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 "خدا نام به"

 

 زوال رمان

 مریم پیروند بقلم

 !است فروشیاین رمان 

و قابل  حرامپخش و یا دانلود رایگان آن 

 پیگرد است.
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 رحمی بادبی اسیر پاییزم برگ شبیه

 مردبیماری برای درمان بی زخم شبیه

 اشک با صدا بی شکستم که سکوتی اون شبیه

 دریا توی میره می که تنهایی قوی شبیه

 تنها این تنهای نهاترینت توای

 شاید بکن بیاکاری

 تنها دل این نمیره

 بگیروخستگیهامو دستات تو بیادستامو

  بار ببریک

 ...بار یک فقط

 

 

 

 

 

 رنگ صورت به ایستادم،نگاهم آینه روبروی

 جز مدت این طی که افتاد زارم و پریده

 . نشد عایدم چیزی کشیدن دل خونو

 از تر تنگ من ودل   بود جمعه روز عصر

 .. همیشه
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 دیدی بدبخت ی ،ریحانه کشیدم عمیقی آه

 الکی داشتن استرس همه اون باختی آخرش

 آرزوهاتو حاالمرگ ، شدی بیچاره نبود،

 حاج معروف دختر همون تو ببین خوب ، ببین

 حساب آدم اطرافیانتو و دور که پرویزی

 تمام نفر یک نبود در حاال اما نمیکردی

 .. شده ویرونه زندگیت

 

 دق نبودش از زد،دارم چنگ گلوم به بغض

 قلبم تو همه این تونسته جوری چه میکنم،

 لحظه یه نتونم اون بدون االن که جاکنه

 آخ..  بیارم دووم

 

 این تو میکنم گذاشتم،حس قلبم رو دستمو

 های تیکه با که ، شده تیکه تیکه چندروز

 میکنه سوراخ تنمو و گوشت داره ش شکسته

 نداره دادرسی میزنه فریاد قدر چه هر چون

.. 

 

 چشمای ، کردم نگاه آینه به تر دقیق

 که بودن زمانی از تر فروغ بی حتی مشکیم

 تو چشمام جلوی خدابیامرزمو بابای بدن

 .. گذاشتن قبر
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 ، پیرترشدم سال 20 روزا این تو میکنم حس 

 به رو سریعتر دارم میگذره که هرروز و

 . میرم ونابودی زوال

 

 دوباره اما رفت، پودر کرم سمت به دستم

 من میگه داره قلبم لعنتی ، شدم پشیمون

 ؟ کنی آرایش میخوای تو عزادارم

 چشمم ی گوشه از باالخره سمجی اشک قطره

 برنمیدارن سرم از دست هنوزم ریخت، پایین

 چرا کردم گریه همه این روزا این تو ؛

 این با نمیتونم چرا بشم، آروم نمیتونم

 داره جونم تمام چرا ، امبی کنار زخم

 واون دادی ازدست چیزتو همه میزنه فریاد

 دارم...  خدا بود؛؛ چیزم همه مثال   دقیقا

 ! میشم نابود

 

 گذاشتم میز رو گاه تکیه بحالت دستامو

 رو سستم و شده ک ر خت وزن تحمل ،پاهام

 غذانخوردنم با روز چند تواین نداشتن،

 منو کی هر که بودم شده زار و اونقدضعیف

  .. گرفتم عالجی ال مریضیه میکنه فکر ببینه

  ؟ ازاینه غیر مگه
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 بزنه ریشه واستخونت توگوشت اونیکه

 بشه آبیاری نفهمت زبون قلب با وهرروز

 این وروزت حالت نباشه وقتی که مسلمه

 ؟به عالج ال مریضیه میگن چی به پس.. میشه

 ! نمیشه درمون هیچی با که ی وامونده درد

 

