوش  آهنگ

متحرک.......نه تنها من بلکه مادرو خواهرم و طفل معصومم    یمرده  هی جا ازدست دادم و شدم  ه یم رو جون زتراز یتر پدرعزهمه مهم 

 ..........میخانواده راه انداختن بازنده بود  هی که    ی باز نیهم تو ا

@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 پانزدهم_قسمت#

 سوم_پارت#

 

 گذشته#
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مهرداد بودم،    دم،منتظراومدنیرس  میبه خودم،مهربد، خونه و زندگ کمیفسنجون خوشمزه درست کردم و  هی روز واسه مهرداد  اون

لبخندرو لبم به   ه یتو بغلم گرفتم وبا کرد ی م ی در اومد،من مهربد رو که داشت باز  یبعدازظهربود که صدا۱ساعت  بایتقر

 ...... یچجور دمینفهم ی بود ول یجور یداد حالش  مو واباستقبالش رفتم،بهش سالم کردم که اونم ج

  ی گرفتم،مهربد چون مدت  فشوی بودوک زونی ساعد دستش آو یبه سمتش رفتم و مهربد رو تو بغلش گذاشتم،کتش رو که رو  خودم

گذاشتم    یرو کنار جاکفش فش ی کردن کتش،ک زونی.من بعداز آوکردی م ی قرار  یتو بغلش ب  یلیخ شد ی روبرو نم اد یبود با مهرداد ز

 ها رفتم. و پشت سرش به سمت مبل 

مهرداد تو   دمیبرنگشته بودم که د ختم،هنوزی ر ییها نشست، منم رفتم تو آشپزخونه و دوتا چااز مبل  یکیبچه به بغل رو  مهرداد

نگاه   تیوضع نیمن که به اموفق نبود   ی ساکت کنه ول کردی م  هی گر ی لیداره مهربد رو که خ یو سع ستاده یآشپزخونه ا  یدرگاه

 بودن.  به یکنه تا به هم عادت کنن چون هردوشون انگار  واسه هم غر  دایپ ادامه کمی دادم بزارم   حیترج  کردمی م

 ه؟؟؟؟ ینجوریهم شهی!!!!!همکنه ی م  تیمهربد چقدر اذ-بود گفت ی اعصاب خوردکن کمی وضع واسش   نیکه ا  مهرداد

کم داشت باباشو  کم   گهیتو بغلت باشه تا عادت کنه.....د کم ی کنه،بزار ی م ی بیباهات غر نینیبی رو نم گهیهمد  ادیمدت ز ه ینه آخه -

 . کردی فراموش م 

نگاه به اون و   یمتلک انداختم بعداز کم  ای کهیفکرنکنه بهش ت نکهی واسه ا ی حرفم نگاه مهرداد رنگ غم گرفت،ول نیگفتن ا با

 .کنم ی و درک م  دونمیو سرش شلوغه،اما من که م اده یاباش کارش تو شرکت زکه ب دونهی مهربد نم ی ول-مهربد گفتم

گذاشتم و   زی م ی رو،رو  ییچا ین یو به طرف سالن رفت منم پشت سرش رفتم س  نییحرفم مهرداد سرشو انداخت پا ن یا بعدگفتن

 .میباهم نشست

 ... امیبپوشم و ب یلباس راحت ه یبرم دست و صورتمو بشورم،  رتا یبچه رو بگ -رو به طرفم گرفت و گفت   مهرداد،مهربد 

 .....ادیدرب ه یگر یاز حال و هوا  کمیباهاش تا  ی رو کنار خودم رو مبل نشوندم و شروع کردم به باز مهربد 

کارش واجب    یل یکه بود خ ی کڔه  یبود ول  ف یصداش ضع کمیکرد، یم  تم یمهرداد اذ یبا مهربد بودم که زنگ گوش  یباز  سرگرم

رو گرفتم و به سمت    یباشه گوش  یکار واجب د یشا نکه یقطع بشه و هم ا  یگوش   یهم صدا نکهیکن نبود،منم واسه ابود که ول 

خاموش و روشن   یکه ه  ی گوش  یآن نگام به صفحه  ه ی ی وقت  یول  ننداختم نگاه  یگوش   یرفتم،اول اصال به صفحه  ییدستشو

 (.... ۲افتاد خشکم زد.....)منزل شد ی م

مهرداد رو   ی خودمو کنترل کردم و دوتاتقه به در زدم و صدا هیبعد چندثان یتمام تنم به لرزه افتاد ول   یگوش   یاسم رو  دنید با

 اومدم صورتمو خشک کنم!!!! -که گفت دمیشن
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 ........ستی باشه که ولکنم ن ی کار واجب  د یخودشو کشت شا....طرف پشت خط خورهیزنگ م یلیمهرداد؟؟؟؟تلفن همراهت خ -

نگاه به   هی  د،اول یرو از دستم قاپ یو گوش  رون یب د یحرفم کامال تمام نشده بود که درباشدت بازشد و مهردادوحشت زده پر هنوز

کارش خشکم   نیکه ازابزرگ به اتاق خوابمون رفت،من   یهانگاه وحشت زده به من انداخت و با قدم  هی ش انداخت و بعد صفحه 

 کرد؟(   ینجور یچرا ا نیه،ا)واااااا-زده بود آروم زمزمه کردم  

تنها باشه   خوادیم ی عنی نیشدپشت سرش راه افتادم که اون بعداز وارد شدن به اتاق دروبست،ا شتری حرکتش استرسم ب نیازا من

انگار رفته بود رو تراس و   دمیفهمی نم یز یاز حرفهاش چ یول ستادمی دراتاق خواب ا کرد،پشتی نگرانم م شتر یکاراش ب نیا ی ول

افتاده بود به جونم و همونطور که   ی بیعج یدلشوره   هی تماس و از حرکاتش بگذرم   نیازا تونستمیزد،نمیحرف م ش یداشت با گوش 

  یرش؟نکنه واسه کسشماره واسه کجاست؟خونه ماد نیا ی عنی گفتم ی و باخودم م زدم یمهربد رو تو بغلم داشتم تو راهرو قدم م

 نکنه االنم دوباره حالش بد شده باشه؟؟؟  بودبار حال پدر مهرداد بد شده  ه یافتاده باشه؟آخه پدرم گفته بود   یاتفاق

بهم   یچشم ر ینگاه ز هی طرفم اومد،مهربد رو از تو بغلم گرفت و  رون،بهیفکرا بودم که دراتاق باز شد و مهرداد اومد ب  نیهم تو

 ها رسوند و نشست......خودشو به مبل  ع یپراز سوال من سر یهافرار از نگاه  ی انداخت و برا

@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 شانزدهم_قسمت#

 اول_پارت#

 شد؟؟؟ یمگه م  ی خودمو سرگرم کنم ول زیم  دنیکردم با چ ی به طرف آشپزخونه رفتم،سع جیوگ  گنگ

  دونمیبودم که جواب سواالتم رو بده که نم نیمنتظر ا  شترازاونیو ب  هی چ انشیشده جر و یس  یه شمارهبودم ک  نیتو فکر ا یلیخ

شد،هنوز مات شکستن بشقاب بودم و    کهیترسوند و هزارتا ت شتریوحشتناکش خودم رو ب یبشقاب از دستم افتاد،صدا شد یچ

  یمن که هنوزشوکه بودم وبشقاب پودر شده  نینه نگاهش برو رسوند به آشپزخو ودش خودم رو گم کرده بودم که مهرداد با دو خ

  ویس  یتماس گرفته بود؟اون شماره ی ک-و ناخودآگاه اون رو به زبون آوردم  شد یبوداما من هنوز سواالتم تو سرم اکو م  نیزم ی رو

 شده،واسه کجاست؟

جواب قانع   هی بهم زل زد انگار داشت دنبال  کمیآشپزخونه نداشت،اول  یوضع آشفته  ن یکه اصال انتظار سوالم رو تو ا  مهرداد

- شدگفتیو دروغش برمال م  رمیگی مادر خودمه تماس م ایمادرخودش   یخونه  یکه اگه بگه شماره  دونستی گشت،می کننده م

 ظرف تو دست و پات نره.... یهاکه یباشه ت استاالن حو میکنی درمورد تلفن بعدا صحبت م
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 حرف بزنه.  خواد یاالن نم ینعی نیا

رو   ند یخبر ناخوشا هی افتاده بود به جونم و بازم حس ششمم بهم اخطار  یبد  یدلشوره   هیحالم از خراب هم خرابتر شد، ومن

 . زدمیرواصال قبول نداشتم و داشتم خودمو گول م شد ی که دائما تو سرم تکرار م یدست بردار نبود،فکر   دادویم

  زیبه خوردن ناهار،اما من تنم تو خونه وسرم م یغذا باهم شروع کرد دنیبشقاب از کف آشپزخونه و کش یهاکه یجمع کردن ت بعداز

 غذا بود،دلم و فکرم ناکجا آباد.

  شتریکاراش ب  نیکه به جون مهرداد افتاده بود واضح بود،ا ی وترس  یهم زده نشداما استرس  یو حرف   دمینفهم یز یاز غذام چ اصال

 رفت شرکت.  ی سرسر یخداحافظ هی آماده شد و با   عیکنم اون سر  زوجمعیخوردن ناهار من تا م کرد،بعداز ی م جم یگ

تم تو تختش و اومدم رومبل نشستم و  رو نداشتم،مهربد رو خوابوندم و بردمش گذاش   یزیچچیو ه  چکسیه یحال و حوصله  گهید

مهردادواون تماس    بیو غر بیامروز و رفتار عج ی نداشتم ماجرا ونی زیبه نگاه کردن تلو ازیخاموش زل زدم،اصال ن ونیزیبه تلو

 به تمام معنا واسم بودن. یینمایس  لمیف  ه یو  رفتن یم چشمام رژه  یجلو  یخودش حساب تربیعج

تلفن رو گرفتم و   یکه به پدرم زنگ بزنم و ازاون کمک بخوام،گوش  دمی رس  جهینت ن یذکر گفتم بلکه دلم آروم شه،درآخر به ا  یکل

دادم واونم بهم   ح یو امروز و اون تلفن مشکوک واسش توض  شبیماجرارو از د ی به تلفن همراهش زنگ زدم،بعداز سالم و احوالپرس 

  ینفرو واسش بپا گذاشته به زود ه یه،یرفته باشه سرساختمون اماچند روز د یفته وشاگفت که مهرداد اصال امروز شرکت نر

منو به صبروسکوت دعوت   چارهیصحبت با پدرم که طبق معمول اون ب گه ید ی کم ده،بعداز یو بهم خبر م اره یآمارکارهاشو در م

رهم به سمت آشپزخونه رفتم و شروع کردم به  ب  متلفن رو گذاشتم سرجاش و بازم با فکردره یآروم شدم وبعداز خداحافظ کردی م

 ها.شستن ظرف

به طرف اتاقش رفتم، تروخشکش   کردم یکه دستامو خشک م ی مهربد اومد،همونجور یه یگر  یکارام تموم نشده بود که صدا هنوز

ه سمت مبل اومدم  کنه بعداز انجام کارهام ب ی کردم آوردم تو آشپزخونه غذاشو دادم و گذاشمش تو روروئک تا واسه خودش باز

افتاده بودبامهرداد تماس گرفتم و خواستم از حال بدم بهش خبر بدم که گفت   ونمبه ج ی بیعج یتن لرزه  ه یروش نشستم آخه 

زنگ زدنم   لی رفت دل ادم یحرفش حالمو بدتر کردواصال  ن یوا اد یواسه شام نتونه ب د یاز شهره وشا رونیشلوغه و ب یلیسرش خ

 واسم نمونده بود.......  یحال بدم بود و بهش نگفتم ،آخه حواس 

پرسش و پاسخ   ی و حت  یبزن  یحرف  یمثل خوره تمام روح و تنتو بخوره و تو نتون یفکر  ه یرو که  یروز  اره ین ی چکسیواسه ه خدا

 وغ باشه.... در  یشنویکه م  ی زیهرچ یو دوست دار   یترس یاز جواب درست م  تی چون واسه داشتن زندگ یکن

بازم دوست داشتم همش   ی ول  کردمی فرار م ه یچ دونستم یکه خودم م ی قتی واز حق کردم یم  یدلشوره داشتم و خودخور درسته، 

 بمونم. یخبر  یحداقل به من دروغ بگن و من تو ب ایدروغ باشه 
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لقمه و فقط به   هی  ی از خوردن حت غیدر  ی تو بشقاب تا بخورم ول ختمیکه از ظهر مونده بود رو واسه شام گرم کردم و ر ییغذا

 ......ادیتا مهرداد ب  دمیمهربد غذا دادم و با اون تو اتاقش خواب

@romaneshirin 

 

 ندارم؟ _دل_من_مگه_رمان#

 شانزدهم_قسمت#

 دوم_پارت#

 

 حال#

صدام بزنه و داره   ومده ی مادر مهربونم دلش ن دم یکه د دارشدمیگرم و نرم به صورتم ب  زیچ ه یشدن  دهیبا احساس کش صبح

داره   داشدهی پ ی کیپاشو مادر،حاال که -چشماش نگاه کردم،آروم سالم دادم،اونم جوابمو دادوگفت کشه،تو ی دستاشو به صورتم م

 عجله کن. ی تونیموقت رو تلف کردوتا    د ینبا میریمهربد رو بگ  کنه یبهمون کمک م

  شیآرا ه یرفتم و بعداز شستن دست و صورتم و مسواک زدن اومدم و   یی از جام پاشدم و به سمت دسشو ع یحرف مادرم سر بعداز

به زهره زنگ زدم و آموزش رو کنسل کردم   خوردم ی وبه سمت آشپزخونه رفتم،همونطور که صبحانه م  دمیساده کردم،لباسمو پوش 

راه افتادم،مامان   یرو برداشتم به طرف در خروج  فمیعطرزدم ک کمیبرگشتم و   تاقمبعدش دوباره به االزم روگفتم  یهاوحرف 

 کردم راه افتادم. یخوند و تو صورتم فوت کرد،ازش خداحافظ  یالکرس ه یآ ه ی پشت سرم اومدو  رم یمن دارم م  د ید ی وقت

چه   هیقض نیا ی عنیتو مغزم تکرار شد  شب یدوباره سواالت د دنشی درمنتظرمه،باددم  رضایعل دمی اومدم،د رونیکه ب اطیازدرح

که زد منو از اون حال و    یو تو فکرم با بوق ستادم یا د ید  یوقت  رضایمن مشتاق بود و اومد، عل شترازیبه اون داشت که صبح ب یربط

  ینشستن سالم و احوالپرس  نم،بعدازیبرم جلو بش  یعن ی نیدر جلورو باز کرد ا  رمیم نیماش  سمتدارم به    د ید ی هوا در آوردوقت

 راه افتاد.  م،اون یکرد

راحت باشم وتمام و کمال   ل یداده بود گفت وازم خواست با وک ل یکه از من داشت و به وک یاز اون مختصر اطالعات رضایعل توراه 

 . دادمیم  حیو علت طالقم کامل توض  می درمورد زندگ د یحرفهامو بزنم،آخه با

کنارم راه   ی جوریم،ی به سمت دفتر راه افتاد م،هردوتایشد  اده یپارک کرد وباهم پ نویماش  رضایبه دفتر وکالت عل دنیرس  بعداز

 .....یز یچ نیهمچ ه یایبفهمونه مراقبمه  ه یبه بعق خواستی م ای بهم نشون بده   تشویحس مالک خواستیکه انگار م رفتی م
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خودمو   کمیاول من برم با ورودم به آسانسور کردی و بهم تعارف م کرد یدرهارو واسم باز م  میرفتی کنارهم راه م  ک یش  یلیو خ آروم 

 . کنهی نگام م  ی که چجور  دمیدی و م   رضابودینگام به عل ی چشم رینگاه کردم و سرو وضعم روچک کردم،ز نه یتو آ

تا آسمون فاصله   ن یمنو اون زم نیحسم اشتباست ب نیا دونستمی م ی ول  دادیبهم دست م  یاحساس  هی اونطور نگاه کردنش  از

اومدم،بعداز   رونیاز فکرش ب ستادوکالیکه آسانسور هم ا ام یب رونیفکرا ب  نیکردم ازا یرو هم نداشتم،سع ی اپردازیحق رو ی بودوحت

کارش استرس گرفتم که نکنه دستش به    نیازا ی رم ولمن اول ب ی عنیقرار داد که  پشتم  یجور یبازشدن درآسانسور اون دستشو 

 پشتم بخوره؟؟؟!!!! 

 م؟؟؟؟ ی بر-نگامو به دستش و پشتم انداختم ،اونکه متوجه نگام و ترس تو نگام شد دستش رو عقب تر بردوگفت آروم 

 باشه تکون دادم و راه افتادم،اونم پشت سرم اومد .  یکرده سرمو به معن تیمطمئن شدم که فاصلشو باهام رعا ی وقت

 .اومد ی خوشم م دونستی حد خودش روم نکه یوا  کردی م  تیرو رعا  زهایچ ی لیخودش خ نکهیکارش،ازا  نیدروغ چرا ...ازا  البته

ته شده بود....)دفتر  نوش  ل یوک  لیرنگ که اسم و فام یاتابلو نقره  ه یجلومون بود و ی درقهوه ا ه یاومدن از آسانسور  رون یب بعداز

 ( یدادگستر  ک ی هیپا  لی،وکیوسف ی....یوکالت آقا

@romaneshirin 
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 شانزدهم_قسمت#

 سوم_پارت#

 کرد وخودش هم پشت سرم وارد شد. تیدستاشو روزنگ گذاشت و زنگ زد،درآروم بازشد اون اول منو به داخل هدا رضایعل

 هستن؟  یوسف ی یآقا-د یپرس  رضایهم سن خودم بود،عل  بایخانم تقر ه یدفتر که  یبا منش ی سالم و احوالپرس  بعداز

 پور هستم،باهاشون قرار داشتم...  یکاظم

 .....نیبله،چندلحظه منتظر باش -یمنش

 نی ببر فیتشر  نیتونیم -بود گفت لیحرف زدن با طرف پشت خط که وک  ه یتلفن رو برداشت و بعداز چندثان  یگوش  بعد 

 تون هستن.  ڔ منتظ  ی وسفی ی داخل،آقا
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  کردمی باخودم فکر م م،داشتمیکرد رفت مییکه راهنما ی سمت اتاقبلندشدم وبه  رضایعل ینشسته بودم با اشاره  ی تازه روصندل  منکه

 ..... پورهیکاظم رضایعل ل یاسم فام دونستم یهمه مدت نم نیچه جالب بعدا

که از داخل اتاق اومد درو آروم باز کرد،اول من و بعد   د ییبفرما یدوتا تقه به در زدوبا صدا رضایبه اتاق مورد نظر عل دنیرس  بعداز

 . میخودش وارد شد 

دست داد و   رضایبلندشد وبه سمتمون اومد،باعل زش ی ازپشت م رضابودیهمسن عل بای مردتقر  هی که  یوسف ی یآقا  م، یکرد هردوسالم 

داشت تعارف کرد،ماهم رو دوتا مبل   که وسط دفترش قرار یاچرم قهوه  یهاکردماروبه سمت مبل   یبامن گرم سالم و احوالپرس 

گرفت و سفارش سه تا قهوه دادواومد رو مبل سه نفره   یتماس با منش  هی  یوسف ی ی م،آقاینفره که کنارهم قرار داشت نشست کی

 که روبرومون قرار داشت نشست.

ش رو  قهوه  وانیونطور که لهم ی وسفی یقهوه هارو آورد و رفت،آقا یزده شد منش نشونیدوستانه که ب ی حرف و شوخ یکم بعداز

از همسرتون برام   ییدرمورد خودتون و علت جدا د یکنی م  لیخب،خانم صدف ارجمند همونطور که قهوتون رو م-داشت،گفتیبرم

 . نیکامل بگ 

- از صورت و نگاهم خووند،روبه من کردو گفت  رضایرو عل نیافتادم حالم گرفته شدوا میآخر زندگ یروزها اد یحرفش  نیبا ا که من

 . نیمنو صدا کن ن،بعدش یزنیتر حرفاتون رو موشما راحت مونم یمنتظر م رون یمن ب  نیباش  لیصدف خانم،اگه ما

حسم سردر   نیچرا دوست داشتم باشه،خودمم از ا دونمیشد،نم یاحساس کردم پشتم خال  رضای حرف عل ن یچرا با ا دونمینم

هزار بار مرورش کردم واسم   د یشا نکهیها با وجود اگذشته   یآور ادی کمی ن،،،،،فقط ینه،نه،شما بمون-گفتم ع یکه سر  آوردمینم

 ترم. راحت نیشما باش  ی سخته،،،،ول

 تر کردو تو مبل جابجاشد.حاشو محکم  تیلبخند ازسررضا ه یحرفم خوشش اومد با نیکه انگار ازا رضایعل

 و کارش بخوره....   لیکه به درد وک ییکردم البته اونجاها فی تعر موی کردم و تمام داستان زندگ   ی وسفی  یرومو سمت آقا من

  یکه برا  ی طیو با شرا شه یسالش م۹االن که مهربد داره   نکهیدرمورد مراحل وکالتم وا ی وسفی ی تموم شدن حرفام آقا بعداز

اوضاع   نکهیبعدازا تونهیکرد،آخه مهرداد م د یموقت تاک  یکلمه  ی و رو رهیحضانت مهربد رو موقتا بگ  تونه یاومد اون م ش یرداد پمه

به اونجا پاس   نجا یمثل توپ فوتبال ازا د یواسه مهربد سوخت که با یلی،دلم خ رهیرو ازم بگ  ربد شد دوباره مه یو احوال خونش عاد 

 ؟  م یچندنفرشد  یچه یبود که منو بچم باز یچه سرنوشت نیا ایداده بشه، خدا

 .....قیشده بود و تو فکربود،عم رهینقطه خ هی عالم نبود به  نیانگار تو ا گهید رضایعل نیب نیاماا

بود روامضا کردم   ازیداد وهرکجا که ن  حیمدارک آوردو بند،بندش رو واسم خوندو توض ی سر هی ،یوسفی  یمنو آقا یهاصحبت بعداز

 . میراه افتاد  رونیو به سمت ب م یکرد یازش خداخافظ رضایحضانت مهربد رو سپردم بهش وبا عل یتمام کارهاو 
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 . نداختمیراه م  هارویکار مشتر  د یکارداشت ومن با ییآموزشگاه،زهره بعدازظهر جا رفتمی م  د یظهر شده بود با گهید

  رش یخواستم اگه مس رضایتماس با مامان گرفتم و تمام ماجرا رو شرح دادم،بعداز قطع تماس از عل ه ی نینشستن تو ماش  بعداز

واقعا به زحمتش    گهیتعارفم کرد که قبول نکردم،آخه د ی ناهار داد و کل شنهادیمنو تا آموزشگاه برسونه،اونم اول پ خوره یآژانس م

 افتاده بود.  ی زندگ ارومن از ک  انداخته بودم وبخاطر

از   نویچرا اون حواسش پرت بود،ا دونم ینم یشدم ول  اده یبابت دردسرهام پ ی تشکرو عذرخواه  یبه آموزشگاه بعداز کل دنیرس  بعداز

 فکرمو مشغول کرد....  یلیخ  ل یمنو وک یحالش ازبعداز صحبتها نیدم،وایو دست و پا شکستش فهم  جیگ یجوابها

  هی دادن تاشب سرگرمم کرد،اما ته دلم   ل یگرفتن و تحو  ،سفارش یمشتر ی هرروزم رو تکرار کردم و کارها ی آموزشگاه کارها تو

مهربد به   یهمه ربطش به برگشتن دوباره  نهایشده بودم و بدونه شک ا یرات ییروشن بود تو حالم هم متوجه تغ ی د یام یچشمه

دوباره   شد یهم واسه من م یمدت زمان کوتاه یبرا  یو مهربد حت   کرد ی م یاریخداراکت و سوت و کور ما داشت،اگه  یزندگ

 هامو بدم.....داشته   یبهشت موقت همه  نیا ی و من حاضر بودم برا شد ی بهشت م امون یدن

آژانس   یجلو  رضایدر آموزشگاه متوجه شدم علاتمام کارهام تو آموزشگاه به سمت خونه راه افتادم بعداز بستن و قفل کردن  بعداز

کنم و به    یخواستم عذرخواه م،تا یکرد ی به سمتم اومدو سالم و احوالپرس  عی من سر دن یبا د ه،امایو انگار منتظر کس ستادهیا

 م؟؟ ینباهم صحبت ک شهی...مد یخانم ارجمند؟؟؟.......بب....ببخش-گفت  یکردن و دستپاچگ  من رو حرکت کنم با من  ادهیسمت پ

چشمم به داخل دفتر آژانس و به چندتا   ی وقت  یمردد بودم ول   کمی نیبخاطر هم  میتابلو باش  اد یز ابونیدوست نداشتم تو خ اصال

  د یبعداز قبول کردنم کش رضایکه عل  یقینفس عم م،البته یرفت نشیقبول کردم و به سمت ماش  عیبه منو اون افتاد سر ره یچشم خ

 بودم.  جیاز چشمامم دور نموند وبازم من گ

رفتم و   ره ی همه چشم خاون  ر ی،منم بازم ز نمیمن برم جلو بش یعنی نیخودش رفت وبازش کرد،ا نیماش  ی سمت درجلو اول

 سوارشد واستارت رو زدراه افتاد.  عیسر  رضام ینشستم و دروبستم عل
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رومو به    ع یاسترس وحشتناک بوجود آورد،سر ه یدرمن   نیو ا  رهیما نم یمتوجه شدم بطرف خوه  م یکه رفت رو یاز مس خوردهی

 م؟؟؟ یریم  میکجا دار  نیبگ  شه یم- طرفش کردم و گفتم

 !!!! میصحبت کن کمیساکت و آروم   یجاه ی م یاگه اشکال نداره بر-تو چشام نگاه کردو گفت رضایعل

 ؟؟؟ یادرمورد چه مسئله -

 نباشه؟؟  یسوال داشتم......البته اگه مشکل کمی شما  یدرمورد زندگ -رضایعل

 مونده بود؟؟؟   یز یدادم.بازم چ حیتوض  یوسف ی ی شما و آقا یالزم بود واسه  یمن که انروز هرچ-

خودم   یبرا یی زهایچ هی  خواستمی نداره،م ی وسفی  یبه وکالت آقا ینه نه اصال،،اصال ربط -که انگار حول کرده بود گفت رضایعل

 روشن بشه... 

 شن بشه؟ رو یچ-

 واسه خودم راحت بشه!! ییزایچ  ه یتا   نیدارم که خواستم جوابمو بد  ی سواالت هی-رضایعل

  یزندگ  هین؟چیکن  دایپ می تو زندگ نیخوایم  وی داره؟چ  یشما چه ضرورت  ی بشه؟مشکالت من و دونستنش برا ی راحت بشه که چ-

 شه؟؟یمن روشن م یهایو بدبخت  یشما تو مشکالت و گرفتار 

  کمیکنه، دای جواب قانع کننده برام پ ه یتا دنبال  کرد ی داشت فکر م د،انگاریراستش کش یدست راستشو به گونه و چونه  رضایعل

 ،چطوره؟؟؟؟ یکنجکاو   یپا نیبزار یول دونمینم-من،من کردو ادامه داد 

زده نشد،تو دلم هزار بار به خودم لعنت   یراه فقط سکوت بود و حرف  یه یبودم ،بعق یو سردرگم و عصبان  جیکارش گ  نیازا یلیخ

فکرابودم که   ن یهم دادم،توینم تیوبهش اهم  کردمی همون آژانس راهمو کج م یجلو  د یشدم وبا نیفرستادم که چرا سوار ماش 

از  رو خاموش کردو کمربندشو ب نیماش   یانداختم،وقت  رضای نگاه به عل ه ینگاه به دورو اطراف و  ه یترمز کرد  نیمتوجه شدم ماش 

 ن؟یش ی نم اده یچرا پ-شدم ازچشمام استرسم رو خوند و گفت ره ی شدن ندارم وبهش خ ادهیهمچنان قصد پ د یکرد و د

 نجا؟؟؟ یا نیکجاست؟؟چرا منو آورد نجایا-

  هی معمول یسفره خونه  ه ی نجایراحت ا التونی،خ برمتون ی نم یبد  یو جا دونم یشمارو ناموس خودم م ن،منینگران نباش -رضایعل

 م؟؟؟ ی......بر

 .میشدم و باهم وارد سفره خونه شد   اده یراحت شد و پ المیحرفش که ناموسشم انگار خ نیا با

@romaneshirin 



 مگه من دل ندارم

92 
 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 هفدهم_قسمت#

 دوم_پارت#

د دقت نکردم،تو عالم  که منو آورده بو ییبود که اصال به فضا و جا میدرمورد من و زندگ رضایو سوال عل  رکاریفکرو ذهنم درگ  نقد یا

شدم،چون تو عالم خودم غرق بودم با   دهینفربه عقب کش هی توسط  هویکه   کردم ی م ی سفره خونه رو ط یخودم داشتم محوطه 

  ده یچون ترس   کنه،منم ی زده نگام م رونیاز حدقه ب یداره باچشما رضایعل  دم یکه د  رگردوندمسرمو به طرف پشتم ب ع یشتاب و سر

 منو!!!!! نی......ترسوند شد؟یچ-دمیزل زدن به هم پرس  هیچندثان  م،بعداززد یبودم نفس،نفس م

 ......نیسی رو بکشم تا وا فتوتی......مجبور بودم بند کنیعالم نبود نیصداتون کردم......اصال تو ا  یحواستون کجاست؟کل-رضایعل

 ن؟؟؟؟ یبود ده یترمز بر-کردو ادامه داد   یاحرفش تک خنده  نیبعدا

 د یاصال حواسم نبود تو فکربودم....ببخش-خودمو کنترل کردم و گفتم یلحنش خندم گرفت ول  نیازا

 .مینی تخت اشاره کرد(بش  هی )به نجایا نیاینه بابا!!!!حاال ب-رضایعل

- که کنار تخت بود رو گرفت به سمتم و گفت  ییاول منو رضایم،علیو نشست م ی،هردوکفشامونو در آورد م یبه طرف تخت رفت باهم

 .نیسفارش بد 

رفته بودم   نجورجاهایسختم بود،البته چندبار بامهرداد رستوران و ا یلیبودم خ ومده یجاها ن نجور یا یتا االن به عمرم با کس  که من

 سفره خونه،اصال  ی ول

 .زاشتمی نم  رونی که به طور کل پامو از خونه و آموزشگاه ب ممییجدا بعداز

  دهیخونه دوپرس چلو کوب کنان سفره از کار یکیسفارش دادم،اونم بعداز صدا زدن  دهیپرس چلو کوب ه ینگاه کردن به منو  بعداز

 سفارش داد. 

  رضایبهش گفتم با عل ی تماس بامادرم وقتوبهش اطالع بدم،بعداز   رمیبا مادرم تماس بگ  دم یرفتن گارسون من اول الزم د بعداز

 یسفارشم کردو خداحافظ کمیشد، الیخی .ب دم یم حیاومدم واستون توض-بهش گفتم  ی وقت  یتعجب کرد ول  ی اولش کل رونم یب

 . میکرد

 .رفتم ی م  ییبود که تنها جا یبار  ن یاول ن یاز مهرداد ا مییآخه من بعداز جدا دادن یحق م  ش یبابت تعجب و نگران بهش
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  یفواره   هیخوشگل با  یل یحوض خ هی افتاده بود، نجایا ی ومن تازه چشمم به فضا  می قطع تماسم هردوتامون ساکت سته بود بعداز

کرکر   ینشسته بودن و صدا ی سه نفر ای روشون دو  بایشده بودن تقر  دهیحوض چ نیکه دورا ییهاوسطش،تمام تخت   کیکوچ

که حالم  ،منفضارو معرکه کرده بود  نیا شد ی که از استاد بنان پخش م یای سنت ی قیو موس   دادیبه آدم م یحال خوب هی اصال  ون یقل

 . رونیب د یمنو از حالن کش  رضایعل یلبخند رو لبم اومد که صدا ه یفضا خوب شد ناخوداگاه   ن یا دنیبا د

 خوشتون اومد؟؟!!!  نکه یمثل ا-رضایعل

 کردم.  نییآره باال و پا ی اطرافم چرخوندم و سرمو به معن ط یلبخندبه لب نگامو دوباره تو مح  همونطور

و دوتا فنجون ست همون   یی چا یقور  ه یرو تخت گذاشته که توش  ینی س  ه ی دم یگارسون سرمو برگردوندم که د  د ییبفرما یباصدا

  ریمد   یقه ینشون از سل  یعباس نقش شاه های و فنجون نلبک  یقور  ی و که توشون دوتا شاخه نبات انداخته بودن قرار داره رو ی قور

 . دادیسفره خونه م

 . ییخودم بود،عاشق چا هیانگاراخالقش شب رضایعل

- لبخند گفتم  زه،بایرو تو فنجون بر  یی تو جام جابجا شدم و منتظر شدم واسم چا  کمیانگار جون گرفته بودم  ییچا دنیباد

 خواد؟؟ ی م ییمن دلم چا  نیدونستی دستتون درد نکنه،از کجا م 

 م؟ یرفت رونیباخانوادتون ب ادتونه یاون روز -بود به طرفم گرفت و گفت  ختهیها ررو تو فنجون ییکه چا رضایعل

 خب آره!!!! -

ومن ازاونجا   ن یکردی رو به راه م ییشما بساط چا مینشستیخورتون ملسه......اول هرجا م ییمثل خودم چا دمیفهم-رضایعل

 ...دمیفهم

 . هییچا ده یکه خوردنش بهم آرامش م یزیتنها چ  یآره،من بعداز هرکار-

  فی واسم تعر  تونویداستان زندگ  شهیحاال م-سرحرف و باز کردو گفت  رضای که عل ییبه خوردن چا م یسکوت شروع کرد هردوتو

 ن؟؟؟ یکن

بهم جواب درست درمون نداده   نیشدم چون تو ماش  الیخی ه برو بپرسم ک  می بودنش درمورد زندگ ر یگ یپ لیخواستم ازش دل اول

 .دمیچرا نپرس  دونم ینم ی بود ول

بساط شام رو آوردن و من همچنان ادامه دادم و اونم سرتا پا گوش   ییواسش گفتم،البته بعداز خوردن چا  مویزندگ  ازیتا پ ریازس 

واقعا از حرف زدن خسته شده بودم ازش خواستم    گهیو من که د مینشست ی خوردن شام هم کم داد،بعدازیگوش م اقیبودو با اشت
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حرفم گوله،گوله اشک   ی و آخرها خاطراتم بد شده بود یآور  ادیحالم دوباره از   گه،واقعا یوقت د هی ماجرا بمونه واسه   یتا باق

 .  ختمی،ریم

 کنم ومنم قول دادم.   فیماجرارو تعر  یفرصت واسش باق  نیازم قول گرفت حتما در اول ینکرد ول  داصراریحالمو د نیکه ا رضایعل

اه  روشن کرد تا ر نو یماش  یازش تشکر کردم وقت  یومن بابت شام کل   مینشست نیقشنگ تو ماش  ی خارج شدن از اون جا بعداز

 کرده.....  ر یسوال فکرمو درگ ه ی-روبه من گفت  وفته یب

 !!!! د ییبفرما-

هم   یسن  نکهیو ا نیباش   دهیمشکالت کش نهمه یو ا  نیهشت ساله داشته باش  یبچه   ه ی خوره ی شما اصال بهتون نم-رضایعل

 ظلم هارو کرده.....  نی!!!!واقعا مهرداد چقد بدبخت بود که درحق شما انیکتری!!!!شما چند سال از منم کوچنیندار

 حرفش تو فکر رفتم،بازم فکر بودو فکر..  نیبا ا من

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 هفدهم_قسمت#

 سوم_پارت#

 . می زده نشد و هردومون تو فکر بود ی حرف چیبه خونه ه دنیتا رس   گهید

شما چقدر  -روبهم گفت ی دادش در اومدو با لبخند و اخم قاط رضایو تشکر کردم که آخر عل یعذرخواه یشدن بازم کل ادهیپ وقت

 ن؟ یکنی و تشکر م یعذرخواه

  یبهتر شده با اون فضا  کم یو منم حالم  نی لطف کرد ی لیآخه خ-شم گفتم  اده یتا پ  کردمی رو باز م ن یکه در ماش   یهمونجور  من

 فقط با خودم هزار بار مرورش کردم.   زنمی حرف نم یکس ش یپ م یاز زندگ چوقتیقشنگ و حرف زدن باهاتون آخه ه

ماجرارو هم   یه ی خوب شده،پس واجب شد بعق یلیقابلتونو نداشت منم، حالم خ- حرفم خوشش اومد گفت نیکه انگار ازا رضایعل

 م....واس   نیکن  فیتعر

به نفع   عی سر کنم ی م ف یدارم از کارش تعر  د یبر آدم پررو و فرصت طلب صلوات،تا د یا -نگاه بهش انداختم و تو دلم گفتم هی

 خودش بول گرفت..... 
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  نیا ینداره،آره من پرروام و ول کن ادامه  بیع یخند ی م  میی تو دلت به پررو یاگه دار -و گفت د یشدم،خند  رهیبهش خ د ید  اونکه

 ناااااا؟؟؟؟ یباشه قول داد ادتی ستم،شمامیماجرا ن

باشه،بهتون قول دادم و  -انداختم و گفتم نیی شوکه شدم و شرمنده هم بودم ازفکرم سرمو پا یلیچقدخوب فکرمو خوند خ نکهیازا

 . کنمی م ف یاومد حتما براتون تعر ش یپ ی فرصت مونه،اگه یم ادمی

زودتر واسم    نی.......لطفا قول بد ادیب شی فرصت زودتر پ نیا د یبا ستی ن اد یمن صبرم ز- زد به در سوءاستفاده کردن و گفت بازم

 ن؟؟؟ید یقول م  نمی......انیکن  فیتعر

که دوس دارن ،بازم بهش    یز یچ هیداشتن  ا ی دنیخر ی که اصرار دارن برا افتادمی ها مبچه  یلجباز اد یطرز حرف زدنش  نیا با

بوق رفت.بعداز رفتنش   ه یکردم و اون با   یو خداحافظ ستادمیکنارش ا  نیشدم بعداز بستن در ماش  اده یپ نیقول دادم و از ماش 

  خونهی خوب فکرمو م  نقدریباهاش سرد برخورد کنم و چرا اون ا تونمینم ارم؟چرا یآدم کم م نیا شیبازم تو فکر بودم که چرا من پ 

 ؟ یچ یعنی نایا

فکر   ی حت چکدومشونیبه ه  یداده بودن ول شنهاد یبهم پ یصحبتاهم ی ی،دوست یبودن که واسه خواستگار های لیخ مییبعداز جدا از

 بودم.  جیخودمم گ  تونمی پسر نم نیا ی،اما چرا جلو  دادمی رو م یجواب منف  میو مستق  کردم ی هم نم

  ع یو سر رونیبازش کردمهنوز درو خوب نبسته بودم که مامان از در خونه اومد ب  د یفکرا به طرف در خونه رفتم و با کل نیباهم

 اتیهم کل شب رو با جزئ دن،منیخودشو به من رسوند،بعداز سالم کردن اون موابمو داد و شروع کرد بدونه وقفه سوال پرس 

تموم   م،بعدازیمبل نشست یو رو  میوارد سالن شد   دادی و اون گوش م  زدمیم حرف دادم،همونطور که من   حیکامل واسش توض

  ی باشه؟زندگ تونه یم ی کارها چ نیاز ا رضایمنظور عل ی عنیصدف،مامان؟؟؟؟-کف اتاق زل زدو گفت ی شدن حرفام،مامان به قال

 کنه؟؟؟؟ی ازاون دوا م ی چه درد  ت یزندگ ی تو،دونستن ماجرا

 .ستیکه هست فعال ولکن ماجرا ن یهرچ  ی واال،ول دونم ی نم-شدم و گفتم رهیوسط خ ز یم حرف و فکر مامان به  ن یاز ا هممن

لباس و مسواک کردن رفتم واسه خواب،انگار امشب سبک   ض یو منم رفتم سمت اتاقم و بعداز تعو  م ینزد ی حرف چکدومی ه گهید

از   کمیو مرور خاطرات   رضایحرف زدن باعل ر یتاث د یکردم،شای غمبارم فکر نم یمثل هرشب به گذشته  گه یبودم،مغزم آروم بودود

 داشتم و زود خوابم برد.  ی خوب یلی بود حس خ یچ هر یدل و فکرم کم کرده بود ول ینیسنگ 

  یگرفتم و وقت  شیرفتم بعداز انجام کارهام راه آشپزخونه رو درپ ییشدم و به سمت دسشو داری ب م یگوش  زنگ  یبا صدا صبح

رو   یجور  هی رو یاز عمد صندل ست،منمیغرق در فکرشده که متوجه حضورم ن  نقد یمتوجه شدم مامان ا نم یبش ی خواستم روصندل

بهم نگاه کردو   کم یکارش خندم گرفت و اونم اول  ن یازا د،منیمامان دومتر پر  وداد   ژ یییییق  یکه صدا دم یآشپزخونه کش کیسرام

 ؟  یخند ی م ی به چ-گفت



 مگه من دل ندارم

96 
 

 خانم؟؟  ی غرق نش-که داشتم گفتم یاته خنده  باهمون

 خب!!!!! میگرفته؟ترسوند  تیشوخ ی عوض سالم کردن اول صبح-مامان

 ..... رونیب دمتون یکش  نیشیگفتم غرق م ن یکه شما تو فکر بود ی جورشرمنده سالم،اون -

 م یشروع به خوردن کرد  مونییو دوتا  ختیر  ییچا هی لقمه گرفتم و شروع کردم به خوردن،مامان هم واسم  هی

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 هجدهم_قسمت#

 اول_پارت#

 کجاست؟  د یمروار- افتادم و گفتم د یمروار اد یکه  م یمشغول خوردن صبحانه بود بامامان

 . کهیآخه امتحاناتش نزد ره یگفت زودتر م اده یکالساش فشردس و ز  کمیرفته کالس،امروز -مامان

  ارهیپرس و جوهاش امار مارو در ب نیباا خوادیباشه و م د یبخاطر مروار رضایعل ینزدم و تو فکر رفتم که نکنه کنجکاو  یحرف گهید

 !!! باشه؟؟! د یو نظرش به مروار

 جمع کن مادر،باشه؟؟؟  شتریبه بعد ب نیحواستو ازا کمیصدف،-مامان گفت که 

  گمی ......مگمی م رضای درمورد عل- تکون دادم که گفت ی متوجه منظورش نشدم،همونطور که لقمه تو دهنم بود،ابروهامو سوال که من

 ؟؟؟ یگی م یداره هااااا؟؟؟؟؟!!!!چ  یقصد  هیبه اون داره پس از دونستنش   ی تو چه ربط  یگذشته  یعنی

متوجه   گهیبه مغزم خطور نکردود د یحز خواستن مروار یاجه ینت چیه  یحرف مامان بازم فکرم درهم و برهم شد ول نیبا ا من

  داصالیفهم چارمی نگاش کردم،اون ب یمامان از عالم هپروت دراومدم و سوال یهابا تکون  هویکه   گهیداره م ی چ چارهینشدم مامان ب

 خودشو کشت...... تی تو دختر؟!گوش   ییاکج- حواسم به حرفاش نبوده که گفت

زهره زنگ زده و قطع شده،اوه چندبارم تماس   دم یرسوندم که د میاز جام پاشدم و با دو خودمو به اتاقم و بعدش گوش  عیسر

زد،شمارشو لمس کردم بعداز دوتا بوق زهره   نقدزنگیبود که ا یکار واجب  د یخودم بهش زنگ بزنم شا  دمیت،الزم دگرفته بود بدبخ

 الو؟؟صدف؟؟؟ -جواب داد 
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 ؟ یسالم زهره،چطور-

 ؟ ید یجواب نم تویبهت زنگ زدم،چرا گوش  ؟چقد یاول صبح ییخوبم،توکجا-زهره

 د،چطورمگه؟ تو اتاقم بو  م یخوردم،گوش ی توآشپزخونه داشتم صبحونه م-

 آموزشگاه...  امیب  تونمیامروز نم مارستانیبرم ب  خوام ی کرده من م مانیخواستم بگم زنداداشم زا-زهره

 بگو.  کیچشمتون روشن،باشه برو از طرف منم به همه تبر-

 ؟ یندار یباشه،کار  زمیممنون عز-زهره

 نه،خدافظ -

 خداحافظ -زهره

 از مامان بهطرف آموزشگاه راه افتادم.  یانجام دادم بعداز خداحافظ می مال ش یآرا ه ی دم،یقطع تماس لباسامو پوش  بعداز

 .رفتمیم رتر ی د د یبودوبا اد یبخاطر نبودن زهره کارم ز هاکه یمعمول هرروز صبح آموزش بود و عصر هم کار مشتر  طبق

راه افتادم،تو دلم خدا،خدا  یمون رو چک کردم و به طرف در خروجگازو برق ساخت دمیتموم شدن کارهام لباسمو پوش  بعداز

روزگار   یکجا  یرو واسش نداشتم ول  ییداستان سرا یخسته بودم و اصال حوصله  یلیچون خ نم یجلو آژانس نب رضارویعل کردمی م

 باشه.  شیدوم  ن یبر وفق مرادم بود که ا

دستاش به زنگه و قصد زنگ زدن داشته،هوا    رضایپام توراهرو بودکه متوجه شدم عل ه یدر و    یپام تو درگاه ه یباز کردم هنوز  درو 

که تو خودم جمع   ی تو تنم افتاد،همونجور ی بهم خورد لرزبد  رون یباد ب   نکهی سرد بود منم چون تنم گرم بود به محض ا یلیخ

  نجایدوساعته ا  ن؟االنیکرد ری دامروز چقد -داد،منتظر نگاش کردم که گفت  ابمو شده بودم بهش سالم کردم واونم جو

 منتظرتونم...... 

  ییباال داده بهش زل زدم وتا جا یتعجب کردم،باتعجب وابروها دونستی م  قیمنتظرم بودو ساعت ورودو خروجمو چه دق نکهیازا

 بابته؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!! -چشمامو گرد کردمو گفتم تونستم یکه م

شد گفتم نکنه   یکارتون طوالن کم یفقط امروز  یچی........هـــیهـ-وگفتخودشو جمع و جور کرد   عی داده باشه سر یسوت انگار

 ...... نیافتاده باشه....هم  ینکرده واستون اتفاق ییخدا
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  رون یکردم واز در ب  شیتشکر بابت نگران هی چپ و  ی عل یخودمو زدم به کوچه  ی کننده بود ول ج یکارهاش واسم نامفهوم و گ هنوز

دوباره نگاش  د ید  یکنه،وقت ی و داره نگام م  ستادهیهنوزا دمیتو در چرخوندم و قفلش کردم و خواستم برم که د   درویاومدم،کل

 ...رسونمتونی م  می بر-گفت کنمی م

 . رمیم ستم،خودم یبه زحمتتون ن  ی نه راض-اصال حوصله نداشتم گفتم   که من

 . نیتو ماش  م یرفت،بهتره بر ادهیپ شه یسرده نم یلیخ  ه؟هوایچه حرف نیا-رضایعل

 رفتم.   نینداره طبق معمول کوتاه اومدم و به طرف ماش  یاصال صورت خوش  ابونیتو خ دم ید ی من انکارو ازاون اصرار،وقت از

 خواستمی برم اگه م  ادهیچرا؟ تو دلم دعاشم کردم که نزاشت پ زدم،دروغی م  خیو داشتم   خوردی که علنا از سرما دندونام بهم م من

 . ستادمیمیتو سرما وا کمی د یبا  رمیهم بگ  یتاکس

  نیتا گرم بشم،منم ا چش یجلو در رمیو روشن کردو بهم گفت دستامو بگ  نیماش   یبخار عیکه متوجه لرز دندونام شد سر رضایعل

  محبوبم حالمو بهتراز یخواننده  یروشن کرد صدا نو یضبط ماش  یبهم داده شد و وقت یحس خوب  هی کارو کردم وبا گرم شدنم 

 اولش کرد. 

  شیگفتم تا حرف و پ  کنه،باخودمی م دستدست،اون ن یبگه که ا یز یچ خوادی احساس کردم م  می کرد  یرو ط ی مسافت ی وقت

امروز تو   گه؟یوقت د  هی واسه   می حرفارو بزار یادامه  شهی د،میببخش-نگاه بهش انداختم و گفتم مین ه ی حرفمو بزنم بهتره، دهینکش

 خستم..... ی لیآموزشگاه تنهام بودم و خ

 واسه فرداشب چطوره؟  م یزاریحرفارو م یچون چشماتون قرمزه،ادامه   زدم یباشه،حدس م-فکرشو خوندم گفت د یکه فهم رضایعل

 باشه......-

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 هجدهم_قسمت#

 دوم_پارت#
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بودم مرامش   ده یآخه فهم زدم ی نم شمیحرف از کرا گه یشدم،د اده یتشکرو تعارف کردم و پ یبخونه طبق معمول کل  دنمیرس  بعداز

حس درمن بوجود   ن یباهام راحت بود که ا  نقد یاون ا د یاشای کردمیم  یو انگار باهاش احساس راحت ره یبگ  ه یازم کرا کنهی قبول نم

 اومده بود. 

به سمت اتاقم رفتم و بعداز عوض کردن لباسو اب زدن به دست و صورتم اومدم تو سالن که   میوارد شدن به خونه مستق بعداز

  توییچا-با مامان روشو سمتم کردو گفت ی ها نشستمبعداز سالم و احوالپرس از مبل  یکینشسته بود رو   ون یزیتلو ی مامان روبرو

 ،نه؟؟؟؟ یاختم،خسته یبردار مادر تازه ر 

 واال....  ه؟؟هالکم یچ یخستگ -برداشتم و گفتم وانمویبود افتاد،ل زی م یکه رو  ییحرف مامان تازه چشمم به چا نیباا

 م یبخور زودتر شام بخور توییاز چشمات معلومه مادر، چا-مامان

سخت داره   یلی خامتحان  هی -رو گرفتم که گفت د یمامان سراغ مروار م،ازید یشامو چ زیم  می خوردم و بامامان رفت مویچا عی سر منم

 شام بخوره.  ادیاالنم برو قداش کن ب خونه یکه داره بکوب درس م

 . میرفتم و صداش زدم و باهم به طرف آشپزخونه رفت د یحرف مامان به سمت اتاق مروار  نیباا

خسته بودم بعداز مسواک زدن   ی لیکه ازخدام بود چون خخوردن شام مامان نزاشت مثل هرشب من ظرفارو بشورم ،من  بعداز

رو زنگ    مویانداخت اصال گوش  ادمیتازه  م یگوش  ام یپ یرفتم تو تختم و عزم خواب کردم،هنوز چشمام گرم نشده بود که صدا

  دمیدارم ،بازش کردم که د ام یپ دمیپالتوم درآوردم که د  ب یاز ج مو یاومدم و گوش  نییازتختم پا ع ینزاشتم سر

 حرفاتونو بشنوم(  یتا ادامه   نیور هماهنگ کنج  هی نوشته)سالم،فرداشب 

که رودونستن سرگذشتم اصرار  رضاس یاومد فقط عل ادم یفکر  هی باشه،بعداز چندثان تونه یم یک   ایتعجب کردم که خدا اول

 نکرده بودم.  ویاومد چرا شمارشو س  ادم یداره،و

زهره   د یشا دم یقول نم یشد حتما،ول شتی)سالم،چشم اگه موقع-دونستم که جوابشو ندم،پس درجوابش نوشتم ی ادب یب

 و من دست تنها باشم(  ادآموزشگاهین

مشتاقم هرچه   ی لیخ ی )باشه ول-نوشته دمیاومدکه د امیرو زنگ گذاشتم که دوباره پ مویکردم و گوش  ویارسال شمارشو س  بعداز

 ( ریمن کم تحملم،شبتون بخ  نیمنتظرم نزار ادیماجرارو بشنوم،ز  یه یزودتر بعق

 شدم. هوش ی ب ینوشتم و ارسال کردم و ازخستگ  ریبخشب ه ی درجوابش فقط   منم

 خسته نشدم.  روز یشدم تا شب تمام کرهام تکرار روز گذشته بود،البته امروز زهره اومده بود و من مثل د دار یاز خواب ب صبح
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تو دستم    ی زنگ خورد،وقت میاز محل کلرم دور نشده بودم که گوش  چندقدم  رون،هنوز یزودتراز زهره از آموزشگاه زدم ب غروب

- گذاشتم رو سرم و گفتم گمویبود،دست د یدستم گوش  ه یره،یگ یکه داره تماس م  رضاس یعل  دمیگرفتم که جواب بدم د

 .....اااااااه.  نهیکه منو نب  رونیب ست،زودتراومدم یپسر چرا ولکنم ن  نی....ایوااااااا

 داشتم واسه خودم نامفهوم بود.  یسیباهاش رودروا نکه یا ل یبازم دل ی ول

 الو؟سالم.... -سبزتماسش وصل شد  یره یدا بالمس

 !!!؟؟؟ نییسالم،بفرما-

 امروز کارتون زود تموم شد؟-رضایعل

 چطورمگه؟ -

 م؟ یحرف بزن م یتونیامشب م-رضایعل

 مهمه؟؟؟  زمیانگ دونستن سرگذشت غم د نقیا یعنی-که گفتم   اوردمیداشتم از سمج بودنش شاخ در م  گهید

 . کنمی م ی هست مشتاقم و لحظه شمار یهرچ یآره ول  د یدونم،شاینم-رضایعل

کنده    هیزودتر بگم و قال قض دمیتا تمام و کمال ماجرا و نشنوه پس بهتر د   ستیولکن ن دونستم یبگم،م  ی بهش چ دونستم ینم

 یو محل کارم اصال صورت خوش  ه یدنبالم و من معذب بشم،آخه تو درو همسا اد یبهانه ب نیبشه وهرروز مجبور نباشه به ا 

 ن؟؟؟ی الو؟هستالو؟-گفت د یدادنم ط کش دجوابید  ینداشت،وقت

 بله هستم،باشه من جلوتراز آژانس منتظرتونم  -

 ....فعال امیو م   کنمی روشن م کنم،االنی و دارم نگاتون م   نمیبله من تو ماش -رضایعل

دستمو زدم به سرم هم شوکه بودم و هم   ی چجور د یو د نه یبیحرکاتمو م نشیتظرو مشتاقه و داره از تو ماش من نقد یا کهنیازا

 کرد......  شد ینم ش یکار گه ید  یشرمنده ول

  رضام،اونمیبه مادرم زنگ زدم و گفتم که باعل  م،منمیکردن راه افتاد کیعلبغل پام ترمز کردو منم سوار شدم بعداز سالم  اومد 

بزنه،بعداز قطع   ینخواسته حرف رضامیعل شی متوجه شدم که ناراحته واالن که من پ  ینزد و فقط به گفتن باشه اکتفا کردول یحرف

من عاشق  د یاون ازکجا فهم دونم یپر کرد،نم نو یماش  یجالل فضا  رضای عل یبردو صدا باالضبط ماشنو  یصدا رضایتماس عل

 خوانندم....  نیا یآهنگها

 اصال دست خودم نبود  نیو ا رفتم ی هاش به گذشته مو مصرع ترانه  تیب باهر
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  هی بود، یقبل  یبه مقصدمون که همون سفره خونه  مید یترمز کرد،من تازه متوجه شدم که مارس  نیخودم غرق بودم که ماش  توعالم

خوشتون اومد دوباره آوردمتون،البته فضاش   یل یخ نجایقبل ازا یدفعه  دم ید- که گفت رضای نگاه به عل ه ینگاه به دوروبرم انداختم و

 نه؟؟؟ مگه  خورهی هم به حرفامون م 

 نیگ یآره.....راست م-لب گفتم لبخندبه 

 ....میپشت سرم وارد سفره خونه شد  رضاهمیشدم و عل ادهیباز کردم و پ نویدرماش 

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 هجدم_قسمت#

 سوم_پارت#

و    میدنج و خلوت بودرفت یگوشه  ه یتخت که  ه یزدم وبا انتخاب  د ی همه جارو د یحساب گه یبار د نیخونه ابه سفره  باورودمون 

 .مینشست

  هی  نکهیا شترازاونیسخت بود و ب یلیاسم خو  نیاومده بودم وا رون یکه ازشانسم مجردهم بود ب  بهیمردغر ه یباربودکه با نیدوم نیا

حرفارو بزنم وتمومش   یواسم،باخودم گفتم امشب همه  زبود یداره سوال برانگ   یوحس کنجکاو مهی زندگ ی ماجرا ریگ یپ نقد ینفرا

 . ومد یبدم م یلیخ  یهامو واسه مردم بگم آخه از ترحم و دلسوز غصه  وداستان غم   ی کنم،دوست نداشتم ه

  رضایعل یکه باصدا کردم ی ومن داشتم دوروبرم رونگاه م  میاومدوسفارش گرفت و رفت،هردومون تو سکوت بود ی پسرقبل بازهمون

 بدهکارم. یمن بهتون دوتا عذرخواه-رومو سمتش برگردوندم که گفت

واستون    دونمیشم،میمزاحمتون م نکهیو ا شم یهمش مزاحمتون م نکه یبابته ا-خودش ادامه داد د یمنو د ی سوال یچهره  ی وقت

 . نیکنی تلخ رو مرور م ی خاطرات اون روزا ن یمن دار یبخاطر کنجکاو  نکه یبودن و هم ا بهیمرد غر ه یهردوتاش سخته هم کنار

تموم    تونیو کنجکاو  کنمیم ف یتعر و یامشب همه چ-زده باشم گفتم   یحرف  نکهیا د،واسهیبود،درجاحالمو فهم زیت  یلیپسر خ نیا

 بشه.