 توهمین نامردت زمین این روی همینجاخدایا

 تاریک و تنگ سلول یه حکم برام که اتاق

 امیری ریحانه ،من میکنم اعتراف ، روداره

 21 سن تو امیری پرویز حاج کوچیک دختر

  .. نابودشدم سالگی

 واسه امیدمو ی همه تر ساده کامال زبان به

 دادم؛ دست از بودن زنده

 رو وبینی مشکی وابروی باچشم دختر این 

 ولبهایی برجسته کمی های گونه و فرم

 عزیزدلش روزی که ای قلوه حالت با متناسب

 تو پریشون و پریده رنگ ظاهری با حاال بود

 وقیافه ریخت از و زده زل بخودش آینه

 برام پوزخندهم..  هه.. متنفره هم خودش

  .. کمه

 

 آخ..بهادر چکید،آخ چشمام از ای دیگه اشک

 تو نابودکردی،المصب ،منوکردی له منو که

 حتی که کردی پهن جا توجونم اونقد
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 انقد ،هنوزهم بفرستم لعنت بهت نمیتونی

 دستت تو خار حتی حاضرنیستم که عاشقتم

 ازتمام که ،تویی باختم تورو ،من بره

 ؛ بودی تر باارزش برام دنیا

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۲۴ ۲۴.۰۷.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 2_پارت#

 

 بار نکبت حال از گوشیم اس ام اس صدای با

 قلبم اسمش دیدن با ، اومدم بیرون خودم

 دیدن با من کرد،لعنتی رقصیدن به شروع

 که االن میشه دگرگون انقد حالم اسمت

 ؟! میشم چی ببینمت

 

 ساعته سه" بود زده که کردم باز و اس

 " ؟ دیگه نمیای ،چرا کردی عالفم
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 بلندمو مشکیه سریرو و کشیدم درد با نفسی

 انگار بود مشکی پا سرتا تیپم سرکردم،

 اینبار ولی سپردن خاک به بابامو تازه

 دختری ،این میسپردم خاک به قلبمو داشتم

 یک ی ریحانه شبیه اصال میبینم آینه تو که

 حتی که داغونم و درب ؛انقد نیست پیش ماه

 ..میاد بدم قیافم دیدن از خودمم

 اون چشمام نه و ادهآدمیز شبیه صورتم نه

 .. داره همیشگیو شوق شورو

 

 و برداشتم میز رو از رو کوچیک جعبه

 رو ،مامان اومدم بیرون اتاق از

 کردن پاک سبزی حال در میزآشپزخونه

 ..اومد بطرفم بلندشدو ازجا دیدنم بود،با

 

 حال تواین تورو که بده مرگم خدا:مامان

 هشد چت نیست معلوم چندروزه ، نبینم وروز

 تو کردی حبس ،خودتو چیزی نه حرفی ،نه

 .. نمیگی چیزی که منم به اتاق اون

 

 آرامش دستم از یکم تا بیرون میرم دارم -

 ! باشی داشته
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 ؛ نشنیدم که گفت چیزی لب زیر

  حاال؟ میری کجاداری-

 

 سره یه باید مینا پیش میرم( قبرستون)-

  بگیرم ازش جزوه

 

 سرده خیلی نمادر،بیرو بگیر ازش فردا خب-

 میترسم شدی ضعیف انقد چندوقت این ،تو

 ! بخوری سرما

 

 پوشیدم هم گرم ،لباس مامان نباش نگران-

 . دربیام هوا حالو ازاین یکم برم ،میخوام

 

 ؟ برمیگردی ،زود عزیزم باشه -

 

 نمیدونم(  خونه برگرده خبرمرگم ایشاال)-

 ! میکنم سعی

 

 . اومدم بیرون وازخونه پوشیدم کفشامو
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 .باش خودت مادر،مواظب برسون سالم -

 

 ،خداحافظ ممنون-

 

  عزیزم خداحافظ-

*** 

 

  مینا با سریع اومدم بیرون که ازخونه

 گرمش صدای بوق چند از بعد ، گرفتم تماس

 پیچید، گوشی تو

  ریحان جانم-

 

 مامان ،اگه ببینمش میرم دارم ،من مینا-

 .. باشه هواست زد زنگ بهت موقع یه

 

  ؟ میتونی ئنیمطم -

 

 من بدرد ،دیگه بدم پس امانتیاشو باید-

 . نمیخورن
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  .شد چی که بده خبر بهم عزیزم،برگشتی باشه-

 

  فعال باشه-

** 

 

  دیدم که تاکسی اولین به کوچمون توپیچ

 . وسوارشدم دربست گفتم

 

 که ،قلبم عجیب ای دلشوره داشتم دلشوره

 کرده پیدا تپیدنشو ی بهونه هم باز

 کفم از امان که روزا این به وایبود،

 ؛ بریدن

 زندگیه ،چرا کردی چیکار تو بهادر،بهادر

 بعد جوری چه انداختی،من خال به جفتمونو

 ، کنم سر لعنتی خاطرات   بااین تو

 قلب این به لعنت.. عشق این به لعنت

 درد چقد اوخ..  نفهمم زبون و دردمونده

 ...داره

 

 روز چهار ؛شدم پیاده همیشگی شاپ کافی در  

 بهادر رعناو منو کذائی اتفاق اون از قبل

 گذاشتیم قرار باهم شاپ کافی این ،تو
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 بهادر رعناو شوخیای به چقد ،اونروز

 ،که باور خوش وچقد شادبودم چقد خندیدم،

 ترین خوشبخت بهادر کنار در میکردم فکر

 من از عشقی بودم مطمئن ،چون دنیام دختر

 تو از ای بادهسم هیچ با که داره دلش تو

 !!... حاال ولی نمیشه پاک دلش

 

 دیدمش،با سر پشت از شدم شاپ کافی وارد

 صندلی به بود داده لم پهنش های شونه

 انتخاب نشستن واسه رو میز ترین ،کنج

 مشکی پا سرتا من مثل اونم کرد،تیپ

 شده پخش فضا تو سیگارش غلیظ بود،دود

 فشار دستم تو رو جعبه و کشیدم بود،آهی

 ،بدن جون بی و سست قدمای ،با دادم

 قبل.. دادم حرکت جلو سمت به کرختمو

 گذاشتم قلبم رو دستمو برسم میز به اینکه

 بدتر تو بگیر آروم مصب گفتم،ال لب زیر و

 ... نیست تو مال دیگه اون نزن آتیشم

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۲۴ ۲۴.۰۷.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 3_پارت#

 

 

 رو صندلی گاهی نیم بدون دمرسی میز به

 . نشستم و کنارکشیدم

 ..بود جعبه رو ودستام گذاشتم میز رو جعبه

 

 سلوالم تک تک ،با کردم حس نگاهشو سنگینیه

 میرفت وضعف غش دیدنش لحظه یه برای ،دلم

  کن نگاه منو: گفت ای گرفته صدای با که

 

 توام با:کرد تکرار دوباره که نکردم نگاش

 !! نگاه ؛منو ها

 

 مشتاقش چشمای به و بلندکردم سرمو آروم

 کردم،وای نگاه میزدن جار دلتنگیشونو که

 میشه ،مگه بهادر بگذرم تو از نمیتونم من

 ازت تفاوت بی و کنم نگاه چشمها این به

 کشید عمیقی نفس صورتم به زده ،زل بشم رد

 قلبش رو آروم مشتشو ثانیه چند از بعد و

 بی چته هوی :گفت معروفش لبخند با زدو

 نیست حاضر حتی ،اینکه میکنی قراری
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 دو یه ،االن نمیگزه هم ،َکت ش کنه نگامون

 .. میره و میکنه بارمون سلمبه قلمبه تا

 

 انگشتاش الی به ال که دستش همون با بعد 

 و گرفت عمیقی بود،کام کرده جاخوش سیگاری

 . کرد فوت طرفم به دودشو

 نمیخواستم هدیه: زدوگفت چشمکی

 ارزش با برام ببینم خودتو زیزم،همینکهع

 . ای هدیه ترین

 