  یدونستن زندگ  نیبگ  شهیم-سوالمو بپرسم وگفتم دم یمنم الزم د ارنیکه اون پسر آورده بود،تا شاممون رو ب   ییخوردن چا بعداز

 واستون مهمه؟؟ نقد یمن چرا ا
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 ن؟ یهان؟؟؟موافق سم یسرنوشت شمارو بنو خوامی من م نیهم گفتم کنجکاوم....اصال....اصال فرض کن دونم،قبال ینم-رضایعل

 انه؟ یداشت   قتی حرفش حق دونمینم

 جواب سوالم رو داده باشه؟  خواستی فقط م  ایبود  سنده ینو واقعا

 . میساکت شد  رضاهردومونی سفره توسط همون پسرو عل  دنیبا آوردن شام و چ گهید

 ن؟ یشروع کن نیخواینم-گفت رضایخوردن شام عل موقع 

 قبل تاکجا واستون گفتم؟  یدفعه -

 شده بود.  ویس ۲تلفن مشکوک داشت که منزل  ه یتا اونجا که اون روز مهرداد خونه بود -رضایعل

شده پرواز   ن یو نفر  ییکذا ی منو به سمت اون روزها  میبود دهیکه خودش و خودمم نفهم ی چجور دونمی جمله نم نیا باگفتن

  ط یزن تو شرا ه یبود!!!! فقط  یبد  یچه روزها ی..واااااااااپرزدم و به اون خونه و اون روزها رفتم....... زیتندوت  نیشاه ه یدادومن مثل 

 گم.ی م  یدرک کنه چ تونه یمن م

بهش زنگ نزدم   گهیومنم د ومد یاصال اون شب خونه ن یول  اد یم ر یمهرداد بعداز ناهار رفت و غروبم بهش تلفن کردم گفت شب د

پشت سرهم تماس   نکه یو ازا دونستمی اخالقشو م ه نکیخاطرجمع بودم و هم ا ییجورایچون پدرم واسش بپا گذاشته بودو من 

 .....ندازهیراه م عواد  ادویبدش م یای م ی و ک ی ریکه کجا م  رمیبگ 

 .... بردیتوتختمون خوابم نم ییتنها  چوقتیبه مهرداد ه میچون بخاطر وابستگ  دمیرو تو اتاق مهربد خواب شب

و   ب یو غر بیعج یهاطرف و خواب  کی خوابم از  ی شب خواب بهم زهرمارشد آخه هم نبود مهردادو هم عوض شدن جا اون

  ادم یکه هربار   رمیتماس بگ  نا یپدرم ا یکرده بود،چندبار خواستم با خونه  وونم ید گه یطرف د هی که به جونم افتاده بود از  یادلشوره 

 به راهشون کنم،اصال با مهردادم تماس نگرفتم و سپردمش به پدرم . شبه و گناهه بخوام اونارو زا  ومدنصفه یم

 . دمیخودمو قانع کردم و خواب یالکرس ه ی ذکروصلوات و خووندن آ  باگفتن

خودم   ی شدم،جاشوعوض کردم و بردمش بعداز شستن دست و صورتمون صبحونشم دادم ول داریمهربد ب  یه ی گر یباصدا صبح

  ی مهربد رو تو روروئکش گذاشتم تا باز نکهیبه خوردن صبحونه نداشتم،بعداز ا ییاکتفا کردم چون اشتها ییچا ه یفقط به خوردن 

خونه،اصال حالم خوب نبود و انگارتو دلم   یبدتر شده بود،شروع کردم به انجام کارها ح که از صب  یکنه با تمام تن لرزه و دلشوره ا

 واسه سرگرم شدنم ودراومدن ازاون حس و حال خرابم الزم بود.  ی و تو پاهام جون نبود ول شستنیرخت م
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نشده بود که تلفن   هنوز چشماش گرم بدم  رش یشده بود که مهربد خوابش گرفت،منم تو بغلم گرفتمش تا ش ۱۰ بایتقر ساعت

خبر بودم که اونو رو مبل رها کردم و به سمت   هی دلشوره داشتم و هرلحظه منتظر  نقد یمن ا یافتادول  هی زنگ خورد و مهربد به گر

 الو...صدف...بابا؟؟-دمیشن ومد ی رو که انگار ازته چاه م پدرم  یرو برداشتم و صدا ی تلفن رفتم و گوش 

 ن؟؟ یسالم بابا خوب-

 خونه؟  ومد ی ن شبید  ؟مهردادیاباجان،توخوبخوبم ب-بابا

 نشد؟ رتون یدستگ   یزینه.گفت کاداره،شما چخبر؟چ-

 زم؟؟؟یعز یندار  یدم،کارینگران نباش بابا، بهت خبر م-بابا

 . نیخبر نزار ی ب ن،منو ینه بابا مواظب باش -

 زم،خدافظ یباشه عز-بابا

 خدافظ -

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 نوزدهم_قسمت#

 اول_پارت#

به وضوح لرزش تنم رو احساس  گهیدادم و خوابوندمش،د ریقطع تماس پدرم مهربد رو تو بغلم گرفتم و دوباره بهش ش  بعداز

مربا  عسل و  کمینون برداشتم و  کهیت  هیس،حتما بخاطر نخوردن صبحانه  گفتم ی وم  زدم یو همچنان خودم رو گول م  کردمی م

قند هم خوردم که بلکه حالم خوب بشه،رومبل ولو شدم واصال بدنم  آب  ه ی  بندش چپوندم تو دهنم و پشت  لی م یوب  دم یروش مال

 رو نداشت. ی حرکت چ یه ییحس توانا

م بلندنشده  ناهارو آماده کنم،هنوزاز جا د یخونه ومنم با ادیناهار ب د یظهر بودوبا خودم گفتم به مهرداد زنگ بزنم شا۱۲بایتقر ساعت

- رو برداشتم،بازم پدرم بود  یبشه نزاشتم زنگ دوم روبخوره که گوش   داریمهربد ب نکه یبودم که تلفن زنگ خورد،من از ترس ا

 صدف؟؟

 بله بابا؟؟؟!!!!-
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 خونه   میایم م یمنو مهرداد دار-بابا

 شده؟ ی ن،طوریباشه بابا قدمتون رو چشم،فقط چطور شما باهم-

 ...... میزنیحرف م میایم-بابا

 واااااا چرا قطع کرد؟؟؟؟  -که تعجب کرده بودم گفتمنتونست حرفشو ادامه بده و قطع کرد،من  انگار

و عرق   دمیبخودم لرز شتر یفکرم ب نیوازا  شهیداره نازل م یی بال ه یبودم   دهیفهم  گهیخاموش بود،خودم د یتماس گرفتم ول  باهاش 

  ی و من انگار تپشش رو از رو  رونیبزنه ب خواستیوهرعان م   د یکوبی م نمیکرد،دلم داشت خودشو به س  س یپشتمو خ یهاسردمرزه 

  ه یحس ششم چ نیا رفتم،آخهی وطول و عرض اتاقو رژه م  نمیبش تونستمی نداشتم و نم قرار آروم و   کردم،اصال ی لباسم احساس م

 اتفاق بد........  هی اونم چشم انتظار  هی بهتراز چشم انتظار ی لیخ یخبری ب م یکه مادار

 د،پدرمیافتاده خودشو کنارکش نییپا یقفل اومد،مهرداد دروباز کردوباسرها   دتویکل  دنیچرج یچقدر گذشت که صدا دونمینم

ماتم برده بود،وسط خونه    شونیناراحت و عصبان یهاافه یق دن یروبه داخل خونه تعارف کرد و پشت سرهم وارد خونه شدن،من ازد

 . خوردمی بودم و تکون نم ستادهیا

 صدف جان،بابا؟-که متوجه شوکه شدنم بود جلو اومد،دستاموتو دستاش گرفت و گفت پدرم

نگاه پراز استرسم رو که به مهردادبود به سمت  یتکون خوردن نداشتن که جواب بدم،ول  ییزبونم توانا یعنیندادم  جواب

- دگفتیکشی نو به سمت اتاق مو منو به سمت اتاق مهربد بردوتوراهروهمونطور که م د یباباچرخوندم،آروم دستامو کش

 . نیرو بزن هاتونف باهم حر د یخونه تو مهرداد با برمیمهربدروباخودم م

خواب بغلش کردوبه   یپدرم بود که مهربدرو که همونطور  یگلوم و الل شده بودم فقط چشام به کارها  بکیزده بود به س  یزیچه ی

  یبود،مکث کردو با صدا  ستادهیدرا یکه هنوز جلو  د یمهرداد رس  یبه روبرو  ی طرف درراه افتاد،بازم پشت سرش راه افتادم،وقت

 خونه......   برمشیبهت بگه نگران مهربد نباش من م د یحرف داره که با یل یخ مهرداد-بلندتر که خطاب به من بود گفت یکم

  یاکن نزار حرف نگفته  ف یرو موبه مو واسه صدف تعر  دمیو خودم د  ی کرد فی که واسم تعر ییزهایتموم چ-مهرداد گفت وروبه

 بمونه..............

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 نوزدهم_قسمت#
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 دوم_پارت#

بودوبه کف اتاق   نییبودسرش پا  یهرچ یول   دونمی نم تیاعصبانیبود  یکه هنوزازشرمندگ رفتن پدرم،من موندم و مهرداد،اون  بعداز

پدرم واسش    نکهیاون سرحرف وبازکنه واز ا م،منتظربودم یپدرم بودم،هردومون تو سکوت بود یهازل زده بود،هنوز تو شوک حرف

- طاقتم طاق شد و گفتم  گهیانگار دهنشو دوخته بودن،د ی راه بندازه ول  دادیادوبکنه،دعوا کنه د تیبپا گذاشته شکا

 مهرداد؟؟...مهرداد؟؟؟؟؟ 

  نیشدم ازا ی به چشمام نگاه کنه،عصب تونستی کف اتاق گرفت وبه پاهام زل زد،انگار نم یهاکیصدام نگاشواز سرام دنینباش 

 بود؟؟؟؟؟  ی پدرن چ ؟؟؟منظور یزنی حرف نم ؟چرایبزن د ی با ی چ گه؟حرفیمی مهرداد؟پدرم چ- کارش ودوباره گفتم

 خودم بگه..... یچارگ یو ب یبخوادواسم از بدبخت یروز   هی کردینم  دباوریشا دونم ی رنگشو متوجه شدم،نم دنیوضوح پر  به

 مهرداد؟؟!!!!!   یالل شد  ؟چرا یبه سرم کرد  ی چه خاک  ؟بگوی زنیچرا حرف نم-شدم و داد زدم  یجوش  ازسکوتش

عالم   مهرداد غم  یه ی گر دنیهاش خم شده بود،انگارباددوتا زانوهاش نشست،شونه  ی ورو  نیزم ی بود آروم رو ستاده یکه ا همونجا

جلوم زانو    ینجور ی که ا شدهیکه محبتشم باغرور بود؟؟!!!چ یهمون مهرداد مغروره؟؟!!!همون نیا-رو دلم نشست و با خودم گفتم

 !!!!. کنه؟؟ی م ه یزده و داره گر

توروت نگاه   تونمی ....نمکنمی ......خواهش مایصدف......جلون-که گفت  دمیصداشو شن دمیکه رس  شی جلورفتم و تو چندقدم آروم 

 کنم...... 

جون   نیکه به سرم شده بگو......حرف بزن وزودترا  یبگو.......ازخاک-حرفش همونجا خشک شدم و مثل خودش نشستم وگفتم  نیباا

 به سرشدنم و تمومش کن توروخدا......

  یدختر مو مشک  هی دانشگاه  تو - و گفت  نهیآوردتا اصال منو نب  نییپا تونستی م که ییگذاشت سرشو تاجا ن یدستاشو رو زم  مهرداد

سربه   ی لیحواسم بهش بود خ یلیداشت توجهمو جلب کرد،خ یسبز خوشرنگ  یکه داشت چشما یمشک ی که برخالف مو و ابروها

کم به طرق مختلف سرراهش قرار گرفتم وبهش  هستش،کم  ی مرفح یاز خانواده  بودمعلوم  پش یاز سرووضع و ت یبود ول  روآرومیز

دونه و   ه یکه کم آوردو عاشقم شد،من د یبودن منو د نقدرسمجیبعدا ا یول   کردی واخم وتخم م دادیاول اصال رو نمابراز عالقه کردم،

برام قانع کننده نبود و   لشونیدال چوقتیرو به خانوادم گفتم و با مخالفتشون روبرو شدم ه ه ینازپرورده بودم اومدم خونه و قض

و اونا مسلمان نبودن و    میداشت یاختالف فرهنگ  ی ول  میهمچنان از من اصرارو ازاونا انکار بود،درسته هردوخانواده پولدار بود 

 شد واسه خانوادم...... یابهوونه  ن یبود وا ی حیمس  نشونید

  نیفکربه ا ی روز باکل  هی به نبودش فکرکنم، تونستمینم هی ثان هی و سولمازشده بود تمام شب و روزم و   ومدمی رقمه کوتاه نم چیه

  می عاشق هم هست دنیفهم ی وقت  یسولمازهم مخالف بودن ول  یکه همه روتو عمل انجام شده قرار بدم،البته خانواده  دمیرس  جه ینت
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کردم    شیمن بود راض که عاشق یی ازاونجا یول   ستیراهش ن ن یگفتم اون مخالفت کردوگفت ا مازفکرمو به سول یکوتاه اومدن،وقت 

چون من واقعا تا آخر عمرم   یاونم عمر میهم شد  یغه یها صبه من قبول کرد وما بدونه اطالع خانواده دنیرس  ی واونم برا

 داشتم.  نانیحسم اطم ن یوبه ا خواستمشی م

و   مید یو واجب رو خر ی خوب بود،لوازم ضرور مون یمخف ی واسه شروع زندگ ی بود ول کیکوچ یلیاجاره کردم،درسته خ  خونه  هی

 .  مون یسرخونه و زندگ میرفتیدانشگاه م یروزها به بهونه 

حد به پدرم وابسته بودم منو تو فشار   ازشی ب ی برد،منکه ازنظر مال ییبوها ه یپدرم  کردمی که م ییو خرجها هامراومدن ی ازد کمکم 

  هی شد با پدر سولماز  می رآبیز ی متوجه کارها ه یقض  رشدنیگ یپدرم با پ ی ،وقت می منو سولماز همچنان باهم بود ی قرار داد ول یمال

داد و تو و خانوادت    ریینقششون سرگذشت هممونو تغ  نیتا مارو جدا کنن و ا  دنینقشه کش هی  اهم قرار مالقات گذاشت و ب

 ...نیما شد  ی نادون یچه یناخواسته باز

طرف  واز ازاون  کنه ی نشم ازارث محرومم م الیخی سولمازو ب  کرداگه ی م د یوتهد   ارودی م ی طرف بهم فشار مال نیازا خودش 

سخت تحت   رفت،هردومونی باهاشون م د یشغل پدرش قصد رفتن به اروپارو داشتن و اون با  یسولماز به بهونه  یخانواده 

 ......شد یآخه اوضاع خرابتراز قبل م میتهم نداش  میرو رو کن  غه یص یه ی قض نکه یو جرات ا  میفشاربود

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 نوزدهم_قسمت#

 سوم_پارت#

 ابی ها از آس تا آب   میایتا باهاشون راه ب م یداد  حیترج  انیکوتاه نم  کدومشونچ یه م ید ید یبحث با خانواده وقت   یکل بعداز

  یینبود ومن باقولها ی سولماز اصال راض م،البتهیموندو منو سولماز از هم دور شد   یمخف   غهیص یه یهمچنان قض نیوفته،بخاطرهمیب

اگه پدرم هم منو از ارث   ی حت رمیزور نم ربار یز گه یکردم که بعداز برگشتنش د تقاعدش که زدم م ییهاکه بهش دادم وحرف 

 واون با اشک و آه رفت.......  م ید یادامه م مون یمحروم کنه بازم به زندگ

  ییکارها  ه ی ی ها از سرلجبازوقت  یبعض گرفتم ی م  میوعجوالنه تصم کرد ی فکرم خوب کار نم وقتچ یزم اشتباه کردم،هبا ی ول

 ...... مونیزندگ نینمونش هم خوردم یضربه روخودم م نی شتریکه عاقبتش ب   کردمی م

 ....... دادمیو گوش م  دمیلرزی و من فقط به خودم م اورد ی تمام طول صحبتش سرش رو باال نم  مهرداد
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پدرم   یهمش نقشه هان یبرن و ا خواستنیکه م ییجا ی ونه حت یاسم ،نه یشماره،نه آدرس  ه یرفت حاالمن موندم و فقط  سولماز

 .......د یجد  یهابوداما من موندم و داستان 

که بدونه    هیخانوادش ازاروپا چه وقتزمان برگشت سولمازو دونستنیم نکهی ا ایبودم  ده یدر واسم دنبال زن بودن،انگار من ترش  دربه 

هزار بار با   یمن روز یبودنشون داشتم اونا اصرار بر ازدواجم داشتن ول  الیخی من اصرار بر ب  ی وهرچ کردن ی دختر نشون م  یمعطل

شماره وجود نداشت و من شب   نیانگار اصال ا یول زم یتو سرم بر یخاک  ه یتا   گرفتمی داد تماس م  همکه پدرسولمازب یاشماره

خودش   یپدرسولماز نقشه ی داستان سفرکار  نیتو چشمم نگاه کردو گفت تمام ا  یبردم وقت یپدرم پ یازتو به نقشه  یخواستگار

کرده بود،   اه یشب و روزم رو س  رسهیدستم به سولماز نم گه ید  نکهیشد وا ییتو دلم چه غوغا یدونی نم ه یبود و اون شماره سرکار

 با پدرم بود.  یزدواج هم ازسر لج و لجبازاون ا

کوتاه اومدموباعشق سولماز که تو قلبم بودباهاشون راه اومدم و جواب مثبتم رواعالم کردم، تو دلم تمام    میباطن ل یم رغمیعل

  کرد ی آروم م درتو بود که منو   یز یچ هی  ی نداشتم ول ی ذوق چیواسه ازدواجم ه  کردمی که باتو بودم رو با سولماز تصور م ییجاها

 مثبت ازسمت تورو دوست داشتم.  یانرژ  نیو من ا  رهیبگ  مدلم آرو کم ی شد یباعث م نیوا

پدرم   یهاازحرف  شتریتماس گرفتم وهردفعه ب ی لعنت  یبا اون شماره گهیوچندبارد  نیچند  مونیعروس  کینزد یو شبها روزها

 سولماز. دنی بابت هرگزند  شدم یمطمئن م

که   دم یحداقل بهش خبر م ایو  ششیپ رمیو م   زارمیباشه و جواب بدن بدونه اطالع از خانوادم م یگفتم اگه شماره واقع   باخودم

 ........  یول رنیگی زور واسم زن مدارن به 

گشتن و بعدش اومدم خونه و   ابونیاول تو خ داربودمیتا خودصبح ب  کردی حس عذاب وجدان داشت نابودم م مونیعروس  شب

هم پشت   کردم،پدرمی شروع م مویباهات زندگ د یوبا  یتو همسرم بود  گهیطرف عشق به سولماز وازطرف د ه یاز رفتم یه راه متوخون

که قبل عقد   یاه ی ارث زنهیم شویتمام تعهدات پدر د یسالشو ببرم ق نیچند   یو آبرو   ارمیدرب ی اگه مسخره باز کرد ی م دمیسرهم تهد 

بهش داشتم والحق والنصاف واسم سنگ تموم گذاشته بود   یمال د یشد  یومن هم چون وابستگ  رهیگ یبه نامم زده بود رو پس م

روز به خودم قول دادم حاال که   م،ازاون ی شروع کرد مونو یکنم،پارو دل صاحب مردم گذاشتم و زندگ  یوحقش نبود نمک نشناس 

 اختصاص بدم....  تیرو به تو وخوشبخت  م یمنو هم زده فقط،فقط زندگ د یاونجا ق یگ و آزاد سولماز رفته و حتما بخاطر فرهن

باکارها و اخالقت واقعا دوستت داشتم و   یکه به سولماز داشتم رو به تو داشته باشم ول   یای اون عشق واقع تونستمینم چوقتیه

اون شب   یشرمنده بودم،وقت  هاتیخوب  ی ومن هربار جلو  یزود تو دلم جا باز کرده بود  یلیقبولت داشتم باسن کمت خ یلیخ

  نیهنوز نتونستم بعت ابراز عشق و عالقه کنم وا دمیفهم  یواز غم چشمام گفت  ی د یموقع خواب دستتو تو موهام کش یمهمون

خانوادم بخاطر   ست،منوین ی ر دوراهکردن س  ر یو گ ی بدتراز سردر گم ی حس چیعذاب وجدان داشته باشم،ه شهیباعث شد هم

 داره ......  ی مطمئنا تاوان سخت ن یوا می داد  یمنفعت خودمون دوتا خونواده رو باز
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چرا الل   دونم یروز سولماز با شرکت تماس گرفت و خبر اومدنشو داد ومن نم  هی که  ی چند وقت بود که تو باردار شده بود تازه

  شتریحرف نگفته ب یخوش داره وکل یل ی،خیل یخبر خ ه یگفت   ینگفتم،وقت ی زیچ ن مویتوراه یشدم و ازتو و ازدواجم و بچه 

 ..... میفصخ کن مونوغه یص خوامیو ازش م گم یم مونیحرفاش منم ازتو زندگ دنیوباخودم گفتم بعداز شن  نمشیمشتاق شدم بب

  ه یاومدوبا دنش،سولمازیومن رفتم به د میآپارتمان چندطبقه بود قرار گذاشت  هی که تو  نا یمادرش ا ی قبل یروز باهم تو خونه  اون

  یبود به سرم اومد.بعدازکل  یچه مکافات  نیا ایومن علناا هنگ بودم که خدا  دادیم زش یشکم برجسته که خبراز سوپرا

رو   غهیص یه ی خانوادش قض یو وقت   یبوده بخاطر باردار یبستر مارستانیب وپاتامدتهاتوبعداز رفتنش به ار  نکهیماجراازخودش وا

  یز یپدرش با پدرم تماس گرفته و اونو هم مطلع کرده و پدرم چ نکهیبپا کردن و درد ناک تراز همه ا یاچه علم شنگه  دنیشن

 بهم نگفته داغون شدم و منم تمام کمال داستان ازدواجم رو واسش گفتم 

@romaneshirin 

 

خودش   یآخه به گفته  مارستانیو حالش بد شد،بهش کمک کردم تا ببرمش ب  د یگفتن حرفام سولماز به مرز جنون رس  بعداز

تو خونشون جامونده،ازش   م یو گوش  می بغل ف یو ک نیماش   چییافتاد سو ادمی مید یتو راه پله ها رس  یبود،وقت  ش یباردار یآخرها

از تو راه پله   غشو یج یبود نخورده بود که صدا ی عسل زیهام که رو م  لهیبه وس  تا زود برگردم،هنوز دستم  سه یخواستم رو پاگرد وا

  دمیخودمو رسوندم بهش که د  ع یهام چنگ انداختم سر لهیرو،به وس  ی زیبندش پرت شدن و غلط خوردن چوپشت دمیهاشن

 و غرق خون شده..  ی نییوافتاده کف پاگرد پا نییپله رو پرت شده پا همهنیا

  مان یبوده و زا د یگفتن ضربات وارد شده بهش شد   ناتشونیکه دکترها تو معا مارستانیرسوندمش ب یچجور  ادینم ادم یاصال  گهید

 زودرس داره......... 

  ادوباهمیدهنم بسته شد و ازش خواستم کوتاه ب گهیام رو دادن دمرده   یاومدن بچه  ایدندکترها و پرستارها اومدن و خبربه  ی وقت

 ........ میکن یزندگ

@romaneshirin 

 

 ندارم -دل_من_مگه_رمان#

 ستمیب_قسمت#

 اول_پارت#
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رو    یروز  نیهمچ هی چند چندوقت  نیرو واسش آماده کردم،تمام طول مدت ا ی دهنش بسته باشه تمام امکانات رفاه نکه یا یبرا

  روزهارون یوا مردم یم خواستی دلم م  یزاشتیهمچنان واسم سنگ تموم م یول ی ارداربودب  یوقت  کردم،تو ی م  ینیب شیپ

 چه کنم ؟؟؟  یدم،ولید ینم

مهرداد...تو و خانوادت  -چهارزانو نشسته بودم،سرمو باال آوردم و گفتم  نیکه مثل خودش روزمحرفش،حاال من نیگفتن ا بعداز

 ن؟؟؟؟؟ یطفل معصوم رو بدبخت کرد هی بچگانتون من،غرورم،خانوادم،آبرومون وحاال  یلج و لجباز  هیبخاطر

 .هاااااا؟؟؟؟نیخانوادم سوءاستفاده کرد ی من و سادگ  یاز بچگ  ن؟چرایما نبود ت یثیبه فکر آبرو وح چرا

 طفل معصومت نسوخت؟؟؟؟  یدلت واسه اون بچه  شه؟تو یم یمهمتر االن سرنوشت من و بچم چ  هازهم

 . ختمیری صورتم اشک م ی وبه پهنا دمیلرزیم ی کیستریکنترلم دست خودم نبود و بطور ه  گهید

فکر   شیپ یقه ی قکه تا چندد ییهمونطور که نشسته بود مثل بچه ها چهارزانو اومد طرفم،محکم منو تو بغلش گرفت،جا مهرداد

منبع آرامش مال   ن یا گهیدم،دیکش رون یشده بود،خودمو ازتو بغلش ب بهیواسم غر است،االنیدن یجا  ن یو بهتر  نیترامن کردمی م

 (ستین  شیب یامن خرابه   یباشه برا یاگه ید  یکه عاشق کس  ی)قلب- گفتم اومدمی م  رونیمن نبود،همونطور که ازتو بغلش ب

  یخانم اویصدف....ب -که گفت  دمیکه صداشو شن زم یتو سرم بر یچه خاک د یاالن با کردم ی تو دستام گرفتم و داشتم فکر م سرمو

 ...... کنمی بمون،فقط بمون تا جونم رو واستون بدم،خواهش م ت یکن و از گناهم بگذر،سرخونه و زندگ

شده بودم،تند به سمت اتاق   داریحرفش انگار تازه ب نیم،باااز سرجام پاشد  عی شدم،سر یبه عز و جز کردنش انداختم وحرص ینگاه

شال برداشتم و   ه یمانتو تنم کردم و   هی رو جمع کردم، به سمت اتاق خودم رفتم و  ش یساک از لوازم ضرور هی مهربد رفتم و

نگاش  ی ول  ستادمیبه طبع ا دمنمیساک و کش یخواستم از کنارش رد بشم دسته  یادم،وقت انداختم رو سرم وبه سمت در راه افت

 داغون بشم. ن یشترازایکن و نرو نزارب یکن، خانم ی بزرگوار کنمی ازت خواهش م-نشسته بودوگفت نینکردم هنوز رو زم

و تورو باعشقت که واسش جون    میری من و بچم م- ش ازدست مهرداد آزاد شد وگفتمکه دسته  دمیمحکم به طرف خودم کش ساکو

  یکاخ آرزوهامو رو زندگ   تونمیست،نمیمهم ن   یلیو وجودمون خ  میبود ی اسباب باز ه ی م،مافقط یزاریم تنهاتون   ید یو م  یدادیم

 بردار...... بچم بسازم،توهم برو و دست از سر منو  گه ید یکی

ه بودن  و زمان درحقم ظلم کرد  نیتو پاهام نبود،کنترل اشکامم نداشتم انگار زم ی اومدم و درو بستم اصال جون رون یاز خونه ب  ی وقت

  شونیکیشدو بعدش مرد خواهراش  لیبزرگ دق کردو مرد پدر مهردادم سکته کردوچند مدت عل بتیمس نیبخاطر ا چارمی،پدر ب

 .....کنهیم ی غ بت زندگ  ار یهم داره تو د ی کیمادرشه اون  شیداد و پ ش که بخاطر بچه دارنشدن شوهرش طالق

بافروش   ی مشکالت سوءاستفاده کردو اختالس کرده بودورشکست شد ول  نیاز شرکا که از ا ی کیماجرا ها شرکت از طرف  نیبعدازا

 و هم پدرم رفت........   میکه هم بدبخت شد  م یرو ما خورد ضربه  نیشتری ب ن یب نیا ی سرپا نگهش دارن،ول بای اموالشون تونستن تقر
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افکار خودش من   اتویمن بود   یهامحو حرف  ایبود یتو چه عالم دونم ی نداختم که نما رضایبه عل یتموم شدن حرفم نگاه بعداز

 دمینفهم یزیچ

  یلی حرفارو که خ ن یو ا  نیممنون که بهم اعتماد کرد- نگاهشو بهم دوخت و گفت زنمینم یحرف  گهیسکوت کردم و د د ید ی وقت

 ....نیو تکرارش واستون ناراحت کننده بود رو بازگو کرد یخصوص

 . نیکه به حرفام گوش کرد کنم،ممنون ی خواهش م-

اصرار کرد   یو از دهن افتاد،هرچ   میلب به غذامون نزد کدوم چیافتاده ادمیحرفم نگاهشو به سفره انداخت که من تازه  نیبعدازا

 . میعوضش کنه من قبول نکردم و همونو خورد 

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 ستمیب_قسمت#

 دوم_پارت#

باصاحب  دمی واسه حساب کردن رفت فهم  یوقت رضایم،علیخوردن غذامون ازش تشکر کردم وبه طرف درورود و خروج رفت بعداز

 زور پول غذاروداد. وبش به خوش  یآخه بعداز کل قه ی سفره خونه رف

 دوستتون بود؟ -دمیازش پرس  نینشستن تو ماش  بعداز

 . میقیرف  یازدوران سرباز  شش یپ امیوقتا بادوستام م  یاره،گاه-رضایعل

  ی دلم گرفته بود،وقت بارن یخاطراتمو مرور کرده بودم اونقد سبک شده بودم ا رضایقبل که باعل  یچرا برخالف دفعه  دونمینم

  س یصورتم خ  دهینکش ه یبغض تو گلوم شکست و به ثان د یچیپ نیتو ماش  خواننده  ی باال آورد و صدا نشویضبط ماش  یصدا رضایعل

  یدستامو جلو صورتم گرفتم و حسابخواننده توش گم شده بود،  یگرفته بودو صدا نو یماش  یهقم تمام فضا هق یاشک شد،صدا

 شده.  ادهی که اون پ دم یو فهم  دمیشن نویبازو بسته شدن در ماش  یلحظه صدا ه ی کردم،فقط  ه یگر

بادبه صورتم بخوره که دوباره   کم یآوردم تا  ن ییرو پا نیماش  یشه یصورتم گرفتم و ش  یدلم سبک شددستامواز رو  کم ی نکهیا بعداز

آب به طرفم    ی بطر هی  کردی همونطور که به جلو نگاه م  دمیرومو سمتش کردم که د داد یم رضایاومدن عل ن،خبرازیدرماش  یصدا

قلوب ازش   هی به صورتم زدم و ی آب ه یجوب  یشدم لبه  ادهیرو ازش گرفتم و پ  یبطر  دمیتشکر که خودمم صدامو نشن ه یگرفت با  

روبه سمتم گرفت منم چندبرگ گرفتم و صورتم رو خشک  یدستمال کاغذ   یشدم،بانشستنم جعبه  نیو سوار ماش خوردم 
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 نیشترباای نه،ب-کنه که گفت ادش یضبطش روبسته بود که ازش خواستم دوباره ز یدوباره حالم بد نشه صدا نکه یکردم،بخاطرا

 . نیزیریآهنگا بهم م

  هی وقتا  ی،بعض ده یبهم م یآرامش خاص هی جالل  رضایمحبوبم عل یو خواننده  زادهیا علکه اشعار شاعر معروف رض دونست ینم اما

 دلته .... یهاشعر تمام گفته  تیب

 ناااااا؟؟؟؟؟یخواننده شد  نیا یشما به معتاد آهنگا-دگفت یاصرار منو د ی وقت

کردنش رو    انیجرات ب ایگفتن   یرو  ا یها باشه که از آدم  یل یوصف حال خ تونه یازاشعار وجمالت م یبعض  ید،ولیشا-

بکن  اد یمطالعه ز  ایکه حرف دلته گوش کن  ی آهنگ  ای ی بزن یحرف دلتو به کس  یتونی نم ی)وقت گنی....روانشناسا ممیندار

 . کنمیم یباگوش دادن به آهنگ خودمو خال ه،منم یمغز و قلب از دردو ناراحت یه یتخل ی روش برا  ن یسه راه بهتر نهی(اسیابنوی

 االن حالتون بهتره؟ -رضایعل

 اگه ناراحتتون کردم  د یبله ممنون،ببخش-

 ه؟ یچه حرف نینه بابا،ا-گفت زد یرو استارت م نیکه ماش   همونطور

نگام   هی ه جاده و نگام ب  هی و کردم ی م  یدلم طاقت ندادهمونطور که بادستمال تو دستم باز م،من یتو سکوت رفت رو یاز مس خوردهی

 سوال بپرسم؟  هی  شهیم-به دستمال بودگفتم

 البته،چرا که نه؟!!!! -رضایعل

 ن؟؟؟ یسیدرمورد من بنو  نیخوایوم  نیاسندهیواسه شما مهمه؟واقعا شما نو نقد یمن ا   یچرا دونستن گذشته -

مگه   سمی،دوتا،چهارتاکنم،اگه بخوام از شماو گذشتتون بنودو   هی باخودم  خوام یشما م یگذشته  ن،بادونستنیراستشو بخوا-رضایعل

 داره؟  یبیع

 ؟؟؟ ییچه دودوتا چهارتا ی نداره.....ول ی بیع-شدم گفتم جیاز حرفش گ  که من

کنم و شماروهم   ف یهامو ردهرچه زودتر برنامه  دمیقول م ی بزنم،ول یحرف  چیه  تونمینم ن،االنیفهمی م ن یصبرکن کمی-رضایعل

 .....دمیار مقر انیدرجر

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#
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 ستمیب_قسمت#

 سوم_پارت#

  نیداشته باشه ا  تونهیم  لیفقط دوتا دل کردم ی فکر م  نیا ربهیزده نشدومن تمام مدت مس رضای منو عل  نیب ی خونه حرف تا

تا بقول خودش دودوتا چهارتا   اره یدرم مونویبم زندگ رو ی ز یدار  نکه یو دوم ا  سهیسرگذشت منو بنو خوادی واقعا م نکه یکاراش،ارل ا

  ی برا یمناسب  س یواقعا ک ی پسر مجردفکرکنم،ول ه یگذشته بود بخوام به ازدواج اونم با گه ید ازمن داره،آخه   د یبه مروار یکنه و نظر 

 مابشه.  یبخواد مرد خوونه  شدکه ینم دایپ ی بهتراز اون کس دمیبود و به عق د یمروار

فعال اصال   دونمینم-کردم و درآخر ازفکرم هم بهش گفتم که مادرم گفت ف یخونه داستان کل شبو واسه مادرم تعر رفتن به بعداز

 نزن،امتحاناتش فشرده شده و بزار تمرکزش رو درساش باشه.  د یبه مروار یحرف

 تکون دادن سر بهش نظرمثبتم رو فهموندم و عزم خواب کردم..... ه ی با  منم

آموزشگاه و کارهام بودم،نه   ر یدرگ یلیبودن،منم خ د یزمستون بود و مردم به فکر لباس ع یذشت،آخرهاگی پشت سرهم م روزها

  گهیخونه دبعداز شب سفره  قایهم دق  رضارویبود که عل نیتراز همه او جالب  ی وسفی ی از آقا یاز مهربد بود و نه خبر  یخبر

  یاشماره چ یمتاسفانه اصال ازش ه یول  ارم یو آمار کار حضانت رو ازش د ب رم یبگ  س تما لی با وم خواستیدلم م یلیدمش،خیند 

 نداشتم.

  دلدل،دو ک ی ظهرشده بودکه  گهیدبود  ومدهین ی ول  نمیتو آژانس بب  رضارویعل د یشا کردم ی دست،دست م ی هم از صبح ه امروز

معذب بودم اما مجبور بودم چون فقط   ای شد یوم نمانگار ر ی ول  رمیروازش بگ  یوسف ی ی آقا یزنگ بزنم و شماره  رضایبودم که به عل

صدف؟؟؟تو امروز  -که زهره متوجه حالم شدو گفت رفتم ی بودم و کلنجار م ری نطورکه باخودم درگیبود،هم ل یاون راه ارتباطم با وک

 شده؟؟  یز ی؟؟؟چیر یو باخودت درگ ستیچته؟انگار اصال حواست ن

 ...... ادیپسره هم چندروزه نم نیازش ندارم وا یاشماره  چیه ی ول رم یتماس بگ  لیبا وک خواستمی ....فقط میچیه-

 !!!!!!؟؟؟یتوکه شمارشو دار  یزنیخب چرا بهش زنگ نم -تودستش زل زده بود گفت یکه رفت تو فکر و به روزنامه   زهره

کون دادن سردادم و شمارشو لمس  ت ه یو بهش زنگ بزنم وجواب زهره روبا   ایحرف زهره باعث شد دلمو بزنم به در نیا انگار

 ..........رمیگی تماس م  گهید کمیکردم،چندتا بوق خورد که جواب نداد و قطع کردم،باخودم گفتم حتما دستش بنده 

تو   ییصدف؟کجا-که زهره صدام کرد کردم ی چرخ دوخت م ریگذشته بود داشتم لباس روز شتریب د یاشایساعت  کی  بایتقر

 خودشو کشت.  تیگوش 
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  رضاس،تایعل دم ینگاه به اسم روش انداختم و فهم ه یبرش گرفتمش، زیازرو م عی رفتم وسر مینصفه رها کردم و به طرف گوش  کارمو

 چرا؟؟؟؟  یاااااااه.....قطع شد -سبز رولمس کنم قطع شد  ی ره،یخواستم دا

تماسو وصل    یمعطل ی د،بیتو دستم لرز ی ت که گوش دوخ  زی انداختم وباخودم بردم روم م یگوش  یبه صفحه  ینگاه پراز دلخور  هی

 الو؟؟؟ -کردم 

 ! "خوابه!!! ای حالهیب ه؟؟؟انگاری نجوریچرا صداش ا نیا

 ن؟ یخواب بود د ین؟ببخشیسالم،خوب-

 ...ستیحالم خوب ن کمیسالم،نه -رضایعل

 شرمنده مزاحم شدم..... -

 ن یخوشحالم کرد ن،اتفاقایحرفو نزن ن ینه،نه اصال ا-رضایعل

  یخبر هی مهربد  یتا واسه کارها ن یروبهم بد  ی وسفی ی آقا  یبگم اگه امکانش هست شماره خواستمی راستش،راستش م-

 کردن؟ کار یواسم چ نم یرم،ببیبگ 

 فرستمیچشم واستون م-رضایعل

  ن یومد یامروز هم ن ی وقت  رمیبگ  آژانس من بتونم شماره روازتون  نیایبود منتظر بودم تا ب یممنون از لطفتون...راستش چندروز-

 نی ناچارا باهاتون تماس گرفتم....انشاهلل هرچه زودتر خوب بش

 آژانس....ممنون ازلطف شما... امیپس فردا بتوونم ب  ایکسالت داشتم،فکرکنم فردا    کمیبله -مکث کردن ادامه داد  یبعداز کم رضایعل

 ن؟؟؟ یندار یانشاهلل.....کار-

 ....خدافظ فرستمی نه ،شماره رو واستون م-رضایعل

 ممنون،خدافظ -

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 کمیوستیب_قسمت#
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 اول_پارت#

  دادیم نیخبرازا  امیزنگ پ یچرخ گذاشتم وشروع کردم به دوخت کردن لباس،صدا زی م یرو،رو  یگوش   رضایاز عل یخداحافظ بعداز

 که شماره رو واسم اس کرده. 

  یه ی ماه قض ن یحرفها بهم گفت تاآخرا نیصحبت درمورد دادگاه وا  یرو گرفتم،بعداز کم یوسفی یآقا یانجام کارهام،شماره  بعداز

 خوشحال شدم.  ی کل  کنه،منمی حضانت موقت رو حل م 

به مامان گفتم،مادرم به رسم ادب زنگ زد به  وحضانت مهربد رو  رضایعل یماریامروز،خبر ب یخونه رفتم تمام ماجرا ی وقت شب

 .د یو احوالشو پرس  رضایعل

مادرم ادب   قولکنه،به ی پارک م نشویکه داره ماش   دمیکه صبح موقع رفتن به آموزشگاه د گذشتی م رضایاز تماس من باعل دوروز

شد پشت سرش قرار گرفتم و سالم   ادهیپ نیاز ماش  نکه یکردم،بعداز ا  کاروهم نی،ایجلو برم واسه سالم و احوالپرس  کرد ی حکم م

 ریسالااااام،صبحتون بخ-عالمت تعجب باال داد و گفت بهکردم،روشوسمتم برگردوندابروهاشو

 کسالت شدانشاهلل؟؟؟ ر،رفع یصبح شماهم بخ-

 بله،خداروشکراالن بهترم -رضایعل

 من برم؟؟  نیندار ی خداروشکر،اگه کار-

 سالمت  بهن،ینه،به کارتون برس -رضایعل

تماس   ی وسفی  یبا آقا-حرفش شدم یازش دور نشده بودم کهصدام زد،روموسمتش کردم و منتظرادامه  هنوزدوقدم

 د؟یبه کجاها رس  ن؟کارحضانت یگرفت

 براش گفتم.   ی وسفی  یخودم باآقا ازتماس 

 رفتم.... کردم وبه سمت آموزشگاه   یکرد ومنم دوباره خداحافظ یاظهار خوشحال یتموم شدن حرفم کل  بعداز

 ازش بودم.............  یگذشته بود ومن هرروز منتظر خبر ل یتماس من باوک چندروزاز

زنگ خورد،چون دوست نداشتم حواس   م یکه گوش  زدم ی پارچه برش م  ی ،روطرح لباس رو  ه یبرش داشتم واسه کارآموزها  تواتاق

جواب بده،حتما  تویتوبرو گوش  دمیمن ادامه م-روازدستم گرفت و گفت  ی چیشدم که زهره اومد و ق الیخی ها پرت بشه،ببچه 

 ...ستیول کن ن ت یکه پشت خط ه یکارواجب
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سبز رو لمس کردم و تماس وصل شد    یره یدا  عیگرفت،سری داشت تماس م  رضایرفتم ،عل میتشکر کردم وبه طرف گوش  ازش 

 بله؟ -وگفتم

 م....صدف خانم؟؟؟سال-رضایعل

 ن؟ یسالم،خوب-

 ؟؟؟ یوسفی ی آقا شیپ  میسر بر  ه ی ن یممنون،غرض از مزاحمت زنگ زدم که بگم امروز عصر وقت دار-رضایعل

 اومده؟ شیپ ی چطور مگه ؟کار-

 ششونیسرشمارو ببرم پ هی تماس گرفتن وازم خواستن  ی وسفی یامروز آقا یدونم،ول ینم-رضایعل

 م؟ یریم  یباشه،چه ساعت-

 من آماده هستم  نیکارباش یهرزمان شماب-رضایعل

 رم یگی باشه کارم که تموم بشه باهاتون تماس م-

 ست؟ ین یباشه،امر-رضایعل

 نه ممنون خداحافظ -

 خدافظ-رضایعل

 تشکر کردم. ی آموزش به بچه ها و از زهره کل یقطع کردن تماس رفتم سراغ ادامه  بعداز

لباسم به   دنی کردم وبعداز پوش  یمنتظرمه از زهره خداحافظ  دمیفهم یگرفتم،وقت تماس  رضایزودتر کارامو تموم کردم وباعل عصر

راه   نیمختصر به طرف ماش  یمنتظرمه بعداز سالم و احوالپرس  رضایعل دم یاومدن د رون یرفتم،بعداز ب  ی سمت درخروج

نشون   نیضبط روهم روشن نکردوا یزده نشدوحت ی استارت زد و راه افتاد،اصال توراه حرف رضایعل نینشستن تو ماش  م،بعدازیافتاد

  د یبع یلیسکوت ازش خ نیبود ا  یهرچ یناراحت بود،ول  نکهیا ایفکرش مشغول بود   ایتو خودشه  یحساب  رضایکه عل داد یم نیاز ا

 بود. 

 . میو باهم به طرف دفتر رفت میشد  اده یپ دنیرس  بعداز

قبل هماهنگ کرده که به محض ورود   رضاازیومعلوم بودعل شناختیمارو م  ی شلوغ نبودوچون منش یل ی معمول دفتر وکالت خ طبق

 ......میاون تماس گرفت و اومدن مارو خبرداد وتعارف کرد داخل بش ی با منش ی وسالم واحوالپرس 
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@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 کمیوستیب_قسمت#

 دوم_پارت#

 . میمبل دونفره بافاصله نشست ن یاول ی ورو م یکرد ی،باهم سالم واحوالپرس  یوسفی  ی اورودمون به اتاق آق بعداز

داد وبهم گفت که تو دادگاه تونسته مهرداد رو    حیبرده بود رو واسم توض شیکه تااون روز پ یشروع کرد تمام مراحل یوسفی یآقا

 بعداز اون بخاطر بهترشدن اوضاع،مهربد رو به من بسپره......  ی خانمش و مدت مان یمجاب کنه که تا زا

 . رمیبگ  لیمن بخوام وک  کرده ی فکرنم  چوقتیگفت که مهرداد بهش گفته ه وبهم

نمونده بود مهربد رو به من بدن،البته    ی باق شتریر ماه که چند روز ب بود که قراره آخ ن یبرا یدادگاه رو که مبن ی هم را درآخر

 ازشون تشکر کردم.  ی وسفی  یبخاطر تالش آقا ی لیمهرداد بود ومن خ  یکتب تیبا رضا ناهمهیا

 رضایاز گرفتن مهربد باعل یخوشحال ی وکل  دادیجواب م  ی درکمال خونسرد ی وسفی ی و آقا دمیپرس یصحبت که من م  یکم بعداز

 . میعزم رفتن کرد

ساکت   یلیروزا خ  ن یا کردمی چرا احساس م دونم ی بود،نم رضایکرده بود،اونم سکوت عل ر یفکرمو درگ ی لیخ ی زیچ ه یوسط  نیا

 شده و تو فکره... 

 مچنان درسکوت.ه ی ول  میرفتم وباهم سوار شد  نیبه سمت ماش  رضایخارج شدن از ساختمون دفتر وکالت پشت سرعل بعداز

بخاطر سکوت  ی کردم،ولی م یهرچندکوتاه مال من باشه لحظه شمار یمدت  یمهربد برا نکهیا  ی تو دلم غوغا بود وبرا که من

 .شدمیآگاه ساکت م ناخواد   رضایباور عل رقابلیغ

 ....رضایآقا عل-دمیکه دلم طاقت نداد و پرس   میتو سکوت بود هردوتا 

 رضااااااایآقا عل- بلندتر گفتم یباصدا ن یواسه هم د یغرق فکره که صدامو نشن نقدریا  دمید  یشدوقت  شتریب تعجبم 

 ??نیبله،بله...منوصدازد-بهم انداخت وگفت ع ینگاه سر ه ی به خودش اومدکه  انگارتازه

 ??افتاده یپرته.....اتفاق ی لی... حواستون خنی تو خودتون  یلیآره،امروز خ-
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 ستین ی زی نه،نه،چ-رضایعل

 به من نداشت. یکنم،چون اصال ربط  چشیسوال پ نیشترازایب دمیالزم ند  یع نشدم ولقان ازجوابش

 کردم ورفت. یبه خونه ازش تشکروخداحافظ دنمیبعدازرس 

 کنم.  زشون یشدم وباخودم گفتم بزار بازم سوپرا الیخی نگرفتم...ب ی نیریافتاد که واسه خبرخوشم ش  ادمی تازه

تو آشپزخونه سربه سر مامان گذاشتم وبه سمت اتاقم رفتم و بعداز عوض کردن لباسم به    یوارد خونه شدم وکل  یخوش  باحال

سربه سراون گذاشتم و به زور از اتاقش   کممیرفتم  د یبه دست و صورتم زدم وبه سمت اتاق مروار یآب   هی رفتم و  ییسمت دسشو

تو فکرم و دلم غوغا بود تو دلم بخاطر مهربد وتوفکرم   ی ت خورده شد ولتو سکو شامو  مید یچ زشامویو باهم م  رونیکشوندمش ب

 نگفتم. نایبه مامان ا یچ یاصال ه ی و سکوتش ول رضایبخاطر عل

  د یروز خودشون باهام تماس گرفتن و گفتن که فردا وقت دادگاهمونه وساعت هشت صبح با هی  یوسفی ی با آقا داریبعدازد چندروز

خودم آوردمش   شیپ ی کردم که وقت ی زیبرنامه ر یبه سرم زدو واسه مهربد کل الیهزار تا فکروخ اونجا باشم.اونشب تا صبح 

 اجراشون کنم . 

  هی و کار واجب دارم وبا  رمیبه خودم به زهره زنگ زدم و گفتم امروز رو اصال آموزشگاه نم دنیرس   کمیو  دارشدنیبعداز ب صبح

 خودمو به دادگاه رسوندم. یتاکس

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 کمیوستیب_قسمت#

 سوم_پارت#

که رو  به سمتم اومدمن م یوارد شدومستق ک یمرتب و ش  یمهرداد با سروضع  دمیبودم که د یوسفی  یدادگاه منتظر آقا  توراهرو 

 داشتم.   رنظرینامحسوس به طرفم اومدنشو ز یافتاده نشسته بودم ول  نییبا سرپا یصندل

مدت    نیبود که تو ا ی چه حس دونمی و سالم کرد،منم به احترامش ازجام بلندشدم و جوابشو دادم،نم  ستادیا د یبه روبروم رس  ی وقت

  یی جدا یکه براهم  ی ،وقت کردم ی بهش نم ی حرمت  یب  چیه دمیکشیکه بابت مهربد م ی و مشکالت  مونی ر یزمان درگ ی و حت ییجدا

 طالق رو امضا کرد......  یبرگه  یداد و پا م محترمانه حق روبه یل یاقدام کردم خ
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  یردوبدل نشد ول نمون یب ی که اسممون رو بخونن،اصال حرف م یبود نی و منتظر ا م یبافاصله از هم نشست یول  مکتیهمون ن  ی رو

 . شهیرف مبازم منص یبهم بگه ول  یزی چ خوادیم  ی هرازگاه کردم یاحساس م

  یباهم سالم و احوالپرس  دنیبه ما رس  یباهم اومدن وقت رضایو عل  یوسف ی ی از اومدن مهرداد گذشت که آقا قهیچنددق هی

مهرداد بعداز   دارید  یحضانت موقت گفت و نحوه  ط یمسائل و شرا یسر  ه یاسممون رو بخوونن واسمو از   نکهیقبل از ا ی م،آقایکرد

  یبستگ  نیبه اعتماد طرف  نم یالبته با حضور مامور دادگاه البته ا نهیمهربد رو بب هافته آخر ه  تونستیاجرا شدن حکم که مهرداد م 

هرهفته   د یخانم ارجمند شما با-د یکه پرس  ی وسفی یحرفامو زده بودم درجواب آقا ی وسفی یداشت که چون منم قبال با آقا

  نیکه به پدر طفل اعتماد نداشته باش   ی طیرشراالبته حضور مامور د نشیریو بگ  نیبد  ل یه مهربد رو تحودرحضور مامور دادگا

 ست،گفتم ی ن ی اجبار چیوگرنه ه ه یضرور

که دوست    ی مسائل خبر داشته باشه ورنج ببره ،به پدرش هم اعتماد دارم هرزمان ن یمهربد از مامور و دادگاه و ا خوامی من نم-

 ..........ارنشین و بببر تونن یداشتن م

  نمیبودم و ا دهیفهم نداختمی که بهش م  ییاز نگاه گذرا نو یبهم بود و من ا رهیخ یوسف ی ی تمام مدت حرف زدن منو آقا  مهرداد

 . کنهی برخورد م یو رسم نیمهرداد چقدر بامن سرسنگ  یجلو  رضایمتوجه شده بودم که عل

همچنان جرات   یهارو دادم،ولزده شد رو تکرار کردن و من همون جواب  رون یکه ب ییهاحرف  ،تمامیورودمون به اتاق قاض بعداز

  کرد ی بود که منو از نگاه تو چشماش منع م  یجور حس هی ازش بترسم،نه....فقط  نکه یمهرداد رو نداشتم،نه ا  ینگاه کردن به چشما

سوخته بودم و    یمهره   هی  نیب ن یا کردمی اس مبودم و احس دهیو اونو به سولماز بخش گذشتمکه بهش داشتم ازش    یعالرقم عشق 

  زیهم بود جز ترحم چ ااگریمن توش نبود،  یبرا  یحس چیاون چشما و نگاه ها ه رس،چونیگناه کب ه ینگاه کردن به چشماش 

 حدس بزنم.  ماشوطرز نگاه و غم تو چش تونستم یکه ازش داشتم م ی نبود،اما از شناخت یاگه ید

  یوبه طرف درخروج  میبرگه دادن که امضا زد  گه ید  یمهرداد کل یکتب  تیشده و رضا نییتع ط یخونده شدن حکم وشرا  بعداز

 . رمیبگ  لی مادر مهرداد تا مهربد رو تحو یخونه  می وقرارشد بر  میرفت

به طرفم اومد،روبروم   بود رو پر کردو  نمونیکه ب ی کم یحکم که مهرداد فاصله  یاجرا ی برا م یدادگاه منتظر سرباز بود اطیتوح

 صدف؟-گفت  ستادویا

 بله؟؟ -بود ،بدونه نگاه کردن بهش گفتم نییسرم پا که من

 ؟ یو به من نگاه کن یر یسرتو باال بگ  شهیم -مهرداد

هستم   یوقت فکر نکن آدم بدجنس ه ی-بودم که گفت  رهیلباسش خ یقه ی بازم به صورتش نگاه نکردم،به  یسرمو باال آوردم ول  آروم 

  ی د یام یچشمه  هی برگشتت  ی کارم برا  نیخواستم با ا ست،فقط ین  نطور یمادرو ازبچش جداکنم،نه ا ه یکافرشدم که    نقدریا ای
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و احساست   یبازم به خانم یول  م یهم من و هم خان ادم بدکرد دونمی،م یمهربد برگرد طربخا د یداشته باشم،باخودم گفتم تو شا

  ی لیزجرت بدم،باخودم گفتم حضانت مهربد رو بهت بدم خ نیازا شتری که تورو ب خوامی نم  یعنیتونم،ی نم گه ید  یول بودم دواریام

واسه   ییکورسو د یبازم گفتم شا یداره،ول  از یمن و خانوادم ن شترازیکه مهربد به تو و خانوادت ب دمیرس   جهینت ن یبه ا شیوقته پ

تموم   ،بعدازیکارت کارمو راحت تر کرد   ن یبا ا دمیبعدا فهم ی ول شد ی باورم نم ی گرفت ل یوک دمیفهم ی برگشتت باشه،اولش وقت

  وجدانماز عذاب   ی ول  شهیکارم گذشته جبران نم  نیباا دونمیباش،م دم،مطمئنیرو هم بهت م ش یشدن حضانت موقت،دائم

 ....شهیم ،کم یکم

راست -درحضور جفتشون حرف دلمو بزنم  دم یبهتر د دن،منمی شنیمهرداد رو م یهاام صحبتتم رضای و عل  یوسفی یآقا

عادت کردم به فکربه گذشته و مرور   شه،منم ینم ن یریهم ش  هایشه،تلخیزنده نم شه،پدرم یجبران نم چوقت یه  ،گذشتهیگ یم

اگر تا آخرعمرم هم   ،،،البتهیبدونه دردسر مهربد رو به من داد کهبوده.......ممنون  نیخاطرات تلخم،قسمت و سرگذشت ما هم

من تموم شدس،ساختن کاخ آرزوهام رو   ی برا ی زندگ گشتم،اون ی گذشتم بر نم ی بازم به  ندگ خوردم یحسرت داشتن مهربد رو م

 کامال اشتباه بود.   گهید ی کی یزندگ  یهابهخرا

 .......کردی نگاهم م نیغمگ  ی باغرور ول شهیبه مهرداد انداختم که مثل هم یتموم شدن حرفام نگاه بعداز

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 ودوم ستیب_قسمت#

 اول_پارت#

ه شدن تو چشماش دوباره   یباخ خواستمی آخه نم  دمیو دزدچشماش  عی سر یتوچشماش نگاه کردم ول  ییبارم بودبعداز جدا نیاول

 بود.  گه ید ی داشتنشو بکنه آخه اون واقعا حق و سهم من نبود و  قسمتش واسه کس ی بشه و دلم هوا داریب امی میحس قد 

رفت،بعداز اومدن سرباز   رون ی نموند و به طرف ب اطیتو ح  گهیمهرداد د یفاصله گرفتم و منتظر سرباز شدم ول  ی ازش کم باچندقدم

گفته بود که موندن مهرداد    یکرد و رفت،البته قاض یسرسر یحرف زدن وبعدش از همه خداحافظ  کم یو   د یمهرداد اونو کنارکش

 نداشتن. یشده بودومشکل  امضاها همه چون برگه  ستین  یضرور  ادیز

 . می مادر مهرداد راه افتاد یخودش به طرف خونه  نیو سرباز باماش   یوسفی ی و آقا باهم نیبا ماش  رضایرفتن مهرداد من و عل بعداز

و سرباز تمام ماجراررو شرح داد و مهرانه هم   ی وسفی  یبه خونشون،زنگ رو زدم که  مهرانه درو برامون باز کرد و آقا دنیرس  بعداز

 شدست. رو گفته و تمام لوازم مهربد آماده هی گفت که مهرداد تماس گرفته و قض
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جا   نیاونارو تو ماش  رضایمهربد رو به من داد ومنم باکمک عل یهاله یدهنده و لباس و وس   لیبرگه رو امضا زد به عنوان تحو مهرانه

 دادم و منتظر مهربد شدم چون بچم مدرسه بود. 

به اونم اصرار   یل یخ م،البتهیمنتظر مهربد شد   رضایمربوط به خودشون رفتن و منو عل ی و سرباز بعداز انجام کارها  یوسفی یآقا

 بازم شرمندم کرده بود.  تش یمنو تنهام بزاره و احساس مسئول  تونهی گفتم نم یکردم که بره ول 

  رضایعل نیمهربد جلوتراز ماش  یمدرسه  س یگذشت که سرو کمید،یچی پ نایاذان ظهر تو مسجد محل مهرداد ا ی صدا نکهیا بعداز

 نظر داشتم.  ریتمام کارهاشو ز نیشد و من از تو ماش  اده یترمز کردمهربد پ

  اط یبه سمت در ح حالی وب د یکشی م ن ینداشت و اونو رو زم فشوهمیداشتن کنگه  یخسته بود که حوصله  نقدریبچم،ا چارهیب

 .رفتی م

نبود که اون   ادمی ی که اصال متوجه نشد،ول داشتمی آروم،آروم برم هامونقدرقدمیباز کردم و پشت سرش راه افتادم،ا نویدر ماش  آروم 

روشو   عیداره،هنوز دستش به زنگ نخورده بود،منم دوقدم مونده بود بهش برسم که سر یای قو  یل یپسرخودمه و حس ششم خ

  هی چند ثان کردم،بعدازی کرد،منم ساکت و سامت نگاش منگام   ره یره،خی و خمات شده بود    هلحظ   هیکرد،  رمیسمت من کردو غافلگ 

گرم   یکه برا  یامثل بره  قا یدق د یکشی به تنم م ی تو بغلم،خودشو تو بغلم جمع کردو حساب د یهمون دوقدم فاصله رو پر کردو پر

 ........ برهی کردن تنش به آغوش مادرش پناه م

و   د یخند ی بلند م یکه باصدا  یطورشد به  ل یپسر خنده رو و شاد تبد  هی و کسل به  حالی بد ببود که اون مهر دهینکش یاه ی ثان به

رفت و رو   ادمی تمیحال و ذوقش موقع نیباا کرد،منم ی م ف یاش تعرتو مدرسه ی تو همون کوچه داشت با عجله و تند،تند از کا ها

  یز یچ هی بودم که متوجه شدم مهربد پشت سرم به   ره یحرفا و حرکاتش خ دادم،بالبخندبه یپاهام نشستم و به حرفاش گوش م

  سوزوند ی آدمو م گریج ش یلبخند تلخ ،که تلخ ه یکه با ی به مهرداد دمیخط نگاهشو گرفتم رس  ی زنه،وقتی شده و پلک هم نم رهیخ

 .ومد یبود،اصال نفسش هم باال نم دهیترس  که انگار کرد،مهربد یمنگامون  

حضانت خبرنداشت  یه ی بچم که از قض چارهی مهربد رو تو دستام گرفتم،ب یهاآروم جلو اومد،منم سرپاشدم و دست   مهرداد

مهربد به من سالم کردو دستاش   یزده  رتی ح یچشما یمهرداد جلو  یکنه،ول ی که حتما االن مهرداد دعواش م گفت ی باخودش م

 ؟ یسالم پسربابا،،،خوب-ه حاال من ولش کرده بودم گرفت و روپاهاش نشست و گفترو ک

  ششیپ شه یهم ی مامانت و برا ش یپ یر یمهربد جان،شما از امروز م-ادامه داد زد،مهردادیپلک هم نم  چارهیمهربد ب ی ول

کنه،هروقت دلت واسه منم تنگ   ه یبتوونه بهت تک گهیمرد،که چندسال د  ه یهم  یباش  ی واسه مامانت هم پسرخوب  خوامی ،میمونیم

  ست،اتفاقاین ینجور ی...فکر نکن که من دوست ندارم که دادمت به مامانت،نه اصال اگهید  زی چ هی  ،فقط ی نیو منو بب   یایب  یتونیشد م

تورو طعمه قرار بدم و مادرتو   تونم یم  کردمی االن تو اشتباه بودم وفکر م ز،تایتا من و عمه جون و عز ی دار  از ین شتریتو به مامانت ب

شما  دمیمامانت حالت خوب شد فهم دنیو باد  یتب کرد  ه ک  یسخت دراشتباه بودم،از شب یباخودم بکنم ول ی مجبور به زندگ
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که مثل خودش    دونمیم ،هرچند یباش و واسش دردسر درست نک یمامانت،پسرخوب ش یپ یر یتو م ن،ازامروزیدار ازیبه هم ن شتریب

 ،باشه؟ یینره بابا ادتی.....پس حرفامو  یعاقل و مودب 

نگفت اما مهرداد   ی زیمهرداد بود فقط به تکون دادن سرش اکتفا کرد و چ ی که هنوز مات و مبهوت حرکات و کارها مهربد 

بود   ازینشو ،هروقت ن ش ند یوآ ینداره وتو مانع خوشبخت یهنوز سن  گه،مادرتید  زیچ ه یفقط -همچنان حرف داشت و اادامه داد 

که من براش اصال   ی کن کار فه ی داره بمون وبراش انجام وظ از یکه بهت ن  ییجا تا  یخودم ول شیپ یبرگرد  ی تونیمن هستم و تو م

  هی کم نزارواشتباهات منو تکرارنکن که مثل من  ی زیپشت و پناهش باش و واسش چ ینکردم،مثل من نباش بزرگتر که شد 

  گهی،دی سه تازن  مرد خونه ا  نیداشته باش تو واسه ا ی لیجون رو هم خ دومامانیخاله مروار ی ،هوایعمرحسرتش رو بخور 

 ؟؟؟؟ییسفارشت نکنم،باشه بابا

@romaneshirin 

 

 ندارم_دل_من_مگه_رمان#

 ودوم ستیب_قسمت#

 دوم_پارت#

  ز یاز عمه و عز میبر  ایب ی مهربد -گفت کردی تو قفل در جابجا م دشویاد ومهربد،مهرداد همونطور که دست کل صحبت مهرد بعداز

 منتظرته.   نجایوقته ا یلیجا موند بردار که مادرت خ یاله یکن و اگه وس  یخداحافظ

  رون یآخه اصال ب دم ینفهم ی زیاونا چ یاز خداحافظ گه یباشه تکون داد وپشت سرپدرش راه افتاد.د ی هم سرشو به معن مهربد 

حاد گرفته بودو   ی ازشوهرش افسردگ ییراه بره و مهرانه هم بعداز جدا   تونستی نم اد یبود و ز ضیآخه مادرمهرداد که مر ومدنین

 بزنه به زور بود.  ی باکس خواستی هم که م یهمون چندتا کلمه حرف

  دن یباشه و ازد نیریلحظات واسم ش  نینبودم که ا ی بود،من آدم بد  یدرد ناک   یجداشدن اون پدرو پسرواقعا صحنه  یلحظه  واما

اومده بود،اون   شیها واسه منم پصحنه  نی ا یخواسته بودوروز  ی نجوری چه کنم که مهرداد خودش ا  یها لذت ببرم،ول صحنه  نیا

خوردم چون پدرمم فوت شده بود با    یروح یرفت من واقعا ضربه   شمیز پبود که ا لشپنج سا بایکتربودتقریموقع مهربد کوچ

 رفتن مهربد تنهاتراز قبل شدم......

بچگانه باهم مارو هم بدبخت   ی لج و لجباز هی ها خود مهرداد و خانوادش بودن که بخاطر و عذاب هایی جدا نیتمام ا  یو بان باعث

 کردن وترو خشک باهم سوختن.

 داد واونم تو صندوق جابجاش کرد و باهم دست دادن.   رضایرت جاگذاشته بود که پدرش آوردو به علخرت و پ کمی مهربد 
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کردن و   یدل خداحافظ  چکدومیو ه ستادهی رو ا اده یکه مهربد و مهرداد وسط پ م یو داشت نیهردوقصد نشستن تو ماش  رضایمنوعل

بغل پدرش ومحکم و مردونه   د یخالص شدو دو  ی باالخره ازسردرگم یول  رفتی پاش نم هی و   رفتیپاش م  هینداشتن،مهربد انگار 

 رو بغل کردن و غرق بوسه.  گهیهمد 

دراومد و خودشم معلوم بود که به زور بغضشو قورت    شیگر  دویدرگوش مهربد گفت که بغضش ترک ی چ دونمی نم مهرداد

هاش رو  و قدم ستاد یبار ا نیا ی اومد ول ن یماش  یلو مهربد رو ازتو بغلش آزاد کردو به طرف ما فرستادش،مهربد تا ج  ده،آرومیم

  داد یگفت،انگار داشت بهش قول م رلب یز ییزهایچ ه یباهاش دست داد و  رداشتخورد و به طرف پدرش قدم ب شویمردونه کرد گر

 شد. نیکردن و مهربد اومدو سوار ماش  یواز هم خداحافظ د یبوس  شوی شونیآروم پ دم،مهرداد یفهمی از حرکت لبهاش م نو یومن ا

 حفظ بشه.  رتشیتا غ دهیحالشو بفهمم که چون به پدرش قول داده داره بغضو قورت م نیا تونستم یم راحت

بار بعداز   نی اول ی آخر به من دوخت و من برا یه یاستارت زد مهرداد نگاهشو اول به مهربد و اون چند ثان نویماش  رضایعل ی وقت

 چشماش گذشتم...... ی ماش زل زدم و از جلوتو چش مونییجدا

  یول دمیفهمی کردنش م نیفن یاز ف نویدراومد ومن ا  شیبغض مهربد شکست و گر میاز اونجا فاصله گرفت  ی چند متر نکهیا بعداز

  گه،هرچند ید ییجدا ه ی بازم  ایکرد   یجور ینگاه آخارش دلمو  دونمی کردم،نم  هی بلند گر یخودم نتونستم خوددار باشم و باصدا

دراتاق که مهرداد لبش به    یهم نداشتم،من همون روز جلو  یاچاره  بردم،آخهی رنج م یی جدا نیبازم از ا ی به نفع من بود ول نباریا

اونو به   شهیهم  یکه عاشقش بودم و نفسم به نفسش بند بود برا میباطن ل یزده بودم و عالرقم م شوی اونو زندگ د یاعتراف باز شد ق

  ی برا یبودم ومدت چه یباز ه یوسط فقط   نیسولمازبودو من ا یوونه یو آخرش سپرده بودم،اون واقعا عاشق و د سولماز عشق اول 

  ی و حت  یبود و خودمو تو خونه و زندگ نقدریهم م یء زندگانقضا خیمهردادو پدرش صلح بشه از من استفاده شده بود و تار نکهیا

بارهم بهم   ه ی م یدگدرطول زن یمن نبود،آخه حت  ی جا چکدومشونیتو ه چون دونستمیموجود مزاحم م ه یقلب و چشم مهرداد 

 دوست داشتن نکرده بود که دلمو حداقل به اون خوش کنم......  ایابراز عالقه 

 . کردی م  یمحرم اصرارمون شده بود،تو سکوت فقط رانندگ  گهید  رضاکهیم،علیختیری و اشک م م یمهربد تو عالم خودمون بود منو

که    دمیرو شن رضایعل یصدا کردم ی م  هیکه همونجور که صورتمو تو دستام پنهون کرده بودم گر می رفته بود رو ینصف مس بایتقر

 که درسته؟؟  ن یکن ه ی تا خونه گر نیخواینم-گفت

مز و پف کرده وبا تعجب از سوالش بهش زل زدم که خودش ادامه  و قر سی و صورت خ یاشک یصورتم گرفتم و با چشما دستامواز

 درسته؟؟؟  نیکن  ریصورت و حال خرابتون مادرتونو غافلگ  نیباا نیخواینم نهیمنظورم ا-داد

@romaneshirin 
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 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 ودوم ستیب_قسمت#

 سوم_پارت#

واسه گفتن   ی جواب کدوممون چ یه یکنه،ولی اونم داره فکر م دمیسمت مهربد برگردوندم که د  رضاشدم،رومو یمتوجه حرف عل تازه

 .مینداشت

شدوبه سمت سوپرمارکت رفت،بعداز  اده یترمز کرد،پ  ابونیکنار خ مید ینشون نم یالعملعکس چ یماهنوز ه  د یکه د رضایعل

آب رو باال آورد   یو باز کرد،بطر   نیدر ماش   م یبود نیو ماش به سمت ما اومد که هنوز ت  میآب برگشت ومستق   یبطر هی با قهیچنددق

  نیایاووووووف،خب ب-که گفت  میکردی نگاش م یمثل چ  م یو داشت م یوبا چشماش به اون اشاره کرد،ما که هنوز متوجه نشد 

 !!!!! انه؟؟؟ ی نیداشته باش  جانی ه ه یکردن بعق  ریکه واسه غافلگ  نیایحالت در ب نیازا د ی!!!!!!!باگهید ن یصورت تونو بشور

 ......نیگ یآهااااااا..راست م-شده بودم و متوجه حرفا و کارهاش شدم که گفتم  داریتازه از خواب ب انگار

و خودمونو واسه   م یبه دست و صورتمون بزن یآب  هی  ایبسه چشات سرخ شده،ب ه ی مامان،گر  ایب-به مهربد انداختم و گفتم یبعدنگاه

 . میآماده کن نا یمامان جون ا یریغافلگ 

 باشه،باشه..-و گفت نییپا د یپر عیلبخند رولبش سر  هیحرفم انگارحالش عوض شد با نیباا مهربد 

 . زدمیروزهارو،واسش رقم م ن یامروز بهتر دازیبود ،با ده یعذاب کش یل یخ سوخت،بچم یم  یلیخ دلم 

از جو   گه یسرمهربد گذاشت ودسربه  یکل رضای.علمینشست نیوباهم تو ماش  م یتشکر کرد  رضایشستن دست و صورتمون از عل بعداز

 نبود. ی خبر ش یپ قهیچنددق

بهشون بدم   یشوک اساس  هی کنم و ریغافلگ  نارویقبل مامان ا یمهربد نزاشت مثل دفعه  بارن یخونه و ا مید یکه گذشت رس  کمی

مامان   یصدا نکه یم،بعدازای کردی م یهارو خال  له یداشتم وس  رضایخونه رو زد ،من باکمک عل دوزنگیپر نییپا نیاز ماش  عیسر

 مـــــــــــامــــــــــــان جــــــون.....منم مهربد دروبازکن.....- گفت   دویشک غ ی پخش شد،مهربد مثل دخترا ج فون یازآ

 روبزنه تا در باز بشه....  فونی آ یرفت دکمه  ادش یگذشت که اصال ی بهش چ فون یپشت آ  دونم ینم امچاره یمادرب

  فونیباشه چندتا قدم به سمت در رفتم و خواستم از کنار آ وفتاده ین یمامان درو باز نکرد نگران شدم که واسش اتفاق دم ید که من

گلوم و   بکیبود که زده بود به س  یچ دونمی برهنه مهربد رو تو بغلش گرفت،نم یصداش کنم که درباشدت بازشد و مامان باپا

خراب و درد پاش خودشو با اون سرعت    یه ی بااون روح م یترحم که مادر طفلک ا ی یبود،دلسوز ذوق   دونمی کرد،نمی ت خفم مداش 

 باور رسوند دم در..... رقابلیغ
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- چشم مامان به لوازم مهربد افتاد،باعجب مهربد رو کنارزدو گفت یوقت  ی ول  کردنیم   هی جفتشون فقط گر اولش

 !!!!!!ه؟؟؟ی چ نایصدف!!!!؟؟؟؟؟؟مادر ا

 !!!!!!شه؟؟؟ ی.....باورتون ممونهیم شمونیپ شهیهم یبرا  گهیمهربده......مهربد د یهالوازم و خرت و پرت  نا یا-گفتم بالبخند 

 فقط خنده بودو خنده.....  دفعه ن یا ی فقط تو سکوت نگام کرد،دوباره مهربد رو تو بغلش گرفت،ول هیچندثان

و بعدشم رفتن تو   اط یرفتن تو ح الیخی منتظرم تا کمکم کنن،ب  لهیخرواروس  ه یرفت من با ادشونیذوق کردن،اصال   یکل بعداز

 بودم........... ج یهو نجایخونه،منم که ا

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وچهارمستیب_قسمت#

 اول_پارت#

  کردمی نگاه م لون یدست به کمرم زدم وبه اون همه ساک وجعبه و نا  عیو ضا ی کار ماما ن و مهربد وا رفته بودم،عصبان نیازا که من

 خدا..... یهارفت،حق هم داشتن بنده  ادشونیازذوق شمارو  هاچاره یب  کنم،اون ی من کمکتون م نی نگران نباش -گفت رضایکه عل

تخت و   ه یبه فکر  د یتا بعدا و سرفرصت جابجاشون کنم،با  میتو خونه و بعدش تو اتاقم گذاشت  میرو برد هاله یاون تمام وس  باکمک

بودومنم   کیو واسه خواب هم تخت خودم کوچ  شد یتو کمدش مرتب م  د یکمد واسه مهربد باشم آخه اون همه خرت و پرت با  هی

 سختم بود ازش بخوامشون. پدرش مونده بود  ش یمهربد پ یهاله یاز مهرداد تمام وس  ییچون بعداز جدا

بره شرکت و   د یباما خورد و رفت و در جواب اصرار مامان واسه ناهار گفت که با ییچا ه یتعارف مامان موند و  ی بعداز کل رضایعل

 مهربد.  ینیریش  یگذاشت پا  شویوبازم مارو شرمنده کردو کرا  میتشکر کرد ی ماهم کل

 .م ی چرت کوتاه بزن ه یبه اتاق من تا  می استراحت رفت یو منو مهربدبرا م یرفت ما ناهارمون رو خورد  رضایعل نکهیا بعداز

حرف زدن   ی کل د،بعدازیکشی کردنش نقشه م ریکالس بودو از اومدن مهربد خبر نداشت و مهربدم داشت واسه غافلگ   د یمروار

 . کردمی تخت و کمد فکر م د یو خر ون یدکوراس  ر ییو داشتم به تغ  گرفتی خوابم نم جانیمن از ذوق و ه ی خوابش برد،ول

بود زنگ خورد،سر مهربد که رو دستام بود رو   ی رو پاتخت م یکردن مهربد رو داشتم که گوش  داریعصر شده بود و من قصد ب گهید

 داشت!!!!!؟؟؟؟   کارمیچ ی عنیمهرداد افتاده،تعجب کردم ،  یشماره دمیبرداشتم که د  مویشدم ،گوش  زیخم یبالشت گذاشتم ون ی رو
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 بله؟؟ -جواب دادم  بااسترس 

 سالم -مهرداد

 سالم -

 ن؟؟یاخونه -مهرداد

 آره،چطور؟؟؟ -

 . ارمیمهربد رو که جامونده بود دارم م یهاله یدم درتون هستم،وس   گهیساعت د م یتا ن- مهرداد

 برداشته بود؟؟؟!!!!!  هاشوله یکه تمام وس  گفت؟مهربد ی داشت راستشو م یعنیرو قطع کرد.......  یگوش  عیسر

گذاشته بودم اونم مثل من   ان یبه کلم زده بود و چون مامان و درحر الیجور فکروخ ،هزارم یحون به سر شده بود اد یتا اون ب  گهید

جواب داد و درو   ع یزده شد،مامان سر فونی که زنگ آ  میوتو فکر بود م یرفتی استرس به جونش افتاده بود،جفتمون تو اتاق راه م

تا آخر بازه   اطیدر ح  مید یکه د م یرفت اطیمانتو و شال برداشتم و خودمو مرتب کردم و با مامان تو ح  هی مهرداد باز کرد،منم  یبرا

 . اطمونیتو ح  ادیتا ب کنهی م  شییو راهنما  دهیوانت فرمون م  هی و مهرداد داره به 

سالم و   ی معمول  یلیکه متوجه ما شد به سمتمون اومد و خ  م،مهردادیانداخت گهینگاه به همد  هی نگاه به وانت و  هی مامان  منو

 مهربد کجاست؟- که گفت م یکرد یاحوالپرس 

 ؟ یدار  شیخوابه،چطور مگه کار-

مامان و مهرانه داشت خاک   شیبعد رفتنش پ مینداشت ازینه،بزار بخوابه تخت و کمدش و آوردم،آخه تو خونه بهش ن-مهرداد

،درضمن تختش واسش   ی ا خودش استفاده کنه چون هم عاشق کمدشه وهم دوباره واسش نخرت  ارمیب  دمیخورد،بهتردی م

 باشه  دم،مبارکش یواسش خر  گه ید ی کیشده بود  کیکوچ

  یرفت تا بار وانت روخال  یعذرخواه هی تشکر کرد،مهرداد هم با  ی مامان کل  یکارش تو شوک بودم و الل شده بودم ول نیازا که من

 کنن

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وچهارمستیب_قسمت#
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 دوم_پارت#

تو اتاقم مرتب    هاروله یشد،مهراد ازما اجازه خواست تا اون دوتا مرد وس  یسفارش و تذکر توسط مهراد باروانت خال  یکل بعداز

شد،البته بانظارت   ده یوکمد توسط اون مردها تواتاقم چ م،تخت یکارها روانجام بده قبول کرد ن ینبود ا یکس  گهیکنن،ماهم چون د

 کامل مهرداد. 

 .د یذوق کرد وهورا کش  یتخت نو و کمدش کل دن یبود و با د دارشدهیاونا مهربدهم ب  یباسروصدا

  هی اد بعداز برگشتن به اتاقم متوجه شدم مهرد م،من یتموم شدن کار،اون مردها رفتن و منو مامان تا دم در بدرقشون کرد بعداز

مهربد رو مخاطب   دمیباحسرت نگاه کردنش رو د  یبزرگ منو مهربد زل زده که اصا متوجه حضورم نشده،وقت  ی به تابلو یجور

نگاهشو از   ی کردم،وقتی نگاهش م یچشم ریز  زدمیکه با مهربد حرف م دم،همونطور یکش رون یقرار دادم و اونو از حال و هواش ب

  یموندن ازمون خداحافظ  تیتواون وضع یکم  دتمون،بعدازیزل زده بود که انگار چندساله ند  به من و مهربد  ی جور هی تابلو گرفت 

 گفتم و اون رفت.   یرلبیه ممنون زی من فقط  یتشکر کردول  ی کل م،مادرم یکردوهرسه نفرمون تا دم در بدرقش کرد

و هم    میداشت  جانی ه یلیتا مون هم خ م،هرسه ی و تختشومرتب کرد  مید یهاشو تو کمد چ لهیمهربد و مامان تمام وس  منو

 کرده بود.  ر ییتغ  مونیروح

تا   د ی.مهربد بعدحموم رفت تو اتاق مروارمیتموم شدن کارمون مامان رفت سراغ شام و منو مهربد جداجدا دوش گرفت بعداز

 کنه و منم رفتم کمک مامان.  زش یسوپرا

در   دتویکه کل  می و سرگرم بود  میبود حرف زد رکرده ییتغ  نقدریدفعه ا  هی دو اخالقش که مهردا یدرمورد کارها  کمی منومامان

به هم   یبه سمت اتاقش رفت،منو مامان نگاه م یاومد،مستق د یباریازش م ی که خستگ  د یسالم مروار یصدا دوبعدش یچرخ

کر   غشیاالنه که با ج دونستمی رفتم آخه م که گوشامو گ دراتاقش اومد من  زشدنبا یصدا نکهیم،بعدازاید یو نرم،نرم خند  میانداخت

 بشم.

 .اومد ی م  غش یغ،جیج ی گوشامو نگهداشته بودم بازم صدا کهن یحدسم درست بود با وجودا واقعا

و خبراز   شناختمیخوب م داد،هردوشونو ی م شون یسکوت خبراز گر نی وا ومد یصداشون نم گه یم،دی به سمت اتاقش رفت بامامان

  ن یجفتشون چهارزانو رو زم دمیم،دید یبه دراتاق رس  ینفسشون بهم بنده،وقت  دونستمی بهم داشتم و م شون یو دلبستگ  یوابستگ 

کردن    هیگر  نیدرح د یومروار  زدنیمادروبچه تو بغل هم زار م ه ی کنن،مثلی م  هی دارن گر گستوینشستن و سرشون تو بغل همد 

بهمون انداختن و من به   یمتوجه حضورمون شدن نگاه  یرفت،وقت ی دقش مص کردوقربونی تمام سروصورت مهربد رو غرق بوسه م

بود ومهربدپشت سراون مثل   سرم کارم ازجاش بلندشد،خودم جلو و اون پشت  نیا دم،با یرو کش د یمروار  یسمتشون رفتم و دستاه

به تخت وکمد مهربد افتاد اول مثل   د ی نگاه مروار یوقت م یوارد اتاقم شد   یو به اتاق خودم بردمشون،وقت  دمشون یکشی م دکی
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  -،آب دهنشو قورت دادو گفت  م یخند یم م یمادار  د ید یها و بعدش ما انداخت،وقت  لهیمجسمه نگاه ماتش روبه وس 

 مونه؟؟؟ یم شمونی مهربد پ گه ید ی عنی!!!!!ارمیتوروخدا.......دارم شاخ در م ستمیصدف!!!!؟؟؟؟بگوکه خواب ن

دوقدم فاصله روپر کردو   نیکنترلشو نداشت و باسرعت ا گه یکارم د ن یمثبت تکون دادم،باا ی م سرمو به معننگاش کرد  بالبخند 

کنترل   چکدومیه گه یپشت سرم،د واریحرکتش رو نداشتم،تعادلم رو ازدست دادم و خوردم به د نیبغلم،منم که اصال انتظار ا د یپر

  نیا لی خودمم دل  ؟بخدایاچیازذوق بود دونمیدست خودمون نبود،نم  م،حالمونیزدی م ار و توبغل هم ز میاشکامون رو نداشت

 کنارمون باشه.   یخوشحال ن یتا باشه،واسه مهربدش ذوق کنه وتوا خواستی مهربونمو م  یدلم بابا  دونستم،فقط یاشکهارو نم

 کنه؟ی م  هی ق خوب مگه گراتفا  نیآدم واسه ا هاوونه یآخه د-و گفتم   دمیازخودم جدا کردم،به هردوشون خند  هردوشونو 

 ن؟ یکن یم هی پس شماخودت چرا گر-گفت  کردی همونطور که اشکاشو پاک م  مهربد 

 دلم   زیاشک شوق عز-و گفتم دم یکش لپشو

 واسه تو اشک شوقه واسه ما نه؟؟ - دستشوبه کمرش زد و گفت  د یمروار

 باهاشون بحث نکردم و به سمت آشپزخونه رفتم  گهید

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وچهارمستیب_قسمت#

 سوم_پارت#

و   کنه،ازصورتیم  زیآشپزخونه نشسته و با دستمال داره صورتشو تم یروصندل امچاره یمادر ب دمی وارد آشپزخونه شدم د ی وقت

بسه مامان  -و ستامو روشونه هاش گذاشتم و گفتم  ستادمیکرده،پشت سرش ا  هی گر ی لیقرمزو پف کردش معلوم بودخ یچشما

 .میخوشحال باش  د یماست و مرد خونمونه،با مال مهربد تا آخرعمر   گهیهاااا؟؟؟دشه یحالتون بدم

  یخوشحالم فقط...فقط جا یلیخوبه و من خ یلیخ ن یآره....آره ا-دورگه گفت  یاز سرگرفت و باصدا شو یحرفم دوباره گر نیباا

 ....  نهیروزهامونو بب نیکه ا  هی خال یلیخ امرزتیخداب یبابا

دلمو   یرفتم تا حساب ییآوردم و به سمت دسشو ی کیهاش بودفشارکوچمنم کنترل اشکامو نداشتم،با دستام که روشونه   گهید

بود،درسته موقع مرگش هنوز مهربد   یبابام خال یواقعا جا ختمیو تا جا داشتم اشک ر ستادم یا ییسنگ روشو یکنم.جلو یخال
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دق   هایناراحت  نیو آخرشم هم خورد ی غصه م ی لیکرده بود و بابام خ تیمهرداد واسه گرفتنش شکا ی ول  کردی م  یبامن زندگ

 مرگش کرد. 

رفتم و نشستم،واسه عوض شدن حال و    ون یز یتلو ی جلو یهابه سمت مبل  می رون،مستقی شستن دست و صورتم اومدم ب بعداز

 . لمیفی آ یهوام زدم شبکه 

 . قبولونهی رو به زور به مهربد م یز یچ هی داره  د یمروار دادی نشون م ن یوا رفتی داشت باال م ی لیسروصداشون خ گهید

قضاوت به ما پناه آوردن   ی که هردوتاشون برا  می شروع به خوردن کرد ییاومدو دوتا ییچا ینیس   ه ی مامان با   قهیچنددق بعداز

که   یدخالت کنم و با چشمک دم یکنه منم الزم د  هی کم مونده بود گر آوردوی داشت کم م  د یمروار یهایی زور گو ی،مهربد که جلو 

 چطوره مهربد؟؟؟ مامان جون بگه.... ی اصال هرچ-ساکت باشه گفت د یبا د ی که فهم اد،اونم یب تاه زدم بهش فهموندم که کو د یبه مروار

 بگم؟؟؟  د یمن با ویچی چ-که هنوز خوب متوجه ماجرا نشده بود گفت مامان

عروسکهات توچشم   یه ی و بعق هانیکمد تا ماش  ی رو م یها روبزارعروسک گنده  گمیمن م-دادن ماجرا  حیشروع کرد توض د یمروار

 نه.... گه یآقا مهربد م  یباشن ،ول

 مامان جون؟؟   ی گ یم ی خب،توچ-به مهربد انداخت و گفت  ینگاه مامان

 بهتره....  ی نجوریهمشون باشن تو کمد ا گم ی من...من م-گفت کردی من م من  تیموقع عصبان  شهیکه طبق معمول هم  اون

زار  هم توکمد مرتب ب هی بعق یکن  زونیهاشو آواز عروسک  یو بعض  یبردار خچه ی چطوره چندتا م-به من کردو گفت ینگاه مامان

 ن،چطوره؟ ییپا هان یو ماش  هاک یباال کوچ یها طبقه بزرگ 

نظر  رفت روهوا و من الل شدم و دهنم روبستم و از گفتن حرفم صرفه  غشونیبزنم اون دوتا ج یدهنم روباز کنم و حرف  تامن

 کردم. 

پاره چندتا عروسک متوسط   ش یو چکش برداشتم و با کمک اون دوتا آت خچه ی رفتم و م نتیشدم و به سمت کاب الیخ ی روب ییچا

 کارهارو به خودشون سپردم.  یه یو بعق  می کرد زونیاتاق آو وار یرو به د

بعداز شام هم مامان نزاشت   مید یشامو چ ز یکه داد تشکر کردم و باهم م ی عال شنهادیسمت آشپزخونه رفتم و ازمامان بخاطر پ به

 . میبه رختخواب رفت  م یو مستق  می هارو بشورظرف

 خوابشون برد.  کردنیپچ محرف که پچ  ی به زور خودشو تو تخت مهربد جا کردو بعداز کل د یمروار

 . دمیخواب دهیکه هالک بودم سرم به بالشت نرس   منم
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 گرفتم و رفتم.  ی نیریجعبه ش   ه یکردن مهربد حاضرش کردم و به مدرسه بردمش،تورا آموزشگاه  دار یبعداز ب فرداصبح

 با اون درد پاش. د یزحمت آوردن مهربد از مدرسه روهم کش چارهیروب چندبار باخونه تماس گرفتم و مامان بغ تا

 .  کردمیمدرسشو عوض م ای کردم ی به حال رفت و آمدش م یفکر  هی د یبا

خودمو به خونه رسوندم آخه بااومدن مهربد   ع یسر ی تاکس ه یو عصرهم با  دمیبه کارام رس  یخاص ی شوق و خوشحال هی عصربا  تا

 . رفتمی زودتر م فشیواسه کمک کردن تو تکال د ینبود و با  ی رواده یوقت پ  گهید

 گرفتم و رفتم.  ی نیریجعبه ش  ه ی ،سرکوچه یشدن ازتاکس ادهیپ بعداز

اومده باشه؟؟!!!!نکنه   تونهیم  یک  یعن ی -جفت کفش مردونه شدم،تعجب کردم،باخودم گفتم هی شدم،متوجه  اطیوارد ح  نکهیا بعداز

.....اصال فکرشم  نجایا اد یب یابهانه  هی االن با اومدن مهربد هرروز به  خواد ی شدم و گفتم البد م یفکرم عصبان نیمهرداد باشه،ازا

 شو بخوام...... ن بود که اگه واقعا مهرداد باشه عذریا کرد،قصدم ی م میعصبان

قرار داره به سمتشون رفتم و سالم کردم،مهربد با    زیدسته گل هم روم  هی شدم که  رضایوارد حال شدم متوجه عل  نکهیبعداز ا

 وخودشو تو بغلم انداخت.......  د یدو دنمید

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وپنجستیب_قسمت#

 اول_پارت#

به جمعمون   شه یهم ی مهربد برا  کهنیهم بابت ا  رضایکردم رو مبل نشستم،عل ی سالم و احوالپرس   رضایبامامان و عل نکهیا بعداز

 کارم کردم.   نیازش بابت زحماتش تشکر کنم و ا دمیگفت و من الزم د ک یاضافه شده بود تبر

  د یشبه و با فی گفت که ش  م یاصرار کرد یپاشد که بره و منو مامان هم هرچ  رضایزده شد عل یمعمول یهاکه گذشت و حرف  کمی

 و اون رفت.  م یاصرار نکرد گه یبره سرکار،د

 .نیو بب   ایبود که ب ی امتیروزهاآموزشگاه ق نی بود،ا ده یاز راه رس  د یو شب ع گذشتی پشت سرهم م روزا

مهربدهم بهشون اضافه   یکارها  دویخر ،امسالیر یچه گردگ دو یبود،چه خر چاره یها هم مثل هرسال گردن مامان بزحمت  یهمه

 راه رو نره....  همهن یمامان ا گه یبود که واسه رفت و امد د سیکه تونستم انجام بدم گرفتن سرو  ی شده بود،من فقط تنها کار
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ذوق و   ه یامسال  ی بودول یآخر اسفند آموزش رو کنسل کردم و فقط کار مشتر  یمه یکالفم کرده بود و ن د یشب ع یسفارشها

کوچه و   یکار و دوخت ودوز رفت و آمدو سروصدا شتراز یداشتم و اونم وجود مهربد بعداز چندسال درکنارمون بود.ب یشوق خاص

و آمد که سرسام آور    د،رفتیبریامان آدم رو م شیشلوغ شهربود شلوغ  یمنطقه  ه یام کرده بود چون آموزشگاه هم تو بازار کالفه 

تماس  رضایشبا با عل شتریب اومد،البته ی شلوغ نم یمنطقه   نیاصال توا یآخه تاکس   کردمی بود ومن هرشب با آژانس رفت و آمد م 

 ....نداختمیو اونو تو زحمت م   گرفتمی م

 نود انجام دادم......  یقه ی دادم و خودم کارهام همه رو دق ل یها رو تحوروز تمام سفارش  نیآخر  گهید

حرکات و    نوازیداشت و من ا یایما خود مهربد حال وصف ناشدن شترازیداشت و ب یاگه ید  یحال و هوا ه ی ل یتحو امسال،سال

و منو   کرد یم  طنت یامسال فقط ش  نداختیراه م ه ی که برخالف چندسال گذشته که فقط اشک وگر د یدم،مرواریفهمی استرسش م

 ....میکارها.......بگذر  نیا دهیتو بع  سنبه  ی که ازدختر میزد یبه جونش غر م یمامان ه

 ..... میمون پرداختقبل  یازنو شد و همه به کارها یبدر دوباره روزاز نو،روز  زده یس  بعداز

ازش   یم،هرچینیبب یروحضور  گهیبامن تماس گرفت و ازمن خواست تا همد   رضایروز عل هی که  گذشتی بدر م زده یاز س  دوهفته 

 ....شهی نم ی پشت گوش  م یو حرف بزن نمتونیبب د یبا-مالقات روخواستم درجوابم گفت  ن یا لیدل

و مطمئنا    دونستی م و یهمه چ میاون درموردمنو زندگ گه یکردم،د  الیمعمول استرس گرفتم و باخودم هزار جور فکروخ طبق

که مثل برق ازمغزم   گه ید د ی.....وهزارتا شاسهیوباشه و بخواد خاطراتم رو بن سندهیواقعا نو  د یسرگذشتمو بدونه!!!!!شا خواستینم

 . کردنی عبور م

اصرار داشت توهمون   ی لیرفتم،اون خ  رضایاسترس به محل قرارم با عل ی کردم و با کل یغروب زودتراز زهره خداحافظ باالخره

نگران بودم و دلشوره امانم   یلیشاپ،خ ی کاف  هی من قبول نکردم،اما بازم قرارمون افتاد تو یول  م ینیروبب گهیسفره خونه همد 

 .شستنیبود،انگارتو دلم رخت م ده یروبر

 . امیگفتم نه خودم م م یدنبالم و باهم بر ادیازم خواست ب یرضاهرچیعل

دنج   یگوشه   هی  دم یخوب چرخوندم که د شدم نگامو شاپی وارد کاف یبه محل قرار،وقت دمیساعت شش عصرشده بود که رس  گهید

 . ستیعالم ن نیتودستشه و بهش زل زده و اصال توا وانی ل ه یو خلوت تنها نشسته و 

که متوجه حضورم شدوبه رسم ادب ازجاش بلندشدوباهم سالم و   دمیروعقب کش ینشستن صندل یبه سمتش رفتم و برا  آروم 

 .... یواومد  یبفرما....ممنون که قبول کرد -بودم اشاره کردوگفت  دهیقب کشکه خودم ع  یای به صندل م،بادستش یکرد یاحوالپرس 

   کنمی ممنون.....خواهش م-



 مگه من دل ندارم

131 
 

دوباره   رضایقهوه و عل ه یهمونجا بود اومد،سفارش گرفت و رفت،من  یپسرجوون که از کارکنا  ه یکه توسکوت گذشت  یبعدازکم

 سفارش داد .  کیقهوه و ک

که نظرش   شد ی م لیداشت تبد  نیق یشکم به  گه یکنه،دیو اون پا م پانیکه داره ا  هیمهم  یمسئله  دونستمی م،میسکوت بود هردوتو

 ..... هیقطع  د یرومروار 

  دمید،دیبارینفرو مشوش کنه که نتونه حرف بزنه و دستپاچه بودن ازسروروش م  هی  نقد یا تونستیجزء عشق م  یز یچه چ آخه

 قرارو بدونم؟؟؟  ن یا لیدل  شه یم-سرحرف و باز کردم و گفتم  شهیز نمتا شبم دهنش با م یبر شیپ نطور یاگه هم

  یمجبور بودم و کس  ی سخته .......شرمنده مزاحمتون شدم ول ی لیبهتون بگم....آخه خ یچجور  دونمیراستش.......راستش نم-رضایعل

 دمیمشکلم بهترازشما ند  نیا ی روبرا

 و دستپاچه کرده؟؟  ج یگ نقد یکه شمارو ا ه یمگه چه کار-

@romaneshirin 

 

 ندارم_دل_من_مگه#

 وپنجمستیب_قسمت#

 دوم_پارت#

 سخته...  ی لیسخته بخدا، گفتنش واسم خ ی لیکه نه، خ  کمیکم،یواال  دونم ی هست...اه،نم یعنی...ستین یکارخاص-رضایعل

کالمش پاره نشه و بتوونه راحت تمرکز کنه و حرف بزنه    یدادم حرف نزنم تارشته   حیطرز حرف زدنش استرس گرفتم وترج نیازا

 یعذرخواه  ه ی با  دویچ ز یم ی ساکت شد،پسره با وسواس تمام قهوه هارو رو رضایمونو آورده بودوعلشاپ قهوه  ی گارسون کاف ی ول

 رفت.

استرس   نقدری که شما واسه گفتنش ا ه یاحرفیمگه چه کار-قهوه زل زد وساکت شدکه من حرفشوادامه دادم  وانی دوباره به ل رضایعل

 حرکات و حرفاتون دلشوره گرفتم.  ن یازا ن،منمیوسردرگم نیدار

 ... ستی،الزم به استرس ن ره یچرا دلشوره؟خ-رضایعل

لبم کش اومد   یگوشه  ی فکرم کم نیمدت،ازا نیوانظرداره وحدسم درست بود ت  د یمطمئن شدم که رومروار گهیحرفش د نیباا

  الشیشدم،انگار سبک شده بود وخ رضاهمیرنگ نگاه عل رکردنییلبخندم متوجه تغ نیرنگ نشست رولبم،بعدازالبخندکم  ه یو
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برادر و دوتا   هی پور هستم پسراول خانواده  یکاظم رضایبگم براتون،من عل لازاون او-وادامه داد د ی کش  قینفس عم ه یراحت که 

و به قول دوستام  کنم ی م ی ومن با پدرو مادرم زندگ ه یخواهر بعداز خودم دارم،خواهرام ازدواج کردن و برادرم خدمت سرباز

  یی ه خدابند  ه یوقته نظرم عوض شده،  یلیخ  یوقته، وقت ازدواجم گذشته،اولش اصال توفکر ازدواج نبودم ول  یل یشدم و خ رپسریپ

 بهش بگم.  یحرف دلم رو چجور  دونم ی نم ی دختر ول نی و شب وروزم شده ا  رکردهیگ   ششینظرمو گرفته و دلم پ

 دهیباشه که شما پسند  دازخداش یبا نی اریرو ب ی اسم هردختر دمیقول م  نویوا کنم ی نم یکوتاه  اد یازدستم برب ی من هرکمک-

 . شهیم دایزمونه همه مثل شما کم پ نیو توا  نیکم ندار یچ ی ه تیو انسان یین،ازآقایباش 

 ازدواج مخالفن،مشکلم فقط اونا هستن.  نیبا ا ن؟خانوادمی کنی واقعا کمکم م-حرفام توچشمام زل زدوگفت نیبعدازا

 داره؟ یدختر مشکل  ه؟مگهیواسه مخالفت چ لشونیچرا؟دل-

روقبول   شونل یخانوادم مهم نباشه ها؟نه ،من دل ل یدل  نکهیا ست،نهیمهم ن لشون یمسخره که اصال واسه من دال ل یدل  هی-رضایعل

که شب و روزم و خواب و خوراکم شده اون   شه یاونها خودم و دلم هستم که آرامش ندارم،باورتون م ل یتراز دلندارم،مهم

 که عاشقشم ازدواج کنم. با اون  خوامی وم  زنم ی م دشونویق  هکنم وگرن  یراض  د یدختر؟خانوادم روهم با

دخترو به   ه ی نیخوای م  یعن ی-نسبت بهش شک کردم که درجوابش گفتم دم ینداشتم و به عقا یار حس خوب حرفش انگ  نیازا

 ... نی شما عاقل کردمی فکر م ن؟منیدلشون رو بشکن  ادیدلتون م  ن؟چطور یبد  حیترج نیخانوادتون که از وجودشون هست

  یکه دوسش ندارم زندگ   یعمر با کس هیایروکه دوسش دارم روبخورم؟ ی عمر حسرت کس هی ؟یخب خودم چ-رضایعل

خانوادش روراست بودو   کرد،بای شوهرشما اگه ازاول اشتباه نم یتون روندارم ول ناراحت کردن  ای نیمن اصال قصدتوه  د یکنم؟ببخش

 ن،درسته؟ یاالن خوشبخت بود  دادشماهمی نم ی بخاطر مسائل ساده شما و خانوادتون رو باز

اون همسر   یخودمو جا تونستمی بودم و م ده یرو چش کردی م  ینیبش یقبول داشتم چون خودم اونچه که اون داشت پ فشوحر

دخترهم از احساسات شما خبرداره   نیا- و گفتم دادم یرو نم شیبه خودم حق دخالت تو زندگ ی ده سال بعدش بزارم ،ول یاجبار

 دونه؟یومشکل خانوادتون رو م

  دتایاز قبل ع یروحشم خبرنداره،گفتم اول با خانوادم سنگامو وابکنم بعدمسئله روبا اون مطرح کنم ،ول  چاره ینه اصال،اون ب -رضایعل

من انتخابم رو کردم   یکنن،ول ی خاب مدارن واسم دخترانت  یاالن که باخانوادم حرف زدم اونا شروع کردن به مخالفت کردن و ه 

دختر   نیا خوامی وجه نم  چیدارم وبه ه  یی فکرا ه یکو گوش شنوا،حاال   یدختر مردم بردارن ول  زسردست ا  گمی،هربارم بهشون م

 رواز دست بدم. 