 .. فرستادم سمتش به رو جعبه و زدم پورخندی

 

 ؛ زد لبخندی پوزخندم درجواب

 لعنتی نزن لبخند بگم بهت بهت میشد کاش)

 ( بپاست واویال دلم تو لبخندت این از ،که

 

  ؟ گرفتی برام چی حاال-

 

 ردمآو امانتیاتو: گفتم گرفته باصدای

 .. بمونن من پیش نیست درست ،دیگه
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 من که وحشیش باچشمای داد،و باال ابروشو

 بکار وبراشون عقاب چشم مثال   همیشه

 زیر تو سیگارشو کرد،ته نگام دقیق میبردم

  ؟ میخوری چی:کردوگفت له سیگاری

 

 محکم که بلندشدم جام واز زدم چنگ کیفمو

  بشین:گفت

 

 پس اینارو مدماو نیومدم چیزی خوردن واسه -

 . برم و بدم

 

  بشین میگم-

 

 ،دوباره شدن خشن ثانیه یک عرض در چشماش

 .. بازکرد رو جعبه در که نشستم

 

 بندازه جعبه داخل به نگاهی اینکه قبل

 بود چپمون سمت میز که گارسونی به رو

  شکالتی کیک ،با لطفا  قهوه دوتا: گفت
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 -: گفت نیشخند با کردو نگاه جعبه به بعد

 کوچولوی خانوم آورده برام چی ببین اووه

 . خودم

 

 شیطونش لبخند با که کردم غلیظی اخم

 بیرون جعبه از و ساعت اول زد، چشمکی

 ..کشید

 

 10 ، تولدت ی بخیرهدیه یادش -

 ، پیش ماه سه شهریور،دقیقا

: گفت دادو حالتی لباشو کردو کج کمی سرشو

 واسه خاص چیز یه تا گشتم بازار تو چقد

 .میزگذاشت رو ؛ساعتو بگیرم ولدتت

 

 دوتاشو ، گرفتم ولنجک از که چرمی دستبند -

 دستمون رو همیشه ،که دوتامون نیت به

 دست این مثل که نره یادمون تا باشه

 . ایم همدیگه جفت بندها،

 ، گذاشت ساعت کنار پوزخند زدن با اونم

 

 قرار که ای ساده رینگ ی حلقه وااااو -

 انگشتشو باشه، شتامونانگ تو بودهمیشه
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 انگشتمه تو هنوز من ببین: آوردوگفت باال

 نیاد در هیچوقت که اونجا دادم جوشش اصال

 دختر داد،خیلی تکون سرشو..  تو ولی ،

 حسابی باید کارت این بابت.. شدیا بدی

 .. کنم تنبیهت

 

 محکم و جدی خیلی که زدم پوزخندی

 من به:گفت بود جعبه تو نگاهش درحالیکه

 این از میدونی عزیزم نده تحویل زخندپو

 طرف از اگه مخصوصا نمیاد خوشنم اصال حرکت

 . باشه مقابلم

 

 لنگش که َیکادی وا ن پالک زنجیر اینم اووم -

 شما گردن تو اینم بود وقرار منه گردن تو

 .. باشه

 

 و کرد،وسایل نگام خشمگینش باچشمای

 ؛ انداخت جعبه تو ومحکم برداشت

 

 با بعد آوردو کیکوبرامون و هقهو گارسون 

 ..رفت بهادر کوتاه تشکر
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&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۲۵ ۲۴.۰۷.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 4_پارت#

 

 میکردم،حس نگاه قهوه به حرف کالمی بدون

 زده زل من به برزخیش چشمای با االن اینکه

 نگامو اینکه محض به چون نبود سخت خیلی

: زدوگفت پوزخندی دادم سوق طرفش به

 عقل نصف   ؟ آوردی برداشتی چی واسه اینارو

 پس رو هدیه که نگفته بهت کسی تاحاال

 ؟ نمیدن

 

 اصلیش صاحب به بده نمیخورن من بدرد-

 