  یفکر  هی  د یبااول ازدواج چقد مشکالت داره و  نیباشه هم د یاز حرفاش دلشوره گرفتم که اگه دختر مورد نظرش مروار که من

من درس عبرت گرفته بودواشتباه   یاز زندگ دادم،اون یحق م رضایبه عل شتر یدادم سکوت کنم چون ب ح یترج ی واسش بکنم ول
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روقبول داشتم و همچنان به حرفاش   نیروبدبخت کنه،من ا گه یصدف د  هی خواستی کارش قرار داده بودونم  یمهرداد رو سرلوحه 

 . دادمیگوش م

رو درک   رمشیبه زور بگ  ندهیکه من قراره درآ یحال دختر  نیتونیوم ن یقرار گرفت  یکی یچه یقبال باز ه؟شماینظرشما چ-رضایعل

 من کارم اشتباست؟ ای،آن یکن

دخالت کردن و    کمیباشن،راستش  دداشتهیبا یاقانع کننده   لیهم حتما دل دونم،اونا ی خانوادتونو نم ل یحرفاتون درسته،من دل-

 سخته واسم. نظر دادن 

 همشونو تو عمل انجام شده قرار بدم.  خوامی دارم،م یفکر بهتر   هی من   یول-رضایعل

 مثل مهرداد؟ -

اشتباه   ی ول  کنمی من فقط اشتباه اول اونو تکرارم  یکرد،ول یوجاخال  سهیکارش وا  یاون نتونست رو  ی آره مثل مهرداد،ول-رضایعل

 ....میخوری بخرمش و فردا بندازمش دور،اونام خدا دارن و چوبشونو م  که امروز ست یدومش رونه هرگز،دختر مردم عروسک ن

چوب خدا صدا نداره مهرداد،من،خانوادم،آبرو و غرورم  -حرف خودم تودادگاه افتادم که به مهرداد گفتم ن یادآخریحرفش  نیباا

 ره یسخت گ ی ول رهیخدا درگ ی خواهر دار م،توهم یشما شد  یچه یباز

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وپنجمستیب_قسمت#

 سوم_پارت#

که جلوم تکون داده شد به    یو تو گذشته فرو رفته بودم که با دست  کردمی که به مهرداد زده بودم رو مرور م یی حرفا داشتم

 باشه؟!  یمنف دجوابشین،شایحق با شماست،حاال بهتره باخود دختر هم حرفاتون رو بزن-گفتم  رضایبرگشتم و روبه عل تم یموقع

دست    تونمی تا جوابش مثبت بشه،آخه نم  امیو م  رمیم نقدریباشه ا ی ف نکرده جوابش من ییاگه خدا ی ن،ولیگی راست م-رضایعل

 شم یم وونه یبشم بخدا دارم د الش یخ یکه ب  ستیخودم ن 

  نیدل پدرومادرتونو بشکن نکه یدخترارزش ا  نیا ایآ ن یخودتون بگ  شین،پیبگم بهتون،فقط خوب فکراتونو بکن ی چ دونمینم-

 اون باشما موافقه؟  نیخانوادتون رو بزن د یق نی بخاطرش بخوا نکهیا ایداره؟
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 رو داره...  ی زیبااون ارزش هرچ یپس داده ،زندگ  شمیمن فکرامو کردم و اون دختر امتحان خودشو خوب پ-رضایعل

 بهتون بکنم؟  تونم ی م یبود؟من چه کمک یمالقاتتون بامن چ  لیها دلحرف  نیخب،باا-

  ی لیکه واسم خ گرفت ی فنجون جلوش دوخت،فقط کنار لبشو با دندونش گاز مپر عرق شد و چشماشو به   شیشون یسوالم روپ نیباا

 مضطرب بود؟   نقد یچراا دونم ی جالب بود،نم

 االن وقت زنگ زدن بود؟ -گفت رلبیزنگ خورد،ز  ش یپا و اون پا کردو خواست دهنشو باز کنه و حرف بزنه که گوش  نیا کمی

- نداد،اون نگران شد و گفت یکه بود خبر خوب ی هرکس ی ولپشت خط بود  یک  دونم ی روبرداشت و تماس رو وصل کرد،نم شیگوش 

 ...؟یچرا؟....کجا بود؟.....توکجابود 

 ........... -پشت خط  طرف

 . دمیببرش منم رس  رسونم،تو ی باشه زود خودمو م-رضایعل

  برنش یها دارن مزنگ زدن که مادرم حالش بدشده و بچه   نه ن،ازخویمنو ببخش د یبا-قطع تماس روبه من گفت بعداز

 حرفامون بمونه واسه بعد. یزود برم،ادامه  د یبا مارستان،منمیب

 نباشه وهرچه زودتر خوب بشن.  یای مشکل جد  دوارم یام-

 مد. او نیبه طرف ماش  زیبعداز حساب کردن م رضایم،علیرفت ی وبه طرف در خروج میبلندشد  هامونی از روصندل باهم

 نیریبگ  ی تاکس رسونم،بعدش ی شمارو م یی جا هی تا -و به سمت خونه برم که اجازه نداد و گفت  رم یبگ  ی تاکس خواستمی م من

 برم بهتره...   یبا تاکس شه،منیم  رتونید-

  یگوشه ترمز کردوباکل   هی م،یزده نشد،هردوتو فکر بود ی حرف م،اصالیشد   نشیاصرارش منو مانع از رفتن کردو باهم سوار ماش  بازم

 گرفتم و به سمت خونه راه افتادم.  ی تاکس ه یرفت،منم بعدازرفتنش  یعذر خواه

عوض کردم و به سمت آشپزخونه رفتم که طبق معمول مامان مشغول   یدست لباس خونگ  ه یرفتن به خونه لباسمو با  بعداز

فکرکردوازم    کمیاولش  شهیحال مادرش بدشده،مامان هم مثل هم نکهیواسش گفتم وا رضایعلشام بود،از امروزو قرارم با یه یته

پسرمجرد   هی زن مطلقه بودم و اون  ه ی کردم،چونی حال مادرم رودرک م نیا منباهاش نزارم،  یوجه قرار چیبه ه  گهیخواست د

شو عنوان  جلوخواسته اد یمرد و مردونه ب د ی باشه با د یقول مامان اگه نظرش رو مروارنداشت،به  یاصال صورت خوش  یوازنظراجتماع

 ...ستین های موش و گربه باز نیالزم به ا گه یکنه د

 که داشت کمکش کردم.  ی چک کردم و تو مشکالت هاشوف یحرف زدن بامامان به سراغ مهربد رفتم و تکال بعداز
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رو خواست و باهاش تماس گرفت تا حال مادرشو   رضایعل یشام مامان ازم شماره م،بعداز یوردهم شام خ  د یاومدن مروار بعد 

 کردم...  یشدم و خداحافظ ایبپرسه،بعداز صحبت مامان،منم کوتاه حال مادرشو جو

  ن یبودم چون اازش نبود،منم سرگرم آموزشگاه و کارم  ی شده بود و خبر  بیگذشته بود و بازم اون غ  رضایاز قرار منو عل یچندروز

 . ربودمی درگ شترازقبل یبودومن ب کی روزها امتحان کارآموزام نزد

  م یگوش  ی خونه رو یشماره  یزنگ خورد،وقت  م یعصرقصدرفتن به خونه روداشتم و هنوز مانتوم روتنم نکرده بودم که گوش  هروزی

  ی مامان تو گوش   یگرفته  ی تماسو وصل کردم که صدا  عی واسش سرراه بخرم،سر  خوادیم یزیافتادباخودم گفتم حتما مهربدچ

 ه؟ ینجور یتعجب کردم چرا مامان صداش ا یلی.خد یچیپ

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وششمستیب_قسمت#

 اول_پارت#

ازفکرم  مامان منو ی کردم که صدا الیباخودم هزارتا فکروخ ه یدرعرض چندصدم ثان  د یمامان به گوشم رس  یگرفته  یصدا ی وقت

 الو،صدف؟؟ -د یکش رون یب

 ن؟ یسالم مامان،خوب-

 ؟ یایم  یسالم مادر،ک-مامان

 افتاده؟  یچطورمگه،اتفاق -

 ایزودترب  م ینه مادر مهمون دار-مامان

 گرفتس؟  ه؟شماچراصداتون یمهمون ک-

 یفهمی خودت م ایتوفقط زودترب-مامان

   افتمی باشه دارم راه م -

 مواظب باش خداحافظ -مامان
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 باشه خداحافظ -

چطور   دمینفهم گه یپشت تلفن بگه،د تونه ی افتاده که نم  ی اتفاق هی  یعنی  نیحرف زدن مامان بدجور فکرمو مشغول کرده بود ا طرز

 به خونه رسوندم. ع یدربست خودمو سر ی تاکس هی وراه افتادم بعداز گرفتن  دمیلباس پوش 

روبه   اطیکردم و طول ح  ادیفکرم رو مشغول کرد،سرعتم روز شتر یها بود بکه روپله  یااون دوجفت کفش زنونه  اط یبه ح باورودم

تموم   یاسترس لعنت نیا نکه یو هم ا ارمیزودتراز ماجرا سردرب  خواستمیم دم،هم یرس  ی کردم وبه در ورود ی چندتا قدم بزرگ ط

 بشه.

به سمت مهمونا رفتم،مامان که   آرومی ول  میوارد سالن شدم مستق نکه یا شد،بعدازیم شتر یوهرلحظه اضطرابم ب د یلرزی و دلم م  دست

حال خرابشو بروز نده اما من خوب   ن یا کردی م  یسع ی لیخ یبود ول یبود به طرفم اومد،نگران و عصبان ده یدرو شن یصدا

که مامان   ه یهستن و ماجراچ یک نای چشم و ابرو ازش خ استم تا بهم بگه ا یاشاره  باسالم کردن به مامان  دم،بعدازیفهمی م

ها مادرو  خانم  نیدخترم صدف،وا-همسن خودم بوداشاره کردوگفت  یکیسن مامان و اون هم  شی کیها که بادست به اون خانم

 هستن.  رضایخواهر آقا عل

 نقدری پس چرا مامان ا دهیمروار ی گه خواستگاربود؟ا یچ نجایحرفش شدم همونجا خشکم زد،کارشون ا نیمات ا که من

افتادم   رضایحرف عل ادیفکر نیاومده باشن،باا یکه واسه خواستگار ادینم  شونی توهم رفته و عصبان یافه یناراحته؟اوناهم اصال به ق

 بودم. دهیجو خراب رو هم فهم ن یا لیدل ن،پسخانوادم مخالف ازدواجم هست گفتی که م

  یها ولحرف  نیو ا یی و خوش آمدگو یشون دست دادم و سالم و احوالپرس محترمانه و مودب به طرفشون رفتم و باجفت  یلیخ

 جوابمو دادن.  ی سرد عاد یلیاونا خ

ها اومدن و  خانم نیصدف جان،ا-بود یسکته خال ه ی  یواقعا جا گهیقبل برگشت که باحرف مامان د ینشستن باز جو به سرد  بعداز

 ارن. باتو کارد

 بامن؟چرامن؟؟ -قرار دادم و گفتم  نمیس  یمتعجبم و به مامان انداختم و دستم و به حالت اشاره رو قفسه  نگاه

 ... یازخودشون بشنو دونم،بهتره ی نم-مامان

 درسته؟   یشناس یپسر منو م-دلش پره و اعصابش داغونه گفت یلی که معلوم بود خ  رضایعل مادر

 ه؟ ی اومدنمون چ نجایا لی دل ید یحتما تااالن فهم-ادامه داد دمینم ی جواب د ید  یحاج و واج سوالش بودم،وقت من
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واسه ازدواجش،البته زن گرفتنش روکه خ دمون ازخدامون   ده یماروتحت فشار قرار م  یلیاالن خ دتای ازقبل ع یعنیه،یمدت رضایعل

به   ی وجه راض  چیبه ه ست،ما یتن ما ن یکه اون انتخاب کرده ومارو واسه وصلتش تحت فشار گذاشته،وصله   یاون دختر  ی بود ول

 . می ستیازدواج ن نیا

  نیوا  هیچ  ه یسکوت کردم و اجازه دادم تا تمام و کمال حرفاشو بزنه بلکه منم بفهمم قض  اوردمیاصال ازحرفاش سردر نم که من

 به من داره.  ی ها چه ربطبحث

به خودت خبر   رضایعل یواقعا تو از عشق و عالقه  ی عنی!؟یخبری که انگار عالم ب  ی کنینگام م  یجور  هی -رضایعل مادر

تا حرف اول و آخرم   نجایجهنم کرده؟من اومدم ا مونوی االن چندوقته بخاطرتو حواب و خوراک نداره و زندگ ی ؟خبرندتریندار

پنبه   نیازدواج کنه،ا نیبچه هم دار هیو ازقضا ن یهست وهیزن ب ه یپسرم با شما که  زارم یهم نم رمیروبهتون بزنم و برم،من اگه بم

  یکیکارت،بروبا ی دختر،دست ازسرش بردار وبرو پ  ستیدهنت ن یاندازه  یلقمه  م،پسرمن یبش یکه ما راض ن یاریروازتوگوشتون درب

خودتون   ن یب یبه فاصله  نیراه بنداز ی عشق و عاشق نکهیباهم بخوره ازدواج کن،چراقبل ا طتون یدت که شرامثل خو 

محترمانه و با احترام باهاتون حرف زدم   یل یخ رم،امروز یبگ  وه یپسراول منه وتا االن مجرد نمونده که واسش زن ب  ن،اونیفکرنکرد

 ...ن یو بب ایکه ب  ندازمی راه م یزی آبرور  کی هاه یدرو همسا  یتون جلوتوکوچه   امیداستان ادامه داره  م  نیا نمیاگه بب ی ول

  د، یبر م،خودش یبزن  یو حرف   می مادرم لب از لب باز کن ا یو پشت سرهم گفت و اجازه نداد من  تی هارو با عصبانحرف  نیا تمام

 انصاف بزار منم ازخودم دفاع کنم. یدوخت و تنم کرد،آخه ب

سوال و تعجب رها کردن و رفتن،من اصال مغزم قفل کرده بود و کار   ایدن  هی ش،مادرو دخترماروتو تموم شدن حرفا بعداز

و بعدش به   شونیخال ی به جا کمیبسته شدن در خونه اومد اول  یصدا  نکهیشک بزرگ بهم وارد شده بودبعداز ا هی  کرد،واقعاینم

اونا  -گفتم اومد ی که به زور ازته گلوم در م   ی فی ضع یختم و باصدااندا ودیسرخ شده  ی تو ناراح تیمادرم که صورتش از زور عصبان

 مامان؟!  نیکنی گفتن؟بامن بودن؟شما که باور نم یچ

من باور  -که لب و چونش داشت گفت یهاش سرخوردن با لرزش رو گونه  زم یمادر عز یهاغلطتون چشم  یدهایحرفم مروار  نیا با

 ... ترسمی جمع کردم م گر یکه با خون ج یی از آبرو ؟منیمردم چ  کنم،اماینم
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 !رضا؟یبهتراز خود عل یدنبال جواب بودم و چه کس دنیچرخیکه تو مغزم م  ییهاهنگ،هنگ بودم واسه تمام سوال  که من

کردم روش لمس کردم و تماس گرفته   داش یپ یدنبال اسمش گشتم ،وقت  ن یمخاطب ستیتو دستم گرفتم تول  مویفکرم گوش  نیباا

 بله؟سالم -پخش شد  یشدبعدازچندتا بوق صداش توگوش 

 ن؟ یایتوک پا تا خونمون ب  هی  شهیسالم،م-

 افتاده؟  یشده،اتفاق یچرا مگه چ-رضایعل

 پشت تلفن بگم..  شه ینم نیایشما لطفا زودترب-

ادامه دادن نداشتم،رومبل باهمون   ییقطع شد آخه اصال توانا ی قطع شد،ازخدام بود که گوش  ی تموم نشده بود که گوش  هنوزحرفم 

  یوعاشق کرد،عشقی م  تروونه یو منو د شد یمادرش کلمه به کلمه و حرف به حرف توسرم اکو م یهاحرف دم،تمام یهادراز کشلباس 

  یای و عاشق رضاعشقیمنو عل  ن یب کننی واقعا اونا فکرم یعنیبود؟ ی واقعا چ نه ک ی زیآبرور خواستیم نکه یا ل ی؟دلیچ

  ی تو کاف یهانبودم؟حرف  انیکه من خودم درجر  ی اونا گفته باشه درصورت ش یچطور تونسته از منو خواستنم پ رضایهست؟عل

 شاپ پس همش در مورد من بود؟ 

نشون از تب   نیشده بودوا حسی نبود و معلوم نبود کجا رفته بود،تمام جونم کرخت و ب هم  کرد،مامانی اصال مغزم کار نم گهید

زنگ   یچقدرتو اون حس وحال خراب موندم که صدا دونم ی بودنم،نم ض یبندش چندروز مرو پشت  دادیکه توراه بود م یعصب

به سمت   رضایمادرم که واسه باز کردن در رفت،بعداز باز کردن در مادرم و عل ی پا یو پشت سرشم صدا د یچیتو خونه پ فون یآ

سالم   هیداشتم،ی بود وبه زور خودمو نگه م  لوشده یبه حال اولم برگشتم که انگار تنم صد ک ده یها اومدن،منم از حالت دراز کشمبل

 که ...   نیبامن داشت یکار- رضا گفتیشدن که عل رهیمن خ،هردوشون به  رضایساده کردم بعداز نشستن مامان و عل

خواهش کنم   شه ی....ممید یزدن که ما اصال نفهم ییهاحرف  هی بودن، نجایمادرو خواهرتون ا-حرفش تموم بشه که گفتم  نزاشتم

 ه؟ یماجرا چ نیشما بگ 

 گفتن؟ یم ینجا؟چیما..مادرم وخواهرم ا-رنگش کامال مشخص بود با تته پته گفت دنیکه پر رضایعل

 شیها پحرف  ن یکارم اشتباه بود که ا یکجا  ه؟من یها چحرف  نیا نیشما بگ  کنمیدر مورد من و شما...خواهش م ییهاحرف  هی-

 اومده؟ 

نکردن رو خوب   ی خصلت خانوادم بود،مادرم صبرو استقامت و پدرم زبون دراز نینبودم،ا دادیو دادو ب  یاهل پرخاشگر اصال

  یاحترامی ب  تیمابود با نها یجا ی وگرنه هرکس  می رام باخواهرومادرش برخورد کردبا احت نمیهم یداده بودن،برا ادمون ی

راه   یزیو ابرور  م یکن ی ادبی ب میتونستی م داد،ماهم ی نم رضایبه عل یدفاع   ایگونه بحث  چ یه یواالنم اجازه  رونیب نداختشونی م

 . میها روتو خانوادمون نداشتخصلت  نیو ما ا  کنهیخودش برخورد م تیبسته به شخص  ی بازم هرکس یول  میبنداز
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حدس بزنم وبابت   تونمیم ی بهتون گفته ول های مادرم چ دونم یمن شرمندم،نم-نداره گفت دهیفا  یپنهون کار گه ید  د یکه د رضایعل

  ن،راستشویقرار ندار  یداستان چیه انیکه شما در جر   دوننی مارو،اونا نم نیببخش خوامی و ازتون م خوامی هاش معذرت م حرف

که من تازه وارد اون    یزمان شیدوسال پ ی کیبه  گرده ی برم هی قض نیست،ایماه دوماه ن ک یروز دو روز و  کیداستان   نیبخوا

واسم    کمیآژانس شدم اولش  یمتوجه رفت و آمد شما به ساختمون باال ستادمیای اونجاها م  یکاری تو اوقات ب  یآژانس شدم،وقت 

شما تواون آموزشگاه   دمیوجوکردم و فهمشما پرس  رد درمو  خوردهیها حواسم به شما بود،از همکار یبعدها همه  ی ول  نیجالب بود

جالب بود،اولش باخودم گفتم حتما شما   ی لیبرام خ نیو ا دونستینم شتر یدرموردشما ب چکس یوه ن یو دوخت و دوز دار سیتدر

و شب و   مترشد روزبه روز مشتاق گهین،دیاون آموزشگاه هست یئول اصلشما مس دم یکه بعدا فهم ن یکنی کار م نجایو ا ن یمجرد

بازم دهن باز   یبردم شمارو ول سیسرو یبشم،البته چندبار کیبهتون نزد تونستمی نم ی روز حواسم همه جوره بهتون بود ول

موضوع روسربسته به   نین،ایدادیتا خونه و فقط آهنگ گوش م نی رفتی م اده یآخه هرشب پ نییتنها ی لیخ دونستمی نکردم،م 

 نزدم  ی حرف تون یاصل تیازهو یخانوادم گفتم ول
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و   دمیربد رو دبار مه نیاول یاون روز برا  ی زدم،وقتینم ی من همچنان حرف یول  کردن ی م یلحظه شمار  دنتونیواسه د  خانوادم

قول معروف  بشم آخه به  تونالیخی ب شهی هم یموقع برگشت به خونه به خودم قول دادم برا نیساله دار۷،۸پسر هیشما  دمیفهم

و تا   ی فرداش بامن تماس گرفت  یوقت ی دم،ولیترس ی م  یل یکنم و خ ینیبشیامروز رو پ تونستمی راحت م ی لیوخ م یهم نبود یلقمه 

  گه یعاشقتون شدم،د شیاز پ شیو ب رمیبگ  ده ینتونستم حال دلم رو ناد گه یو د ن ینظرم روجلب کرد رونیغروب باهاتون اومدم ب

  ه یکه   شد،درستهیثابت م  شتربهمیب تونی و پاک تتوخانوادتون باشم و روز بخ روز نجاب شتریبعداز اون روز قسمت شدتا من ب

  ن یوا امیکوتاه ب تونم ی رقمه نم چیفقط مهم دلمه که ه ستیمهم ن  تیموقع نیبرام اصال ا یهست ول  مون ن یاختالف بزرگ ب

در واقع   یعنیازتون بگذرم   تونم ی من نم ی که خانوادم مخالفن ول ست،درستهیها که مجردو مطلقه و فالن اصال واسم مهم نحرف

  یکار  چیخواستم از ه نیا ی که عاشقشم شروع کنم و برا ی باعشق و عالقه و اون موی زندگ  خوادیاز دلم و خواستش بگذرم ودلم م

هاروبهتون گفته بودم،اونا اگه من واسشون مهم  حرف  نیشاپ هم یخانوادم روبزنم،اون روز تو کاف د ی شده اگه ق ی ام،حتیکوتاه نم

وفقط به فکر   ستم یمن واسشون معم ن صورتن یرایدرغ شنیو واسم ارزش قاعل م زارنیم ام هستم به خواستم احتر

دلمو    یول کنمی نم ی احترام ی ارزش ندارن،بهشون ب یز یآخر واسم پش  ینه یشون و حرف مردم هستن که دوتا گزخودشون،مقام 

 . زارمی نم رپایهم ز
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 شدو سکوت مطلق ....  کیلحظه واسم تار ه ی  ایو من دن  زدی بند حرف م  ه یهمچنان  اون

 ....رضایماجرا از زبان عل یادامه #

سکوت و صبرشون   یبپا کرده و واقعا شرمنده  ی زیحدس بزنم که چه آبرور تونستم یم  یگفته بودول  یچ قای مادرم دق دونستم ینم

که دوساله شب و روز و خواب و   یشقدادم،ازحرف دلم از ع ح یشمردم و تمام ماجرارو واسشو توض  متیروغن تیبودم،پس موقع 

با حرف   شونت یو شخص شترادب یب خواستمی نم یعن یخونمون افتاده بود بگم ، اوخرتو ن یکه ا ییخوارکم شده،نتونستم از اتفاقا

و سرنوشت هرجوربخواد   ستیدست خودآدم ن  گهید  ی از زندگ ییجا هی  دونن ی بره آخه اونا نم رسوالیز زدن ی که خانوادم م ییها

 . زنهیقم مر

  چیو صدف که اصال ه کرد ی م ه ینامحسوس حواسم بود،مادرش فقط گر زدمیافتاده حرف م نییکه واسشون با سر پا  همونطور

کرده    وونمیوصبرش د  تیمظلوم ن یدخترساکت و خود داد بود،هم نیده،چقدرایداره خوب گوش م یعن ی نینداشت ا یالعملعکس

 . دمید یازش نم یتی عصبان ایعمل اشتباه  چیه مونیی بود ومن در دوران آشنا

اما صدف   زدیکه با تعجب و ترس همراه داشت صدف و صدا م دمیمادرشو شن  یصدا هو یکه  زدم یبندداشتم حرف م هی  نجوریهم

 صدف...صدف؟مادر؟! -دادینم یجواب

چاک   نهیومادرش داره س   ستین ایدن نی داده واصال انگارتوا  هی مبل تک  یسرمو باال آوردم متوجه شدم صدف سرشو به پشت ی وقت

و پر آب   وانیل  ه یوبه آشپزخونه رفتم و  دمی مثل فنرپر ه یبعداز چندثان یدست و پامو گم کردم ول  کمی دختر،اولش   نیواسه ا زنه یم

  زد یکنان و سرو صورت زنان دخترشو صدا م ون یش  اوردو یطاقت ن گه یانگار نه انگار ،مادرش د یروصورتش ول  ختمیکردم وآوردم ور

نگامون کردو به سمتمون   کمی دادیسروصداها مهربد اومد و با صورت پف کرده که خبراز خواب بودنش م نیداد،باایو تکونش م

بد ناراحت بودم آخه همش  ط یشرا نیبخاطرا یلیخ د رک  هی با مادربزرگش زجه زد وگر ستادوهمراه یاومدو کنار مادر بزرگش ا

 اتفاقا. نیما بود ا ر یتقص

که   یو بخاطر مسائل شرع دونستمینم ی زیصدف چ تیبا اورژانس تماس گرفتم،چون از موقع  عی گرفتم و سر  زیموازروم یگوش 

  ن یبهش دست بزنم فقط تا اومدن اورژانس صبر کردم و تو دلم هزار بار به خودم و ا تونستم ینم  کننیم  تشیرعا دونستمیم

 ها فحش دادم. داستان

انتقال داده    مارستانیکه مادرش جواب داد صدف توسط پرسنل اورژانس به ب ییهاسوال  یسر ه یوچک کردن و  ۱۱۵اومدن   بعداز

 خودم بردمشون   نیه ندادم و با ماش شد،اولش مادرش و مهربد خواستن با اونا برن که من اجاز 

@romaneshirin 
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 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وهفتم ستیب_قسمت#

 اول_پارت#

غرور   نکهیا گه یو د  شونیبزنم واسه دلدار ی حرف تونستمی که نم من  یول  ختن یاون مادربزرگ و نوه فقط اشک ر مارستانیب توراه 

خانواده   ه یحال و روز افتاده بود و ن یمن اون دختربه ا  یشدم،بخاطرنادونی کنم و از درون داشتم داغون م  ه یگر  دادیمردونم اجازه نم

 مالیبار احساساتش پا ه یکه   یزن  ه یبشه ،  دهید  د یزن مطلقه نبا ه یگفته که  ایدن  یکجا دن،آخهیکشی عذاب م ی نجوریا

نوشته   ی نجوریشون اکه سرنوشت  خوانی؟مگه اونا خودشون م نه؟چرا ی روز خوش بب گه ید د یشده،غرورش شکسته شده نبا 

ما    یاز جامعه  د یباشه و امثال صدف چرابا شتهراحت دا ی زندگ ه ی د یخانواده شده بود جرا نبا ه ی یچه ی مثل صدف که باز یکیبشه؟

گرفته شده و دلشون    یبار احساسشون به باز ه ی  ستن؟درستهیطرد بشن مگه اونا دل ندارن؟خدا ندارن؟احساس ندارن؟آدم ن

خدا   ستن؟اونامیبند زده بشن و استفاده بشن؟مگه اونا انسان ن د یدور انداخت؟چرانبا د یشکسته هاروبا یمگه همه  ی خوردشده ول

زخم زبون   ش یروآت می مثل زغال بزار د یاوناروبا وفتاده،چرایموضوع هنوزجان نیغلط ما ا خوان،توفرهنگی و رفاه م  ی دارن و راحت

 مردم تاخاکستربشن.

اوناهم   نکه یکردنش رونداشتم مبادا ا  انیکه جرات ب دهیچه فا یکردم ول  یهزاربار تو دلم ازشون عذرخواه مارستانیبه ب دنیرس  تا

ه  ک یباشناخت دبشه،البته ینا ام دم یام نقدری ها شکسته بشه ومن همزده بشه که حرمت یمثل خانوادم نتونن خوددار باشن و حرف 

 . دبودیبع کارازشونن یمن ازشون داشتم ا

کردن و   جی رو پ یپزشک م یاتاق بردن و ت هی صدف و به سمت  م،پرستارهای باهم به سمت اورژانس رفت مارستانیبه ب دنیبعدازرس 

  هی -فتکارشون رو شروع کردن،با مهربد و مادر صدف توراهرو نشسته بودم که پرستاراومد و صدامون زدوگ  ده ینکش هی همه به ثان

  حیدکترها ترج  یکه بهش وارد شده،االنم بهوش اومده ول   هی همش بخاطر شوک نا یوا دهش  یهوش یو بوده که منجربه ب ی تب عصب

 دادن بهش آرامبخش بزنن تا خوب بخوابه وتبش کامال قطع بشه انشاهلل فردا مرخصه .. 

بودم که   هاشونی خوب یشرمنده  ختن،بازمیذوق کردن وتوبغل هم اشک شوق ر ی حرف مهربدو مادر جونش کل نیا دنیباشن

 دم.خدارو شکر کر یمنم تو دلم کل کردن، یم ی و در حقم بزرگوار آوردن ی به روم نم یزیچ

اون اجازه ندادچون صدف خواب   ی و بدونه حرف داشته باشن ول  کی مالقات کوچ ه یصدف از پرستارخواست که  مادر

  نیکه ازپرستار خواهش کنم و با ا دم یبه حالسون سوخت و الزم د یلیراهرو رفتن دلم خ یهایبود،هردوشون پکر به سمت صندل

مالقات بدونه حرف   هی کردم که  ش یخواهش باالخره راض یو با کل  مید یرس  یتارپرس  ستگاهیفکر پشت سرش راه افتادم و باهم به ا

 شرطو شروط قبول کرد.  ی باشه و اونم با کل
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و   ستیدل تو دلش ن دونستم یمهربد انداختم م یغمزده  ینگاه به چهره  هی بودن رفتم  ته ینش یطرفشون که ناراحت رو صندل به

  یازپرستار اجازه-دستشو گرفتم و اونو ازجاش بلندکردم و روبه مادربزرگش گفتم   اره،آرومیخودش نم ی بخاطر مادربزرگش به رو

 خونه.  نشیبری و م  شهیفردا حالش بهتر م  نش،انشاهللینیو بب نیبا مهربد بر ن یایب فتممالقات بدونه حرف و صحبت رو گر هی

وارد اتاق بشم که   خواستمی اتاقش رفتن،آروم درو باز کردن داخل شدن ،پشت سرشون مبه طرف  عی خوشحال شدن و سر یلیخ

 . کردی وعذاب وجدان از وارد شدنم به اتاقش منو منع م   یبازم حس شرمندگ 

اومدن،به طرفشون رفتم   رونیب ه یپف کرده از گر یسرخ و چشما یهردوتاشون با صورت قه ی منتظرشون بودم بعداز چنددق توراهرو 

هم خبراز   د یمروار گه یصدف بود و ازطرف د شیدلش پ  یدوبه شک بود ازطرف کم یشون خواستم تا ببرمشون خونه مادرش واز

  یا  گهید  یانگار راه چاره مونمیم نجایدادم که ا نانیبهش اطم یشد،وقتی نگران م دجامونده بو  هاشونمی ماجرا نداشت و چون گوش 

 هاابون یتو خ کم یکردم  ادشونیجلو خونشون پ  نکه یا م،بعدازی نداشت که موافقت کرد و باهم به طرف خونشون راه افتاد

دم در   نیتو ماش  خورده ی راه افتادم، مارستانیو به طرف ب  اوردیدلم طاقت ن ی ول  امیخواستم برم خونه و صبح ب دم،اولشیچرخ

راه افتادم و رو   مارستانیفکر به سمت راهرو ب ن یا ره،بایتا دلم آروم بگ   نم یتو راهرو بشدادم برم  حینشستم و بازم ترج مارستانیب

 .یاحساس عذاب وجدان و شرمندگ ینشستم تا صبح بشه البته با کل مارستانیسالن ب یصندل

  نیبا ا یشما چه نسبت-د،گفت یکه پرستار به سمت اتاق صدف اومد منو که هنوز اونجا بودم د  شد یروز داشت روشن م بای تقر  گهید

 ن؟ یخانم دار

 ازاقوامشون هستم -

 مارستانیپرسنل ب  فت یش  ض یآخر و تعو ت یزیبشن البته بعداز و صیبهوش اومدن و دکترشون گفتن ترخ  بایتقر شونیا-پرستار

 ن یرو ببر ضتونیو مر  نیو کارهاشون رو انجام بد   نیبر یشما به حسابدار

@romaneshirin 

 

 ندارم _لد_من_مگه_رمان#

 وهفتم ستیب_قسمت#

 دوم_پارت#

 سوال؟  ه یچشم حتما،فقط  -

 د ییبفرما-پرستار



 مگه من دل ندارم

143 
 

 باشه؟  تونه یم  یچ شیاصل ل یدل  یعن یوفته؟یامکانش هست دوباره اتفاق ب نایو ا ی و تب عصب  یهوش یب نیا-

از هرگونه تنش   د یکن ی سخت بهش وارد بشه،سع ی شک عصب هی که  افتهی م  یاتفاق زمان نیا یول  افته ی انشاهلل که نم-پرستار

 و داروهاشم حتما سرموقع استفاده کنه  نیکن  ی ریواسترس وشک جلو گ 

 باشه چشم،بازم ممنون -

که صدف توش بود رفت،بعداز چک کردنش برگشت،موقع   ی نشستم واون به طرف اتاق  یپرستار دوباره روصندل یهاصحبت بعداز

 رفت. یپرستار ستگاهیوتاه کرد ودوباره به سمت امکث ک ه ی د یرفتن روبروم که رس 

بود انداختم،چون   ده یتخت خواب ینگاه به اون که رو  هی ازجام پاشدم و به سمت اتاق صدف رفتم،دروباز کردم و قه ی چند دق بهداز

روشو   ژصدفیق یخوابه خواستم درو ببندم گه باصدا نکهیبا حدس ا یول  دار یب ایخوابه  نم یبب تونستمیروش اون سمت بود نم

 وداخل اتاق شدم.   دمید شویاشک یو چشما س یصورت خ نروشن  م مه یسمت من کرد و تو اتاق ن

 ماجرا از زبان صدف... یادامه #

الکل و دارو و   ی از بو یبازشون کنم ول  تونستمی که اصال نم نیو پلکام سنگ  ودن یچشمام خسته  نقد یا ی بودم ول دار یبود ب یمدت

که واسم افتاده بود رو مرور    یاتفاقات یک یباز نکردم و تو همون تار مارستانم،چشمامویحدس بزنم که تو ب تونستم یآمپول انگار م

 هاش...و حرف  رضایکه بهم زدن ودرآخر عل ی به منو خانوادم،تهمت هاشونی احترام یو ب  هارضا،حرفیکردم،اومدن مادروخواهر عل

که بهم گفته بود درمورد خودم بود؟!که شب و روزش شدم من!خواب و خوراکش   ییهاشاپ اون حرف  ی تو کاف اون روز  پس

مخالفت خانوادش مطلقه بودنمه و وجود مهربد   ل یدل نکه یبزنه؟ وا دشونویکرده و مزخواد ق دایشدم!بخاطرمن باخانوادش مشکل پ

و    ینادون شه؟بخاطر یمحروم م   قشهیکه ال  ییزهایچ یاسته داره از همه که ناخو  ودکرده ب یمهربد،اون چه گناه چاره ی...بزمیعز

که نکردم،تو   تیطالق گرفتم جنا م،منی نیرو نب شیو آسا  یو رنگ راحت م یبکش یبدبخت  نهمهیا د یخانواده ما با هی  یخودخواه

جرمه پس چرا خداوند تو قرانش از   قکه نکردم؟اگه طال  ره ی گناه کب  دمیبودم و پامو پس کش یاضافه و اجبار ی شخص یزندگ

عمر به عنوان   هی تحمل کنم که  تونستم ینداشتم،نم  یاچاره  گه یمن د  ی ول ه یالک ی امروز یهااز طالق یطالق گفته؟درسته بعض 

و واسش    باشه من عاشقش باشم گهی د  یو مال کس ر یبامن قلب و مغزش درگ ی زندگ نیباشم که درع یکس  یسربار تو زندگ

بافته واقعا   گهی د ی کیبا  اهاشویباشم که اون رو کیشر ی اون تو بغل عشقش واقعا واسم سخت بود که آرزوهام و با کس ی بسوزم ول

من و بقول خودش عشق منو   د یق د یبا رضایدم،علیکش  رونیو خودمو ب  دمیبخش ش یرو به لقا شیسخته و عطا ط یشرا نیواسم ا

واسه مهربد   خواستمی گه،مید ی قصد ازدواج ندارم،چه با اون چه با کس گهید  ستم،اصالیدهنش ن   یبزنه چون من لقمه شه یواسه هم

قبل گول خورده بودم    یزدم،دفعه یروبهم م م یکه داشت  ینسب شیآرامش و آسا گهیاشتباه د  ه یبا  د ی روشن بسازم ونبا یانده ی آ هی

 اشتباه نخواهم کرد.  گهیشدم ومطمئنا د  ده یدفوالد آب  گه یاالن د یکل
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حتما  -کردی خانم که آروم باخودش صحبت م هی  یبازشدن در اتاق اومد و پشت بندش صدا یفکرها بودم که صدا  نیهم تو

کرد،کدوم قوم و   ی اگه شوهرش بود چرا خودشو اقوامش معرف خوره یو تکون نم   نجایدوست پسرشه که ازسرشب بست نشسته ا

 که خوابه؟  کنه یوقت شب خودشوعالف م ن یتا ا یشیخو

ورق   یبزنم،اصال چشمامو باز نکردم که پرستار بعداز نوشتن که ازصدا  ییهاحدس  ه ی تونستم ی م یبود ول   یمنظورش ک دونمینم

کار اشتباهش  ن یروازا رضای عل یفکر بودم که چجور ن یشغول شدم،توارفت و من بازم به فکر کردن م زدمیزدن کاغذ حدس م

  د یعاشقمه با ی نجوریهست ا ی کیسوخت که حاال که  ی لیدلم واسه خودم خ  شییخدا یمنصرف کنم،آخه من کجا و اون کجا؟ول 

دتر مجرد بودم    هی خراب کرد وگرنه االن اگه  شیکنم تو دلم به مهرداد لعنت گفتم که سرنوشتم و بخاطر لجباز  یازش دور 

کرد سرنوشت   شد ی،خب چه م تمجواب مثبت بدم آخه دروغ چرا بهترازاون سراغ نداش  رضایراحت و ساده به عل یل یخ تونستمیم

 ندارم. رفتنش یجز پذ  یامن اول تا آخرش تلخ بودو منم چاره 

کردو   ک یت ی آروم   یلیخ یکه در اتاق باصدا ختم یصورتم اشک ر  یکه خوردم به پهنا ییهاکه کردم و حسرت  ییفکرها  درکنار

 بازشد.....

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وهفتم ستیب_قسمت#

 سوم_پارت#

دراتاق نشون از بسته   ــژیق  یصدا یکه روم مخالف دراتاق بود تکون نخوردم بعداز مکث کوتاهباز شدن در اومد من  یصدا ی وقت

 یکه چشمام تو چشما زده یکه پشت در بوده و پرستارم در موردش حرف م  هی ک نم یه رومو برگردوندم تا ببک  دادیشدنش م

 قفل شد ... رضایعل

که مطلقه بودن و بچه داشتنم واسش مهم   نقدریپسر عاشقم بود؟ا نیواقعا ا ایاصال انگار زمان متوقف شده بود،آ  هیچندثان

افسوس که   یباشه،ول   یمرد واقع ه ی نکه یبه جز ا خواستم یم ی زمان زجرآوره؟من از خدا چ نقد یها اوقت یچرا؟چرا بعض  اینبود؟خدا

 واسه من ممنوعه.....  ی آب پاک هست ول

  یسرها ستاد،بایسرش دروبست و اومد کنار تختم ا درو کامل باز کردو وارد اتاق شد،پشت رضایزل زدن به هم عل هیچندثان بعداز

آروم دادم که   یلیکنه،جوابشو خ یعذر خواه خوادی مادرش م یهاکه بخاطر حرف دمیکارش فهم  ن یافتاده سالم کرد،ازا نییپا
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فکر کردن   دن یمنو که د یاصرار و پافشار نهمه یبهتون زده من شرمندم،آخه اونا ا ادرمکه م ییهاها و تهمت بابت حرف -گفت

 .....یکنم از شما و مادرتون بازم کمه ول  ی هم معذرت خواه یو اشن اجبار ازطرف شماست،هرچ  نیهست انیشمادر جر

که   ییهاتمام حرف یول -کنار تخت رو جلو آوردو روش نشست و گفت  ی شد که صندل تری جد  یلیانگارخ د یحرفش رس  ینجا یا به

و حرف دلم بود،کار به مخالفت خانوادم ندارم اونا فکرو    تیتو خونتون و جلو مادرتون گفتم همش واقع  یشاپ زدم و هرچ یتو کاف

خودم   یو عقل یو چه احساس  ی و قانون یاز همه لحاظ چه شرع تونمیمن خودم عاقلم و بالغ و م  یخودشون رو دارن ول  یده یعق

 فتم. جوانب رودر نظر گر یروهم بگم که همه   نیو ا  رمیبگ  میتصم

بود   یهرچ  یبود ول  یچه حس دونمی داد،نمیته دلمو قلقلک م یزی چ هی و دروغ چرا  دادم یفقط به حرفاش گوش م توسکوت

  نیا-هاشو زد و ساکت شد من گفتم حرف  نکهیبعداز ا نیبخاطر هم زاشتمیو احساسمو کنار م  گرفتمی م م یتصم دعاقالنهیبا

  میتونی نم چوقتیمنو شما اشتباست ماه ن،ازدواج یگوش کن  خوب همشون حرف شماست،پس حرف منو هم  نیکه زد ییهاحرف

 هامون ومهربد.،نه تنها بخاطر مجرد بودن شما و مطلقه بودن من بلکه مخالفت خانواده  م یکن  یباهم زندگ

 که بفهمه مادرمنم مخالفه.  دمیخودمو وسط کش یخانواده  یپا عمدا

ها مجبورن باما  مهم هستن خانواده   نهیسه گز ن یه؟اینظر خودتون ،قلبتون و عقلتون چ-سپر کردو گفت  هاشونه یاز قبل س  پرروتر 

 نظر کنم. مکث کردو ادامه داد(وشما صرف ی ازدواج و......)کم نیازا تونمی چون من نم کنم ی من اونارو مجبورشون م ی عنی ان یراه ب

 ؟؟  گفت؟قلبمی م  یبود؟عقلم چ ی چ حرفش واقعا شوکه شدم،واقعا نظرخودم نیازا

  الیخیب د ینداره وشما با یمون باهم همخون  تیموقع م یکن  یباهم زندگ  م یتونی نم ه،مایمنم جوابم منف-فکر کنم گفتم  نکهیا بدونه

 . نیازدواج بش نیا

  ی حت گهیشد که ازجاش پاشد و د ی که واسم ستبرش کرده بود خال یانه یاون س  د،انگاریحرفم برق چشماش پر نیگفتن ا بعداز

 بستن دراومد.  یفقط صدا  دمیرفتنش روخوب ند  گه یرو تار کرده بود د دم یکه اشک د نزد و به سمت در رفت،من  ی کلمه حرف  هی

خط   قم یرو تمام عال د یاکردم،چرا ب  هی گر ی ها یدروبست بغضم شکست پاهامو تو بغلم جمع کردم و به حال زارم ها  نکهیا بعداز

اون   دازیبا گرانیحرف د م،بخاطر یکه ماها دار ه یفرهنگ غلط  ستم،چهیممنوعه بکشم،چرا؟مگه من دل ندارم؟احساس ندارم؟آدم ن 

که ته دلمو قلقلک   ی که اون حس دمیرس   جه ینت  نیکه کردم به ا ییفکرها  نیباا میبکشهستن دست  نیکه برامون بهتر ییزایچ

 تو نطفه خفه شده . نجا یکنه و هم دایحس دوست داشتن بود که من نزاشتم پرورش پ دادیم

فقط با   د یشوهر مرده با ایزن مطلقه  ه ی ی ول   رهیدختر مجرد بگ  تونه یزن مرده م ا یمرد مطلقه  ه یکه   نه یما ا تیفکر اکثر  متاسفانه

  ه ی شه یحرف و تهمت و افترا رو تحمل کنه و م ایدن ه ید یاون  زن با افتهی اتفاق ب  فکر ن یهم سطح خودش ازدواج کنه ،اگه خالف ا

 زن ....... 
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  دمینشدم و هنوزدلم گرفته تو تخت دراز کش ی خال دمید  یکردم،وقت   هی بلندتراز حدمعمولم گر کمیکنترل صدامو نداشتم و   گهید

 . ختمیاشک ر صدای سرم آوردم و ب ی ومالفه رو تا رو

 نیحرف زدن چندنفرو احساس کردم ،کنجکاوازا یخوابم برده بود که انگارصدا ه یساعت چندبود و من توحال گر دونم ینم

که   شونیکی زنن،ی و دارن حرف م ستادنیچندتا پرستارباال سرم ا  دم یآوردم که د  رونیسروصدا چشمامو باز کردم و سرمواز مالفه ب

 .  م یریگی م ل یمونو تحو فتی ش  می دار رمنده م؟ش یکرد  دارتیااا....ب-تربود گفت جوون  کمی

 گفتن و رفتن  میماریاز من و عالئم و ب کم ینگاش کردم که  یرنگ کم  بالبخند 

#romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وچهارمیس _قسمت#

 دوم_پارت#

مامان هم   نیب  ن یم،ایخونه بازار بود ی لوازم ضرور د یخر ی و ما هرروز عصر باهم برا گذشتی م رضایاز عقد منو عل یادوهفته   بایتقر

کردن   لیروز عصرکه بعداز تعط هی دونفره آماده بود،  یخونمون واسه زندگ بایکردو تقر ه یبود ته ره یآشپزخونه و غ ز یخورد ر یهرچ

- کرد که من واقعا خوشحال شدم اون گفت  شنهادیپ هی  رضایعل میرفتی و باهم به سمت خونه م  دنبالم اومد  رضایآموزشگاه عل

 ؟ یسفر مشهد رفتن چطور  ه یبا م یسه نفرمونو شروع کن یزندگ  می خوایصدف،حاال که ما خونمون آمادست و م

  ی بهارهم وقت خوب ی که وقت امتحانات کار آموزام نبود آخرا دم،خودم یسفرو سنج  نیحرفش تو فکر رفتم و اول جوانب ا نیباا من

 ؟؟ یفقط...فقط مهربد چ-گفتم   رضایبود که روبه عل ی مشکل ه یوسط   نیا ی بود ول  یسفر بود چون هوا عال یبرا

 م یببر د ینداره؟اونم با یمهربد چ-رضایعل

 ؟االن فصل امتحان آخرسالشه......  ی آخه امتحاناتش چ-

 .ها؟؟ می ریبعد امتحانات اون م ستین یخب مشکل-دوباره گفت هیتو فکر بود،بعد چندثان  یعنی  نیحرفم ساکت شد و ا نیباا رضایعل

 تا تابستون.  ست یوقت ن  گهی....دشهیبعدامتحانات مهربد امتحان کار آموزام شروع م-

 . می ری....انشااهلل اگه قسمت باشه مدهیراهکار خوب م هی  شهیاون هم میبزار ونی خونه بامامان در م میخب بر-رضایعل
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امام رضا)ع(کرده بود   ارتیز ی دلم هوا  ی لی،منکه خ  میسفر بود  نیجور کردن ا ی راه برا ه یتا خونه هردو تو سکوت دنبال    گهید

به   ارتیز نی مشترکمون با ا  یشروع زندگ  نکهیو ا  کردمیم ی لحظه شمار شیمرمر اط ینشستن تو صحن و سراش و اون ح یوبرا

 بود.  ی خوشبخت ی من برا ی قلب  تقاداع نیو ا شد ینگاه آقا امام رضا متبرک م

سفرشو واسه    شنهادیپ رضایکه عل  میبود  ییو مشغول خوردن چا م یلباس کرد ض یتعو شه یبه خونه طبق معمول هم دنیرس  بعداز

از   یجانیشور و ه چیانداخته بود اصال هبود، مهربد که فکر امتخانات استرس به جونش   هی حرف از طرف بعق ه یهمه گفت و منتظر 

من   شیو مهربد پ  نیچطور شما دوتا بر -گفت هی تو فکر رفت و بعداز چند ثان رضایخودش نشون نداد و مامان هم با حرف عل

 بمونه؟ها؟ 

 .میندازی مسافرت داره اگه الزم باشه بخاطر امتحاناتش سفرمونو عقب م هی به  از ی،مهربد هم مثل ما ن شهینه مامان،نم-رضایعل

 آموزشگاست..... یهاآخه بعدش امتحان بچه -

- به من انداخت و گفت  یاره یحرفم نگاه خ نیباا رضایخودم سوخت،عل  ی گفتم که خودم دلم برا تی با مظلوم نقدریجمله رو ا نیا

 ارت؟یز ی بر خواد ی م ی لیدلت خ

 ... ادیجور در نم جورهچیشانس ما ه یول  کشه یامام رضا پر م ارتیدلم واسه ز-

 دارم.   شنهادیپ ه یمن -گفت کرد یکه تو سکوت نگامون م  مامان

انشاهلل تابستون سه نفره   ن یزودتر برگرد ن یمسافرت و بدونه مهربد بر نیشما ا-که گفت میبه دهن مامان شد  رهیخ هردومون

 چطوره؟؟  نیبر

بعد باهم   یمامان جون بمونم و دفعه  شیپ  تونمیمن م-که مهربد هم گفت  میبه مهربد انداخت یبه هم و بعد نگاه ینگاه هردومون

 .میبر

که    میشد و دور هم مشغول خوردن شام بود ده یشام چ ز یکه اومد م د ینبود و همچنان تو فکر بود،مروار یراض ادیز رضایعل انگار

که مهرداد پشت    دادیم ن یهاش نشون ازاخنده  یصدا ه یبعداز دوثان د یسمت تلفن دوتلفن خونه زنگ خورد و مهربد به  یگوش 

  م یبه سمت مهربد رفت هی سر ذوق آورده،اول من و پشت سرم بعق نهمهیکه اونو ا  گهیبهش م یاخوشحال کننده زیخطه و داره چ

  رنیواسش جشن بگ  خوانیآورده و م ایسولماز جون بچشو به دن -تلفن رو قطع کردو گفت یصحبت و خدا حافظ ی که بعداز کم

 بابا مهرداد زنگ زده و خواسته واسه آخر هفته برم اونجا.......

با  رضای عل ه یبعداز چندثان ی حرف زدن رو نداشتم،ول یاکلمه  هییپشتم نشست و توانا ی با گفتن اسم مهرداد عرق سرد انگار

 ؟ یآج  ای یداداش دار شد   یخب،نگفت-مهربد زانو زدو گفت یرفت و بصورت چهرزانو جلو  خوشحال جلو
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 . ترکمیم  یشکل خودمه....دارم از خوشحال یکی گهی داداش...داداش بابام م-مهربد 

سربه سرش گذاشت و ازش خواست که    یذوق بچم کور نشه کل   نکهی به خودش دادو واسه ا جانیه  یهم مثل مهربد کل رضایعل

و   دنیبااونا خند  کم ی د یتنش کنه و زود برگرده،مامان و مروار یرون یشلوار ب هی بخرن،مهربد هم رفت تا  ینی ریاز سر کوچه ش برن 

که حالمو متوجه شد به طرفم اومدو روبروم    رضایچرا پکر شدم،عل دونم ینم یول سط و  نیغذا رفتن و من موندم ا زی به سمت م

  ی منتظر نبود ؟مگه یکنیذوق کرد و تو مثل چوب خشک نگاش م نهمهیا ؟بچه یشد  ی نجوریچرا ا هو یچته صدف؟-گفت ستادویا

 اد؟ یب ایروز بچشون به دن ه یکه 

 .چم شد  هوی دونم ینم یول  ستن یاون و زن و بچش واسم مهم ن گهید د،اصالیچم شد ببخش دونمینم-

 نزن تو ذوق بچه .  م،خواهشایمنو مهربد برگشت ن یجمع کن زو یو م  نیتا شما شام بخور-رضایعل

 باشه،حواسم هست....-

برگشتن اونا   م،بعداز یتازه بخور ینیریدم کردم که باش  ییچا ه ی جمع شدو  زی،م میشد  الیخی شامو ب  رضایرفتن مهربد و عل بعداز

  رضایکردن ،من بازم از عل طنت یش  یکل  د یو مروار رضایوبازم مهربدو عل  می جشن گرفت هی و تنقالت بقول مهربد  ی نیریش  یباکل

 جو خوب ممنون بودم......  نیبخاطر ا

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وچهارمیس _قسمت#

 سوم_پارت#

پدرش بمونه   ش یپدرش رفت وقرارشدکه پنجشنبه رو پ شیشد،مهربدواسه آخرهفته پ دهیسفر مشهد چ یآخر هفته برنامه  واسه

 . میکه زود برگرد  میسفروسه روزش کرد  نیبود اماده بشه،ماهم ا کشنبهیامتحانش که  نیو جمعه رو برگرده خونه و واسه اول 

  مید یشب بود که رس  یآخرا  میرفت،بعداز برگشتنش ما راه افتاد  دنشون یبه خانوادش زنگ زد و به د رضایحرکتمون عل روز

پنهونش کنم و   تونستم یخوشحال بودم که نم نقدرینبودا ی وصف حالم گفتن  م،واقعایگرفت تیهتل خوب سوئ ه ی مشهدالرضا و تو

کردن واقعا هالکش کرده   ی تنها رانندگ د،دست یباریم  ازسروصورتشیخستگ  ی لیرضا خیاماعل دمیپری م  نییها باال و پاعلنامثل بچه 

درست    ارت،حدسمیز  میتا اون استراحت کنه و صبح بر  دمیاما بهترد کردم ی م یطاقتی ب ارتیواسه ز   یلیخ نکه یبود،باوجودا

  دمیاز خواب پر یزنگ گوش  یشد و منم که خسته بودم زود خوابم برد.صبح باصدا هوش یب دهیسرش به بالشت نرس  رضایبودوعل
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که گفت پدرش صبح زود   دمیبا مامان حال مهربد روهم پرس  ی چاق سالمت ی خونمون افتاده بعداز کل یشماره دم یکه د

ظهر بود و ما همچنان خواب ۱۱چشمم به ساعت افتادازتعجب شاخ در آوردم ساعت یبردتش،بعداز قطع تماس مامان وقت

ظهر شده تعجب کردو   د یفهم ی ا زدم اونم مثل من وقترو صد  رضایدست و صورتم و شستم و لباسمو عوض کردم،عل  عی م،سریبود

 ..... میرفت  ارتیهتل به ز ی آماده شد،بعداز خوردن صبحانه تو الب ارتیسه سوته واسه صبحانه و ز

خوندن،تا   ارتنامهیو نماز و دعا و ز ارتیز ر یدل س  ه ی و غرق بوسه کردم،بعداز  حش یآقا گرفته تا خود مقبره و ضر یو سرا  ازصحن

تا تونستم دعا کردم و از خدا خواستم  میبود واسه خوشبخت  یی و دلمو سبک کردم،واقعا چه حال و هوا ختم یبخواد اشک ر دلتون 

خوشبخت کنه و کمکم کنه تا بتوونم دل   رضاینبوده حداقل منو در کنار مهربدو عل اهاش ب یاگه قسمت من مهرداد و زندگ 

 تو ذهنم نبود که از آقا نخوام .  یزی چ گهیوان عروسشون قبول کنن.خالصه دومنو به عن ارمیدست برو به  رضایعل یخانواده 

هم   رضایعل دم یرفتم که د ی منتظرم بود افتادم و به طرف در ورود  رونیکه ب ی اون بدبخت اد یکردم تازه   یخوب خودمو خال ی وقت

کردو باهم    یمعرف دش یبهش منو به دوستان جد  دن یرس  زنه،بعدازی ننشسته و داره باچندتا مرد همسن خودش حرف م  کاریب

نگام   یذوق  هی با  رضایوحال و هواش گفتم وعل ارت یبرگشت همش از ز م،توراهی و به طرف هتل رفت م یکرد یازشون خداحافظ

 .میتو واسه استراحت رف   می خورد رون یروهم ب کرد،ناهارمون ی م

  ی خداحافظ یسرجاش بود،روز آخرهم برا  ارت یو هرشب ز م یهم کرد د ی خر ی م،کلیاز مشهد نبود که نرفته باش  ییسه روز جا نیتوا

 . میو به سمت خونه راه افتاد  میخدمت آقا رفت 

که   یو خودشون فرمودن که کس نه یزتری پابوس آقا رفتم قسمش دادم به جون جوادش که واسش عز یوقت ی خداحافظ یلحظه 

مادرو   نیدلشون نسبت به من نرم بشه و ب  رضایعل یاز در خونم که خانواده  گردهی برنم یمنو به جون جوادم قسم بده دست خال

مشهد مشکلمون حل بشه و من با   م یایبعد که قراربود ب یا سرخواستم که ت نن،ازآقابخاطر من نباشه و منو قبولم ک  ی بچه ناراحت

 . ششونیکه کردم برگردم پ ینذر

تا عصر استراحت   ومدخونه،یمهربدهم مدرسه بود و ظهر م   میروبرو شد  د یو با استقبال مامان و مروار  مید یرس  کشنبه یروز  صبح

خبر   یبودم که باخوشحال نیمن منتظرا گشتیانوادش برمخ شیکه از پ  یخانوادش رفت،هرزمان دنی دوباره به د رضایو عل م یکرد

کرد اونا   شد ی چه م شد،امایحالم گرفته م  گردهیاون خودش پکربرم دمی د یم یو وقت   ارهیب  مواس  ننیمنو بب خوان یخانوادش م نکهیا

 عنوان عروس قبولم نداشتن.منو به 

  می شب حرف از رفتن فردا زد ی م،وقتینفرمون اماده شد سه  ی زندگ یو زود تموم شد و ما برا  د یطول نکش اد یمهربد ز امتحانات

  یبدترشدم اما مامان زود به خودش اومد و مارو باحرفاش آروم کرد و برا  دنشونیخراب شدو من باد د یعلنا حال مامان و مروار

 گذاشت......  مونیدگزن یما سه نفر دعا بدرقه  یخوشبخت

@romaneshirin 
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 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وپنجمیس _قسمت#

 اول_پارت#

از اتاق خودم فقط   مون،منیبه جمع کردن لباسها و لوازم شخص میو شروع کرد م یاز خواب،صبحانه خورد دارشدنیبعداز ب صبح

  میکردی جمع م  یهرچ د یو خرت و پرت داشت که منو مامان و مروار زی چ ی مهربد کل  یجمع کردم ول د یجد  یخونه  یلباسامو برا

  هامونله یوانت واسه بردن تخت و کمد مهربد و وس   هی تا  رون یبعدش رفت ب ی ول  دکمکمون کر  کمیاولش   رضاینداشت،عل یتموم

 .رهیبگ 

  یعنی   نیوا اورد یخودش نم ی روبه رو یز یتراز من بود،اما مامان اصال چحالش خراب  یلیخ د ی گرفته بود و مروار   یلیخ دلم 

که مامان و  اصرار کردن  یلیم،خیرفتن شد  یجابجا شد ومااماده  هاله یاومد،وس  نیشد، ماش  کدستیکارهامون   ی،وقت یخودخور

از کالس صبحش افتاده   د یمن چون خبراز کارشون داشتم قبول نکردم، آخه مروار  یکمک ول  انیب  هاله یوس  دن یچ یبرا  د یمروار

 . کردمی و من درکشون م  دادیبعداز رفتن ما خونه رو سروسامون م  د یکنه،مامان هم با بتیغ بعدازظهرخواستم یبود،نم

مزخرف   یکردم،آخه بعداز اون زندگ   هیگر یو تو بغلش حساب  ارمیقران ردمون کردنتونستم طاقت ب ر یدم در خونه مامان ازز ی وقت

  د یجد  یزندگ  ه ی ی دم باشم،آبروم حفظ بشه و سربلند بناکه االن ش  ینی دادباعث شد ا  یدوباره پناه آوردن بهشون واقعا بهم دلگرم

  ی کردن،وقتی م  هی هم گر د یمنو مامان مهربدو مروار یه ی ما دعا کنه.ازگر یشگ یهم ی خوشبخت یبرا.ازمامان خواستم تا نمی رو بچ

که من بدون مهربد   ییا و شبابه حال روزه م یم،زارزدیو زار زد  میرو تو بغل گرفت گهیهمد  د یاومدم،منو مروار رون یازتو بغل مامان ب 

باجون دل   ی نداشت ول یبچه بود و درک آنچنان نکهیو اون باوجود ا گفتم ی و سرنوشتم م یو واسش از زندگ  دم یخوابیتو تختش م

به   هامیها و پرستار هی و گر های تمام بدخلق نکه یو بابت ا هاش یتشکر کردم بابت تمام سنگ صبور کرد،ازش ی به حرفام  گوش م

  بودو ه یتو بغلشون گرفتن و بازم گر مهربدوجدا کرد،بعداز من جفتشون   د یبه زور منو از مروار رضای،علافتاده بود  زمیدوعز  نیگردن ا

 اونا باشه.....  ش یبهشون قول دادم تمام آخر هفته ها مهربد پ یول  ه یگر

و دلم گرفته بود از تنهاشدن  کرده بودم  ه یگر  یل یخ م،درستهیحرکت کرد دمونیجد  ی زندگ ی اشک و آه به سو یکل بعداز

که به خونمون    یو هرچ زد ی سوسو م کی روزنه به اتاق تار هی دازیخورش  یاشعه  دن یذوق مثل تاب ه ی ته دلم   یول د یومروارمامان

 .شد یتر م  نورتر و پرروزنه پررنگ نیا م یشد یم ترک ینزد

تو خونه،هنوز   دنشون یبه جابجا کردن وچ می کردن و ماشروع کرد  ادهیرو پ  هاله یتمام وس  نیماش   یو راننده  رضایعل مید یرس  ی وقت

  یم،وقت ی تا ما بخور  ارهیتماس گرفت و گفت که ناهار پخته و اون بره ب   رضایساعت از ورود به خونه نگذشت که مامان با عل هی
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- که من گفتم  میقلمبه شده بهم نگاه کرد یزنگ زده ماتازه چشممون به ساعت افتادوباچشما یکارگفت مامان واسه چه  رضایعل

 م؟؟ یبعدازظهر شده و ما اصال به هوش نبود۲ساعت  ی عنی یواااااا

 چرا گرسنم شده؟نگو از وقت ناهارم گذشته.....  گمیمن م-رضایعل

  کم یوهم   نمی چیم زو یمن هم م  یایو ب  ی پس زحمتش باتو تا توبر-حرفش جفتمون خندمون گرفت،که همونطور گفتم نیباا

 . کنمی لباساروتوکمد مرتب م 

ناهار   میابری؟مردکوچک؟بیمهربد -مهربدو مخاطب قرار داد و گفت ی بلند  بایتقر ینزاشت حرفم تموم بشه که با صدا رضایعل

 ....میاریب

 ...می بمونه تا باهم لباساشو مرتب کن اد؟بزاریجا بواه...مهربد ک-

 . میگردی ...االنم زود برممیکنی م  فشی رد مون یی بعدناهار سه تا-رضایعل

اومدوبه چهارچوب دراتاقش   رونیب دازاتاقشیکشیم  کایو خودشو شل و وارفته رو سرام د یباریاز سروصورتش م یکه خستگ  مهربد 

 باشه بعدا،تازشم گرسنمم هست .  شیبخدا من خسته شدم،بعق -گفت  هی دادوباحالت زارو گر  هیتک

که انگارموتور جت بهش وصل کردن که به سمتش حمله کردو اونو رو کولش    رضایبزنم عل یخواستم دهن باز کنم و حرف تا

بعدش   یکارش مهربدهم اولش شوکه بود ول   نیرون،باایحرف زدن به من بده ازدر خونه زد ب یاکلمه   یاجازه  نکهیانداخت وبدونه ا

 در رفته.  من  یکردکه ازدست غرولندها دوذوق یخند  یکل

بشه نگاه    دهیتا چ  بردیزمان م ی همه لباس و خرت و پرت که کلبه اون  یچارگیحالت ب ه یوبا  دستاموبه کمرم زدم  بعدرفتنشون

مرتب بشه،،،،دارم   زهایچ ن یتمام ا د یو با ارمیباالخره به چنگتون م ی ول  ی فرار یهاملخ  نیباشه االن جست-تودلم گفتم یکردم،ول 

 براتوووون..... 

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وپنجمیس _تقسم#

 دوم_پارت#
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که مونده   ییهایکارخورده  کنیها وبه مرتب کردن لباس  یاستراحت چی و دوباره بدون ه م یو مهربد ناهار خورد رضایعل بعدازاومدن

 . میبودپرداخت

  ،مهربدویومن رفتم سراغ چا  می به نوبت دوش گرفت میحرف زدن هم نداشت ی نا ی که حت م یخسته بود نقدر یتامون اهرسه شب

 رومبل لم دادن.  ون ی زیهم جلو تلو رضایعل

کنم و ببرمش    دارش یمتوجه شدم که مهربدهمونجا خوابش برده،خواستم ب نم یبش ششونیاومدم که پ ییچا ینیباس  ی وقت

شام درست کنم که   خواستم یی اجازه ندادوخودش بغلش گرفت و برد به اتاقشو خوابوندش،بعداز خوردن چا رضایتوتختش که عل

واسه شام  -دمیفکر پرس  نیبود با ا ومدهیهنوز قلق مجازش دستم ن خوره،آخهیم  یباخودم گفتم بهتره ازش بپرسم واسه شام چ

 درست کنم؟   یخور یمیچ

 سبک درست کن .  زیچ ه ی ی خورم،ولیم ی درست کن یهرچ-من داد و گفتبود نگاهشو به  ون یزیکه محو تلو رضایعل

 خوبه؟  ی ماکارون-

 خورمیم  مروی....من نمی سبک بخور زیچ ه ی هم من،پس بهتره  یانه،هم تو خسته -رضایعل

 .زارمی م  یماکارون ستیخوب ن مروی که؟نه ن  شهیگرسنمون م شتریب میخسته باش  یخب وقت -

  رضایکه عل  شستمیهاروموان یه رفتم،داشتم لو به سمت آشپزخون  هاروبرداشتموان ی ل ی نیجمله ازجام پاشدم و س  ن یا بعدازگفتن

 . دمیشامو م ب یتوبرو استراحت کن خودم ترت-اومدتو آشپزخونه و گفت

 . کنمی شامو اماده م عی چرا خودم سر-از حرفش تعجب کردم وگفتم  کمی

 من درست کنم؟  مونویشام زندگ نیاول خوامی بده م-لبخند گفت هیبا رضایعل

  ی ها رفتم وروبروباشه تکون دادم و به سمت مبل  یچرا انگار روم نشد تو چشماش نگاه کنم و سرمو به معن دونم ی حرفش نم نیباا

شب ازدواجم بامهرداد   ادی رضایازدهن عل ی شب زندگ ن یاول دنیباشن ی ول  کنمی نگاه م الینشستم که مثال دارم سر ون یزیتلو

کم اون  کم د یوفتم،بایغمبار ب  یاون گذشته اد ی یازطرف کس  یو حرفبا هرحرکت   د یبا ی تا ک  دونمیدلم گرفت نم ی لیافتادم،خ

رو   یاون زندگ  گه یقول دادم که د رضایخودم وعلوتودلم به  دمیچی برنامه م دمیجد  ی زندگ یو برا کردم ی روزهاروفراموش م 

  رضاتمرکزیچون عل یبا مرد خوب  م یو بتونم روزندگ  شهنکنم و هم خودم دلم آروم ب انتیخ رضاینکنم که هم بافکرم به عل ی ادآوری

 داشته باشم. 
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اومدم نگاهمو اول به دستاش و   رونیازغرق شدن تو فکر ب یچقدراز فکرکردنم گذشت که باگرفته شدن دستم توسط کس دونمینم

باز  -دستامو ول کردو گفت  عیدوسریستمو گرفت خجالت کشد  نکهیانگار ازا د یکه طرز نگاهمو د رضایبعد به صورتش انداختم،عل

 . دمیزوچی م ای...بیکه توفکر 

دستمو   عیدلخورشد که سر  ایبه سمت آشپزخونه راه افتاد،احساس کردم ازطرز نگاهم به دستاش و بعد صورتش ناراحت  وخودش 

 . میو تو سکوت شام خورد م یشپزخونه رفتفکر با چندقدم بزرگ خودمو بهش رسوندم و شونه به شونش به آ نیول کرد ورفت،باا

خواب   ی به طرف اتاقمون برا م یخسته بود یلیجمع شد و چون هردو خ زیکمک کرد و م رضایشاممون تموم شد عل ی وقت

تنم   یلباس راحت  هی خواب به تختم رفتم،اولش خواستم  یسربه مهربد زدم و دندونامو مسواک کردم و برا ه یخواب  م،قبلیرفت

  وفتاده ین نمونیب ی اتفاق چیسفر مشهدمون ه ی مدت عقد و حت نیا یچون درط دمیکشی خجالت م  رضایعل ی انگار از رو ی کنم ول

و روشن کرد   رکوب وای هم به اتاق اومدوبرق و خاموش کردو د رضایعل نکه یبعداز ا ی ،وقت اواحترامشی ح یپا زاشتم ینومیبود ومن ا

 ........می عزم خواب کرد

که غرق خواب بود افتاد لبخند   رضایمعصوم و مظلوم عل  یچشمم به چهره  ی شدم،وقت داریکه داشتم ب  یزود طبق عادت صبح

  ن یاون اول ی که برا ی داشت ودر آخر اتفاق مون یکه واسه زندگ ییهاها وبرنامه حرف  اد یافتادم، شبی د اد یرولبم نشست و ی محو

تو صورتش نگاه   شد یمن انگار روم نم  یاون خواب بود ول نکهیباوجودا دمی کش خجالت  مونیشب زندگ  ن یاول ی ادآوریتجربش بود،با

کردنشون به    داریب ی خوب رودادم و برا  یصبحانه  هی  بیدوش گرفتم وترت  هی باحوله و لباس به سمت حموم رفتم و  ع یکنم،سر

صداش زدم،    ی آروم یروتخت نشستم و باصدا ی ره،وقتیمهربد دوش بگ   دارشدنیرفتم تا قبل ب رضایعل  اتاقشون رفتم،اول به سراغ 

و بلندش کنم   رمیدستاشو بگ   یعنی نیزدودستاشو به طرفم دراز کردو ا یبه من افتاد لبخند  یچشماش آروم بازشد و نگاهش وقت 

ه سمت کمد رفتم وحولشو درآوردم و انداختم رو  تو تخت نشست دستاشو رها کردنم و ب  یکردم،وقت  کارون یو منم هم

  نکهیصدف،ازا- نگاه به من انداخت و ازجاش پاشد و روبروم قرار گرفت و گفت هی نگاه به حوله و  ه یاول  رضایکارم عل نیاادوشش،ب

 ازت ممنونم.  یرو برام ساخت  میشب زندگ نیبهتر شبید

چونم قرار داد وسرمو باال   ر یانداختم،دستاشو ز نییخودمم هم احساس کردم وسرمو پا دویهام دوکه به لپ  ی حرفش خون نیباا

 تو چشات بشم....  ی ایاون ح یزم؟فدایعز ید ی چرا خجالت کش-اورد و گفت 

چونم برداشتم و اونو به سمت   ریدستاشو ازز ک یرمانت یصحنه  نیفرار ازا ی که من برا میهم محوشد   یلبخند،تو چشما بعدهردوبا

 ... ایتوهم ب داربشه یضعف کردم،تا مهربد ب ی برو که من ازگرسنگ -وم کشوندم و به زور انداختمش تو حموم وگفتمحم

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#
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 وپنجمیس _قسمت#

 سوم_پارت#

  ز یم دنیمهربدوچ دارکردنیب  یهم زدم و برا مل یرژلب و ر هی و دمیبود روسشوهر کش س یموهام که خ  رهیدوش بگ   هی رضایتاعل

 رفتم. 

  دونمیتو چشماش نگاه کنم،نم ومد یبه من داشت بودم و شرمم م  اراده ی که ب رضایعل یره یخ یهاصبحانه متوجه نگاه زیسرم

  رضاازته یبود که عل نیبخاطرا د یحس ناب بود،شا ه ی ی اولم نبود ول یتجربه  نکه یکه شب گذشته بهش داشتم باوحود ا یچراحس

  میبامن بود،واقعا راسته که ازقد  یمهرداد مجبور به زندگ  یتالش کرد،ول  ی لیخبدست آوردنم  ی و برا خواستی م  دلش منو

رو   یبخشحس خوب و لذت ه یبه من اردلش بود برام  رضای(چون محبت و عشق علند یالجرم بردل نش  د یکه ازدل برآ  یگفتن)حرف 

نتونست    رضایعل میتنها شد  ی قش،وقتپاشدو رفت تو اتا زیتشکراز سرم هیکه متوجه شدم مهربدبا  اورد،توفکربودمیبه وجود م

 ....یشد   م یزندگ ک یوشر ی صدف؟ممنون که بهم اعتماد کرد-حرفشو تو دلش نگه داره و گفت

  یلیخب....خب...خ-ادامه داد د ید افمویق  ی ؟،وقتیچ ی عنینگاش کردم که  یشوکه شدم و سوال کمی شییهوو یابراز تشکر نیازا

دارم و   میکه باهم وارد خونمون شد   روزی حسواز د نیبهش برسه و من ا دن یدو  ینفرباشه و بعد کل  ه یکه آدم عاشق  ه یحس خوب

االن با   دونم ینم ی کردی حس خوب ازت ممنونم اگه تو به من و قولم و حرفام اعتماد نم نی خوشحالم....بخاطر هم یلیخ

 . کردمی م کاریچ هامییتنها

- خرج بدم وحرف دلمو زدمبه  ایکه بخوام شرم و ح  دمیالزم ند  گهیخوشحال بودم و د یلیخ گفت یاحساساتش و واسم م  نکهیازا

خوشحالم   یل یممنونم....من...من....خ یلیازت خ  یبال و پرت گرفت ریمخالفت بازم منو مهربدو ز همهن یباوجود ا نکهیمنم بخاطرا

 داشتم ...  ی نسبت بهت حس خوب دارمونید نیازاول  شهیبخدا هم ی باورت نشه ول د یرضا؟؟؟شای....علیکه توکنارمون هست

پاشدم   زیمن بود که ازادامه دادن حرفم منصرف شدم و ازسرم یمحو تماشا ی جور ه یلبش  ی لبخندرو  هیاون با زدمیحرف م ی وقت

 صبحانه.... یهاو شروع کردم به جمع کردن ظرف

که   د ی نکش قه ی مهربد،به چنددق شی گذاشت و رفت پ  ییظرفشو  نک یتو س  وانشو یهم صبحانشو خورد ل رضایعل نکهیا بعداز

  رفتنشون تعحب کرده دستامو به کمرم زدم و  یی خبر جا ی ب نیکرده جلو در آشپزخونه حاضر شدن،من که ازا  کیهردوشون ش 

 ؟؟ ی کجا به سالمت-گفتم 

 و برگردن  ییبرن تا جا خوانی خونه م  یمردا-از من دستاشو به کمرش زدو گفت  د یبه تقل مهربدهم

 کجا اونوقت؟؟؟ -

 رضا؟؟ یمگه نه عموعل- دوخت و گفت رضایمردونس.....بعد نگاهشو به عل-مهربد 
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منو   نیدادم که اون نگاهشو ب رضایبه عل نوی و نگاه سوالشدم  ال یخیب یشد،ول  ی جوریعمو ازدهن مهربدانگار دلم  یکلمه   ازگفتن

نگم   ایبه زنم دروغ بگم  تونم ی لم،نمیمن زن ذل د یمهربد جون ببخش- باال آوردو گفت  میمهربد چرخوند و دستاشو به حالت تسل

 . رمیکجا م

 . شمونیپ ان یشام ب د یواسه خونه شب مامان و مروار  میکن  د یخر میری خانمم م-به طرف من برگردوندو گفت بعدروشو

 ل یذلخائن زن  ی ا-دندون قروچه گفت ه یحرصش گرفته بود با  رضایعل ی لیذلبقول خودشون زن  نیکه ازا مهربد 

  بحث نیمهربد،منم واسه خاتمه دادن به ا  ا یطرف من باشه  دونستینم چاره یباال بود و ب میبه حالت تسل رضای عل یدستا همچنان

 . نیریهم بگ  ینیرین،ش یدار گفتم باشه زود برگردخنده

شام   م،موقع ید یرو ند  گهیانگار چندسال همد  میوخنده راه انداخت یو شوخ    م یحرف زد ی کل د یبعداز اومدن مامان و مروار شب

 آموزشگاه؟  یبر یخوای م ی صدف؟توک- گفت   رضایخوردن بود که عل

کار   یچندروزم کل  نیا بتیو بخاطر غ که یها نزدازفردا،آخه امتحان بچه -گفتم  ختمی رینوشابه م هاوان ی همونطور که ت ل من

 همشونو راه بندازم...چطور؟  د یتلمبار شده،با  یمشتر

  ه یهنرکردم،فردا  رونیبوده حاال اگه نندازنم ب مه یو نرفتم نصفه  ی وقت ایداشتم از شرکت    یمرخص  ایچندماه آخر  نیمنم ا-رضایعل

 !!!!؟؟؟ یز یچ ه ی...فقط شمیو اگه خدا خواست و عذرمو نخواستن دوباره مشغول به کار م  زنم یشرکت م سربه

ماروبااون ترس و   ی م،وقتیو نگاش کرد  مید یخشکمون زد و دست از غذا خوردن کش رضایآخرحرف عل یکلمه  نیباا مون همه

 مش؟یتنها بزار ه؟اونو ی مهربد چ ف یتکل می سرکار ی خواستم بگم ما وقت ن؟فقط یکنی نگام م ینجور یا ه؟چرا ی چ-گفت  د ید  ختمونیر

 ا؟یگ یفکر نکرده بودم...راست م  نجاش یاصال به ا-که گفتم م یبه هم نگاه کرد کم ی رضایحرف عل نیباا

  ییماهم از تنها  نیرس یما بمونه شما هم به کارتون م شیپ نش یارینداره ب ی کار- گفت  دادیراه حل و م  نیبهتر شه یکه هم مامان

 ... میایدرم

حرف از طرفش بودم نگاهم به دهنش بود که بعداز  ه یشد،من که منتظر  رهیغذا خ زیسکوت کرد و به وسط م کمی رضایعل

دنبالش   ام یشما عصرها هم من بعداز کارم تو شرکت م شیپ مشیاریها منه دائما صبح  ی ول  هی اره فکر خوب-گفت هیچندثان

 چطوره؟ 

 هم مهربد؟  م یشیهم خودمون خسته م  مش یاریو ب  میر هرروز که بب-

  برمشیروزم م قت یکه ش  یی روزها یول میشبم باهم همست فت یکه خونه هستم و ش  یی در گردشم روزا  فتیمن در ماه ش -رضایعل

 ......خوبه؟ مونهیمامان م شیروزا پ ون ی هفته در م هیپس مهربد  شه یعوض م فتمونیمامان چطوره؟هرهفته ش  شیپ
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@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وهشتمستیب_قسمت#

 اول_پارت#

  یشد، برگه  انیتو در نما رضایعل کلیکنه که ه صم یقراره ترخ یبودم ک   نیداد توفکرا صی کردو دستور ترخ تم یزیدکتر و ی وقت

  ازیشما ن میبر م یتونی م-گفت یاگرفته   یکه کارهامو انجام داده به سمتم اومدو باچهره دادیم  نیصورتحساب دستش بودونشون ازا

 ن؟ یبه کمک دار 

 . میهامو بپوشم برندارم که لباس  ی نه کار-

دلم   یلیزده نشد،خ یحرف  چی.توراه همی شد  نیو من پشت سرش و بعدش باهم سوار ماش  رفتی اون جلو م مارستانیب اط یح تو

بود   نیو اخر  ن یقول خودش اولمنو عشقمو که به  د یق د ید،بایکشی روخواسته هاش خط م د یبا تمیواسش بخاطر موقع سوختی م

 . زدیرو م 

 ازش تشکر کردم .   ی لیومن بخاطر لطفش خ ومد ی اصرار کردم تو خونه ن یهرچ نیشدنم از ماش  ادهیپ بعداز

  امیکه ب  شدمیتازه داشتم اماده م-ونه مامان اومد استقبالم و گفتخونه رو زدم و مامان دروباز کرد بعداز وارد شدنم توخ  زنگ

 انجام داد؟  ی رو ک  صت یترخ ی مادر کارها ی اومد  ی....تو باکمارستانیب

 ... رضایعل-که تو گلوم بود گفتم ی گرفته و بغض یباصدا-

  ی و احترام یاز مهربون  تونستمی م  نویرو دوست داره ا رضایعل یل یدمق شد آخه معلوم بود اونم خ یلی خ افشیحرفم ق نیبا ا مامان

 .... شنیباهم واقعا خوشبخت م کنه؟اونایازدواج نم د یبا مروار رضایچرا عل  یبفهمم ول کنه ی که بهش م

به   یکل  دم،بازم یم بود روتخت دراز کشکه تن  ییهاتو اتاقم رفتم و با همون لباس  کردم ی مسائل فکر م نیکه به ا  نطوریهم

 خوابم برد.  یچطور و ک  دونمیومادرش فکر کردم و نم  رضایعل یهاحرف

 . شدمینم ریس  دمیخوابیم  ی داشتم و هرچ یاحساس کسل یل یکرده بودن خ ق یکه بهم تزر ییهاآرامبخش  بخاطر

  ه یشم و  داری دادم ب  حیداد،ترجیم  د یآروم،آروم نشون ازاومدن مهربد و مروار یهاصحبت  ی چشمامو باز کردم ظهربود و صدا ی وقت

  رونیاومدم ب ی دوش حساب ه یفکرم حوله روبرداشتم و به سمت حموم رفتم ،بعداز گرفتن  نیباا امیدرب ی کسل نیتا ازا رمیدوش بگ 
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گرفته به طرفم اومدو سالم کرد،منم   یاچهره  رفتم که مهربد متوجه حضورم شد،با بغض و  هابل و لباسمو تنم کردم و به سمت م

  دویوازش سراغ مامان و مروار  دمیتوبغلم،سرشو بوس  د یپاشدو خز عیبغلم،اونم سر اد یجوابشو دادم و بادستم بهش اشاره کردم که ب

 حموم.  نیفت و ر   نیستیبهتون سربزنه که گفتم ن تاقشه،خواستتو ا د ی مامان جون توآشپزخونست و خاله مروار - گرفتم که گفت

  اد یفکرم  نیمامان صبح به ظهره خبر داده بود که بهم زنگ نزده بود،باا نکه یحال خرابم اموزشگاهم نتونستم برم مثل ا نیباا امروز

  ی روشنش گردم کل یرم،وقت یبگ  مویتا گوش  اره یب موی رون یب ف یاصال خبرشوندارم،ازمهربد خواستم تا ک روز یافتادم که ازد  میگوش 

 که اصال حوصله چک گردنشونو نداشتم.  شتم پاسخ دا یو تماس ب امیپ

  یکه مامان واسش ماجرا داد یم نینشون ازا نیتوخودش بود وا یلیخ  د یخوردن ناهار دوباره رفتم تا استراحت کنم،مروار بعداز

  یچ دونستم ی که چقد داغونم،واقعا نم  اوردمیخودم ن ی اصال به رو ی ناراحته ول هایاحترامی ب نیکرده واون بخاطرا  فیتعر  روزوید

 خواستیاگه م ،آخهیفکر  نیبود همچ کشه،محال ی و پا پس م  شهیامروزم قانع م یجواب منف   اب رضایعل ایاد،آ یب ش یقراره پ

بود که داره فکر   ن یحدسم ازسکوتش ا شتریشد،بیو ماجرا تموم م  افتادی اتفاق م  نیخانوادش ا یودعواها دهایمنصرف بشه با تهد 

 .داکنه یپ یاتا راه چاره  کنهی م

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وششمیس _قسمت#

 اول_پارت#

فرشته بودو خدا اون و واسه    هی مرد که  نی من بازم از ا م،یمثبت سرمونو تکون داد  یوبه معن م یلبخند زد  هی فکرش هممون  نیباا

 ممنون بودم.  ی لیخما فرستاده بود 

آخراش بود   بای تقر  گهی.بهارتموم شدوتابستون هم دمی خودمون بود ی گو روزمره  یما سرگرم زندگ شدویپشت سرهم تکرار م روزها

  یباشه در نظر گرفت و کارها کیمدرسه که به خونمون نزد  هی واسش  رضایم،علیبود ریمهربد درگ د ی جد  یلی سال تحص یو ما برا

شد که قبل بازشدن مدارس  نیدوقراربرایسفر مشهد رو هم چ  ه ی یبهش داده بودبرنامه  ه ک  ینامش روهم انجام دادوطبق قول ثبت

 . میهم بر ارت یسفر ز هی

  یل هممون حسابدست آردن و استاد بود و تودراه و رسم دل به  رضایعل ی عنیخوشحال بودم، یلیخ نشون یب ت یمیو صم  یازدوست

نبودش واقعا   یاه ی ثان ی وابستش بودم که حت  یجور ی ی ول گذشتی م مون یکه از زندگ  ینشسته بود،منکه با وجود مدت کم

 تصورش برام سخت بود...... 
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تا زودتر    کردمی دارو استفاده م ی کل  دم،هرروزیبقول مامان ازبس جلو کولر خواب د یخوردم،شا یبد  یقبل مسافرتمون سرما چندروز

انجام شد وما صبح   رضایها توسط مامان و عللوازم و لباس  ی آورمسافرت و جمع ی نداشت تمام کارها ر یتاث اد یز ی خوب بشم ول

حال خوش   نی خراب نشدن ا ی برا ی ول  کردی م وونم ی و تهوع داشت د  جهیاحساس سرگ یکوتاه ریرفتن مس م،بعدازیزود راه افتاد

کل بودو سرهر  و اونا جلو فقط کل  دمیپشت دراز کش یحرکتمون من رفتم صندل یازلحظه  زدم،آخه ینم ی و مهربد حرف ضاریعل

 .... یو خنده و شوخ  یشرط بند  ک یکوچ زیچ

که تو   ی همونقدر توان م،منی و اتاق گرفت می کرد دایمسافرخونه پ  هی در زدن اون  درن یگشتن و ا ی وبعداز کل مید یبه مشهد رس  شب

خواهش کرد    یکل  ستیواقعا حالم خوب ن د یکه د رضایخودم سراغ داشتم و جمع کردم و فقط تونستم به تخت برسوم و بخوابم،عل

 .....ارتیو قول دادم صبح خوب خوب باهاشون برم ز  دممن قبول نکر ی ول  میدکتر بر  ه یتا 

 ....رضایعل#

حد،چون بدنش هم   نینه تا ا ی بده ول یل یتابستون خ ی بودم سرما دهی خورده بود،شن ی سخت یبدبودو سرما ی لیحالش خ صدف

حواسم   کردمی م طنتیو باهاش ش  زاشتمی اونو از پا انداخته بود،تو کل راه همونجورکه سربه سر مهربد م شتریبود ب ف یضع یلیخ

  هی مکافات تو ی شهد با کلبه م مید یرس  ی از اتش تنش بود،وقت نمیکه ا خورد ی م یی به صدف هم بود،درطول راه فقط آب و چا

تخت و مهربد   ه ی ،منو صدف رو م یداد تیاتاق سه تخته نداشتن به دوتخته رضا جاچ یچون ه م،اونم یری اتاق بگ  م یمسافرخونه تونست

و منم چون    شهیتا صبح حالش خوب م  تخواهش کردم ببرمش دکتر گف  یبود که هرچ م،اونجایناچاربود گه یتخت د  هی  یهم رو 

تا صبح   می نیشدم و گفتم بب الیخی امشبو ب م یتو اتاقمون تنهاش بزار میتونستی بود و نم دهیواقعا خسته بودم و مهربد هم خواب

 ... دمیاون مادرو پسر خواب بودن منم بدونه شام خواب اد،چونیم شیپیچ

چشمام باز   ی خسته بودم که ال نقدر یا یدول یرس یم  به گوشم یناله کردن کس یدوسه ساعت از خوابم نگذشته بود که صدا هنوز

بود که احساس کردم دستم به   دنیچه مدت خواب دونم یبعداز نم یهستم ول  ی داریتو خواب و ب کردم یاحساس م شد،انگارینم

که داره دستام    ی تب ی و متوجه شدم دستام افتاده روصورت صدف و از داغ دارشدمیدستم ب ی داغه ،از گرما  یلیخورده که خ ییجا

  شی شونیپ ی کردم و رو  سیحوله از ساک برداشتم و خ ه یاز جام پاشدم،بعداز روشن کردن برق اتاق  ع یسوزه،سریداره م

 کنم تبش باالتر نره.....  دار یگذاشتم،بلکه تا اماده بشم و مهربدو هم ب

  ه یدلم گرفته بود مهربد هم ساکت و غمزده به   یلیتا سرمش تموم بشه،خ م یها بود منتظربود یکی نزدکه همون  یدرمانگاه  تو

  یلیاد،خیجوابش ب  م یازش گرفتن و ما منتظر بود یاورژانس شینگران کنندس و آزما کم یبود،آخه دکتر گفته تبش  رهینقطه خ

  م یکه اومده بود ییخودم و آقا ی خودم داغون بودم،تودلم باخودم وخدا یول  ارم یب رش مهربدو ازاون حال و هوا د خواستی دلم م

  دهیدخترزجر کش نیبچه هم نیمنو ا یکوتاه نباشه،دلخوش   مونیعمرزندگ دمیخدا...تازه به عشقم رس  یا -زدمیپابوسش حرف م

که هست فقط   ی هرچ ی ول  هی و تب چ شیآزما  ن یا دونمی ده،نمیکش یسخت ی لیو سن کمش خ  فیبااون بدن نح دست،اون یرنج د

 نباشه.....  یخبر بد 
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که   مید یشنی م نقدرازدوراطراف ی روزا ا نی ا زد،آخه یناجوربود که تو سرم دور م االتیآماده بشه فقط فکروخ شاتشیجواب آزما تا

بودم که   الم یفکرو خ افتاد،تو یدلش به شور م   یداره که ناخودآگاه ادم باهر دردو تب یماری شده فالن ب هومتوجهی  یفالن

  نیو ببر نیر یبگ  نیخانمتون آمادست بر شیزنگ زدن گفتن آزما  نهییپا یشگاه که طبقه یآزما د،ازیببخش -پرستارصدام زدو گفت 

 دکتر،تو اتاقشون منتظر هستن. شیپ

وارد اتاق  در زدن   م،بعدازیجواب خودمونو به اتاق دکتر رسوند  یو بعداز گرفتن برگه  م یرفت شگاهیبه طرف آزما عیسر بامهربد 

استرس داشت که   نقدریمهربد ا ینشستم ول  م،منینیبش یعن یو من برگه روبه دست دکتر دادم،اول با دستش اشاره زدکه  میشد 

نگاه به من و بعدش   هی از چشمش گرفت و  نکشو یع شیبعداز خووندن جواب آزما ،دکتر سرپا چشماشو به دهن دکتر دوخته بود

 به مهربد انداخت.. 

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وهشتمستیب_قسمت#

 دوم_پارت#

از   ییراه نشده بودم کال بعداز جداروبه  یومن هنوز ازنظر روح  گذشتی شدنم م ضیو مر  رضایمادر عل یهادوهفته از حرف   بایتقر

وتا حالم کامال   افتادم ی شک به همون حال م ه یشروع شد و حاال دوباره با ی عصب یهاتب  نیمهرداد و بعدش گرفتن مهربد ازم،ا

 .د یکشی کنه طول م دایبهبود پ

 .ستیحالش اصال خوب ن یعنی نیشد،ایسرراهم سبز م گهیو د دمشیدی نداشتم،نه توآژانس م رضایاز عل  ی اصال خبر ی مدت نیتوا

  ی نبود ول نمون یب ی عاطف یوابستگ  چی ه نکهیکرده بود با وجودابه خودش مشغول  یموضوع فکرمنم حساب  نیچرا ا دونم ینم

باخودم خلوت   خواستیودلم م گرفت یبغضم م  کنمی خورده روداشتم و هروقت بهش فکر م یجوون شکست عشق هیاحساس 

 کنم. 

ندارم   یخوب یاوضاع روح د ید  یوقت چارهیب کردم،اونیها نظارت مزهره به بچه  س یروز که تو آموزشگاه بودم و داشتم رو تدر هی

  دادمیهاشون گوش مبه حرف  نداخت،توسکوتی راه م هاروهمی رو به عهده گرفته بود و کار مشتر سی چندروزه با نظارت من تدر

کار اشاره کرد دروباز کنه،بعداز  کمک  کردبه یها دوخت مرو واسه بچه  قه ی مدل  ه یکه داشت  ه که زنگ آموزشگاه به صدا دراومد،زهر

باال اولش   نیایب  ن یدم در کارتون داره،گفتم اگه سفارش دار یخانم ه یصدف جون!-اون دختر به سمت من اومد و گفت هق یچنددق

 . ادیباال،االنم داره م ام یمگفت نه خودم  ه یبعدچندثان یدم درول  ادی گفت نه به صدف خانم بگو ب
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که    یفرد  دنی با د دمیآموزشگاه رس  یورود  ه یبه چندقدم ی جون به سمت دررفتم وقت یب یهاباشه با قدم  تونه ی م ی فکرکه ک نیباا

 بود. ی خوردنم حتم ن یدوتا پاهام شل شدوهرلحظه زم زد یها نفس،نفس مبودو بخاطرباال اومدن از پله  ستاده یدرا  یجلو

مگه بهت نگفتم  -گفت ی بلند  یصدادادوبدونه مقدمه با   لمیلبخند با حرص تحو هی خشکم زد  دنشیاز د د یکه د  رضایعل مادر

 !!! رون؟هان؟؟؟یپسرم بکش ب ی پاتواز زندگ

چرا؟چرا دست از  -ادامه داد ی بلندتر یزده بودن که اون زن دوباره باصدا  یبهش قفل سنگ  یبسته شد وانگار یدهن لعنت  نیا بازم

  ادت ی برمی وزم که گفتم آبروتو ماون ر یها؟حرف یخوا یم مون یاز جون اون،من و پدرش و زندگ  ی ؟چیداری سر پسرم برنم

  یو شوهردار یو خونه دار  نیموند یم تون ی بود که سر خونه و زندگ تون یروحالطالق گرفته اگه آب یرفت؟هرچند شما زنا

پناه   گهید  ی کیرفته زن گرفته و به  تی فرار از تو و زندگ  یکه برا یچه به روز اون مرد بدبخت آورد  ستی....معلوم ننیکردی م

 و چشمش کور و گوشاش کر شده.....   ستین ش یحال نایبرده....خاک تو سر پسر من که ا

کلمه حرف روهم    هی  یگفتن حت  ییو توانا  کردمی و منم هاج و واج داشتم نگاش م گفت ی م راه یداشت بهم بدو ب  زیر  هی  نطوریهم

 . رونیدو خواست بندازتش بمن  الل شدم جلو رفت و باهاش دهن به دهن ش  د یزهره که د ی نداشتم ول

که بهم   ییهاتا از سکوتم به نفع خودش برداشت نکنه،نگه حرف  دادمی نشون م یالعملعکس  هی د یسکوت کنم با خواستمیم  یتاک

حفظ بشه و درنظر کار آموزام بدجلوه    تمیثیتا حقم و آبروم و ح کردمی دفاع م د یکنم،بای که دارم الل نگاش م  قتهیزد حق

نگاه به کارآموزام   ه ی شد، یشکسته م یقفل سنگ   نیا د یبا گهیکرد پس من چرا ساکتم؟ دی نکنم،زهره داشت ازمن و آبروم دفاع م

که   ییدابشه انداختم و با ص زی گالو رضاینمونده بود با مادر عل ی زینگاهم به زهره که چ هی از طرف من بودن و  یکه منتظر حرکت 

 زهره!!!! - اصال از خودم انتظار نداشتم داد زدم

حرف   نم یصبرکن بب-که تووجودم بود ادامه دادم  ی تمام جرات د،بایها به سمتم چرخنگاه  یآموزشگاه توسکوت فرورفت و همه  هوی

  یما ازمن چش  ن یبگ  شهی(م رهیحرفمو بگ  ی محترم روبا پوزخند گفتم که خودش معن ی)کلمه ه؟ی خانم محترم چ نیحساب ا

 ه؟ ی حسابتون چ ن؟حرفیخوای م

  ی هفتس خبر هی که  ی کرد مشیپسرم کجاست؟کجا قا-که مشخص بود اصال انتظار جواب دادنم رونداشت گفت  رضایعل مادر

 ست؟ یتو ن ینگفتم پسرم لقمه  م؟مگه یازش ندار

سرنوشتش دست   چکسیمطلقه، همطلقه، نینگ  خوره ی م ی به توق یاز پسرتون،نه آمارشو دارم شمام تا تق یاوالمن نه خبر -

مثل شما ازراه برسه و بهشون   یکه هرکس رن یگ یعشق وحال طالق نم یمطلقه هابرا  ینره که همه  ادتونی نو یست،ایخودش ن

و   نجایاومدن به ا یفه یمحل کارمه و شما وظ  نجایا مام،دو یدار یمحکم ل یخودمون مطمئنا دل یی جدا ی کنه،ماهم برا نیتوه

دستشون    یرو رو یآب پاک دمیهم فهم یشما و پسرتون خبر نداشتم ووقت  یهامن اصالازحرف  ن،سومایتهمت زدن به من روندار



 مگه من دل ندارم

161 
 

  یر یگ جه یهاش بعد نتحرف  یپا نینیاول بش نیروقضاوت کن  یکس نیخوا ی که م  یروبهش دادم ،چهارما زمان ی وجواب منف  ختمیر

 بهتون نشه.  یاحترام یتا ب رونیب  نیهم خودتون بر ن،حاالیوقضاوتش کن

رو   رضایاز عل تیخبری ب یچطور انتظار دار -که گفت  گمیدروغ م کرد ی هام اصال قانع نشده بود و فکر مانگاربا حرف  رضایمادرعل

 باور کنم؟ 

  گهیدادم د   یبهش جواب منف یازپسرتون خبر ندارم،بجون بچم وقتست ،به همون واهلل قسم من قسم مسلمون واهلل -

 خودتون.  یباورش به عهده  دمش،حاالیند 

 گرفت و رفت.  شیپله ها رو در پحرف زدن راه،راه   یاشد وبدون کلمه  گهید جوره ی حرفم نگاه مادرش  نیباا

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وششمیس _قسمت#

 دوم_پارت#

 پسرم؟  ینیشیچرا نم-آروم ولبخند مهربون گفت  یچهره ه ینگاش کردو با  یسوال

 ....مامانم؟؟!!مامانم چشه؟؟؟ زهیچ-پا کردو گفت واونپان یا کمی مهربد 

 یل یواسش سوخت،خ  یلیخ دلم 

 ؟؟ ینگران ست،چراین شیزیچ زم؟؟مامانتیعز یمامانت چ -ادامه داد د یحالشو د نیکه ا دکتر 

تبش    نیآخه شما گفت-و من حرف بزنم که گفتم شه یروش نم یعنیبه من انداخت ودوباره به دکتر نگاه کرد که   مهربدنگاهشو

 و فنگ نداره....  نقدردنگ یتب ا وی سرماخوردگ  هی م،یکرده و استرس گرفت ج یو حرفاتون مارو گ شاتیآزما  نینگران کنندست ،ا

  ن یو خبر بد پشت سرش نداره؟!اره تبش نگران کنندست چون ا جه یکه نت یهرمشکوک شدن-گفت  میواقعا نگران دمایکه د دکتر 

 عفونت کرده،اما.......  کههاشهه ی بخاطرکل اده،اونمیشدت سرما و ضعفش ز

اما  -سکوت دکتر کالفه شدم و گفتم ،ازیچ  یعن یاما  نیا رون،آخه یب زدیقلبم داشت از دهنم م  دمیاما روازدهنش شن یکلمه  ی وقت

 دکتر بخدا جون به سر شدم... یچ
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 خبر خوش بهت بدم؟ ه ی  یدوست دار-نگاهشو از من گرفت و با دست بهم اشاره کردصبرکنم و روبه مهربد گفت دکتر 

شما -مثبت تکون داد که دکتر با لبخند گفت یبه معن  سرشوهیکه معلوم بود شوکه شده ساکت نگاش کرد،بعداز چندثان مهربد 

  ه یخبر خوش هم بهتون داده...مامانت داره واستون  ه یمسافرت  نیخدا چقدر دوست داشته که در کنار ا نیه؟ببدرست  نیمسافر

 بخاطر اونه....   شتریب ش یلحا یضعف و ب  نیو ا اره یمهمون کوچولو م

مهمون کوچولو  -نگاه مهربد وبا تعجب گفتم کم ینگاه دکتر کردم و  کمیمنم بدترازاون، دهینفهم ی زیکه تابلو بود چ مهربد 

 !!..... ؟؟یعنی

کولر    یکه اونم از جلو هاش ه ی کل شترسرماخوردن یبودنش وب فیضع ،ی ماریشدن ب ی طوالن نیخانمتون بارداره وا یعنی اره -دکتر

  ادیم نییا سرم پاتبش ب  ادیم  شیپ یوهمشون تو دوران باردار  مینیهستش باعث شده ما عفونت تو خون و ادرارش بب دنیخواب

کردن خودش   تیپس فقط رعا م یبهش دارو بد  م یتونی نم یخط بکشه،بخاطر باردار لرو دور کو  گهیمراعت کنه ود  یلیخ د یبا ی ول

 .....  کنهی بهش کمک م 

و با    میحرف دکتر تموم شدبرگه روازش گرفت یمهربد انگار روآسمونه بود،وقت  ی ول  شتریهم ب یلیخ  دازیخوشحال بودم،شا یلیخ

  یلیابراز احساساتش خ ن یو من ازا کرد یو دائما بغلم م   رهیخودشو بگ  ی جلو تونستی نم م،مهربد یاومد  رون یتشکرازاتاقش ب  یکل

االن تو   ی گرفت،ولی خندم م کردم ی فکر م شم یپ قهیچنددق  التی به فکرها و تخ ی بود،وقت یامتیخوشحال بودم،خودم که تو دلم ق 

 شکر..... کردم،فقط ی دلم فقط خدارو شکر م

 .... دارشهیتا ب میو منتظر شد  م یو خبر خوشمون و بهش بد   می بر ششیپ میتونستی خواب بودو ما نم صدف

صدف که گفت هنوزخوابه و دکتر    شیپ م یجلو رفتم و ازش خواستم بر د،من یمرستار اومدو سرمش رو کش ساعتمیبعدازن

 . کنهی مرخصش م  ادویم گه ید یقه یچنددق

رفتن از اتاق   رون یاجازه دادتا صدف مرخص بشه،موقع ب  نهیمعا یسر  ه ی هنوزخوب طلوع نکرده بود که دکتر اومد وبعداز  آفتاب

 نره...... ادتون یر باشه و تحت نظ نشیمتخصص ببر ه ی  شیشهرتون پ نیرفت یمصرف نکنه وقت  ییداروچیه-روبه من گفت 

نگاهم کرد،با حرکت چشمام بهش فهموندم که اون خبرو بهش   م،مهربد ی رفتن دکترو پرستارها منو مهربد کنارتختش رفت بعداز

 ززززز ی ......اوووومممم....چزی.....چزهی!....چ ؟یمامان-ومن کردن گفت من  یبده که مهربد بعداز کل 

-که انگار ازته چاه بود گفت ییپراز استرس شد و با صدا  رمقشی حرکات مهربد تعجب کرده بودنگاه ب  نیکه ازا صدف

 !!؟؟یشده مامان ی؟؟چیمهربد 

و به مهربد دوختم که    دمینگام کرد،منم واسه فرار از جواب دادن بهش نگاهمو ازش دزد یبه من انداخت و سوال بعدنگاهشو

 .....نیار یب یآج  هی واسم  نیخوای م ی عنی نیدار  ینی ن هی  دکتر گفته شما-مهربدگفت دفعه نیا
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 !!! گه؟؟یم ی!!مهربدچرضا؟؟یعل-اول به مهربد و بعدش به من نگاه کردو گفت زد یم  رونیداشت از حدقه ب گه یکه چشماش د صدف

خودش   متعجبش رنگ خنده به  یکردم که چشما شیعسل یچشمک نثار اون چشما ه یبهش دوختم و  مویپراز خوشحال نگاه

 ما سه نفر.....   یخنده  یاون منو مهربد هم خندمون گرفت و اتاق شد صدا یبخند،از خنده   یخنده حاال نخند ک ریگرفت و زد ز

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وهشتمستیب_قسمت#

 سوم_پارت#

  نیها که اشدم زهره و بچه  نیکردوپخش زم خ یهم که توپام بود رفت، تمام بدنم  یهمونقدر قدرت  رضایرفتن مادر عل بعداز

  گه ید یکیزد، یبادم م یکیقندآورد،اون آب شون یکینشوندن، ی صندل هی  ی به سمتم اومدن ومنو بلندم کردن ورو دن یرود تیوضع

حالم   کمی خالصه  رفت،ی قربون صدقم م و  ختیری فقط اشک م نی ب نیا دامازهرهیمالی هامو مشونه  یکی داد یدستامو ماساژ م

 سرجاش اومد که واسم آژانس گرفتن و رسوندنم خونه. 

اومد کمکم ومنو تا اتاقم   نیماش  ستادنیزهره خبرش کرده،باا دمیبه خونه مامان نگران دم در منتظرم بود فهم  دنمیرس  بعداز

 من فعال تنها بمونم.  دهیم  حیکه زهره تمام ماجرا رو واسش گفته و اونم ترج دادینشون م  نیو ا زدیکرد،اصال حرف نم یهمراه

باالخره از خودم   نکهیحس خوب ا یبد،اول  ش یکیخوب و  شیکیرو دادم دوتا حس داشتم  رضایجواب مادر عل نکه یته دلم ازا انگار

ردن صدام واسه اون زن که همسن مادرم  داشتم بخاطر باال ب  یحس بد هم احساس شرمندگ ی و گفتم دوم ت یدفاع کردم و واقع

دلمو شور    کم ی رضایمادرعل یهاکردم،حرف ی ازخودم و حقم دفاع م د یالزم بود وبا رومبازم باخودم گفتم واسه حفظ آب ی بود ول

 کجاست؟ ستی و اصال معلوم ن  ستین داش یچندوقته پ رضایواقعا عل یعنیبود،  ری انداخته بود وفکرم درگ

 اصالنبود.  دمشیدی مدت که من نم نیتوا پس

  یهاآب اومدو کنارتختم نشست تو سکوت قرص   وانیل  هی دارو  ی نیس  ه یها بودم که در اتاق بازشد و مادرم با فکر   نیهم تو

هاروگرفتم وخوردم،دوباره دراز  آب و قرص  وانیشدم ول زیخم یآرامبخش رو باز کردو بانگاهش بهم فهموندتا بخورمشون ،به حالت ن

 . دخوابم بر دکه ینکش ه یثان دم،به یکش

مهربد داره صورتمو    دمیصورتم چشمامو باز کردم که فهم ی نرم و گرم رو ز یچ هی که بااحساس قرار گرفتن  دم یچقدرخواب دونمینم

شدنم شد سالم   داریمتوجه ب یرولبم اومد که وقت ی نشم لبخند  داریمن ب کردتای م  کارونیآروم ا نقدریا که نیازا بوسهی م
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و منو بلندم کنه،باهم از اتاق خارج   رهیکردم و با چشمام بهش فهموندم دستامو بگ   رازکرد،جوابشو دادم ودستمو به سمتش د

ها رفتم،مامان تو آشپزخونه بود،ازهمونجا مهربد رو  رفتم و دست و صورتمو شستم و به سمت مبل  یی سمت دسشو م،بهیشد 

 پسرم!؟ یکرد   داریروب ی؟مامانمهربد -مخاطب قرار داد و گفت

 . مینشست نجاباهمیجون اآره مامان -مهربد 

مشغول خوردن   ی من نشست،وقت ی اومدو رومبل کنار ییچا وان یبا سه تا ل قه ی حرف مهربد مامان ساکت شد ،بعداز چنددق نیباا

  ی عنیشدنش برام سواله، ب یغ رضایتو و مادر عل یهاحرف  شتزاز یب یامروزبرام گفته ،ول یزهره از ماجرا-مامان گفت  میشد  ییچا

 کجا رفته؟ 

 پسرشو گردن من نندازه.  یمحکم دادم تامنو مقصر ندونه وبحث و دعواها  یلیجواب مادرشو خ یواسه خودمم سواله ،ول   دونمینم-

.حاال واقعا جوابت  بهترشد  یحاال که گفت  یول فهموند ی هم خدا خودش بهشون م یگفت ی تو اگه نم رسه یدارمحق به حق -مامان

 بود؟  ی بهش منف

  خوادی همراه خودش داره و دلم نم ی ادیاالن مشکالت ز نیازدواج ازهم نینبود و ا یوجه مشترک  چیمنو اون ه ن یآره،ب-

 .رسمی دوباره تکرار بشه تازه دارم با آرامش م ی قبل یهاداستان

منو مامان تموم نشده بود که گوشم زنگ خورد،مهربد به سمت اتاقم رفت و اونو واسم آورد،مهرداد بود که تماس گرفته بود   حرف

کوتاه بود با مهرداد تموم شد رومبل   یلی صحبتم که خ ی منم قبول کردم.وقت ششیواسه آخر هفته مهربد بره پ خواستیو ازم م

 . میشام بخور ادو یتا ب میشد  د یو منتظراومدن مروار دمیدراز کش

 

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وششمیس _قسمت#

 سوم_پارت#

 صدف.....#



 مگه من دل ندارم

165 
 

  م،البته یاماده شد  ارت یاستراحت و خوردن صبحانه واسه ز ی و بعداز کم م یاز درمانگاه به طرف مسافرخونه رفت صم یترخ بعداز

با آقا و خدام   ینماز و دعا خوندموتا برگشتن اونا حساب اطیاق حو من رو سنگ فرش خنک و بر  ارتیو مهربد رفتن ز رضایعل

 شکر گذاشتم .  یامروزم تشکر کردم و سجده  یهایخوش  طرحرف زدم،از آرزوهام گفتم و ازشون بخا

  کم یاوردم،یمن به روشون ن یکردن ول  ه یکه چقدر گر  د یفهم شد یپف کردشون م یاومدن ازچشما ارتیو مهربد از ز رضایعل ی وقت

ناهار   رونیب می بر میشدن نماز اماده شد تموم  م،بعدازیاذان ظهر گفته شد نمازمون و همونجا خووند  یو وقت  م یحرم نشست اط یتو ح

و عبادتتون قبول امروز ناهارو   ارت یز-سمتمون گرفت و گفتغذا به  شیقرار گرفت و سه تا ف   ونروبروم  نیاز خادم  ی کیکه  م یبخور

 .نیمهمون حضرت باش 

آقا نظر  -خودش ادامه داد  د یتعجب مارود ی م،وقتی بود نگاه کرد یهم و به خادم که مرد جوون تو سکوت به  میشوکه شد  ماکه

 مهمون بودنش و به شما داده. اقتیانداخته که ل  یشمارو نظر خاص هاااا؟؟حتماندازه ینم ی لطفشو به هرکس

  رضا یناهارخوردن عل نیم،درحیومشغول ناهارشد  م یحضرت رفت یخونه رو گرفت و مابه مهمون  هاشی تشکر ف ی بعداز کل رضایعل

 ؟ یمامان زنگ زد  ؟؟به یخانم-روبه من گفت 

رفت شارژش کنم،تو   ادمیکل خاموشه به  می خاک به سرم گوش  یوااااا-وگفتمصورتم زدم افتاده بود بادستم آروم به  ادم یتازه  که من

 زنگ بزن....  هی

با چشماش اشاره کرد که خودم   د ییجویروتودهنش مدرآوردوبه سمتم گرفت،همونطورکه لقمه  شیب یج روازی گوش   عیسر ارضیعل

آرامش   ه یمامان انگار   یروازش گرفتم وبعداز تماس منتظر شدم تا مامان جواب بده،بعداز چندتا بوق صدا ی رم،گوش یتماس بگ 

کردم و   ی کوتاه سالم و احوالپرس  ی لیبزنم،خ یحرف می درمورد باردار  ادیخجالتم م دمیو تازه فهم ختی تو وجودم ر یخاص

نزدم که مهربد   یمن حرف   یبگم ول میکه از باردار زدن یبال مو مهربد بال  رضایصحبت کردنم بامامان،عل اشدم،موقعیازحالشون جو

مامان    کردم ی م زد،احساس یحرف م  دنمداشت ازبارداربو   یشروع کرد به حرف زدن و اماردادن،وقت  دو یقاپ روازمی گوش  عیسر

وبش  بامامان خوش  ی وگرفت و کل یگوش  رضایمهربد عل د،بعدازیبهم خند  ی کل رضایروبرومه و ازخجالت لپام سرخ شده بود وعل

 کرد.   یکردو خداحافظ

وتا عصر   می ناهار هم به مسافرخونه برگشت دن،بعدازیمان حرف زدن  گفتن و خند ما  جانیتا تموم شدن ناهار اونا فقط از ه  گهید

 .م یدوش گرفت   هی زد و منو مهربد هم تابرگشتنش  یچرخ  ه ی وبقول خودش رفت رونیب رضا یعل م،عصریاستراحت کرد

  م یبر میتونستی وگذار فقط شب مو گشت  د یو خر ارتیز  یمشهد همچنان داغ و سوزان وما برا ی بود ول انیروبه پا وریشهر

و زودتر   م یشدسروته سفرمون و سه روزه جمع کن ٽ حال خرابم باع نیکنم نبود و اول  جه یضعف و تهوع و سرگ رون،منیب

سفارش کرد که مراقب خودم   ی ل شدو کلخوشحا ی لیخ م یوفتی راه م ود شب به مامان زنگ زدم و گفتم صبح ز یم،وقتی برگرد
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پشت   یو تا شمال روصندل  کنمیم تیخاطرشو جمع کردم که رعا ست،ومنمیواسم خوب ن  ادیو نشستن ز  هی باشم چون راه طوالن

 ...کشمی فقط دراز م

و خبرحرکتمون   م یمامان زنگ زد م،به یستادیقشنگ ا  یمنطقه  ه ی صبحانه تو ی برا ی م،وقتی نزده راه افتاد دهیزود و سپ یلیخ صبح

از حرکتمون نگذشته بود که   قهیدق،هنوز چند  می سفارش کرد،بعداز خوردن صبحانه بازم راه افتاد ی و اون بازم کل م یو بهش داد

شد و شروع کردبه صحبت   اده یکنار ترمز کردوپ ه ی ش یگوش  ینگاه کردن به صفحه  داز زنگ خورد و اون بع رضایعل یگوش 

  ینشد،بعداز قطع تماس وقت رم یگدست  یز یاز حرکاتش چ ی نامحسوس تحت نظر داشتمش انگار دلم به شورافتاد ول کهکردن،من 

 رضا؟یعل-دمیازش پرس  میشد و راه افتاد نیدوباره سوار ماش 

 جانم؟-رضایعل

 بود؟ ی ک-

 سرکار.....  گردم یشرکت ،آخه گفتم حاال سفرمون زودتموم شدازفردا برم یهابچه -رضایعل

 حرفو کشش ندادم.  گه ید ی چرا حرفش باورم نشد ول دونمینم

 و دوباره راه و جاده و ما......  م یبه اسم آشخانه خورد ی شهر هی ناهارهم

 . میخونشون و ماهم قبول کرد م یبر م یزنگ خوردو مامان گفت که واسه شام مستق میعصربود که گوش  یطرفا

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 ونهمستیب_قسمت#

 اول_پارت#

  دارید ن یاول نی حضانت مهربد رو گرفته بودم ا نکه یا ارتش،بعدازیمهربد روبه پدرش سپردم و قرار شد شب جمعه واسم ب آخرهفته 

 . زدیشور م خوردهه ی بازم دلم  ی ول  زدیحرفش نم ر یاسترس داشتم،هرچند مهرداد ز کم یپدروپسربود ومن 

بودم   جی نبود ومن هنوز گ یو خانوادش و دعواهاشونم خبر  رضایکسل بودم،ازعل ی لینداشتم و خ یهنوز حال روبه راه مخود

بهش   یحس چیباشه،درسته ه وفتاده ین یواسش اتفاق  دوارمیکجا رفته ،ام  رضایبدونم عل خواستیدلم م  یلیمادرش،خ یهاازحرف
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و پوچ   چیبخاطر ه خواستمی لطف کرده بودومن نم یل یاون درحق من و خانوادم خ ی کم بود ول یلیخی لیاگرهم بود خ اینداشتم 

 . ارهیسر خودش ب  ییبال

چرا احساس  دونم یمشکوک شده بود نم  کمیرفتار مهربد  یجمعه که شد مهرداد سرشب مهربد رو آوردخونمون و رفت،ول  شب

 ایخستس   ایبود که  نیحال مهربد به مامان گفتم نظرمامان ا نیازا ی د،وقتیو زودم خواب زد یتو خودشه اصال حرف نم  کردمی م

 از پدرش دلش گرفته.  ییبخاطر جدا

با خودم   دمیرس ی آژانس که م ی جلو ییوقتا ه یگرفته بودم، ش یرو در پ یزندگ  یومنم روال عاد  گذشتی پشت سرهم م روزها

  ی بازم درهرصورت به من ربط یواسش افتاده باشه ؟ول  ی ؟نکنه واقعا اتفاق اد یآژانس هم نم یحت رضایعل گهیچرا د یعنی  گفتمی م

انشاهلل که حالش خوبه   الیخ یب شد،پسیکه خاموش شد روشن م  ی شیآت دوباره  رمیسراغش رو بگ  خواستمی نداشت،اگرهم م

 جوون مردم. 

 . زدیهم نم ینکرده بودو اصال حرف یر ییبازم مهربد و اخالقش که اصال تغ اما

 ....رضایعل  یماجرا به گفته  یمه ادا#

ها نبودم  حرف  نیقهرو ا ختن،اهل یو زمان رو بهم ر ن یاالن خانوادم زم دونستم ینداشتم،م ی چندهفته بود که خبر از کس بایتقر

 . کردنی بهم اعتماد م  د یو با رم یبگ  میتصم یکه احساس  ستم یپونزده،شونزده ساله ن یکه من بچه  دنیفهمی م  د یاوناهم با ی ول

تعارفم کرد برم خونشون نرفتم   ی کردم هرچ ش اده یشد بردمش دم در خونشون و پ صیترخ مارستانیصدف از ب یروز وقت  اون

خانوادم   شترازی اونا ب  د یتو گوشم،شا  زدنیکه نم کردنی م ی بزرگوار یلیتکشون نگاه کنم،ختو چشم تک  شد یروم نم شییخدا یعنی

 . کردی رفتارشون بود که منو شرمنده م نیشدن،همیو واسم ارزش قاعل ماحترام منو داشتن  

جلو دارم نبود،ازخانوادم توقع   زیچچیو ه  چکسیبودم و ه یواقعا عصبان ن یو بب ایبپا کردم که ب یاشنگهبه خونه الم  دنمیرس  بعداز

نشون ندن و اجازه ندن وادار به   یالعملعکس چ یازشون خواهش کردم اگه مخالفن ه دم یشون رو دمخالفت   یداشتم وقت تیحما

خانواده   هی  تیمنو بردن بلکه شخص یمن عمل کردن و نه تنها ابرو  ی برخالف خواهش و گفته  اونهامتاسفانه  ی بشم ول نکارهایا

 خبرنداشت.که اونا اصال روحشونم  ی کردن درصورت  یاحترامیسوال بردن و بهشون ب  ریروز

  یرو که بچه    میدوران خدمت سرباز یازدوستا ی کی یچرخ زدم وشماره  هاابون یتو خ کم ی رون ی دعوا باخانوادم ازخونه زدم ب بعداز

بزاره   ارمیدراخت  الشوی بودم رو گرفتم و ازش خواستم چندروز و دهیخر  ال یبا کمک خودم واسش تو شمال و یمشهدبود و به تازگ 

 رفتم اونجا.  د یخر ی قبول کردومن با کل لیم  کمالمون با تیمیواون هم بخاطر صم

 رد کردم تا زمان برگشتنم.  یو اون خطمو خاموش کردم،واسه شرکت هم مرخص  دم یخر د یکارت جد  میس 
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از   یکیکردم،بای انجام بدم فکرم خواستمیخودم م  یبا اون دختر و خانوادش و خانواده  ی خوب به کار  دواقعا یبا تیجا و موقع نیدرا

  نیبا ا دمیبا اون فهم وقت مالقات ازش گرفتم،بعداز صحبت   هی دوستام که اسمش مهران بود و روانشناسم بود تماس گرفتم و

با مهرداد داشته باشم   یواشکی مالقات  هیکرد اول    شنهادیتر شدم،فقط مهران بهم پپس مصمم  کنمی نم یکار اشتباه  چیازدواج ه

 اگه اون اجازه داد نظر مهربد روهم واسم مهم بود...... و

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 ونهمستیب_قسمت#

 دوم_پارت#

خواستم   یمهرداد روگرفتم،وقت  یصدف شماره لیوک  ی وسفی شدم از  ت یخواهش و التماس که آخرش مجبوربه گفتن واقع یباکل

بازم به خدا توکل کردم و تماس گرفتم،اولش   ی ول  دمیترس یم  یلیخالعملش دلشوره داشتم چون از عکس  ی لیبهش زنگ بزنم خ

بود باالخره بجا   دهید ی وسفیکنم و اون چون منو چندباربا صدف و    یرف تا خودمو مع  د یطول کش یکه اصال منو نشناخت کل

  مید یحرف بزنم قبول کرد ،باهم به توافق رس   تونمی پشت تلفن نم د ید یکه اونم وقت  م یگپ مردونه بزن ه یآورد،ازش خواستم باهم 

 .نمشیکه تو شرکتش برم و بب

  زیکنم و هرلحظه امکان دعوا و گالو ین یب شیحرفشو پ یجه ینت تونستمی دلشوره داشتم،اصال نم  یلیمالقاتم با مهرداد خ  روز

سمت شرکت راه افتادم،باتمام استرسم  دوش گرفتم وبه  ه ی ال یبازم خدا روداشتم و دلم روبهش سپردم،ازصبح تو و یشدن بودول

  اده یپارک کردم وپ نویساختمون چندطبقه ماش  ه ی ی که بهم داده بود جلو ی طبق آدرس  دادم یجلوه دادن خودم م یدر عاد یسع

لرزش تنم رواحساس  تونستمیآسانسور کامال م  ستادنیسوم روفشاردادم،بعداز ا یطبقه  یشدم ،به طرف آسانسوررفتم و دکمه 

  یشدم ول ی منش ز یکنارراهرو متوجه م که در بازشد وارد شرکت شدم  ی بازم به طرف درشرکت رفتم و زنگشو زدم،وقت ی کنم ول

- کردم و گفتم ی بعداز سالم کردن خودمو معرف  رونیاز آبدار خونه اومد ب ی چا وانی ل ه یخانم با ه ینگذشت که  ه ینبود،چندثان یکس

 ر داشتم قرا ی فرج یباآقا

 ه؟ ی قرار کار-یمنش

 ه؟ ینه شخص-

 تا هماهنگ کنم...   نیچندلحظه صبرکن-یمنش

دادن سرم   ت،باتکونیریاتاق که سردرش نوشته بود مد  ه یتماس کوتاه بادستش اشاره کرد به   ه ینگاش کردم که بعداز  توسکوت

 ازش تشکر کردم و به طرف اتاق مهرداد راه افتادم. 
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زدم و وارد   ایکه ازخودم سراغ داشتم دلمو به در  یازش کردم وتوچهارچوب در قرار گرفتم،با دل و جراتدوتا تقه به در ب  بعداززدن

 م،چند یوسط اتاقش نشست یهامبل  ی و رو  م یبلندشد و چندقدم جلو اومدو باهم دست داد زش یشدم،مهرداد به احترامم ازپشت م

و   زگذاشتشیم ی بود وارد شد و رو کیک  یدستش یپ هی قهوه و   وانی که توش دوتا ل  ینیس  ه یبا  ینگذشت که منش قه یدق

 امو از نگاهم خوند خودش سرحرف و بازکرد. استرس و دلشوره   ی نگام کردوقت ی سوال کمیازمن  یی رایرفت،مهرداد بعداز پذ 

  ه ی  نیکرد  ی خودتون روهمراه با صدف معرف ی حرف زد ووقت شهیو پشت تلفن نم  نیدار  یبامن کار مهم نیگفت ی وقت- مهرداد

 من سراپا گوشم.....  نیی زدم،خب بفرما ییهاحدس 

هاروبه شما بزنم و مطمئنا واسه شماهم جواب دادنش سخت خواهد  حرف  نیسخته که بخوام ا یل یراستش.....راستش واسم خ-

 بود. 

 باشه.....  ی تا چه حرف- مهرداد

 . هیمطمئن نبود که کارم باهاش چ  یزده بود ول  ییهاحدس  هی انگارخودش 

 سخته.... ی لیبگم؟........بخدا خ یمن.....من .....راستش چجور -

 مربوط به صدفه؟  ه ی قض-پته افتاده بودم که خودش کارمو راحت کردو گفتعلنا به تته  گهید

 افتاده،انگارکه صدف خواهرش بود جواب دادم  نییپا یباسرها

 وقته چشمم دنبالشه..........   یلیآره،راستش خ-

  هی  یشدم و حت قیتشو  دمیصبرو سکوتش رود ی هام گوش داد وقتماجرا رو واسش گفتم واون فقط تو سکوت به حرف ازیرتاپیازس 

 کلمه روهم جاننداختم.

 .... شهیم  میبهت حسود-و گفت  د یازسر حسرت بود کش آه که معلوم بود  ه یهام تموم شدن حرف  بعداز

  چوقتی عشق صدف روداشتم ،ه اقتیکاش منم مثل تو ل  یا-حرفش دهنم باز موند و علنا خشکم زد،خودش ادامه داد  نیباا

سولماز رو  ها درکنارم که واسش قائل بودم درتمام زمان و مکان   یباتمام احترام شهیسولماز قراربدم و هم نیگزینتونستم اونو جا

واسه برگردوندش تالش   ی لیکنه چون واقعا در حقش ظلم کردم،خ  یزندگ امنخواد باه گهیکه د  دم یحق م دم،بهشید یم

بود،من اصرار برگشتنم فقط   ش یبزرگوار تینها ن یاون منو با عشقم تنها گذاشت وا یکردمغرورم و شکستم و به پاش افتادم ول 

تربود،بهش حق مهم  کستمکه ازش ش  یپاهام له کردم و قلب  ری واسه صدف غرورش که ز  یبخاطر مهربد و آبرومون بود ول

بشه شک نکن،اگه وجود مهربد واستون   بتی نص خوادی فرشته م  هی  نکهیخانمه،به ا یل یبخدا خ یاون مطلقه باشه ول د یدم،شایم

 خودم ،  شیپ ارمشیب  تونمیم مشکل سازه اونو من 
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 . میهم باهم جور ی لینه،نه من اصال بابودن مهربد مشکل ندارم اتفاقا خ-

االنم اگه   زارمشیباشه خودم روتخم چشمام م تون ی موجود اضافه تو زندگ ه یوقت دوست ندارم بچم  ه یدرهرصورت - مهرداد

دادم   حی کارم صدفو به برگشتنش وادار کنم ترج نیباا تونمی نم دمی د ی دادمش به صدف فقط و فقط بخاطر خودشون بود،وقت

 از عذاب وجدانم کم بشه...... یزیکارم بتونم حداقل مقدار ناچ نیتا باا رسونمدست از مغرور بودنم بردارم و اون دوتا روبهم ب

 بخاطرمن اون مادروبچه ازهم جدابشن. خوامی من نم  یول کنه یم کاریروبشنوه چ ه یقض نیا ی مهربد وقت دونمیراستش من نم-

  یکه فقط بااحساستش باز  اقتیل  یمردخوب مثل تو و عشق تو هستش نه منه ب هی صدف  اقتی...ل یهست یتوپسرخوب- مهرداد

 سوال.....صدف ....صدف...... هی مثل مادرشه عاقل و حرف گوش کن....فقط  قا یدق ن،مهربد یکردم،مهربد بامن نگران اون نباش 

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 ونهمستیب_قسمت#

 سوم_پارت#

  ی چ دونستمی ادامه بده،خودم که م شوه ی کرد که نتونست بعق ر یتو گلوش گ یی زیچ ه ی اره یاسم صدف و ب خواستی م  یانگاروقت

رواز    یحس هی  تونم یم ی داد ول  یجواب منف   د،بهمیفهم ی وقت  یول  دونستی نم یز یاون اصال اولش از احساسم چ-بگه گفتم خواد یم

واسم   یچون واقعا بدونه اون زندگ  کنمی کردنش م  یکنم اماتمام تالشم رو واسه راضی اشتباه م د یشا دونمینگاهش بخوونم،نم

 جهنمه.....

  د یه برگشتن صدف امرو ازته نگاهش بخوونم،فکرکنم هنوزب  ید یناام تونستمیحرفم رنگ نگاه مهرداد پراز غم شد و م نیگفتن ا با

 داشت...

که اگه   د یجد   ط یالزم بامهرداد ازش تشکر کردم و اونم بهم قول داد که بامهربد حرف بزنه و اونو واسه شرا یهازدن حرف  بعداز

خالص شدن از عذاب وجدان خودش و   ی بود که برا یتنها کار ن یصدف جواب مثبتش روبده آماده کنه ،بقول خودش ا

 انجام بده.  نستتوی صدف م یخوشبخت

کرده بودم البته قسمت سختش مونده بود، صحبت   ی به صدف روط دنیچندقدم به سمت رس  بایتقر نجایدوستم مهران تا ا بقول 

 باخانوادش و درآخر خودش. 

 بود....  یمحال زیصدف چ تیکه مادرم کرده بود رضا ی آخه با کار د یلرزی پشتم م کردم ی کردن خود صدف فکر م  یبه راض ی وقت
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  نکه یوبا فکر ا  یدار یزنگ خورد،توعالم خواب و ب م یزود گوش  یلیروز صبح خ ه یکه  گذشتی از مالقات من با مهرداد م چندروز

فرد پشت خط که مهرداد بود سرجام نشستم،بعداز   یصدا دنیمنو نداشت تماس و وصل کردم که با شن د یجد  یشماره  یکس

 مادرش آمادست.  د یجد  ط یواون واسه شرا کرده ربد صحبت بهم گفت که با مه ی سالم و احوالپرس 

  یلیداشتم و خداروخ  یذوق  هی کردم و تماس قطع شد،تودلم  یو مهرداد جواب داد خداحافظ دمی سوال که پرس  خوردهی بعداز

 . کردی م ک یشاکربودم که قدم به قدم داشت منو به صدف نزد

  یل یبرام خ هاال یفکروخ نیساختم،ای م اهامیخودم و با صدف رو تو رو ی ندگز هامیی پسر نوجوون روداشتم و تو تنها ه یحال  گهید

ونسبت بهش   کرد ی م ق یصدف تشو دنیواسم جالب بود و منو به د شی پ شتراز یلذت داشت چون قبال تجربش هم نکرده بودم ب

 . نمشیبرم جلو آموزشگاه و بب انهیروز به سرم زد مخف هی داشتم که  یاحساس دلتنگ 

غروب الغرو زردو زار   ی کم بود،وقت  یلیحال خوبم عمرش خ نیداشتم اما ا  یخوب یلیحال خ رونیزدم ب الی از و دنشید ی برا ی وقت

که   ی رو ادهیحال خرابشو از پ تونستم یم  ی ول  گذرهی بهش م یچ دونستمی داغون شدم،نم یلیدلم براش سوخت و خ دمشید

که از نبود مهربد دلش گرفته   ی مثل زمان قای حدس بزنم،دق بره یدادن آهنگ پناه م گوش و بازم به   کنهی آموزشگاه م ی لیبعداز تعط

 برنامه روداشت. ن یبود و هرشب هم

 بکنم.  یکمک چیحال خرابش ه نیبه ا تونستمی نم  دهیاما چه فا کردمی از دور نگاش م کم یو   رفتمیم  دنشید ی هرروز برا گهید

راه افتادم و تمام طول راه رو   ال یصدف روتا دم درشون دنبال کردم و اون وارد خونه شد به سمت و نکهیبعداز ا یروز وقت  هی

خود   تیزودتر بامادرش صحبت کنم و نظر اونو هم بدونم تا قدم آخر که رضا  د یکه با دم یرس  جهی نت ن یباخودم فکر کردم وبه ا

 . کنهیپنهانش م یداره ول   یحس ه یصدف هم به من  کردم ی بود تو دلم که همش فکر م  ی حسچه  دونمی د روهم بردارم،نمصدف بو

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 امیس _قسمت#

 اول_پارت#

 بود.  ن یعادت کرده بودم هرروز کارم هم شیواشکیزدن  د یکردن صدف و د ب یبه تعق گهید

به سامون رسوندم فکرم   یوبرا  شدم یروبرو م  هی و مردو مردونه باخانوادم و بعق  ومدمی م رون یب مییتنها  دازالکیبا واش یواش،ی  گهید

که داشتم   یدازاننداره.بامقدار پس  دهیکنم وفکر کنم فکربدونه عمل فا  میخودمو قا خواستم یم  یتا ک دادم یتکون م یدست  هی د یبا
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آخرشو گذاشتم بعداز صحبت با   یکردم و کارها دایمناسب پ یجا ه یپرس و جو  ی خونه بعداز کل هی شروع کردم به گشتن دنبال 

 مادر صدف انجام بدم 

مهربد هم سردرس و کالسشونن و مادرشون تنهاست به سمت  دویصدف آموزشگاهه و مروار دونستمیروز صبح اماده شدم م  هی

مکث   یباهاتون تنها صحبت کنم کم   خوام ی بهش گفتم م ی جواب داد وقت فون ی خونشون رفتم و زنگشونو زدم،مادرش ازپشت آ

 کردو دروبرام بازکرد. 

که    نهیبب  وهیو م یی و تدارک چا  هی،خواست واسم ته میها تعارف کرد و باهم نشستمنو به طرف مبل  ی سالم و احوالپرس  بعداز

هام امامن نزاشتم و ازش خواستم فقط به حرف  هاحرفن یسختشه و ا  ی لیخ ینجور ی اصرار کردو گفت که ا یمانعش شدم و هرچ

  یبدم ول حیازاول براتون توض  خوامیومن نم  نیو مشکل من هست ریاخ یماجراها  انیشما درجر-گوش کنه،سرحرف و باز کردم

اول   خوامیبشم وازتون م الشیخی ب تونم یوجه نم  چ یو به ه  خوامی م یل یکه سرراهمه بازم خاطر صدف و خ ی مشکالت من با تمام 

 . نیمن بتونم به آرزوم برسم کمکم کن نکه یا یو برا  نینظر خودتون روبهم بگ 

  الیخیفکر کردم ب   ستین یازتون خبر  ه یمدت  دمید  یمن وقت -تامل گفت یزن که از پررو بودم خشکش زده بود بعدازکم  اون

آرزوهاشو زده،   دتمام یاول ما مهربده و خود صدف که بخاطر اون ق تیست،اولویوسط مشکل فقط خانوادتون ن نیا ن،راستشیشد 

  د یمروار ن،واسهیازخدامه به سروسامون برسه و من بتونم راحت سرمو بزارم زم نزود افتاد تو مشکالت ،م یل ینداره خ ی بچم سن

 ام صدفه فقط غصه   یول ستم یاصال نگران ن

ازدواج مثبته من جونمو به   ن ینظرتون نسبت به ا نیبکنم فقط شما بگ  ش یتمام تالشم رو واسه خوشبخت دمیمن بهتون قول م -

 .شمیم  وونهی بخدا دارم د زم،یپاش بر

تا آسمون فرق   ن یصدف زم ط یبهتراز شما؟اما.....اما شرا یدخترمجرد بود بخدا ازخدام بود ک  ه یبگم؟اگه صدف  یمن چ-مادرصدف

 کنه ی م

 کنه یفرق کنه که نم د یواسه من با-

فردا حرف هست زخم   نهیروبب یبچم رنگ خوشبخت زارن ینم وقتچیخانوادتون اونا ه ی ول  نیقبال هم گفت نو یدونم،ایم-مادرصدف

 . لرزونهی پشت سرش تنمو م یهازبون هست،فکر داستان 

کردنه اجاره کردم ،خانوادم با دلم   یقابل زندگ ی ول  کیخونه هرچندکوچ ه یننشستم واسه خودم  کاریمدت که نبودم ب  نیمن ا-

  هام احترامبه خواسته  د یبا خوانیاگه منو م یول کنمی نم  یاحترام ی ،بهشون ب امیمنم با دلشون راه ن شه یباعث م نیو ا  ومدنیراه ن

کارم هم   یجه ی نت نیمانعم نش نیکنینم  تمیحرفو بهشون زدم گفتم حما نیخودم،من ا یپا کنم یم که   یبزارن حاال عاقبت کار 

 ن؟ یهامو قبول دارصدف شما منو ،حرفمو،قول  یخواستگار یبرا  امیکه اگه من بخوام تنها ب نه یخودم،حرف من ا یشد پا یهرچ
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  ر ییتغ نی فکر نکنم جوابشو بتون  یبه اون داره .....ول ی اول و آخر بستگ  ه؟جواب ینظر خود صدف چ  نمیتا بب دونم ی نم-مادرصدف

 . زنهیخودشو داره م ه یخوشبخت د یمهربد ق ه ی....اون بخاطر خوشبخت نیبد 

 کنم..... یجفتشونو راض تونمی.....ته دلم روشنه که م نیاونم بامن....شما نگران مهربدم نباش -

  یفرد  دن یدر باز شد از د ی در نگاه منو مادرصدفو به طرف در کشوند،وقت  یتو  د یکل دنیچرخ یصدا  دمیه رس حرفم ک ینجا یا به

 کرد؟؟ ی م کاری چ نجایکه تو چهارچوب در قرار گرفت خشکم زد....اون ا

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 امیس _قسمت#

 دوم_پارت#

 

 صدف.....#

شده بودم سابقه نداشت به   ی نجوریچرا ا  دونمینم کردی درد ولم نمکه به آموزشگاه رفتم اصال حالم خوب نبود تهوع و دل  ازصبح

آموزشگاه اصال    شد،تو یحالم بد م ی تلنگر نی کرده بود و با کوچکتر فم یضع ی لیخ ی عصب یاواخر فشارها ن یا وفتمیحال و روز ب نیا

کردم و به سمت خونه راه    یکارآموز از زهره خداحافظ یهاحض تموم شدن آموزش خانمبه م دمیشن  ی گفتم و چ  یچ دمینفهم

تو درانداختم و بازش   د یو باز کردم وبه طرف ساختمون راه افتادم کل  اطیرفته باشه درح د یمامان خر د یشا نکه یافتادم با فکرا

که از تعجب داشت    ییمبل نشسته بود و با چشما ی رو که رضایعل دنیاز د  د ید یو روشن م ک یکه همه جارو تار ییکردم با چشما

که تو صداش   یازجاش پاشد و به طرفم اومد وبا نگران کرد؟مامان ی م کاریچ نجایشوکه شدم،اون ا کردی نگام م  زد یم  رونیازحدقه ب

 ؟ یصدف،مادر،چرا زود اومد -د یبود پرس 

 تراز اول شد...چرا حالم خراب  دونمیگرفت،نمی حرف زدنمو م  ی گلوم و جلو بک یزده بود به س  یزیچ  ه ینتونستم جوابشو بدم  اصال

هم زل   یبه طرفم اومد،جفتمون توچشما رهینگاهشو از چشمام بگ  نکهیو خشکم زده بدونه ا  خورمی تکون نم  د ید ی وقت رضایعل

  هی حس خوبه ، ه یکه تو خودم نسبت بهش داشتم  یاون حس دمیمدت انگارتازه فهم ه یبعداز  دنشی چرا با د دونم ی م،نمی زده بود

که اون به من   ف یو صد ح  فیح ی ول  کردم ی م  هی گر یهای و ها نداختمی م  غلشحسه جذب که اگه محرمش بودم خودمو توب
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به هوا دارم ،حواستم برگردم و به   ازیو انگار احساس کردم ن  شدمیهاروهم نداشتم،داشتم خفه م   ی البافیخ نیممنوعه و حق ا

 و سست شد. جونی که زد پاهام ب  یبرم که با حرف  اطیمت حس 

بهم    یحس هی  دونمیبه احساسم شک نکنم ...م م یبار تو زندگ نیاول ی!!!توروخدا بزار برایندار یصدف.....نگو که بهم حس-رضایعل

 .... یکنیپنهوون م نویو ا  یدار

مال من بشه و   تونستی نم وقتچ یاون ه  کردم،ی دلمو سنگ م د یبا یول  رمش یبگ  د یند  تونستمیصداش واضح بود ومن نم لرزش 

  یحس چیفکرت اشتباست...من ه-فکر برگشتم و بازم توچشماش زل زدم و گفتم  نیزن بقول مادرش مطلقه نبود،پس باا هی حقش 

.....خواهش  یدواج کن مثل خودت از   یکیبا  یبر د یبا م،شمایخوری درد هم نمبه  ادست ازسرم بردار م  کنمی بهت ندارم...خواهش م

 فراموشم کن.  کنمیم

قسم   دمی بزنه،بهت قول م بیبهت آس  ی کس زارم یبکنم،نم تونم یفکرشم نم یمن حت   یهه....واسه تو گفتنش راحته ول -رضایعل

 دم یبهت قول م هی ....اونم راضزارمیقدمشو روتخم چشمام م خورم،مهربدمی م

 بهت ندادم یمسائل جواب منف  نیمن بخاطر ا ی ؟؟ولیچقدر مطمئن-

رو در حقم بکن و پا    یبزرگوار ن یو ا ایب ".....صدف!!کنمی روبا جون و دل قبول م  طتیشرا یهمه  ه؟بخدایچ لت یپس دل-رضایعل

 رودلم نزار 

بخاطر خودش مجبور   ی نبود ول  نیحرف دلم ا دم؟بخدایم یو بهت جواب منف   زارمی دارم پارودلم م گفتم یم  گفتمیم یچ

 باهاش بجنگم.  تونستمی بود و نم نینداشتم قسمتم ا یاکردم،چاره ی فدا م اهامویخودم و تمام رو  د یبخاطر اون و مهربد بابودم،

بچه   هیانتخاب کردن پس خودتو واسه من نسوزون،من با هارونیواست بهتر م،خانوادت یستی....ما قسمت هم نتیزندگ ی برو پ-

 بهت فکر کنم چه برسه به ازدواج،پس خواهشا برو ... یحت تونم ی چطور نم

به احساسم شک ندارم وفقط حرف   وقتچ یمن ه- و بااعتمادبه نفس گفت رفت که محکم  نیحرفم انگار لرزش صداش ازب نیباا 

شه  و اگه تااخر عمرجواب مثبتت طول بک ام یباش دوباره م ره،مطمئنیبگ  می واسم تصم یکس  زارمیدلم واسم مهمه پس نم

 . کنمی ولت نم  رمیشدنم و بنداز دور من تا جواب مثبتت رو نگ   الیخ ی ب ایفکر دست به سر کردن  مونم،پس یمنتظرت م

 . گفتمی م  زادیدست مر شیلبخند محو رولبم نشست وتو دلم به مردونگ   هی حرفش  نیازا

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#
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 امیس _قسمت#

 سوم_پارت#

که من   یبودم رد بشه زمزمه وار وجور   ستاده یخواست از در اتاق که من کنارش ا ی لبم شد که وقت ی ند رومتوجه لبخ فکرکنم 

 . یستین یخوب  ی اصال دروغگو-بشنوم گفت

و ولکنم نبود ،دوتا   دنیبندش مامان شروع کرد به سوال پرس رفت و پشت  رضایخبر داره،عل م یازحس درون دمیحرفش فهم نیباا

 شد و رفت تو آشپزخونه.  المیخی که ب  رفتم ی و به سمت اتاقم م  دادمیجوابشوم ونیدرم

فکر کردم و تمام حرفامونو مرور کردم.....اون   رضا یخودم و عل یهالباسمو عوض کردم تو تختم ولو شدم و به حرف  نکهیا بعداز

 ( ه؟؟؟ یگفت)مهربدم راض  تیمهربد خبر داشت که با قاطع ت یازکجا از رضا

  د ی،با  زدیکم حرف م  یلیبود و خ ختهیپدرش به کل بهم ر دن یبعداز د ی عنیاواخر  نیرفتار مهربد افتادم،ا اد یسوال تو ذهنم  نیباا

 بهم بده....  خواستی م یی خبرها ه یباهاش حرف بزنم حس ششمم 

وازجام پاشدم و بهشون ملحق    دم یحرف زدن مامان و مهربد رو شن یشدم از آشپزخونه صدا داریاز خواب ب ی وقت ظهر

  یحالش پ نی زبونش حرف بکشم و به علت ا ر یاز ز خواستمی و اون جواب داد،م  دمیمهربد پرس  یاز درس و مدرسه  خوردهیشدم،

  م،ازش ی استراحت و دادم وباهم به طرف اتاقمون رفت کمی شنهادیخوردن ناهار بهش پ نم،بعدازی بچ زویببرم که مامان گفت م

  یخوابش بردو منو تو خمار دهیسرش به بالشت نرس  یتا من بتوونم باهاش حرف بزنم،ول م یخواستم هردوتامون روتخت من بخواب

 . نندازمخودمو تو زحمت  ی پس الک شه یباز م د ی گره فقط به دست مروار نیجوابام گذاشت،باخودم گفتم ا 

بکنه رو واسش   د یکه اون با  یحال و روز مهربد و کار  ی به اتاقش رفتم و تمام ماجرا م یاومدو شام خورد د یمروار  نکهیا بعداز شب

 چرخ تو پارک تمام ماجرارو بزاره کف دستم.  ه ی که آخر هفته با  مید ینقشه چ ه ی گفتم واونم قبول کرد و 

  نکه یبا وجود ا دونستم ی حاالت رونم نیا لی بودم ،خودمم دل تابی واسش نگران و ب  یلیخ بارنیا ی شد ول بیرفت و غ رضایعل بازم

 بود.  ی چ دونم یحالم نم نی ا ی ول  هی جوابم تا آخر بهش منف گفتمی قاطعانه باخودم م

  استمخویم  ی نداشتم نازمو بکشه ول داد،دوستیم  یانگار بهم دلگرم ن یوا  شهیم  دایو سروکلش دوباره پ  ستیولکن ن  دونستمی م

حسش زودگذر   نیدرصدم بهش جواب مثبت بدم از حسش مطمئن باشم که ا  هی  یروز  ه ی بدونم چقد واسش ارزش دارم که اگه 

 .ستین

مهربد   نکه یواسه ا ده،منم یتا تونسته ازش حرف کش  د یخونه رفتن و مروار ک یمهربد باهم به پارک نزد  دویجمعه بود و مروار روز ید

  رمونو یمس  د یمدرسه مهربدو برد منو مروار سیسرو  یدل تو دلم نبود،شنبه وقت   یول اوردم یام نشه اصال به روشون نمتوجه نقشه 

  یعصبان یلیگفت،اولش خ د یکه از مهردادشن ییهاکه واسه مهربد افتادو حرف  یی از اتفاقا د یو مروار می راه افتاد اده یو پ م یکرد یکی
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و واسه مامان تو آشپزخونه و    انیبه خونه تمام جر دن یبه محض رس  یآموزشگاه و چرخوندم ول   یچجور دمیمشدم وتا غروب نفه

کرد بهش حق داد و    رضایکه عل ییباشم و واسه کارها روم که مهربد متوجه نشه شرح دادم،مامان بهم اصرار کرد آ  یطور

اونو   ،اگه یر یسخت بگ  د یفکرش باز باشه،تو نبا مشیتصمبدونه تا واسه  و یاون حق داره در مورد تو گذشتت همه چ-گفتی م

  تیمسئول  نیا نکهیکه به مهربد ماجرارو بگن و نظرشو بدونن دوتا کارو راحت کردن اول ا دنیرس  جه ینت  نیمهرداد باهم به ا

به بعد   نی،امکن داره تو ازا ادیکنار ب هات یواقع  یسر  هیبا   د یمهربد بزرگ شده و با نکهی دوم ا  شهیازگردن تو گرفته م

االن من هستم بعداز من و ازدواج   یندار یباهمشون عاقالنه برخورد کنه چون تو سن  د یو اون با یداشته باش   یادیز یخواستگارها

 ها؟؟؟  ن یکن کاریچ ن یخوایم  ییشما تنها د یمروار

 گذشته  گه یز کنم ازمن دمهربد تمرک ه یروخوشبخت د یفکر نکردم،فعال فقط با  نجاشویتا ا  دونم،منینم-

  یخوایم ی تا ک ره یسروسامون بگ  د یفکر کن که بعداز مامهربدم با  نیبه ا ید ینرس  ی چرا؟مگه تو چندسالته،ها؟؟؟هنوز به س -مامان

مادرم که مرده، خواهرم که رفته سرخونه و   ی کنی فکر م نیبه ا ی روز هی ها؟ یپشت چرخ پدال بزن یخوای م  یک  ،تای سوزن بزن

 تنها  یو رفته من موندم تنها ده و بچم که ازدواج کر  ستیو ن شیزندگ

 مامان.  ن یمثبتش فکرکن یخب!!!؟؟؟خدا نکنه به جنبه  نیدوراز جون بگ   هی-

فکر کن،اون تورواز ته دلش   یجد  کمی صدف تو هم   گمیم  یجد  نویموافقم،ا رضا یبا ازدواجت با عل  نه،منیهم قتی حق-مامان

  نقدربهشون یا دونمیو م شناسمینه،چون توروخوب م ی تو دخترم  نکهیا ،نهگنیبه انتخابش احسنت م یروز  ه یهم  خواد،خانوادش یم

 . شنیکه نرم م  یکن یمحبت م

 باالست مامان  یلیخ سکشی دوباره اشتباه کنم،ر ترسمی ترسم،می م  یلیکنه،خی اصال مغزم هنگ و کار نم دونمینم-

پس چرا   یری تو سروسامون بگ   خوادیکه از تو سراغ دارم و االنم که جواب مهربد مثبته و اونم دلش م ی من با صبر ی اره،ول-مامان

شک نکن  خدا  تیخوب اومد،پس تو رضا  یل یخ جشیاستخاره هم گرفتم و نت ه ینرم کن،راستش......راستش من  ؟دلتویشک دار

 مادر..........

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 کمیویس _قسمت#

 اول_پارت#
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مامان خوب اومده دلم   یاستخاره  دمیشن  یوقت شییخدا ی کم شد ول  تم یو از عصبان ودم یصحبت بامامان انگار سبک شده  بعداز

  یاز خانوادش باشم ول  رضایعل یینداشتم باعث جدا داد،دوستیبازم فکر به خانوادش عذابم م  یازدواج روشن بود ول نیبه ا شتریب

...... 

شب بعداز   هی  نکهیتا ا دم یرس یام مروزمره   یکه داشتم همچنان به کارها  یآشوبو من با دل  گذشتی م رضاینبودن عل چندروزاز

 ییخودنما میگوش  یکه روصفحه  رضا یاسم عل دن یورد،ازدزنگ خ م یکه گوش  دمیکشی شام داشتم واسه فردا لباسمو اتو م

 بله؟؟؟ -رو جواب دادم یبه خودم مصلت شدم و گوش  هیچندثان د بع یبهم دست داد ول ی وافر  ی خوشحال کردحسی م

 ن؟ یسالم،خوب-رضایعل

 سالم،ممنون -

 نباشه؟  یمزاحمتون بشم،البته اگه مشکل  خوامیفرداشب من م-رضایعل

قورتش دادم   ی سوال مسخرم خندم گرفته بود ول نیخبرم(ازا یچپ و عالم ب ی )مثال من خودمو زدم به کوچه عل؟یبابته چه کار-

 رم یاجازه بگ  ری مزاحمتون شدم بابت امر خ ن،االنمیبد   یاوک  د یفرمودن شما با شون یبامادرتون تماس گرفتم،ا-که گفت

 ن ید تموم شدس،،،لطفا ادامش ن  هی قض  نیواسه من ا-

 جوابتون مثبت باشه چه....... ام،چیدرهر صورت من م-رضایعل

 ادامه بده که گفتم  نزاشتم

 ه یمن قبال هم گفتم که جوابم منف -

 . نیحستون رو پنهان کن نیستیاصال بلد ن گه،شماهمیمنم گفتم که من حسم دروغ نم-رضایعل

 کرد.اااااااا چرا قطع کرد؟نزاشت من حرف بزنم ....   وقطع

طع شدن تماس سرمو برگردوندم که اتو روبردارم و دوباره شروع کنم به انجام کارم متوجه شش تا پا شدم که دم در اتاقم  ق بعداز

نگاهم   ینجوریا ه؟چرای چ-روبرو شدم و گفتم حشون ی از پاهاشون کشوندم تا صورتشون و با لبخند مل کردن،نگاهموی م ییخودنما

 ن؟یکنیم

 نه؟؟   ی شیزبونش نم فیحر-مامان

 دسیفای من تالشش ب  ن،ازنظریماجرا بش نیا الیخی مامان ،ب  ن یولکن-
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 سر....  یه یبان،همراه،سایپشت هی ،یمرد دار ه یبه  از یمادر؟تو ن  یزنیخودتو گول م یچرا دار -مامان

 وکارم..... کس  یهمه  شه یمهربدم هست اون م-

 کردن ی نگامون م د ی وسط فقط مهربدو مروار نیا

  ی که از رنگ و رو افتاد  گهید یداره چهارصبا  داریگوشتت خر ی و بقول  ینکن االن جوون ؟نگاهیاز ازدواج اون چدرسته بعد -مامان

 فکر اون روزتم دخترم..... ؟؟؟منیچ

بدتراز   یچیکنم؟ه کاریچ ایو اومدم روتخت نشستم و دستامو به سرم گرفتم،خدا  د یشدم و سپردمش به مروار دنیاتو کش الیخیب

  سکشیر یل یخ رضایدهن مردم روبست،ازدواج با عل شه ینم گه یموفق نشم د نجام یا ست،اگهیقرار گرفتن ن  یو سردوراه یگمراه

 ،یلیباالست خ

از قبل آماده کرده بودم   موی سترس نداشتم.جواب منفا نقد یدلشوره داشتم تو تمام عمرم ا  یلیشده بود و من خ یخواستگار شب

 از درون داغون بودم چون فقط از حال دلم خودم خبر داشتم و جرات بروز دادنش روهم نداشتم. ی که بدم ول

بندش که زنگ خونه به صدا در اومد و پشت دمیچیپی شالمو دور انگشتام م  یو از استرس گوشه   ودمی اتاقم روتخت نشسته  تو

اومد تو اتاقم   ع یو سر نه یباهم خوش و بش کردن و مامان بهش تعارف کرد رومبل بش ی ب دادن مامان و درباز کردنش،کلجوا

به سمتم اومدو دستامو گرفت و منو ازجام بلند کردو باخودش به سمت در   کنمی م شپراز استرس نگاه د ید ی ومنو صدام کرد،وقت

 دمیچرخی دور خودم م هاوونه یشدم که مثل د داریاتاق بردو تو حال ولم کرد و رفت تو آشپزخونه، انگار خواب بودم وتازه ب

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 کمیویس _قسمت#

 دوم_پارت#

 رغمی حضورمو احساس کرد نگاهشو بهم دوخت،اون نگاهش پرخواهش بود و من عل یوقت ی به من نبود ولاول حواسش  رضایعل

جوابمو   ستادیها رفتم و سالم کردم،اونکه به احترامم ااز مبل  یکیو به سمت  ختمیوجودمو تو نگاهم ر  یتمام سرد  م یباطن لیم

  رضایبودن و مارو تنها گذاشته بودن،عل د یتو اتاق مروار د یدو مرواراضافه شد مهرب مون مامان هم به می نشستیهم دادهمونطور که م

 تراز قبل هستم، یجد  نبار یا یخانم ارجمند من شرمندم که بازم مزاحمتون شدم،ول -سرحرفو باز کرد  اوردویدلش طاقت ن
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  هی البته اگه -گفت   رضایبود،که دوباره عل گهید  زیمن جوابم چ یاالن بگم بله و تمام ول  نیهم کرد یو دلش دعا م دونم یکه م  مامان

 داشت.  میخواه  شتر یب دارهایجلسه ها و د ن یو ازا  ستمیباشه دست بردار ن ی درصد هم جوابم منف

 ته خنده گفت.  هی آخرشو با یجمله  نیا

 شه یو عوض نم ه یبارم جوابمو بهتون دادم.....جوابم منف  نیمن همون اول ی ول-

 چرا؟-رضایعل

 نه من.  نیمثل خودتون باش   یکیدنبال  د ینداره.....شما با یباهم هم خون  طمونی م،شرایخوریچون ما بهم نم-

  ن،مهمیازمن کوچکتر خوره؟شمای بهم نم  مونیچ-رضای.علشد یتر مبا هر کلمش دلم خون ی ول  زومی م  تیحرفارو با جد  نیا تمام

 . دکردهییتر مغزمه که شما روهمه جوره تاو مهم خواد یقلبمه که شمارو م 

 بحث رو   نی ا م یزودتر تمومش کن د یبا-

 ازدواج روشنه.....  نیو دلم به ا  دارمیمن دست از سرتون بر نم گم یدرحضور مادرتون دارم م-رضایعل

  ی عنی ن یرفت و ا  د یمرواربه سمت اتاق   یمعذرت خواه  ه یساکت شد ومامان از جاش پاشد و با  کمی  د یحرفش که رس  ینجا یا به

 . میما تنها حرف بزن

 صدف......؟؟؟؟؟-رضایسرمو سمتش برگردوندم،عل رضایرفتن مامان بود با حرف عل ریکه چشمم به مس من

 بله؟ -

احساستو  کنمیم خوونم،حسشیاز نگاهت م نویا ست،منین شم یبهونست،نگو که دلت پ  نایا اریقانع کننده برام ب ل یدل  هی-رضایعل

 .نیبگو هم التوینکن لطفا......فقط دل مشینصبت به خودم پس قا

  یبرا  ینیچه تضم دم،بعدشمینزدم و نظرشو نپرس  ی خانوادتون مخالفن.....من هنوز با مهربد حرف نکهیقانع کننده ترازا ی لیچه دل-

مار   نی فهمی م امده یتکرار بشه،مارگزدوباره داستان گذشته   ترسمی باالست و من م سکشیازدواج ر نیا ن یمن دار یخوشبخت

 ..... دهیگز

اگه   کننینم  ی خانوادم که بامن زندگ نکهیا ک،دوم ی ن یا دمیم حیشمارو دارم به خانوادم ترج نکهی باالترازا یچه ضمانت-رضایعل

من   نکهیها حفظ بشه،سوم اکه حرمت  نیباهم رابطه داشته باش  دمیفقط اجازه نم  کنم ی نم یاحترام ی مخالف بموونن بهشون ب

و   میتمام رزندگ  مونه،بهتیما م شیازدواج و قبول داره بعداز اونم پ نیا دونمیم ،مهربوم هامو کردم تمام فکرامو کردم ،مشورت 

ردا  که امروز عاشق باشم و ف ستم یساله ن۱۵شده من پسر  د یسرم سف  ی کن چندتار از موها دم،نگاهی به عنوان ضمانت م مویجوون
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  دم،صدفی قول شرف م  خورمی ...قسم ممونم یعشقم م یباره عاشق شدم و تااخرعمرم پا نیسن اول  نیبمونه به ا ادتی نو یفارق ا

هست عشقه بخدا واسه من و حرفم و قلبم ارزش قائل شو   یهرچ ستیدر کار ن   یگه گذشتت تکرار بشه،اجبار ستم یمن مهرداد ن

 . کنمی خواهش م

فکر   شتریب  د یبا-،در جوابش گفتم کردم ی وتو دلم خداروشکر م  دادیبهم م نانیجور اطم هیانگار  شد یم  دلم داشت نرم ازحرفاش 

 ..... گمیو م رم یگیکنم جوابتونو بهتون تماس م 

 گذره؟ ی چه بهم م  یدلت بحالم بسوزه و جوابتو زودتر بگوفکر منم باش که تا جوابتو بد  کم یفقط -رضایعل

@romaneshirin#ندارم _دل_من_مگه_رمان 

 کمیویس _قسمت#

 سوم_پارت#

تا به   کردمی فکر م یحساب د یبود با ر یمغزم درگ یول  خواستیهنوز باخودم معلوم نبود،دلم اونو م فم یخودم هم تکل شییخدا

انگار ته دلم بقول   کردم ی هاشو مرور م حرف  یبزرگ بود وقت سکیر ه یبود،صحبت  ی عمر زندگ ه یمطمئن برسم،صحبت  یجه ینت

هارو  و تمام حرف  رفتمی درو اون در م  نیتو فکرم گم شده بودم و به ا نقدریکرد،ای دلشوره ولم نم یو مامان روشن بود ول  رضایعل

اومده بودن که داشتن تو سکوت   یو مهربد نشدم،معلوم نبود ک د یو چندباره مرور کردم که متوجه اومدن مامان و مروار  بارهکی

دوباره ازدواج   د یبا وجود اون با  نکهیبخاطر ا  د یبودم شا ده نگاهمو بهشون دوختم انگار از صورت مهربد شرمن یوقت خوردن ی م وه یم

  ه یتک کم یسرم به طرف اتاقم راه افتادم ،بعداز بستن دراتاق پشت  یم پاشدم وبدونه توجه به کسفکر ازجا نیکنم شرمنده بودم ،باا

جوانب   یو به همه دم یسرم کش یالو مالفه رو تا با دم یبعد به طرف تختم رفتم و روش دراز کش ستادمیبه در کردم و همونجا ا

 ازدواج فکر کردم.  نیا

فکر کرده بودم که ازمغزم سرم دود بلند  نقدر یا دم یخواب یک  شبید  ادینم ادم یشدم،اصال   داریب ی بیبا سردرد عج صبح

رفتم،بعداز شستن دست و صورتم به سمت آشپزخونه رفتم ومتوجه مامان که   ییبه سمت دسشو حالی کسل و ب یلیشد،خیم

دستام گرفتم،مامان که   نیو روش نشستم و سرمو ب دم یکنار کش یندلص  ه یشدم سالم کردم و   کرد ی و مرتب م  نتیداشت تو کاب

 ؟ یمادر؟چرا حال ندار  هی چ-بهم انداخت و گفت یجواب سالممو داد نگاه

 ترکه یسرم داره م-

 مسکن بدم.  ه یصبحونه بخور بهت  -مامان

 اشتها ندارم حالم بده -
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  میشونیپ  ی چک کرد وپشت دستشو رو حرفم مامان کارشو رها کردو به طرفم اومد دستامو تو دستاش گرفت و نبضم و نیباا

 صدف!!!!!؟؟؟؟  یبازکه تو تب دار -گفت   زدیکه تعجب توش موج م یی گذاشت و با صدا

 ست یحالم خوش ن دونمینم-

هم به من داد تا تنم کنم و   یرونیمانتو شال ب  ه یحاضرو اماده برگشت و  قهی چند دق دونمیبه سمت اتاقش رفت وبعداز نم بالفاصله

به   میشد  نیسوار ماش  نکهیبه آژانس هم خبر داده بود که دم در منتظر بود،بعداز ا نکهیا م،مثلیا دم در خونه بربهم کمک کرد ت

 کردن تا تبم قطع بشه ....  ق یبهم سرم و آمپول تزر اونجاو   میدرمانگاه رفت  نیاول

  نیتو ماش  یکه وقت  داد یبا سرعت کارشو انجام م نقدریکه دست و پاشو گم کرده بود و ا د یترس ی کردنم م نقدرازتب یا چارم یمادرب

 . دمیشنینفس زدنش رو به وضوح منفس  یصدا م یبود

بود   نجای روزا وقتن یا نکهیشد،ازا انیتو چهارجوب در اتاق نما رضای امپول نگذشته بود که عل قیاز وصل سرم و تزر  قهیچنددق

 کار مادرمه.  نمیا دمیفهم  یتعجب کردم ول

مامان بهم زنگ زد   ی صدف؟وقت یحالت خوب بود  شبید هو؟توکه یچت شد -اومدو بعداز سالم شروع کرد به سوال کردن  جلو

 خودمو رسوندم. یچجور  دمینفهم

 مامان؟؟!!  گفتی نخورده پسرخاله شد به مامان من م ییبشر چا نی!!!!!چقد پررو بود ا مامااااااان؟؟؟

 زود قورتش دادم تا هوا برش نداره ...  ی لبخند محو اومدرولبم ول ه یفکرم   نیازا

 فقط ازصبح حالم بدشد... دونمینم-اروم گفتم درجوابش

 خداروشکر...  شهیخداروشکر که مامان زود اوردتت درمانگاه و دکتر گفت تبت تا تموم شدن سرم قطع م -رضایعل

کسل بودم و خوابم   ی نبود ول یو ازسردرد هم خبر  کردم ی م یس سبکشد و تاتموم شدن سرم احسا نطور یهم هم واقعا

 .د ی طبق معمول زحمت رسوندن مارو کش رضایعل می به سمت خونه راه افتاد یومد،وقتیم

بخدا از خواب و   ی منو زودتر معلوم کن فیتکل  شه یصدف؟م-گفت  رضایبشم عل اده یشد تا من خواستم پ اده یمامان پ مید یرس  ی وقت

  ی حرفشم گفت(فقط منف یمنتظر ادامه  د ید  یسکوت کرد،وقت  یفقط......)کم کنه ی م استرس و دلشوره داره آبم مخوراک افتاد

 .......نی هم خوامی من فقط ازت جواب مثبت م  یول ه ییپررو  دونمی شم،مینباشه که بخدا تموم م

@romaneshirin 

 



 مگه من دل ندارم

182 
 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 ودوم یس _قسمت#

 اول_پارت#

  د ینگرفته بودم،درهرصورت بهش قول دادم و نبا ی رو جد  شنهادش یمن پ د یشا دونمیکنه،نم  ینقدرپافشاریا کردم ی نم فکرشو

 زاشتمیمنتظرش م نیشترازایب

رو بدم،آخرهفته بود   ی شدنم گذشته بود و قراربود امروز بهش جواب قطع ضیو مر یها و خواستگاراز اون حرف  چندروز

بعداز ناهار بهش   نیبدم واسه هم رضایهامو بزنم بعد جوابمو به عل خودم باهاش حرف دم یدبهتر ل، یمهربد هم تعط یومدرسه 

که    میرفته بود رویاز مس یکم  میسرکوچمون راه افتاد کیسمت پارک کوچ هو نرم نرم ب  میگردش و دادم،آماده شد  شنهادیپ

 ؟ یدون یرو م رضای موضوع عمو عل ؟تو یمهربد؟مامان-گفتم 

 بهم گفته بود؟  ییکه بابا  یهمون موضوع-مهربد 

 کنم؟  کاریچ ؟؟منیگ ی م  یآره،همون.....خب تو چ-

 ن یو گناه دار ن یچون هنوز جوون ن یازدواج کن د یبابا واسم گفت که شما با یول  ارم یسردر نم زایچ ن یبگم؟من ازا یمن چ-مهربد 

 گفت بهت؟ یچ  گهیبابات د-

 دوس داره   یل یچون اون شمارو خ نیشیخوشبخت م رضایوبا عمو عل  نید یکش ی بااون سخت یگفت شما تو زندگ-مهربد 

 ه؟ ینظرخودت چ-

شما  یهرچ  ی گفتا ول ی چ دمیموضوع روندارم،البته خودمم نفهم ن یهنوزقدرت درک ا ییبقول بابا ی عنی، دونم یمن نم-مهربد 

 درسته....  ن یگ یبزرگترها م

 ه؟ یچ رضایاصال بگو نظرت در مورد عمو عل-

 .ه یاقت یاون مرد بال گفت ی هم م  ییه،بابای خوب ق یرف ی لیمن دوسش دارم ،مهربونه،خ-مهربد 

ازش   ذاشت،واقعایم  یموضوع سر لجباز  نیگفته که اونم نظرش خوبه وگرنه باا اد یز رضایبود مهرداد واسه مهربد از عل  معلوم

روبه اون روشد   نیکرده بود،اون روز حالم باحرف زدن با مهربد ازا  یردو واسه بچم شفاف سازممنون بودم که کارمو راحت ک

 نظر کنم .  د یتجد  م یریگم یکمک کردتو تصم بهم موافق بودنش منو خوشحال کرد و شتری،ب
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م با کله قبول کرد و  وابکنم اون ششیتا سنگامو پ اد یزنگ زد تا جوابمو بهش بدم ازش خواستم به خونمون ب رضایعل ی شب وقت اون

بعداز   م،منیو تعارف کردن همه نشست  یخودشو رسوند،بعداز سالم و احوالپرس  ین یریکه با دسته گل و ش  د یساعت نکش هی به 

 تونستی پراز استرس بود و اصال نم رضایعل ی،چهره  می روشروع کرد یی رایپذ  د یمروار کبه اشپزخونه رفتم و با کم قهیچنددق

  ی دست شیواسه اوردن پ  یمامان دور نموند که وقت  یازچشما نیداد،وای تکون م  یبه حالت عصب زپاشویره ی خودشو آروم کنه چون 

تو برو    نهیجا اروم بش هی  تونهیهالک شد،نم یفلمادر پسره ط   نیصدف توبرو بش-به آشپزخونه رفتم پشت سرم اومد و گفت وه یم

 پار.بس د ی کارهارو به منو مروار  یه یبعق

  ی نشستم و بعداز کم شونیکی یبه مامان دادم و به سمت مبل رفتم و رو  هاروی دستشیحرفش خودمم دلم براش سوخت پ نیباا

  ی نیریو ش  وهیو م ی من منتظرم....فقط زودتر که جونم به لبم اومد صدف،من واسه چا-و گفت ارهینتونست طاقت ب  گه یسکوت د

 .... رهینم نییااز گلوم پ یچی ه رمیو تا جوابمو نگ   ومدمین

من چندتا سوال    یفکر کردم و مشورت کردم ،مامان هم استخاره گرفته  و مهربد هم نظرشو به من گفته ول یل یراستش من خ-

 ....گمی جوابش جوابمو م  دنیز شندارم که بعدا

 بفرما من سراپا گوشم....-رضایعل

 ن؟؟؟یندارم،دوم شما باخانوادتون قطع رابطه کرد شویکنه من طاقت دور  یباما زندگ د یبعداز ازدواج مهربد با نکهیاول ا-

.بعدروشو سمت  نمیبی نم تون ییواسه جدا یل یدل ن،پس یریباشه خودم بهتون کمک کردم تا حضانت مهربد روبگ  ادتون یاگه -رضایعل

 مگه نه آقا مهربد؟؟  ی میدوتا دوست صم می مادوست- مهربد کردوادامه داد

مثبت تکون    یبه غبغبش انداخت و سرشو به معن یآقا صداش کنه باد  ی کس نکه یازا دادیبهش دست م یکه حس خوب  مهربد 

 داد... 

خونه   ه یدلخورم ،االنم  ی لیمن باخانوادم قطع رابطه نکردم فقط ازشون خ-رو لبش اومدو ادامه داد یحرکتش لبخند  نیباا رضایعل

....اما اگه  م،امایکنی م ی اونجا زندگ میریاگه شما جوابتون مثبت باشه  باهم م  ن یبخرم هم لهیوس  یاجاره کردم و فقط مونده کم 

 . کنمیم ی اونجا زندگ هاباشه خودم تن  ی جوابتون منف

که   گفتم ی م د ی با ی داشتم ول ی ازدواج دومم بود حس شرمندگ نکه یبخاطر ا د یدم،شایکشیبخوام جوابمو بگم خجالت م نکهیارازاانگ 

نگاه کنم و گفتم   یبه کس شد یانداختم چون روم نم نییسرمو پا نیهم وفتاد،واسهی علنا داشت پس م گه یاون راحت بشه چون د

 من نظرم..........نظرم.......مثبته........

@romaneshirin 
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 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 ودوم یس _قسمت#

 دوم_پارت#

که اولش همونطور که    رضابودی حواسم به عل یچشم ر یشدن حرفم ز کردم،بعدازتمومی م  یشالم باز  یبود و بالبه  نییپا هنوزسرم

داد وهمراه با نفس    هی مبل تک ی مات و مبهوت نگام کرد و بعدش به پشت  ه یحائل کرده بود چندثان زانوهاش  ی ساعد دستش رو رو

پشت مبل گذاشت و   یلبه  یآسوده شده باشه سرشو رو  الشیباز کردو انگار خ راهنشو یپ یقه ی  ی باال یدکمه   دنیکش قیعم

 خاطر جمع شدنش رو بفهمم.  تونستم یسکوتش فقط م ن یسکوت کرد،ازا

حرفاش گفت که قصد گرفتن جشن   یالبال یکه داشت گفت،وقت  ییازبرنامه ها رضای،عل  میخورد  ین یریو ش   وهیو م ی م چاه دور 

شما مجرد  - رو زده بود که در جوابش گفتم ش یاز جمله داماد زهایچ  یل یخ د یرو نداره دلم براش سوخت بخاطر من ق یعروس 

 . نینیجشن رو بب هی خودتون تدارک  یو برا  نیهست

و عروس   رنیکه خانوادم شمارو بپذ   رمیگ یم  یصورت عروس  ه ی ....فقط دردهیم  یاز نظر شما جشن بدون عروس چه معن -رضایعل

 مشهد.... ارت یز م یرینداره،بجاش م ی ضرورت چیه ی گرفتن عروس   ن،وگرنهیهم نیجشنم باش 

من نگران بودم از عواقب   ی وضع خسته شده ول ن یازا گفتی م  مونیسرخونه و زندگ م یوبر  می دوست داشت زودتر عقد کن رضایعل

کارها بزاره  واونم   ان یخانوادش بره و اونا رودرجر دن یکردم دوباره به د  شنهادیپ ن یهم یبرا دمیترس ی م ی لیمخالفت خانوادش خ

 قبول کرد. 

 .شیآزما واسه  میباهم بر  ادو یموندم تا ب رضایو اماده شدم و منتظر عل دارشدمیروز بعد زودتراز قبل ب صبح

البته به   رهیم ش یخانوادش بره بهم قول داد بعداز گرفتن جواب آزما دنیتوراه دوباره ازش خواستم به د ی اومدنش وقت بعداز

  دونم یره،نمی گ یو ازدواجمون سر م ارهیتو کارش به وجود نم ی رییتغ چی هم ه شیبودن آزما ی منف ایخودش جواب مثبت   یگفته 

 عاشقم بود؟؟؟  نقدریا یعنی بودم  جیفکر و داشت خودمم گ نیچراا

بچه ها   شی منو به آموزشگاه رسوند و خودش رفت،اصال پ رضایو بعدش عل  میو صبحانه خورد ییجا ه ی  میدادن نمونه رفت بعداز

تن در آموزشگاه  غروب موقع بس ی منتظر تماسش موندم زنگ نزد وقت ی وهرچ دم ینزدم و تا غروب با استرس به کارهام رس  یحرف

دپرس بودنش خبراز   ن یداده قلبم ضربانش تندتر شد و ا هی تک نیبه فرمون ماش  سرشوپارک کرده و  نشویماش  ابون یکنار خ دمید

به من انداخت و   نینگاه غمگ  ه یزدم اولش   شه یرسوندم و دوتا تقه به ش  نیخودمو به ماش  دنیلرزیکه م   ییبا پاها دادیاتفاق م  هی

که تو چشمام بود به چشماش زل زدم و ازش جواب خواستم،اون که    یو استرس   یکرد و من نشستم،با نگرانبعدش درو باز 

ذهنم باخودم گفتم که اگه جواب    یبپرسم و تو  ی زیچ ش یدر مورد آزما  دمیصالح ند  گهیکرد و د  شی نگاهش پراز غم بود دلم و ر
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کردنش داغونش   چ یبود که حالش خرابه و من با سوال پ یجواب منف   دوخت،پسیو زمان و بهم م  ن یزم رضایمثبت بود االن عل

 صدف؟؟؟......صدف؟؟؟-د یکه صداش به گوشم رس   نهیرو نب ختم یری که از شانس بدم م یینگاهمو به روبرو دوختم تا اشکها کنمی م

 بله؟ -بودم گفتم ره یروبروم خ ابون یکه به خ  رهمونطو

 لحظه نگام کن... هی-رضایعل

عان مثل گل شکفت و لباش به خنده   ک ی و گرفتش  نیبه سمتش برگردوندم که اون نگاه غمگ  مویاشک یو چشما سمیخ نگاه

موضوع    نیمانع گفتن ا ات یو حجب و ح ی تو هم حالت مثل منه و دوسم دار  دونستمیبخدا م دونستم، یم- بازشد  و گفت

 سه؟؟ یو وقارتم دختر،چرا صورتت خ یخانم  نیا یوونه ید  شه،بخدایم

 .......فقط......فقط  یچیه-

  شمونیکنم.....جواب آزما ی باز لم یمجبور شدم ف ن یواسه هم  گهیخواستم مطمئن بشم حس ششمم دروغ نم د یببخش-رضایعل

 مثبته..... 

جوابمون مثبت شده و   گم یم یجد  رضایبجون عل -ادامه داد ستمیمطمئن ن د ید  ینگاش کردم  وقت  کم یحرفش شوکه شدم، نیازا

 . میفردا عقد کن  می تونیما م

  دونمیوشکر کردم نمجواب و گرفتم چندبار خدار یاز وقت  یشکرت....صدف اگه بدون  ایخدا-روشو به آسمون گرفت و گفت بعد 

 هزار بار ...... د یصدبار شا

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 ودوم یس _قسمت#

 سوم_پارت#

  یی چا هی دنیخونه،بعدازرس  می نر یکه دست خال م یبخر ینی ریروآسمونابودبهش گفتم ش  گه یکه د رضایخوشحال بودم و عل یلیخ

احترام   تیسفارش کردم که بانها یوازش خواستم تا دوباره بره سراغ خانوادش و باهاشون حرف آخرشوبزنه،کل  م یخورد ینیریوش 

 کردم.   شیبه خدا سپردم و راه ،دلییبحث و دعوا چیباهاشون صحبت کنه بدونه ه 

 ...رضایعل#
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بخرم   ینیریافتاد صدف گفته بود ش  ادم ی هویدم، یرس  یک  دمیسرخوش و خوشحال بودم که نفهم نقدریاستارت زدم ا نویماش  ی وقت

پارک کردم تازه متوجه شدم   نایمامان ا یدم در خونه  نکه یا دم،بعدازیخر  ینیر یجعبه ش  هی رفتم و  یقناد ه یسرکوچه دور زدم و به 

وارد    یخودم بازش کردم،وقت  د یتنگ شده،انگار پکر شدم و نرم،نرم به طرف در رفتم و با کل  اش هخونه وآدم ن یچقدر دلم واسه ا

تو    نقدریشدم ا داد یبه دست داشت باغچه رو آب م لنگیو باغچه انداختم و متوجه پدرم که ش  اطی نگاه به کل ح ه یشدم  اطیح

  کم یبلندسالم کردم،اول  ی و با صدا  ستادمیسرش ا شتکارش غرق بود که اصال متوجه ورودم نشد آروم،آروم به طرفش رفتم پ

بدونه   نباریبرش داشته که دوباره سرگرم کارش شد،دوباره سالم کردم،ا  االتیخ کردیفکر م د یشا دونمیمات به جلوش نگاه کرد نم

دستشو انداخت   لنگینگام کردو ش  زدیم رونیکه از زور تعجب داشت از حدقه ب ییسرشو به سمتم چرخوند وبه چشما ی تعلل چیه

 بود برخالف مادرم....  یدلنازک و احساسات تینهای شد،پدرم ب سیتو باغچه و به سمتم اومد،تا به من برسه صورتش از اشک خ

بودم و دلم هواتو   قرارتی چرا از صبح ب  دونمیبابا؟نم ی اومد -گفت ه ی دورگه از بغض و گر یبا صدا د یمن رس  هی به دوقدم ی وقت

 ؟؟ یگزاشت خبری...چرا مارو بیفقط سالم و سالمت برگرد  نمتی و من بب ی ا یکرده بود،ازخدا خواستم ب

رو غرق بوسه کردم   د یلرزی مردونشو که تو بغل م ی کم رو پرکردم وتو بغلم گرفتمش صورت و شونه ها  یرسم ادب اون فاصله  به

ازتون دلخور بودم،رفتم تا باخودم خلوت کنم،واسه خودم خونه اجاره کردم  -ن گفتمهقش قطع شد ومهق  ی و اون آروم آروم صدا

 ...  شتونیاومدم پ یخوب ی لیهم باخبر خ روزکنم،ام یمستقل زندگ  خوامی م  گهیو د

ون خواهش  اومدم ازت  کنم ی ...دارم با عشقم ازدواج مرمیگی دارم زن م-که ادامه دادم داد یساکت تو بغلم فقط به حرفام گوش م بابا

 .نیایکنم که فردا واسه بله برون و پس فردا واسه عقدم ب

 حتما با همون عجوزه؟آره؟ -دمیمادرمو شن  یحرفمو داشتم که صدا یادامه  قصد 

چون به صدف قول   ی حرفش حرصم گرفت ول نیازا ی لیخ می و هردوتا به مامان نگاه کرد میحرفش منو بابا ازهم جدا شد  نیباا

 سالم -پام گذاشتم و به طرف مامان رفتم تو چشماش نگاه کردم و گفتم  ر یداده بودم دعوا نکنم و بحث راه نندازم غرورم و ز

 ؟ یکردی واسه پسرت ناز م یخوب داشت-از چشمام گرفت و به بابام نگاه کردوگفت چشماشو

  یمادر  نیکن یاومدم واسم بزرگ -و گفتم   دم یبوس  شو یشونیپ یو رو هنوز قهره،به طرفش رفتم سرشو تو بغلم گرفتم  یعنی نیا

 ....نیریو امشب مراسم بله برون بگ  نی رو در حقم تموم کن یوپدر

عمرا پامو تو   ؟من یباش  اطیخ ؟همونی واسه ک -نثارم کرد که نگو ،گفت  یچنان اخم کردی که هنوز به بابا با اخم نگاه م مامان

 حق اومدن نداره....  گه ید چکسینه من و نه ه ی کارا دلمون و نرم کن  نیبااومدنت و ا یون ت یاونا بزارم،توهم نم یخونه 

مامان اب هم بخورن حکم مرگشون و صادر   یبابا بود چون خواهرها و برادرم اگه بدونه اجازه  چکسیمنظورش ازه  دونستمیم

مون بهم خورده کارمون داره  خون  شمهی آزما ی نیریش  ن یا نینیبب-که تو دستم بود و به طرفشون گرفتم،گفتم  ینیر یکردن،ش 
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ازتون دلخور بشم بخدا صدف   نینزار نیشترازایعقد پس فردا ...خواهشا ب اسه و م یکن  یجزء د یخر  ه یقراره  شه،امشبمیم  فیرد

 ان ، مام ره ی د ی لیکه خ ن یشیروز متوجه م  هی خوبه  یلیخیلیخ

 ماروهم خط بکش ...  م،دوریندار یازیرو ببر واسه همونا ما ن ینیریش 

بار   هی  ن،اونیو به انتخابم احترام بزار  نیام ارزش قائل بشمن و خواسته   یکه واسه  کنم ی اومدم دارم ازتون خواهش م ن؟منیهم-

  یهاواسه مراسم  نیخواهشا،بخدا اگه به سرم منت بزار نیکارتون دوباره دلشو نشکن نیشکست خورده ودلش شکسته شما باا

 . کنمی....خواهش مشهیخوشحال م ی لیاون خ نیایب یبعد 

  ی نجوریبا دعوا باهاشون اتمام حجت کنم،بلکه ا  خواستم یاتمام حجت بود باهاشون و نم نیا یخواهش و التماس نبودم ول  اهل

من تموم    یتو بدونه اجازه -ها بود که گفت حرف  ن یباطل مادرم مغرور ترازا الیخ ی زه ی .....ولانیبدچار عذاب وجدان بشن و 

با   یواسه عقدت؟مگه بهت نگفتم وقت  میای ما ب  یگ یم  یدار  یمن مخالفم،حاال اومد   یدونستیم  نکهیباوجود ا  یکرد   فیکارهاتو رد

 ها؟؟  یخط بکش د یماروبا  یدور همه  ی اون ازدواج کرد

گذاشتم و آدرس   اطیرو کنار ح  ی نیریش  یبا خودتون،جعبه  ش یواستون ارزش قائل شدم و احترام گذاشتم بهتون بعق-

پسرتونو خوشحال -برگشتم وگفتم ستادم،یا دمیکه رس  اطیکردم،به دم در ح یمحضر،ساعت عقدو گفتم وباهاشون خداحافظ

 . نیخودتون کن ون یکارتون منو مد   نیباا نیایو ب نیکن

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

   وسومیس _قسمت#

 اول_پارت#

واسش سوخت ،بعداز   ی لیو جرات حرف زدن نداشت،دلم خ  کردی مظلوم نگام م یانداختم که مثل بچه ها چارمی ب یبه بابا نگاهمو

 راه افتادم.  نایصدف ا یرفتم و روشنش کردم وبه طرف خونه  نمیو باز کردم و به طرف ماش  اط یتموم شدن حرفم درح

با هر جون   دنیبدم که دوباره ناراحت نشن،باالخره بعداز رس  حیواسه صدف و خانوادش توض ی چجور کردمی با خودم فکر م  توراه 

دادم اولش   دویخر ادشنهیاستراحت به صدف پ ی بعداز کم دن ینپرس  یز یچ گه یخالصه گفتم،اوناهم د ی لیرو خ هی بود قض یکندن

 ساده باشه؟  نگیر  هی فقط در حد حلقه...اونم  ی باشه ول-گفت د یاصرارم رو د یوقت   یول ستیها نخرج  نجور یبه ا یازیگفت ن 
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و بعداز اون چون ازقبل   م ید یساده خر یجفت حلقه  ه یواسش دارم همراهم شد و باهم اولش  ییخبر نداشت چه نقشه ها اونکه

کرم   یروسر  ه یدست مانتو شلوار کرم رنگ و   ه ی  یدر عرض چشم بر هم زدن م یبودم به مغازش رفت بادوستم هماهنگ کرده

 انتخاب کردم و بزور فرستادمش تو اتاق پرو .....  یاقهوه 

و کفش کرم ست هم گرفتم و دادم به شاگرد مغازه و داد به صدف تا کفش و   ف یک  هی اومدنش  رون یشمردم وتاب  متیرو غن فرصت

 پابزنه

بزنه و   یمغازش که چندتا خانم بودن حرف ی دوستم و شاگردها  یکه انگار تو عمل انجام شده قرار گرفته بودنتونست جلو صدف

اومد دمق شدم به   رون یاز اتاق پرو ب یوره،وقتلباس تو تنش چط نمیگذاشت و اجازه نداد بب یمنو تو خمار ی ناچارا قبول کرد،ول

 لباسو؟؟!! نمیتو تنت بب یصدف؟!چرا نزاشت-سمتش رفتم و گفتم

فک قفل   ی درگردش بود ازال  کردنی نگامون م یچشم ریکه ز  ه یمنو بعق ن یرولبش بود ونگاهش ب  ی لبخند مصنوع  هی که  صدف

 اقااااا.... زتیسوپرا  ی تالف  نیا-شدش گفت

 بودن؟کفش چطور؟؟  زتیحاال چطور بودن سا-قرارش دادم گفتم  ی سیتو رودروا یحساب دمیدم گرفت فهمحرفش خن نیازا

لباس نو و دست نخورده دارم که مناسب فردا    یمن خونه کل  ستین یاز ین گمی بازم م  یبودن ممنون ول یاره،همشون عال-صدف

 باشه.

کلنجاررفتن با دوستم پول   ی رفتم و به زور و کل یبه طرف حسابدار دادمینه تکون م ی که دستمو تو هوا به معن  همونطور

 . هارودادمله یوس 

  گه ید نجای هماهنگ کنه واسه فردا،ا شگریآرا هی فردا تو محضر صدف مثل فرشته ها باشه ازش خواستم با  خواستی دلم م  منکه

 کنم.   فیصورتمو رد تونمیاز من اصرار بود ازاون انکار که در آخرگفت خودم م ینداشت هرچ دهیفا

رفتم.توراه   الی کردن صدف به سمت و  ادهیو من بعداز پ   میو ساکت به سمت خونه راه افتاد  کیرستوران ش  هی خوردن شام تو  بعداز

چون   م یمشترکمون رو زودتر شروع کن یواسه خونه جور کنم و زندگ  لهی خورده وس  ه یبعداز عقد  د یفکر کردم که با  نیبرگشت به ا

 شده بودم. سروسامونی واقعا ب

 صدف....#

  رضایعل شی پ ی بتوونم تو دلشون جا باز کنم.ول کردم ی همش دعا م یدلم گرفته بود ول  یلیخ رضای عل یخانواده  یه ی قض بخاطر

 نه رسوندو رفت.خوردن شام منو به خو دویکه حال خوشش خراب نشه و بعداز خر  دادمیرو بروز نم یزیچ
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  یبعداز کل ننیو بب   انیمهربد روهم صدا زد تا ب دویگفت و بعدش مروار ک یبهم تبر ی کل د یرو تو دستم د دهایمامان خر ی وقت

 تا فردا بپوشم.  دمیهارو جمع کردم و توکمد چ له یدادن و من وس   تیسر گذاشتن من رضاسربه

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وموس یس _قسمت#

 دوم_پارت#

  ی وقت خورهیزنگ م م یگوش  دم یوخوردن صبحانه رفتم به اتاقم تا اماده بشم که د  یدوش حساب  هی بعداز  دارشدمیزود ب صبح

سبز رو   یره یتا خواستم دا ستیاسترس داره که ولکن ن یلیبود معلومه خ رضای روش افتاد خندم گرفت،عل یچشمم به شماره 

زنگ تلفن خونه اومد و بعدش    یشدم که صدا ال یخ یب ره یگی تماس م وباره د  نکهیا الیلمس کنم و جواب بدم قطع شد،با خ

روتختم   کردیبه دست وارد اتاقم شد و همونطور که صحبت م ی نگذشت که مامان گوش  ه یچند ثان ه ی مامان که جواب داد، یصدا

 . دادمیه حرفهاش گوش مو هم ب  دمیرس ینشست منم هم به کارم م 

 صبحانه امادست نجایا ایباشه پسرم،پس شما اماده شو وب-مامان

 رو بدم بهش؟؟ یگوش  نیخوای م شهی صدفم داره اماده م-گفت،که مامان ادامه داد   یچ دمینفهم یول  رضاستیکه عل دمیفهم

 ..........-رضایعل

   می شیباشه ماهم اماده م-مامان

.............. 

 خداحافظ-مامان

 رضایعل-نگاش کردم،که خودش گفت یسوال  دم یمالیکه به صورتم کرم م  یهمونجور  نه ی رو قطع کرد ازتو آ  یمامان گوش  ی وقت

 .... انیمحضر واسه شاهد هم دوستاش م می که نوبت دار م یزودتر بر دم یرس  ن،من یاماده باش  گهیم

تا ما ناراحت  ه یزیری داره تو خودش م  یول  کنه یقبل احساس م شترازیبابا رو ب یخال ی که جا زد یتو صورت مامان داد م غم

و سرمو   دمیکش  ش یرفت،دست از آرا  رونی بگم و مامان ازاتاقم ب یزینتونستم چ یچشمم رو گرفت ول یاشک حلقه  م،خودمم ینش
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  یاجاق ن یخواستم واسم دعا کنه تا خوشبخت بشم و دوم زم یعز یو تو دلم از بابا  تمگذاش  ش یآرا زیم  یدستام قرار دادم و رو  ی رو

 خاکستر نشه و روشن بمونه....  چوقتیه کنم یکه دارم روشنش م

سربه سرشون   یرفتم و حساب دنیخواب د یتو اتاق مروار  شبیکه د د یکردن مهربد و مروار داریب  یبرا های دل گرفتگ   نیفرار ازا یبرا

ازراه عذاب   دمیزور رو کنار گذاشتم و بهترد شدمیم  فشونی حر تیکردم،مگه با آزار و اذ دارشونیگذاشتم و در آخر با التماس ب 

 کردم و باالخره موفق شدم.....   شهیوجدان وارد بشم پس خواهش و التماس پ

حال   نیو در ع ک یش  یل یاونا هم واسه اماده شدن اقدام کردن خودمم به اتاقم رفتم و دوباره ازاول شروع کردم و خودمو خ ی وقت

با همون مقدار کم   ی رنگ و لعاب الزم نبود ول اد یبود ز ی روشن و عسل یاکردم چون موهام و رنگ چشمم قهوه  ش یساده آرا

 کرده بودم....  ر ییتغ ی هم کل شیآرا

تون رو تموم  بچه ها کار -که زنگ در به صدا دراومدو مامان گفت  دمی پوش یکارم تموم شده بود و داشتم لباسهامو م بای تقر  گهید

 اومده  رضایآقاعل نیکن

  نهیخودمو تو آ ی وقت  یول  ششون یبرم پ  ومد،خواستم یو تعارفاتشون م  ی سالم و احوالپرس  یبازکردن در توسط مامان صدا بعداز

 .... گهید رفتم ی م د یکرد با شد یچه م ی ول  ومد ی خجالتم م  ی لیمردد شدم خ دمیو لباس رنگ روشن د ش یبااون آرا

  نکهیکه اونم بعدازا د یرس ی حرف زدنشون به گوشم م یبودفقط صدا نییرفتم چون سرم پا رضایمامان و عل به طرف  آروم آروم 

تو نگاهش بود و من    یغرق شد،آرامش خاص  یاجفت چشم قهوه  هی نرم سرمو باال آوردم که چشمم تو متوجهم شدن قطع شد. نرم 

  یای وقت سوت ه ی نکه یرفت،من ازترس ا ادش یمحو من بود که حضور مادرم   نقدری ،ابودم دهیند  چوقتیمدت ه نیآرامشو توا نیا

افتاده   نییپا ی سالم کردم،واقعا هم کارساز بود،درجا به حال اولش برگشت و جوابمو داد و با سرها ک یجو رمانت نینده وفرارازا

 نشست.

 ....  می به سمت محضر حرکت کرد  میهمه آماده شد  نکهیا بعداز

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وسومیس _قسمت#

 سوم_پارت#
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تو محضر   دنی بود،بعداز رس  ی چ دونم یمامان اورده بود که نم هاروهمله یاز وس  یسر  هی م،یو گل و کله قند گرفت ی نیریش  سرراهمون

از من  ی هم حالش دست کم رضایخواست،علی م ه یچرا دلم گرفته بودو گر دونمیکه نوبت عقدمون شدنم  مینشست کمی

  د یداشت که ظاهرشو حفظ کنه مهربد و مروار نیبرا ی برعکس من سع ی گرفته بود ول  یلینداشت،بخاطر نبودن خانوادش خ

 . کردی منو آروم م کمی نیوا  خوردنی ازکنارم تکون نم 

  ی کل رضایعل  ی گفتن و دوستا  کی تبر یو کل  م یکرد یو باهاشون سالم و احوالپرس   دنیهاشون ازراه رس و خانم   رضایعل یدوستا

و استرسم    یاسترس داشتم،اصال دستپاچگ  ی لیخ می نیعاقدازمون خواست سرسفره که آماده بود بش ی سربه سرش گذاشتن،وقت

برادر به طرفم اومد و دستامو تو   ه یتابلو بود که مهربد مثل  یلیدستام خ ش ولرز داد یرو نم یکار چ یتمرکز روه یبهم اجازه 

 لرزه؟؟ ی دستاتون م نقدر یمامان؟؟چرا ا-دستاش گرفت و گفت

  ازیبهش ن ی لیلحظه خ نیو ا نجای.....اهیخال ی لیپدرجون خ یجا-خت،گفتمی اشکام ر د یحرفش بغض سر گلوم ترک نیازا که من

 دارم. 

 نم؟ یبش شتونیو خاله هستن،منم که هستم پ جون؟مامان یمامان-مهربد 

  ومدهیاز خانوادش ن چکسیه سوختی دلم واسش م  رضایعل چارهیاونم کنارم نشست،ب نهیبستن چشمم بهش فهموندم که بش با

 فاصله.... ن یبخاطر ا دونستم یاحساس عذاب وجدان داشتم و خودمو مقصر م ی لیبودن و اون همش چشمش به در بود،من خ

که به همراه همسراشون اومده بودن واسه شاهد عقدمون به کمک   ییهاعاقد شروع کرد به خوندن خطبه دوتا از خانم  ی وقت

بود و مهربد   ستادهیکنارم ا دن،مامانیشروع کرد به قندساب د یعقد رو نگه داشتن و مروار د یسف یاومدن و دوطرف پارچه د یمروار

 لم؟ یعروس خانم بنده وک-بار خطبه رو خوندو گفت  ن یاول ی قد براعا ی نشسته بود،وقت شم یدستاش تو دستام پ

 ... نهیعروس رفته گل بچ-گفت  دونستمیها که هنوزاسمشون رو نماز خانم یکی یصدا

از پشت   یامردونه  ی صدا هی که  د یچ یتو فضا پ اره یعروس رفته گالب ب یجمله رو تکرار کرد و بازم جمله  نیبار دوم هم یبرا عاقد 

  پیت  هیمرد مسن با ه یکه   م یما نگاهمون رو به در دوخت یتا بله رو بگه،همه   رهیبگ  یلفظ د یعروس اول با-عقدمون گفتدر اتاق 

عقد پاشدوبا   یاز سر سفره  ی حرف چیبدونه ه رضایعل ی ول میشناختیخندون وارد شد،ما که نم یچهره  یول  ی رسم یل یو خ کیش 

بغل و   هی قوت قلب داده بود،بعداز چندثان ه یمرد بهش  نیچندتا قدم بزرگ خودش رو تو بغل اون مرد انداخت،انگاراومدن ا

 و اومدن...   کردن ی پدرم هستن و بزرگوار شون یا-روشو سمت جمع کردو گفت  رضایعل یروبوس 

و سالم و   ستادم یو به طرف من اومدن،منم به احترامشون ا  رو گرفت رضایعل یحرفش نگاه پدرش به من افتاد و دستا نیباا

بفرما عروس گلم  -کتش در آورد و به سمت من گرفت و گفت  بیشده رو از تو ج چیکادو پ  یابسته رضایکردم،پدرعل یاحوالپرس 

 . وفتهیبگو که پسرم داره پس م روناقابل از طرف من،حاال بله  یاه یهد  نمیا
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بارسوم خطبه   یستاد،برا یا یسرجاش و خودش کنار  ادیاشاره کرد که ب رضایخنده،بعدبا دستش به عل ریزدن زحرفش همه  نیباا

 مادرو خواهر و پسرگلم مهربد..بله.... یبااجازه -خونده شد که گفتم

مضا زدن  به ا م یشروع کرد کی و تبر ی روبوس   یچندنفر کل محضرو برداشته بود،بعداز کل  ن یدست و سوت هم یصدا

و بعداز خوردن    می تشکر کرد ی دادن که کل هیهاشون هد نفربودن به همراه خانم ۱۰ بایکه تقر رضایعل یدوستا  یمدارک،همه 

ما    د ید یم،وقت یازمون خواست ناهار معمونش باش  رضا یم که پدر علی بر میو خواست  میهامونو برداشت له یرفتن،ماهم وس  ینیریش 

- گفت د یاصرار اون پدرو پسرو د یکنه،مامان وقت   مونیشد و ازش خواست راض رضایدامن عل دست به   میشیکار نم نیبه ا یراض

 . شد یباز م ییخانوادتون هم بودن و باب آشنا می دوست داشت ی باشه ول

باب    نی...انشاهلل عروس گلم باعث بازشدن ا ن یریمارو به خودتون نگ   ی کم سعادت-بود گفت یمرد محترم ی لیکه خ رضایعل پدر

 اده ی....وقت ز  شهیم

  دویجد  یزندگ نیروز ا ن یو ناهار اول  میرفت  ک یرستوران ش  هی خودش به   نیو پدرش با ماش  میشد  رضایعل نیسوار ماش  نکهیا بعداز

 .... میخورد

منو   یمرد مهربون شدم،وقت   نیا یفته ی ش  شیشترازپیکه من ب کرد ی محترمانه باما برخورد م  ی لیخ رضایناهار پدر عل موقع 

تشکر ازش جدا    یناهار با کل نداخت،بعدازیم  زم یپدر عز اد یناخودآگاه منو  اورد یبابا رو م  یبعداز اسمم کلمه   ای زدیدخترگلم صدا م

 ازش تو دلم کاشت...... یحس محبت  هی  نیو ا دمیس بار به عنوان پدرشوهر صورتش رو بو نیاول  ی و من برا میشد 

  یوتا جورشدن لوازم خونه  اره یب الی رو از و ش یداد تا بره و لوازم ضرور شنهادیپ رضایاستراحت مامان به عل یکم عصربعداز

  ال یکه معلوم بود چقدرازآواره تو و رضایباشم،عل د یمهربد بخوابه منم مهمون مروار   شیما بمونه و تو اتاق من پ شیپ مونیااجاره

 و رفت.  دقبول کر   یبودن خسته شده فور 

 . میهمه با کله قبول کرد م یخبرخوش روبهش بد  نیو ا م یکرد به مزار پدرم بر شنهادیهاشو آورد پ لهیهمون اندک وس  نکهیا بعداز

 . میکرده بود  هیگر  یآخه هممون کل میخراب از آرامگاه برگشت یباحال شب

@romaneshirin 

 

 ندارم. _دل_من_مگه_رمان#
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شده بودوبقول   ف یصورتم کث ه یدوش گرفتم آخه بعداز اون همه گر ه یشام و داد،منم   بیمحض اومدن به خونه مامان ترت به

 آشام شده بودم.... خون  هیمهربد شب

به من   چیشما بخاطر تنها بودنم ه-رو به مادرم کردو گفت رضای عل میخوردی م وهیم  میهمه تو سکوت داشت ی خوردن شام وقت بعداز

منم اگه اجازه   تونه یاز بزرگوار ن یو ا نیشد  الیخ یقبل عقد رو ب  یداستانها  یه یبعق  ادو یز  یهیو بله برون ومهر  نیسخت نگرفت

 به نام صدف زدم که ازنظر خودم جبران شده باشه.  نویو خودم ماش   دهخانوا یکم کار  نیبابت ا نیبد 

و داره به ظاهر   ست یخوب ن اد یحالش ز د یبعداز خر دمید  یحرفش من ازتعجب دهنم باز موند،درسته من اون شب وقت  نیباا

قراربود  سکه ۱۲که  ه یشدم و ازمامان خواستم فقط مبلغ مهر الیخی رو ب ینجور یا یبله برون و حرفا ده یخودش رو آروم نشون م

 نبود!!!  ازین  ن؟اصال یکارو کرد نیچراا-گفتم ن یجبران کنه واسه هم ینجور یبخواد ا کردمی فکرشو نم ی رو تو محضر بگه،ول میبزار

  ازیپسرم ما اگه ن-حرکت از طرفش شدم که مامان متوجه منظور نگاهم شدو گفت هی به سمت مامان برگردوندم و منتظر  بعدرومو

 نبوده پس عذاب وجدان نداشته باش.... ازیپس حتما ن م یکردی اصرار م مید ید یحرفا م ن یواجب به بله برون و ا

  دم،همونینفهم ی زی ف چصد  د یفکرم خراب بودواصال از خر گه یمادرم د یخانوادم و حرفها دنی بخدا اون روزبعداز د-رضایعل

  یبله برون خوب راه بندازم ول  هی طال هم بخرم و  س یسرو ه ی خواستی بودم تو ذهنم بود دلم م دهی چندتا لباسم چون از قبل د

به نام صدف کنم که فکرنکنه تنهام   خوامیو واسه دل خودم م نیماش   ی ....ولمندتونمرفت شر  ادم یفکرم مشغول بود   نقدریا گهید

 خودم هم راحت تره. الیخ ینجور ی.....ا ارم زیوواسش کم م 

 انجام بده.... دونه یکه خودش صالح م ی که هرکار میو باالخره متقاعد شد  م یکن مونشیپش نکاریازا م ینتونست منومامان

نداشته   ین ید  چیحفظ بشه و بهمون ه خوادغرورش یکارش م نیاون باا-مامان منو به آشپزخونه کشوندو گفت وه یم  بعدازخوردن

 نزن  ی حرف گه یباشه،پس د

 مثبت سرمو تکون دادم.   یبه معن منم

کردم و    داریو مهربد روهم ب دارشدمیب م یزنگ گوش  یمن،صبح باصدا ی هم جا رضایو عل دمیخواب د یمن تو اتاق مروار شب

ها افتاده بود گردنش که  زهره تمام زحمت چارهیوز بچندر نیخونه موندم و ا روزید یفرستادمش مدرسه،امروز رو بخاطر خستگ 

 من ازش ممنون بودم. 

و دوباره    ختمی ر یی چا هی اومدو سالم کرد،جوابشو دادم واز جام پاشدم و واسش  رضایکه عل خوردم یبامامان داشتم صبحانه م زیسرم

 ؟؟ ید یخوب خواب شبیپسرم؟د-سکوت مامان گفت  هی نشستم که بعداز چندثان

 ؟؟  می با صدف بر نیخونه و نقل و انتقال سند ماش   دنیامروز واسه د نیبله مادر،ممنون اگه اجازه بد -رضایعل
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 نی مادر راحت باش  نیبر-مامان

 ؟؟ یر ی؟؟آموزشگاه نم  یندار ی صدف؟توکار-برگردوند و گفت کردم ی روشو به طرف من که نگاشون م رضایعل

 نه امروز خونم انشاهلل از فردا  -

البته اگه از نظر شما   مونیسر زندگ می و بر  می بخر له یوس  کم یواسه خونمون  د یبا-به منو مامان انداخت و گفتنگاهشو  دوباره 

 نباشه....  یمشکل

 کنم یکمکتون م له یوس   د یپسرم؟منم واسه خر ینه چه مشکل-مامان

 نیشرمندم نکن  ن یشترازایب گهینه ممنون از لطفتون د-رضایعل

روهم ما    یی زایچ ه یرو شما بخر  ییزای چ هی !!!!شهیدختر بدونه جهاز که نم ،خب یتو هم مثل پسر خودم ه یچ ی شرمندگ-مامان

 خوبه؟ 

 . می...پس صدف خانم آماده شو که بر نیشما بگ  ی چشم هرچ- رضایعل

که   رضایازجام پاشدم و به طرف اتاقم رفتم و سه سوته حاضر شدم،عل زاشتمیحرفش من همونجور که لقمه رو تو دهنم م نیبعدازا

 . میخودشو مرتب کردو راه افتاد کم یتنش بود اومدو فقط  ش یرونیلباس ب دارشدنیاز صبح بعداز ب

باهم   یتوراه کل   میبه سمت خونه برگشت ین یریجعبه ش  ه یکه ازقبل اجاره کرده بود،با  یاخونه  دن یو د نیبعدازانتقال سندماش  ظهر

 . میکرد  یباف  الیوخ م یحرف زد می نیکه قراربود باهم بچ ونش یاز خونه ودکوراس 

 . کردی م  ی مشترکمون لحظه شمار یشروع زندگ  ی و انگار اونم مثل من بودو برا رضایداشتم از بودن با عل  یحس خوب  ه ی من

 

@romaneshirin 
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مامان هم   نیب  ن یم،ایخونه بازار بود ی لوازم ضرور د یخر ی و ما هرروز عصر باهم برا گذشتی م رضایاز عقد منو عل یادوهفته   بایتقر

کردن   لیروز عصرکه بعداز تعط هی دونفره آماده بود،  یخونمون واسه زندگ بایکردو تقر ه یبود ته ره یآشپزخونه و غ ز یخورد ر یهرچ

- کرد که من واقعا خوشحال شدم اون گفت  شنهادیپ هی  رضایعل میرفتی و باهم به سمت خونه م  دنبالم اومد  رضایآموزشگاه عل

 ؟ یسفر مشهد رفتن چطور  ه یبا م یسه نفرمونو شروع کن یزندگ  می خوایصدف،حاال که ما خونمون آمادست و م

  ی بهارهم وقت خوب ی که وقت امتحانات کار آموزام نبود آخرا دم،خودم یسفرو سنج  نیاول جوانب ا حرفش تو فکر رفتم و نیباا من

 ؟؟ یفقط...فقط مهربد چ-گفتم   رضایبود که روبه عل ی مشکل ه یوسط   نیا ی بود ول  یسفر بود چون هوا عال یبرا

 م یببر د ینداره؟اونم با یمهربد چ-رضایعل

 ؟االن فصل امتحان آخرسالشه......  ی آخه امتحاناتش چ-

 .ها؟؟ می ریبعد امتحانات اون م ستین یخب مشکل-دوباره گفت هیتو فکر بود،بعد چندثان  یعنی  نیحرفم ساکت شد و ا نیباا رضایعل

 تا تابستون.  ست یوقت ن  گهی....دشهیبعدامتحانات مهربد امتحان کار آموزام شروع م-

 . می ری....انشااهلل اگه قسمت باشه مدهیراهکار خوب م هی  شهیاون هم میبزار ونی خونه بامامان در م میخب بر-رضایعل

امام رضا)ع(کرده بود   ارتیز ی دلم هوا  ی لی،منکه خ  میسفر بود  نیجور کردن ا ی راه برا ه یتا خونه هردو تو سکوت دنبال    گهید

به   ارتیز نی مشترکمون با ا  یشروع زندگ  نکهیو ا  کردمیم ی لحظه شمار شیمرمر اط ینشستن تو صحن و سراش و اون ح یوبرا

 بود.  ی خوشبخت ی من برا ی قلب  تقاداع نیو ا شد ینگاه آقا امام رضا متبرک م

سفرشو واسه    شنهادیپ رضایکه عل  میبود  ییو مشغول خوردن چا م یلباس کرد ض یتعو شه یبه خونه طبق معمول هم دنیرس  بعداز

از   یجانیشور و ه چیمهربد که فکر امتخانات استرس به جونش انداخته بود اصال هبود،   هی حرف از طرف بعق ه یهمه گفت و منتظر 

من   شیو مهربد پ  نیچطور شما دوتا بر -گفت هی تو فکر رفت و بعداز چند ثان رضایخودش نشون نداد و مامان هم با حرف عل

 بمونه؟ها؟ 

 .میندازی مسافرت داره اگه الزم باشه بخاطر امتحاناتش سفرمونو عقب م هی به  از ی،مهربد هم مثل ما ن شهینه مامان،نم-رضایعل

 آموزشگاست..... یهاآخه بعدش امتحان بچه -

- به من انداخت و گفت  یاره یحرفم نگاه خ نیباا رضایخودم سوخت،عل  ی گفتم که خودم دلم برا تی با مظلوم نقدریجمله رو ا نیا

 ارت؟یز ی بر خواد ی م ی لیدلت خ

 ... ادیجور در نم جورهچیشانس ما ه یول  کشه یامام رضا پر م ارتیدلم واسه ز-
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 دارم.   شنهادیپ ه یمن -گفت کرد یکه تو سکوت نگامون م  مامان

انشاهلل تابستون سه نفره   ن یزودتر برگرد ن یمسافرت و بدونه مهربد بر نیشما ا-که گفت میبه دهن مامان شد  رهیخ هردومون

 چطوره؟؟  نیبر

بعد باهم   یمامان جون بمونم و دفعه  شیپ  تونمیمن م-که مهربد هم گفت  میبه مهربد انداخت یبه هم و بعد نگاه ینگاه هردومون

 .میبر

که    میشد و دور هم مشغول خوردن شام بود ده یشام چ ز یکه اومد م د ینبود و همچنان تو فکر بود،مروار یراض ادیز رضایعل انگار

که مهرداد پشت    دادیم ن یهاش نشون ازاخنده  یصدا ه یبعداز دوثان د یسمت تلفن دوتلفن خونه زنگ خورد و مهربد به  یگوش 

  م یبه سمت مهربد رفت هی سر ذوق آورده،اول من و پشت سرم بعق نهمهیکه اونو ا  گهیبهش م یاخوشحال کننده زیخطه و داره چ

  رنیواسش جشن بگ  خوانیآورده و م ایسولماز جون بچشو به دن -تلفن رو قطع کردو گفت یصحبت و خدا حافظ ی که بعداز کم

 بابا مهرداد زنگ زده و خواسته واسه آخر هفته برم اونجا.......

با  رضای عل ه یبعداز چندثان ی حرف زدن رو نداشتم،ول یاکلمه  هییپشتم نشست و توانا ی با گفتن اسم مهرداد عرق سرد انگار

 ؟ یآج  ای یداداش دار شد   یخب،نگفت-مهربد زانو زدو گفت یخوشحال جلو رفت و بصورت چهرزانو جلو 

 . ترکمیم  یشکل خودمه....دارم از خوشحال یکی گهی داداش...داداش بابام م-مهربد 

سربه سرش گذاشت و ازش خواست که    یذوق بچم کور نشه کل   نکهی به خودش دادو واسه ا جانیه  یهم مثل مهربد کل رضایعل

و   دنیبااونا خند  کم ی د یتنش کنه و زود برگرده،مامان و مروار یرون یشلوار ب هی بخرن،مهربد هم رفت تا  ینی ریبرن از سر کوچه ش 

که حالمو متوجه شد به طرفم اومدو روبروم    رضایچرا پکر شدم،عل دونم ینم یول سط و  نیغذا رفتن و من موندم ا زی به سمت م

  ی منتظر نبود ؟مگه یکنیذوق کرد و تو مثل چوب خشک نگاش م نهمهیا ؟بچه یشد  ی نجوریچرا ا هو یچته صدف؟-گفت ستادویا

 اد؟ یب ایروز بچشون به دن ه یکه 

 چم شد. هوی دونم ینم یول  ستن یاون و زن و بچش واسم مهم ن گهید د،اصالیچم شد ببخش دونمینم-

 نزن تو ذوق بچه .  م،خواهشایمنو مهربد برگشت ن یجمع کن زو یو م  نیتا شما شام بخور-رضایعل

 باشه،حواسم هست....-

برگشتن اونا   م،بعداز یتازه بخور ینیریدم کردم که باش  ییچا ه ی جمع شدو  زی،م میشد  الیخی شامو ب  رضایرفتن مهربد و عل بعداز

  رضایکردن ،من بازم از عل طنت یش  یکل  د یو مروار رضایوبازم مهربدو عل  می جشن گرفت هی و تنقالت بقول مهربد  ی نیریش  یباکل

 جو خوب ممنون بودم......  نیبخاطر ا

@romaneshirin 
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 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وچهارمیس _قسمت#

 سوم_پارت#

پدرش بمونه   ش یپدرش رفت وقرارشدکه پنجشنبه رو پ شیشد،مهربدواسه آخرهفته پ دهیسفر مشهد چ یآخر هفته برنامه  واسه

 . میکه زود برگرد  میسفروسه روزش کرد  نیبود اماده بشه،ماهم ا کشنبهیامتحانش که  نیو جمعه رو برگرده خونه و واسه اول 

  مید یشب بود که رس  یآخرا  میرفت،بعداز برگشتنش ما راه افتاد  دنشون یبه خانوادش زنگ زد و به د رضایحرکتمون عل روز

پنهونش کنم و   تونستم یخوشحال بودم که نم نقدرینبودا ی وصف حالم گفتن  م،واقعایگرفت تیئهتل خوب سو ه ی مشهدالرضا و تو

کردن واقعا هالکش کرده   ی تنها رانندگ د،دست یباریم  ازسروصورتشیخستگ  ی لیرضا خیاماعل دمیپری م  نییها باال و پاعلنامثل بچه 

درست    ارت،حدسمیز  میتا اون استراحت کنه و صبح بر  دمیاما بهترد کردم ی م یطاقتی ب ارتیواسه ز   یلیخ نکه یبود،باوجودا

  دمیاز خواب پر یزنگ گوش  یشد و منم که خسته بودم زود خوابم برد.صبح باصدا هوش یب دهیسرش به بالشت نرس  رضایبودوعل

پدرش صبح زود  که گفت  دمیبا مامان حال مهربد روهم پرس  ی چاق سالمت ی خونمون افتاده بعداز کل یشماره دم یکه د

ظهر بود و ما همچنان خواب ۱۱چشمم به ساعت افتادازتعجب شاخ در آوردم ساعت یبردتش،بعداز قطع تماس مامان وقت

ظهر شده تعجب کردو   د یفهم ی رو صدا زدم اونم مثل من وقت رضایدست و صورتم و شستم و لباسمو عوض کردم،عل  عی م،سریبود

 ..... میرفت  ارتیهتل به ز ی آماده شد،بعداز خوردن صبحانه تو الب ارتیسه سوته واسه صبحانه و ز

خوندن،تا   ارتنامهیو نماز و دعا و ز ارتیز ر یدل س  ه ی و غرق بوسه کردم،بعداز  حش یآقا گرفته تا خود مقبره و ضر یو سرا  ازصحن

تا تونستم دعا کردم و از خدا خواستم  میبود واسه خوشبخت  یی کردم،واقعا چه حال و هواو دلمو سبک   ختم یدلتون بخواد اشک ر

خوشبخت کنه و کمکم کنه تا بتوونم دل   رضاینبوده حداقل منو در کنار مهربدو عل اهاش ب یاگه قسمت من مهرداد و زندگ 

 تو ذهنم نبود که از آقا نخوام .  یزی چ گهیومنو به عنوان عروسشون قبول کنن.خالصه د ارمیدست برو به  رضایعل یخانواده 

هم   رضایعل دم یرفتم که د ی منتظرم بود افتادم و به طرف در ورود  رونیکه ب ی اون بدبخت اد یکردم تازه   یخوب خودمو خال ی وقت

کردو باهم    یمعرف دش یبهش منو به دوستان جد  دن یرس  زنه،بعدازی ننشسته و داره باچندتا مرد همسن خودش حرف م  کاریب

نگام   یذوق  هی با  رضایوحال و هواش گفتم وعل ارت یبرگشت همش از ز م،توراهی و به طرف هتل رفت م یکرد یازشون خداحافظ

 .میو واسه استراحت رفت  می خورد رون یروهم ب کرد،ناهارمون ی م

  ی خداحافظ یسرجاش بود،روز آخرهم برا  ارت یو هرشب ز م یهم کرد د ی خر ی م،کلیاز مشهد نبود که نرفته باش  ییسه روز جا نیتوا

 . میو به سمت خونه راه افتاد  میخدمت آقا رفت 
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که   یو خودشون فرمودن که کس نه یزتری پابوس آقا رفتم قسمش دادم به جون جوادش که واسش عز یوقت ی خداحافظ یلحظه 

مادرو   نیدلشون نسبت به من نرم بشه و ب  رضایعل ینم که خانواده از در خو گردهی برنم یمنو به جون جوادم قسم بده دست خال

مشهد مشکلمون حل بشه و من با   م یایبعد که قراربود ب یخواستم که تا سر نن،ازآقابخاطر من نباشه و منو قبولم ک  ی بچه ناراحت

 . ششونیکه کردم برگردم پ ینذر

تا عصر استراحت   ومدخونه،یمهربدهم مدرسه بود و ظهر م   میروبرو شد  د یو با استقبال مامان و مروار  مید یرس  کشنبه یروز  صبح

خبر   یبودم که باخوشحال نیمن منتظرا گشتیخانوادش برم شیکه از پ  یخانوادش رفت،هرزمان دنی دوباره به د رضایو عل م یکرد

کرد اونا   شد ی چه م شد،امایحالم گرفته م  گردهیاون خودش پکربرم دمی د یم یو وقت   ارهیب  مواس  ننیمنو بب خوان یخانوادش م نکهیا

 عنوان عروس قبولم نداشتن.منو به 

  می شب حرف از رفتن فردا زد ی م،وقتینفرمون اماده شد سه  ی زندگ یو زود تموم شد و ما برا  د یطول نکش اد یمهربد ز امتحانات

  یبدترشدم اما مامان زود به خودش اومد و مارو باحرفاش آروم کرد و برا  دنشونیخراب شدو من باد د یعلنا حال مامان و مروار

 گذاشت......  مونیدگزن یما سه نفر دعا بدرقه  یخوشبخت

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وپنجمیس _قسمت#

 اول_پارت#

از اتاق خودم فقط   مون،منیبه جمع کردن لباسها و لوازم شخص میو شروع کرد م یاز خواب،صبحانه خورد دارشدنیبعداز ب صبح

  میکردی جمع م  یهرچ د یو خرت و پرت داشت که منو مامان و مروار زی چ ی مهربد کل  یجمع کردم ول د یجد  یخونه  یلباسامو برا

  هامونله یربد و وس وانت واسه بردن تخت و کمد مه  هی تا  رون یبعدش رفت ب ی ول  دکمکمون کر  کمیاولش   رضاینداشت،عل یتموم

 .رهیبگ 

  یعنی   نیوا اورد یخودش نم ی روبه رو یز یتراز من بود،اما مامان اصال چحالش خراب  یلیخ د ی گرفته بود و مروار   یلیخ دلم 

که مامان و  اصرار کردن  یلیم،خیرفتن شد  یجابجا شد ومااماده  هاله یاومد،وس  نیشد، ماش  کدستیکارهامون   ی،وقت یخودخور

از کالس صبحش افتاده   د یمن چون خبراز کارشون داشتم قبول نکردم، آخه مروار  یکمک ول  انیب  هاله یوس  دن یچ یبرا  د یمروار

 . کردمی و من درکشون م  دادیبعداز رفتن ما خونه رو سروسامون م  د یکنه،مامان هم با بتیغ بعدازظهرخواستم یبود،نم
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مزخرف   یکردم،آخه بعداز اون زندگ   هیگر یو تو بغلش حساب  ارمیقران ردمون کردنتونستم طاقت ب ر یان اززدم در خونه مام ی وقت

  د یجد  یزندگ  ه ی ی که االن شدم باشم،آبروم حفظ بشه و سربلند بنا ینی دادباعث شد ا  یدوباره پناه آوردن بهشون واقعا بهم دلگرم

  ی کردن،وقتی م  هی هم گر د یمنو مامان مهربدو مروار یه ی ما دعا کنه.ازگر یشگ یهم ی خوشبخت یبرا.ازمامان خواستم تا نمی رو بچ

که من بدون مهربد   ییبه حال روزها و شبا م یم،زارزدیو زار زد  میرو تو بغل گرفت گهیهمد  د یاومدم،منو مروار رون یازتو بغل مامان ب 

باجون دل   ی نداشت ول یبچه بود و درک آنچنان نکهیو اون باوجود ا گفتم ی و سرنوشتم م یو واسش از زندگ  دم یخوابیتو تختش م

به   هامیها و پرستار هی و گر های تمام بدخلق نکه یو بابت ا هاش یتشکر کردم بابت تمام سنگ صبور کرد،ازش ی به حرفام  گوش م

  بودو ه یتو بغلشون گرفتن و بازم گر مهربدوجدا کرد،بعداز من جفتشون   د یبه زور منو از مروار رضای،علافتاده بود  زمیدوعز  نیگردن ا

 اونا باشه.....  ش یبهشون قول دادم تمام آخر هفته ها مهربد پ یول  ه یگر

و دلم گرفته بود از تنهاشدن  کرده بودم  ه یگر  یل یخ م،درستهیحرکت کرد دمونیجد  ی زندگ ی اشک و آه به سو یکل بعداز

که به خونمون    یو هرچ زد ی سوسو م کی روزنه به اتاق تار هی دازیخورش  یاشعه  دن یذوق مثل تاب ه ی دلم  ته   یول د یومروارمامان

 .شد یتر م  نورتر و پرروزنه پررنگ نیا م یشد یم ترک ینزد

تو خونه،هنوز   دنشون یبه جابجا کردن وچ می کردن و ماشروع کرد  ادهیرو پ  هاله یتمام وس  نیماش   یو راننده  رضایعل مید یرس  ی وقت

  یم،وقت ی تا ما بخور  ارهیتماس گرفت و گفت که ناهار پخته و اون بره ب   رضایساعت از ورود به خونه نگذشت که مامان با عل هی

- که من گفتم  میقلمبه شده بهم نگاه کرد یزنگ زده ماتازه چشممون به ساعت افتادوباچشما یکارگفت مامان واسه چه  رضایعل

 م؟؟ یبعدازظهر شده و ما اصال به هوش نبود۲ساعت  ی عنی یواااااا

 چرا گرسنم شده؟نگو از وقت ناهارم گذشته.....  گمیمن م-رضایعل

  کم یوهم   نمی چیم زو یمن هم م  یایو ب  ی پس زحمتش باتو تا توبر-حرفش جفتمون خندمون گرفت،که همونطور گفتم نیباا

 . کنمی لباساروتوکمد مرتب م 

ناهار   میابری؟مردکوچک؟بیمهربد -مهربدو مخاطب قرار داد و گفت ی بلند  بایتقر ینزاشت حرفم تموم بشه که با صدا رضایعل

 ....میاریب

 ...می بمونه تا باهم لباساشو مرتب کن اد؟بزاریواه...مهربد کجا ب-

 . میگردی ...االنم زود برممیکنی م  فشی رد مون یی بعدناهار سه تا-رضایعل

اومدوبه چهارچوب دراتاقش   رونیب دازاتاقشیکشیم  کایو خودشو شل و وارفته رو سرام د یباریاز سروصورتش م یکه خستگ  مهربد 

 باشه بعدا،تازشم گرسنمم هست .  شیبخدا من خسته شدم،بعق -گفت  هی دادوباحالت زارو گر  هیتک
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تش حمله کردو اونو رو کولش  که انگارموتور جت بهش وصل کردن که به سم  رضایبزنم عل یخواستم دهن باز کنم و حرف تا

بعدش   یکارش مهربدهم اولش شوکه بود ول   نیرون،باایحرف زدن به من بده ازدر خونه زد ب یاکلمه   یاجازه  نکهیانداخت وبدونه ا

 در رفته.  من  یکردکه ازدست غرولندها دوذوق یخند  یکل

بشه نگاه    دهیتا چ  بردیزمان م ی همه لباس و خرت و پرت که کلبه اون  یچارگیحالت ب ه یدستاموبه کمرم زدم وبا  بعدرفتنشون

مرتب بشه،،،،دارم   زهایچ ن یتمام ا د یو با ارمیباالخره به چنگتون م ی ول  ی فرار یهاملخ  نیباشه االن جست-تودلم گفتم یکردم،ول 

 براتوووون..... 

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وپنجمیس _قسمت#

 مدو_پارت#

که مونده   ییهایکارخورده  کنیها وبه مرتب کردن لباس  یاستراحت چی و دوباره بدون ه م یو مهربد ناهار خورد رضایعل بعدازاومدن

 . میبودپرداخت

  ،مهربدویومن رفتم سراغ چا  می به نوبت دوش گرفت میحرف زدن هم نداشت ی نا ی که حت م یخسته بود نقدر یتامون اهرسه شب

 رومبل لم دادن.  ون ی زیهم جلو تلو رضایعل

کنم و ببرمش    دارش یمتوجه شدم که مهربدهمونجا خوابش برده،خواستم ب نم یبش ششونیاومدم که پ ییچا ینیباس  ی وقت

خواستم شام درست کنم که   یی اجازه ندادوخودش بغلش گرفت و برد به اتاقشو خوابوندش،بعداز خوردن چا رضایتوتختش که عل

واسه شام  -دمیفکر پرس  نیبود با ا ومدهیهنوز قلق مجازش دستم ن خوره،آخهیم  یره ازش بپرسم واسه شام چباخودم گفتم بهت

 درست کنم؟   یخور یمیچ

 سبک درست کن .  زیچ ه ی ی خورم،ولیم ی درست کن یهرچ-من داد و گفتبود نگاهشو به  ون یزیکه محو تلو رضایعل

 خوبه؟  ی ماکارون-

 خورمیم  مروی....من نمی سبک بخور زیچ ه ی هم من،پس بهتره  یانه،هم تو خسته -رضایعل

 .زارمی م  یماکارون ستیخوب ن مروی که؟نه ن  شهیگرسنمون م شتریب میخسته باش  یخب وقت -
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  رضایکه عل  شستمیهاروموان یو به سمت آشپزخونه رفتم،داشتم ل هاروبرداشتموان ی ل ی نیجمله ازجام پاشدم و س  ن یا بعدازگفتن

 . دمیشامو م ب یتوبرو استراحت کن خودم ترت-اومدتو آشپزخونه و گفت

 . کنمی شامو اماده م عی چرا خودم سر-از حرفش تعجب کردم وگفتم  کمی

 من درست کنم؟  مونویشام زندگ نیاول خوامی بده م-لبخند گفت هیبا رضایعل

  ی ها رفتم وروبروباشه تکون دادم و به سمت مبل  یچرا انگار روم نشد تو چشماش نگاه کنم و سرمو به معن دونم ی حرفش نم نیباا

شب ازدواجم بامهرداد   ادی رضایازدهن عل ی شب زندگ ن یاول دنیباشن ی ول  کنمی نگاه م الینشستم که مثال دارم سر ون یزیتلو

کم اون  کم د یوفتم،بایغمبار ب  یاون گذشته اد ی یازطرف کس  یو حرفبا هرحرکت   د یبا ی تا ک  دونمیدلم گرفت نم ی لیافتادم،خ

رو   یاون زندگ  گه یقول دادم که د رضایخودم وعلوتودلم به  دمیچی برنامه م دمیجد  ی زندگ یو برا کردم ی روزهاروفراموش م 

  رضاتمرکزیچون عل یبا مرد خوب  م یو بتونم روزندگ  شهنکنم و هم خودم دلم آروم ب انتیخ رضاینکنم که هم بافکرم به عل ی ادآوری

 داشته باشم. 

اومدم نگاهمو اول به دستاش و   رونیازغرق شدن تو فکر ب یچقدراز فکرکردنم گذشت که باگرفته شدن دستم توسط کس دونمینم

باز  -دستامو ول کردو گفت  عیدوسریستمو گرفت خجالت کشد  نکهیانگار ازا د یکه طرز نگاهمو د رضایبعد به صورتش انداختم،عل

 . دمیزوچی م ای...بیکه توفکر 

دستمو   عیدلخورشد که سر  ایبه سمت آشپزخونه راه افتاد،احساس کردم ازطرز نگاهم به دستاش و بعد صورتش ناراحت  وخودش 

 . میو تو سکوت شام خورد م یشپزخونه رفتفکر با چندقدم بزرگ خودمو بهش رسوندم و شونه به شونش به آ نیول کرد ورفت،باا

خواب   ی به طرف اتاقمون برا م یخسته بود یلیجمع شد و چون هردو خ زیکمک کرد و م رضایشاممون تموم شد عل ی وقت

تنم   یلباس راحت  هی خواب به تختم رفتم،اولش خواستم  یسربه مهربد زدم و دندونامو مسواک کردم و برا ه یخواب  م،قبلیرفت

  وفتاده ین نمونیب ی اتفاق چیسفر مشهدمون ه ی مدت عقد و حت نیا یچون درط دمیکشی خجالت م  رضایعل ی انگار از رو ی کنم ول

و روشن کرد   وارکوب ی هم به اتاق اومدوبرق و خاموش کردو د رضایعل نکه یبعداز ا ی ،وقت اواحترامشی ح یپا زاشتم ینومیبود ومن ا

 ........می عزم خواب کرد

که غرق خواب بود افتاد لبخند   رضایمعصوم و مظلوم عل  یچشمم به چهره  ی شدم،وقت داریکه داشتم ب  یزود طبق عادت صبح

  ن یاون اول ی که برا ی داشت ودر آخر اتفاق مون یکه واسه زندگ ییهاها وبرنامه حرف  اد یافتادم، شبی د اد یرولبم نشست و ی محو

تو صورتش نگاه   شد یمن انگار روم نم  یاون خواب بود ول نکهیباوجودا دمی کش خجالت  مونیشب زندگ  ن یاول ی ادآوریتجربش بود،با

کردنشون به    داریب ی خوب رودادم و برا  یصبحانه  هی  بیدوش گرفتم وترت  هی باحوله و لباس به سمت حموم رفتم و  ع یکنم،سر

صداش زدم،    ی آروم یم و باصداروتخت نشست ی ره،وقتیمهربد دوش بگ   دارشدنیرفتم تا قبل ب رضایاتاقشون رفتم،اول به سراغ عل 

و بلندش کنم   رمیدستاشو بگ   یعنی نیزدودستاشو به طرفم دراز کردو ا یبه من افتاد لبخند  یچشماش آروم بازشد و نگاهش وقت 
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تو تخت نشست دستاشو رها کردنم و به سمت کمد رفتم وحولشو درآوردم و انداختم رو    یکردم،وقت  کارون یو منم هم

  نکهیصدف،ازا- نگاه به من انداخت و ازجاش پاشد و روبروم قرار گرفت و گفت هی نگاه به حوله و  ه یاول  رضایلکارم ع نیاادوشش،ب

 ازت ممنونم.  یرو برام ساخت  میشب زندگ نیبهتر شبید

چونم قرار داد وسرمو باال   ر یانداختم،دستاشو ز نییخودمم هم احساس کردم وسرمو پا دویهام دوکه به لپ  ی حرفش خون نیباا

 تو چشات بشم....  ی ایاون ح یزم؟فدایعز ید ی چرا خجالت کش-اورد و گفت 

چونم برداشتم و اونو به سمت   ریدستاشو ازز ک یرمانت یصحنه  نیفرار ازا ی که من برا میهم محوشد   یلبخند،تو چشما بعدهردوبا

 ... ایتوهم ب داربشه یضعف کردم،تا مهربد ب ی ازگرسنگ  برو که من -حموم کشوندم و به زور انداختمش تو حموم وگفتم

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وپنجمیس _قسمت#

 سوم_پارت#

  ز یم دنیمهربدوچ دارکردنیب  یهم زدم و برا مل یرژلب و ر هی و دمیبود روسشوهر کش س یموهام که خ  رهیدوش بگ   هی رضایتاعل

 رفتم. 

  دونمیتو چشماش نگاه کنم،نم ومد یبه من داشت بودم و شرمم م  اراده ی که ب رضایعل یره یخ یهاصبحانه متوجه نگاه زیسرم

  رضاازته یبود که عل نیبخاطرا د یحس ناب بود،شا ه ی ی اولم نبود ول یتجربه  نکه یکه شب گذشته بهش داشتم باوحود ا یچراحس

  میبامن بود،واقعا راسته که ازقد  یمهرداد مجبور به زندگ  یتالش کرد،ول  ی لیخبدست آوردنم  ی و برا خواستی دلش منو م

رو   یبخشحس خوب و لذت ه یبه من اردلش بود برام  رضای(چون محبت و عشق علند یالجرم بردل نش  د یکه ازدل برآ  یگفتن)حرف 

نتونست    رضایعل میتنها شد  ی تقش،وقپاشدو رفت تو اتا زیتشکراز سرم هیکه متوجه شدم مهربدبا  اورد،توفکربودمیبه وجود م

 ....یشد   م یزندگ ک یوشر ی صدف؟ممنون که بهم اعتماد کرد-حرفشو تو دلش نگه داره و گفت

  یلیخب....خب...خ-ادامه داد د ید افمویق  ی ؟،وقتیچ ی عنینگاش کردم که  یشوکه شدم و سوال کمی شییهوو یابراز تشکر نیازا

دارم و   میکه باهم وارد خونمون شد   روزی حسواز د نیبهش برسه و من ا دن یدو  ینفرباشه و بعد کل  ه یکه آدم عاشق  ه یحس خوب

االن با   دونم ینم ی کردی حس خوب ازت ممنونم اگه تو به من و قولم و حرفام اعتماد نم نی خوشحالم....بخاطر هم یلیخ

 . کردمی م کاریچ هامییتنها
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- خرج بدم وحرف دلمو زدمبه  ایکه بخوام شرم و ح  دمیالزم ند  گهیخوشحال بودم و د یلیخ گفت یاحساساتش و واسم م  نکهیازا

خوشحالم   یل یممنونم....من...من....خ یلیازت خ  یبال و پرت گرفت ریمخالفت بازم منو مهربدو ز همهن یباوجود ا نکهیمنم بخاطرا

 داشتم ...  ی نسبت بهت حس خوب دارمونید نیازاول  شهیبخدا هم ی ورت نشه ولبا د یرضا؟؟؟شای....علیکه توکنارمون هست

پاشدم   زیمن بود که ازادامه دادن حرفم منصرف شدم و ازسرم یمحو تماشا ی جور ه یلبش  ی لبخندرو  هیاون با زدمیحرف م ی وقت

 صبحانه.... یهاو شروع کردم به جمع کردن ظرف

که   د ی نکش قه ی مهربد،به چنددق شی گذاشت و رفت پ  ییظرفشو  نک یتو س  وانشو یهم صبحانشو خورد ل رضایعل نکهیا بعداز

رفتنشون تعحب کرده دستامو به کمرم زدم و   یی خبر جا ی ب نیکرده جلو در آشپزخونه حاضر شدن،من که ازا  کیهردوشون ش 

 ؟؟ ی کجا به سالمت-گفتم 

 و برگردن  ییبرن تا جا خوانی خونه م  یمردا-از من دستاشو به کمرش زدو گفت  د یبه تقل مهربدهم

 کجا اونوقت؟؟؟ -

 رضا؟؟ یمگه نه عموعل- دوخت و گفت رضایمردونس.....بعد نگاهشو به عل-مهربد 

منو   نیهشو بدادم که اون نگا  رضایبه عل نوی شدم و نگاه سوال ال یخیب یشد،ول  ی جوریعمو ازدهن مهربدانگار دلم  یکلمه   ازگفتن

نگم   ایبه زنم دروغ بگم  تونم ی لم،نمیمن زن ذل د یمهربد جون ببخش- باال آوردو گفت  میمهربد چرخوند و دستاشو به حالت تسل

 . رمیکجا م

 . شمونیپ ان یشام ب د یواسه خونه شب مامان و مروار  میکن  د یخر میری خانمم م-به طرف من برگردوندو گفت بعدروشو

 ل یذلخائن زن  ی ا-دندون قروچه گفت ه یحرصش گرفته بود با  رضایعل ی لیذلبقول خودشون زن  نیکه ازا مهربد 

بحث   نیمهربد،منم واسه خاتمه دادن به ا  ا یطرف من باشه  دونستینم چاره یباال بود و ب میبه حالت تسل رضای عل یدستا همچنان

 . نیریهم بگ  ینیرین،ش یدار گفتم باشه زود برگردخنده

شام   م،موقع ید یرو ند  گهیانگار چندسال همد  میوخنده راه انداخت یو شوخ    م یحرف زد ی کل د یمدن مامان و مرواربعداز او شب

 آموزشگاه؟  یبر یخوای م ی صدف؟توک- گفت   رضایخوردن بود که عل

کار   یچندروزم کل  نیا بتیو بخاطر غ که یها نزدازفردا،آخه امتحان بچه -گفتم  ختمی رینوشابه م هاوان ی همونطور که ت ل من

 همشونو راه بندازم...چطور؟  د یتلمبار شده،با  یمشتر

  ه یهنرکردم،فردا  رونیبوده حاال اگه نندازنم ب مه یو نرفتم نصفه  ی وقت ایداشتم از شرکت    یمرخص  ایچندماه آخر  نیمنم ا-رضایعل

 !!!!؟؟؟ یز یچ ه ی...فقط شمیگه خدا خواست و عذرمو نخواستن دوباره مشغول به کار م و ا زنم یسربه شرکت م
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ماروبااون ترس و   ی م،وقتیو نگاش کرد  مید یخشکمون زد و دست از غذا خوردن کش رضایآخرحرف عل یکلمه  نیباا مون همه

 مش؟یتنها بزار ه؟اونو ی مهربد چ ف یتکل می سرکار ی خواستم بگم ما وقت ن؟فقط یکنی نگام م ینجور یا ه؟چرا ی چ-گفت  د ید  ختمونیر

 ا؟یگ یفکر نکرده بودم...راست م  نجاش یاصال به ا-که گفتم م یبه هم نگاه کرد کم ی رضایحرف عل نیباا

  ییز تنهاماهم ا  نیرس یما بمونه شما هم به کارتون م شیپ نش یارینداره ب ی کار- گفت  دادیراه حل و م  نیبهتر شه یکه هم مامان

 ... میایدرم

حرف از طرفش بودم نگاهم به دهنش بود که بعداز  ه یشد،من که منتظر  رهیغذا خ زیسکوت کرد و به وسط م کمی رضایعل

دنبالش   ام یشما عصرها هم من بعداز کارم تو شرکت م شیپ مشیاریها منه دائما صبح  ی ول  هی اره فکر خوب-گفت هیچندثان

 چطوره؟ 

 هم مهربد؟  م یشیهم خودمون خسته م  مش یاریو ب  میهرروز که ببر -

  برمشیروزم م قت یکه ش  یی روزها یول میشبم باهم همست فت یکه خونه هستم و ش  یی در گردشم روزا  فتیمن در ماه ش -رضایعل

 ......خوبه؟ مونهیمامان م شیروزا پ ون ی هفته در م هیپس مهربد  شه یعوض م فتمونیمامان چطوره؟هرهفته ش  شیپ

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وششمیس _قسمت#

 اول_پارت#

فرشته بودو خدا اون و واسه    هی مرد که  نی من بازم از ا م،یمثبت سرمونو تکون داد  یوبه معن م یلبخند زد  هی فکرش هممون  نیباا

 ممنون بودم.  ی لیما فرستاده بود خ

آخراش بود   بای تقر  گهی.بهارتموم شدوتابستون هم دمی خودمون بود ی گو روزمره  یما سرگرم زندگ شدویپشت سرهم تکرار م روزها

  یباشه در نظر گرفت و کارها کیمدرسه که به خونمون نزد  هی واسش  رضایم،علیبود ریمهربد درگ د ی جد  یلی سال تحص یو ما برا

شد که قبل بازشدن مدارس  نیدوقراربرایسفر مشهد رو هم چ  ه ی یداده بودبرنامه  بهش ه ک  ینامش روهم انجام دادوطبق قول ثبت

 . میهم بر ارت یسفر ز هی
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  یدست آردن و استاد بود و تودل هممون حسابراه و رسم دل به  رضایعل ی عنیخوشحال بودم، یلیخ نشون یب ت یمیو صم  یازدوست

نبودش واقعا   یاه ی ثان ی وابستش بودم که حت  یجور ی ی ول گذشتی م مون یکه از زندگ  ینشسته بود،منکه با وجود مدت کم

 تصورش برام سخت بود...... 

تا زودتر    کردمی دارو استفاده م ی کل  دم،هرروزیببقول مامان ازبس جلو کولر خوا د یخوردم،شا یبد  یقبل مسافرتمون سرما چندروز

انجام شد وما صبح   رضایها توسط مامان و عللوازم و لباس  ی آورمسافرت و جمع ی نداشت تمام کارها ر یتاث اد یز ی خوب بشم ول

حال خوش   نی خراب نشدن ا ی برا ی ول  کردی م وونم ی و تهوع داشت د  جهیاحساس سرگ یکوتاه ریرفتن مس م،بعدازیزود راه افتاد

کل بودو سرهر  و اونا جلو فقط کل  دمیپشت دراز کش یحرکتمون من رفتم صندل یازلحظه  زدم،آخه ینم ی و مهربد حرف رضایعل

 .... یو خنده و شوخ  یشرط بند  ک یکوچ زیچ

که تو   ی همونقدر توان م،منی و اتاق گرفت می کرد دایمسافرخونه پ  هی در زدن اون  درن یگشتن و ا ی وبعداز کل مید یبه مشهد رس  شب

خواهش کرد    یکل  ستیواقعا حالم خوب ن د یکه د رضایخودم سراغ داشتم و جمع کردم و فقط تونستم به تخت برسوم و بخوابم،عل

 .....ارتیو قول دادم صبح خوب خوب باهاشون برم ز  دممن قبول نکر ی ول  میدکتر بر  ه یتا 

 ....رضایعل#

حد،چون بدنش هم   نینه تا ا ی بده ول یل یتابستون خ ی بودم سرما دهی ورده بود،شنخ ی سخت یبدبودو سرما ی لیحالش خ صدف

حواسم   کردمی م طنتیو باهاش ش  زاشتمی اونو از پا انداخته بود،تو کل راه همونجورکه سربه سر مهربد م شتریبود ب ف یضع یلیخ

  هی مکافات تو ی به مشهد با کل مید یرس  ی از اتش تنش بود،وقت نمیکه ا خورد ی م یی به صدف هم بود،درطول راه فقط آب و چا

تخت و مهربد   ه ی ،منو صدف رو م یداد تیاتاق سه تخته نداشتن به دوتخته رضا جاچ یچون ه م،اونم یری اتاق بگ  م یمسافرخونه تونست

و منم چون    شهیتا صبح حالش خوب م  تخواهش کردم ببرمش دکتر گف  یبود که هرچ م،اونجایناچاربود گه یتخت د  هی  یهم رو 

تا صبح   می نیشدم و گفتم بب الیخی امشبو ب م یتو اتاقمون تنهاش بزار میتونستی بود و نم دهیواقعا خسته بودم و مهربد هم خواب

 ... دمیاون مادرو پسر خواب بودن منم بدونه شام خواب اد،چونیم شیپیچ

چشمام باز   ی خسته بودم که ال نقدر یا یدول یرس یبه گوشم م یناله کردن کس یدوسه ساعت از خوابم نگذشته بود که صدا هنوز

م دستم به  بود که احساس کرد دنیچه مدت خواب دونم یبعداز نم یهستم ول  ی داریتو خواب و ب کردم یاحساس م شد،انگارینم

که داره دستام    ی تب ی و متوجه شدم دستام افتاده روصورت صدف و از داغ دارشدمیدستم ب ی داغه ،از گرما  یلیخورده که خ ییجا

  شی شونیپ ی کردم و رو  سیحوله از ساک برداشتم و خ ه یاز جام پاشدم،بعداز روشن کردن برق اتاق  ع یسوزه،سریداره م

 کنم تبش باالتر نره.....  دار یدو هم بگذاشتم،بلکه تا اماده بشم و مهرب

  ه یدلم گرفته بود مهربد هم ساکت و غمزده به   یلیتا سرمش تموم بشه،خ م یها بود منتظربود یکی که همون نزد یدرمانگاه  تو

  یلیاد،خیجوابش ب  م یازش گرفتن و ما منتظر بود یاورژانس شینگران کنندس و آزما کم یبود،آخه دکتر گفته تبش  رهینقطه خ

  م یکه اومده بود ییخودم و آقا ی خودم داغون بودم،تودلم باخودم وخدا یول  ارم یب رش مهربدو ازاون حال و هوا د خواستی دلم م
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  دهیر کشدخترزج نیبچه هم نیمنو ا یکوتاه نباشه،دلخوش   مونیعمرزندگ دمیخدا...تازه به عشقم رس  یا -زدمیپابوسش حرف م

که هست فقط   ی هرچ ی ول  هی و تب چ شیآزما  ن یا دونمی ده،نمیکش یسخت ی لیو سن کمش خ  فیبااون بدن نح دست،اون یرنج د

 نباشه.....  یخبر بد 

که   مید یشنی م نقدرازدوراطراف ی روزا ا نی ا زد،آخه یناجوربود که تو سرم دور م االتیآماده بشه فقط فکروخ شاتشیجواب آزما تا

بودم که   الم یفکرو خ افتاد،تو یدلش به شور م   یداره که ناخودآگاه ادم باهر دردو تب یماری شده فالن ب هومتوجهی  یفالن

  نیو ببر نیر یبگ  نیخانمتون آمادست بر شیزنگ زدن گفتن آزما  نهییپا یشگاه که طبقه یآزما د،ازیببخش -پرستارصدام زدو گفت 

 دکتر،تو اتاقشون منتظر هستن. شیپ

در زدن وارد اتاق   م،بعدازیجواب خودمونو به اتاق دکتر رسوند  یو بعداز گرفتن برگه  م یرفت شگاهیبه طرف آزما عیسر بامهربد 

استرس داشت که   نقدریمهربد ا ینشستم ول  م،منینیبش یعن یو من برگه روبه دست دکتر دادم،اول با دستش اشاره زدکه  میشد 

نگاه به من و بعدش   هی از چشمش گرفت و  نکشو یع شیبعداز خووندن جواب آزما ،دکتر سرپا چشماشو به دهن دکتر دوخته بود

 به مهربد انداخت.. 

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وششمیس _قسمت#

 دوم_پارت#

 پسرم؟  ینیشینم چرا-آروم ولبخند مهربون گفت  یچهره ه ینگاش کردو با  یسوال

 ....مامانم؟؟!!مامانم چشه؟؟؟ زهیچ-پا کردو گفت واونپان یا کمی مهربد 

 یل یواسش سوخت،خ  یلیخ دلم 

 ؟؟ ینگران ست،چراین شیزیچ زم؟؟مامانتیعز یمامانت چ -ادامه داد د یحالشو د نیکه ا دکتر 

تبش    نیآخه شما گفت-و من حرف بزنم که گفتم شه یروش نم یعنیبه من انداخت ودوباره به دکتر نگاه کرد که   مهربدنگاهشو

 و فنگ نداره....  نقدردنگ یتب ا وی سرماخوردگ  هی م،یکرده و استرس گرفت ج یو حرفاتون مارو گ شاتیآزما  نینگران کنندست ،ا

  ن یو خبر بد پشت سرش نداره؟!اره تبش نگران کنندست چون ا جه ینتکه  یهرمشکوک شدن-گفت  میواقعا نگران دمایکه د دکتر 

 عفونت کرده،اما.......  کههاشهه ی بخاطرکل اده،اونمیشدت سرما و ضعفش ز
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اما  -سکوت دکتر کالفه شدم و گفتم ،ازیچ  یعن یاما  نیا رون،آخه یب زدیقلبم داشت از دهنم م  دمیاما روازدهنش شن یکلمه  ی وقت

 دکتر بخدا جون به سر شدم... یچ

 خبر خوش بهت بدم؟ ه ی  یدوست دار-نگاهشو از من گرفت و با دست بهم اشاره کردصبرکنم و روبه مهربد گفت دکتر 

شما -مثبت تکون داد که دکتر با لبخند گفت یبه معن  سرشوهیکه معلوم بود شوکه شده ساکت نگاش کرد،بعداز چندثان مهربد 

  ه یخبر خوش هم بهتون داده...مامانت داره واستون  ه یمسافرت  نیخدا چقدر دوست داشته که در کنار ا نیدرسته؟بب نیمسافر

 بخاطر اونه....   شتریب ش یلحا یضعف و ب  نیو ا اره یمهمون کوچولو م

مهمون کوچولو  -نگاه مهربد وبا تعجب گفتم کم ینگاه دکتر کردم و  کمیمنم بدترازاون، دهینفهم ی زیکه تابلو بود چ مهربد 

 !!..... ؟؟یعنی

کولر    یکه اونم از جلو هاش ه ی کل شترسرماخوردن یبودنش وب فیضع ،ی ماریشدن ب ی طوالن نیخانمتون بارداره وا یعنی اره -دکتر

  ادیم نییتبش با سرم پا  ادیم  شیپ یوهمشون تو دوران باردار  مینیهستش باعث شده ما عفونت تو خون و ادرارش بب دنیابخو

کردن خودش   تیپس فقط رعا م یبهش دارو بد  م یتونی نم یخط بکشه،بخاطر باردار لرو دور کو  گهیمراعت کنه ود  یلیخ د یبا ی ول

 .....  کنهی بهش کمک م 

و با    میحرف دکتر تموم شدبرگه روازش گرفت یمهربد انگار روآسمونه بود،وقت  ی ول  شتریهم ب یلیخ  دازیخوشحال بودم،شا یلیخ

  یلیابراز احساساتش خ ن یو من ازا کرد یو دائما بغلم م   رهیخودشو بگ  ی جلو تونستی نم م،مهربد یاومد  رون یتشکرازاتاقش ب  یکل

االن تو   ی گرفت،ولی خندم م کردم ی فکر م شم یپ قهیچنددق  التی به فکرها و تخ ی بود،وقت یامتیخوشحال بودم،خودم که تو دلم ق 

 شکر..... کردم،فقط ی دلم فقط خدارو شکر م

 .... دارشهیتا ب میو منتظر شد  م یو خبر خوشمون و بهش بد   می بر ششیپ میتونستی خواب بودو ما نم صدف

صدف که گفت هنوزخوابه و دکتر    شیپ م یرفتم و ازش خواستم برجلو  د،من یمرستار اومدو سرمش رو کش ساعتمیبعدازن

 . کنهی مرخصش م  ادویم گه ید یقه یچنددق

رفتن از اتاق   رون یاجازه دادتا صدف مرخص بشه،موقع ب  نهیمعا یسر  ه ی هنوزخوب طلوع نکرده بود که دکتر اومد وبعداز  آفتاب

 نره...... ادتون یو تحت نظر باشه  نشیمتخصص ببر ه ی  شیشهرتون پ نیرفت یمصرف نکنه وقت  ییداروچیه-روبه من گفت 

نگاهم کرد،با حرکت چشمام بهش فهموندم که اون خبرو بهش   م،مهربد ی رفتن دکترو پرستارها منو مهربد کنارتختش رفت بعداز

 ززززز ی ......اوووومممم....چزی.....چزهی!....چ ؟یمامان-ومن کردن گفت من  یبده که مهربد بعداز کل 

-که انگار ازته چاه بود گفت ییپراز استرس شد و با صدا  رمقشی حرکات مهربد تعجب کرده بودنگاه ب  نیازاکه  صدف

 !!؟؟یشده مامان ی؟؟چیمهربد 



 مگه من دل ندارم

208 
 

و به مهربد دوختم که    دمینگام کرد،منم واسه فرار از جواب دادن بهش نگاهمو ازش دزد یبه من انداخت و سوال بعدنگاهشو

 .....نیار یب یآج  هی واسم  نیخوای م ی عنی نیدار  ینی ن هی ه شما دکتر گفت-مهربدگفت دفعه نیا

 !!! گه؟؟یم ی!!مهربدچرضا؟؟یعل-اول به مهربد و بعدش به من نگاه کردو گفت زد یم  رونیداشت از حدقه ب گه یکه چشماش د صدف

متعجبش رنگ خنده به خودش   یکردم که چشما شیعسل یچشمک نثار اون چشما ه یبهش دوختم و  مویپراز خوشحال نگاه

 ما سه نفر.....   یخنده  یاون منو مهربد هم خندمون گرفت و اتاق شد صدا یبخند،از خنده   یخنده حاال نخند ک ریگرفت و زد ز

@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 وششمیس _قسمت#

 سوم_پارت#

 صدف.....#

  م،البته یاماده شد  ارت یاستراحت و خوردن صبحانه واسه ز ی و بعداز کم م یاز درمانگاه به طرف مسافرخونه رفت صم یترخ بعداز

با آقا و خدام   ینماز و دعا خوندموتا برگشتن اونا حساب اطیو من رو سنگ فرش خنک و براق ح  ارتیو مهربد رفتن ز رضایعل

 م . شکر گذاشت یامروزم تشکر کردم و سجده  یهایخوش  طرحرف زدم،از آرزوهام گفتم و ازشون بخا

  کم یاوردم،یمن به روشون ن یکردن ول  ه یکه چقدر گر  د یفهم شد یپف کردشون م یاومدن ازچشما ارتیو مهربد از ز رضایعل ی وقت

ناهار   رونیب می بر میشدن نماز اماده شد تموم  م،بعدازیاذان ظهر گفته شد نمازمون و همونجا خووند  یو وقت  م یحرم نشست اط یتو ح

و عبادتتون قبول امروز ناهارو   ارت یز-سمتمون گرفت و گفتغذا به  شیقرار گرفت و سه تا ف   ونروبروم  نیاز خادم  ی کیکه  م یبخور

 .نیمهمون حضرت باش 

آقا نظر  -خودش ادامه داد  د یتعجب مارود ی م،وقتی بود نگاه کرد یهم و به خادم که مرد جوون تو سکوت به  میشوکه شد  ماکه

 مهمون بودنش و به شما داده. اقتیانداخته که ل  یشمارو نظر خاص ا؟؟حتماهاااندازه ینم ی لطفشو به هرکس

  رضا یناهارخوردن عل نیم،درحیومشغول ناهارشد  م یحضرت رفت یخونه رو گرفت و مابه مهمون  هاشی تشکر ف ی بعداز کل رضایعل

 ؟ یمامان زنگ زد  ؟؟به یخانم-روبه من گفت 

رفت شارژش کنم،تو   ادمیکل خاموشه به  می خاک به سرم گوش  یوااااا-وگفتمصورتم زدم افتاده بود بادستم آروم به  ادم یتازه  که من

 زنگ بزن....  هی
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با چشماش اشاره کرد که خودم   د ییجویروتودهنش مدرآوردوبه سمتم گرفت،همونطورکه لقمه  شیب یج روازی گوش   عیسر رضایعل

آرامش   ه یمامان انگار   یداز تماس منتظر شدم تا مامان جواب بده،بعداز چندتا بوق صداروازش گرفتم وبع ی رم،گوش یتماس بگ 

کردم و   ی کوتاه سالم و احوالپرس  ی لیبزنم،خ یحرف می درمورد باردار  ادیخجالتم م دمیو تازه فهم ختی تو وجودم ر یخاص

نزدم که مهربد   یمن حرف   یبگم ول میه از باردارک  زدن یبال مو مهربد بال  رضایصحبت کردنم بامامان،عل اشدم،موقعیازحالشون جو

مامان    کردم ی م زد،احساس یحرف م  دنمداشت ازبارداربو   یشروع کرد به حرف زدن و اماردادن،وقت  دو یقاپ روازمی گوش  عیسر

وبش  بامامان خوش  ی وگرفت و کل یگوش  رضایمهربد عل د،بعدازیبهم خند  ی کل رضایروبرومه و ازخجالت لپام سرخ شده بود وعل

 کرد.   یکردو خداحافظ

وتا عصر   می ناهار هم به مسافرخونه برگشت دن،بعدازیمامان حرف زدن  گفتن و خند   جانیتا تموم شدن ناهار اونا فقط از ه  گهید

 .م یدوش گرفت   هی زد و منو مهربد هم تابرگشتنش  یچرخ  ه ی وبقول خودش رفت رونیب رضا یعل م،عصریاستراحت کرد

  م یبر میتونستی وگذار فقط شب مو گشت  د یو خر ارتیز  یمشهد همچنان داغ و سوزان وما برا ی بود ول انیوبه پار وریشهر

و زودتر   م یشدسروته سفرمون و سه روزه جمع کن ٽ حال خرابم باع نیکنم نبود و اول  جه یضعف و تهوع و سرگ رون،منیب

سفارش کرد که مراقب خودم   ی خوشحال شدو کل ی لیخ م یوفتی راه م ود شب به مامان زنگ زدم و گفتم صبح ز یم،وقتی برگرد

پشت   یو تا شمال روصندل  کنمیم تیخاطرشو جمع کردم که رعا ست،ومنمیواسم خوب ن  ادیو نشستن ز  هی باشم چون راه طوالن

 ...کشمی فقط دراز م

و خبرحرکتمون   م یمامان زنگ زد م،به یستادیقشنگ ا  یمنطقه  ه ی صبحانه تو ی برا ی م،وقتی نزده راه افتاد دهیزود و سپ یلیخ صبح

از حرکتمون نگذشته بود که   قهیدق،هنوز چند  می سفارش کرد،بعداز خوردن صبحانه بازم راه افتاد ی و اون بازم کل م یو بهش داد

شد و شروع کردبه صحبت   اده یکنار ترمز کردوپ ه ی ش یگوش  ینگاه کردن به صفحه  داز زنگ خورد و اون بع رضایعل یگوش 

  ینشد،بعداز قطع تماس وقت رم یگدست  یز یاز حرکاتش چ ی که نامحسوس تحت نظر داشتمش انگار دلم به شورافتاد ولکردن،من 

 رضا؟یعل-دمیازش پرس  میشد و راه افتاد نیدوباره سوار ماش 

 جانم؟-رضایعل

 بود؟ ی ک-

 سرکار.....  گردم یشرکت ،آخه گفتم حاال سفرمون زودتموم شدازفردا برم یهابچه -رضایلع

 حرفو کشش ندادم.  گه ید ی چرا حرفش باورم نشد ول دونمینم

 و دوباره راه و جاده و ما......  م یبه اسم آشخانه خورد ی شهر هی ناهارهم

 . میخونشون و ماهم قبول کرد م یبر م یزنگ خوردو مامان گفت که واسه شام مستق میعصربود که گوش  یطرفا
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@romaneshirin 

 

 ندارم _دل_من_مگه_رمان#

 آخر_قسمت#

 آخر_پارت#

وبدنم و حرکت دادم تا از  تن  کمی نیشدن از ماش  ادهیبعداز پ نایمامان ا  یخونه  م یرفت می و مستق  مید یرس  رتر ید  خوردهی شب

کرد و باهم جلودر خونشون   دار یهم مهربد رو که خواب بود ب رضایاد،عل یبوجود اومده بود در ب ادیکه بخاطر نشستن ز  یخشک

اومدن تو   د یدروباز کردو بامروار  فون ی هم بدونه جواب دادن اداشت زود زنگ و زد،مامان   وقذ دنشونی و مهربد که واسه د میستادیا

  به ی ها چند جفت کفش غرروپله  ی مامان مارو به داخل تعارف کرد ول ماچ و بوس وحال و احوال ی استقبالمون،بعداز کل یبرا اطیح

و مهربد   رضای کرد،عل ییلبخند منو به داخل راهنما  هی و   اسکوتبه مامان انداختم که ب موینگاه متعجب و سوال دنشون یبود که باد

شاخ در   میو منتظر اومدن مابودن داشت  ستادهیها اکه کنار مبل   یاز افراد میوارد حال شد  ی پشت سرم داخل اومدن وقت 

جا گرفتم ،اولش فقط شوکه بودم و   رضایتو بغل مادر عل ام یو متعجب به افراد روبروم بودم وتا بخوام به خودم ب  م،شوکهیاوردیم

  نیازش بابت ا ی فشردمش و کل خودمبه  یمیمنم مثل خودش محکم و صم  هیبعداز چندثان یرو نداشتم ول یحرکت  چ یه هییتوانا

هاش هاش و تهمت بخاطر حرف  خواستی ازم م کردو ی م  هیفقط گر   رضایکردم،مادر عل یمحبتش تشکرو ابراز خوشحال 

  رضایکردم و بعداز من عل یاحترام سالم و احوالپرس  تیهم جلو اومدن  بااونا هم بانها رضایعل یرهاببخشمش.بعداز مادر،پدرو خواه

تو بغل   رضای بود که اونا مهربد روهم مثل من و عل نیتراپدر مادرشو غرق بوسه کرد،جالب  ی و توبغل گرفت ودستابه نوبت همشون

 کردن.  ی گرفتن وسالم و احوالپرس 

و مامان   د یو مروار  میها نشستبود،همه رومبل  یو ذوق و خنده قاط  هی که اشک و گر ی و هند  کیجو رمانت نیتموم شدن ا بعداز

فکرو   هوی شد ی و من واقعا شاخ درآورده بودم که چ  شد یازم جدا نم یاه یثان  رضایکردن،تمام مدت تا آخرشب مادر عل یی رایازمون پذ 

وبه   م یکرد یخداحافظ  د یما اونا زود رفتن و ماهم ازمامان و مروار یشام بخاطر خستگ  دازنصبت به من عوض شد،بع دشونیعق

  یلیرضا؟خیعل-م یتا به خونه برس  اوردیآخه دلم طاقت نم دمیپرس  رضای که داشتم و از عل یسواالت  توراه م،یطرف خونه راه افتاد

 عوض شد؟  یچهمه  هویچطور شد  یخوشحالم بخاطر خانوادت ول 

ه  بچه هم ک نی تو گفتم و ازشون خواستم الاقل بخاطر ا  یبه مشهد عصرش با پدرم تماس گرفتم واز باردار  دنیروزاول رس -رضایعل

  خواد یفقط م کنهی نم ف یتعر ی که واسه کس  دهید  یخواب هی مادرت  شبیبابا بهم زنگ زدو گفت د  ان،امروزتوراهیشده با منو تو راه ب

  گهید  نمیگفتم اگه دوباره مخالفت بب یحالت بد بشه ول دمیترس ی استرس داشتم،واست نگفتم چون م ی لین،خیرس یم  یبدونه ک

 خدا خواست واونا امشب ماروخوشحال کردن.  ی ارم،ولیاسمشون و نم
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  یلیخ ایکه حاجتمو روا کرد....خدا  می،امام رضاهم نزاشت به مقصد برس  ستین حکمتی کارش ب چ یقربون خدا برم که ه یاله-

 ه؟ ی مادرت چ یهاشکرت...حاال نظرت در مورد حرف  یلیخ

 کدوم حرفا؟؟ -رضایعل

 ره؟؟ یبگ  ی جشن عال هی فندق واسمون  نیااومدن  ایدنواسه به  خواد یم  گهیکه م نیهم-

 . میریبگ  ی عروس  میبچه بخوا ه ینه زشته با-رضایعل

 بده.  ی مهمون هی کنه و  ی معرف  التونیمنو به فام  ییجورایبا گرفتن جشن واسه بچه  خواد یه؟می چ یعروس -

 ؟ یدوست دار   ی....خودت چیدونیخودت م  یهرچ دونمیآها....نم-رضایعل

 .... شمیم  یهم من رسما به همه معرف میاگه مخالفت کن شهیم یاحترامی هم ب ره یجشن و بگ  ن یا میبزار-

 چشم...امر،امر شماست بانووو. -رضایعل

که تودلم    ییاالنم و تمام آرزوها یهای،بخاطر تمام خوش  کردمی من تودلم فقط خداروشکر م ی زده نشد ول ی تاخونه حرف  گهید

مشکالت حل   ینبودو مثل مژه برهم زدن  یخدا کار  شیپ ی ،ول  دمید ینم روزهاروهمنیخواب ا د یشا دونمیحسرت نشد،نم

  یبرا ینداره فقط ماصبرو تحملمون کمه.با شوق و شورخاص یخدا کار  اسه که حل مشکالت ما و گفتی شد،مادرم واقعا درست م

 چهارنفرمون دعا کردم.  یخودم و خانواده  ی رفتم و برا نیریش   یسرگذشت ازشویخوب خودمو اماده کردم و به پ یروزها

خوب که   یروزها نیممنون وبخاطر ا  یسخت داد ی که توروزها  یهات هزاران هزاربار شکرت....بخاطرصبربخاطر تمام داده  ایخدا

 ممنونم خدا....... شتر یدنبالش بود ب

 ********* 

  ه یو  ی روز  ه یلطفتون رو   نیبتوونم ا دوارمیسپاسگزارم و ام یلیمدت خ  نیا یبت همراهبا زیشمادوستان وسروران عز یازهمه

هامو چاپ زود کتاب ی....انشاهلل به زود د یخودتون عفو کن یتو رمانم بود به بزرگوار   یاشتباهات ای یجبران کنم،اگرکم و کسر ییجا

 دوستتون دارم.....  یلیکنم و به دستتون برسونم.....خ

 

 شما             کیکوچ

  یزلت یعقوب ی  نیریش   