 بابام؟ قبر سر بزارمشون ببرم-

 

 داری جادوست هر: دادموگفتم باال ای شونه

 . نیستن من مال ،دیگه بزار
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 کرد،انگار باز و بست عصبی چشماشو

 من ریحان:  کنه کنترل عصبانیتشو میخواست

 تاخرخره کافی اندازه به روز 20  این تو

 ی بهونه بزارکنار، رو حرفا این ، کشیدم

 خراب سرتو وگرنه کن بس نده من دست اضافی

 . میشم

 

 چی واسه کجا؟:گفت که بلندشدم جام از

 سرکار هفته سه بعد ؟ داری انقدعجله

 اومدی یرونب موش ت سوراخ تو از خانوم

 تحویلم پرت و چرت مشت یه اوردی ،اینارو

  ؟ بری و بدی

 

 بهادر: گفتم سختی به کردمو مشت دستامو

 شد،بشینم تموم بوده تو منو بین که هرچی

 گوش قشنگتو حرفای که ؟ بشه چی که اینجا

 اصال ؟ بازیاتو مسخره و پوزخندا یا ، بدم

 ؟ داریم باهم حرفی چه تو منو

 

 حرف باهم شیطون؛باید به اخد لعنت نچ-

  بزنیم

 

 ندارم حرفی باتو من: گفتم غصب با
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 نگام تیز چشماش با و جویید لبشو عصبی

 میز رو پول مقدار یه پولش توکیف از کرد

 چیزی که حاال:برداشتوگفت رو جعبه و گذاشت

 میزنیم حرف ماشین تو میریم نمیکنی کوفت

 

 ،هر ندارم باتو حرفی میگم:گفتم خشم با

 دیدم عینا خودم بود چیزی هر بود حرفی

 بشنوم باید که مونده چی دیگه شنیدم

 

 جیغ یه بگیره دستمو آوردکه جلو دستشو

 رفتم عقب به عصبانیت با زدم کوتاه

 ریزی آبرو یه بخوره من به دستت بهادر:

 . باشه ناپیدا سرش اون میکنم

 

 ؛اصل بشم مغزپوکت اون ،قربون جونم شنقل-

 تو که اینجوری بشنوی یدبا رو موضوع

 بود، سازیش خالصه که نوشتم برات پیاما

 و بوده جوری چه عملیات بگم بهت باید

 حرفای فقط کرده،تو چیکارم خانمت آبجی

 ولی من از جمله تا چند با شنیدی اونو

 بوده جونوری چه که بشنوی باید امروز

 بگو افعی بگو شیطان بگو چیه زن هه، ،زن،
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 پرویز حاج من؛ بخت سهوا سر دو اژدهای

 پس بود تخم این ولی کنه رحمتت خدا

 در و مابره ی پاچه تو بیخ تا که انداختی

 زندگیمو که سرخَره یه که نیست نیاد،دختر

  کشیده لجن به

 

:  گفتم بغض با چکید اشکم حرفاش این با

  کن بس

 

 خورده کرم مزرعه شده ؟زندگیم کنم بس چیو -

 یقمو دیگه جای زا کنم کاری ،هر ،پر آفته

 تموم که بود قماری مثل خواهرت میگیرن،

 کردی فکر ، دزدید ازم ونیستمو هست

 ، بره پایین گلوش از خوش آب میزارم

 فرق تو از بدبختیارو این یک به یک تاوان

 باتو ماشین تو بریم بیرون،یاال میکشم سرش

 .. نیست جاش اینجا کنم پاره حنجره باید

 

 . ارمند حرفی تو با من -

 

  ریحان: دادزد
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 تعجب حالت با چندنفر کردم نگاه اطراف به

 . میکردن نگاه ما به سوالی و

 

 چون ، خودش طرف کشیدبه روسریمو ی گوشه

 جواب بی حتما بزنه دست بهم اگه میدونست

 . نمیمونه

 

 نگامون بشن شاخ نفر چند که میخوای همینو-

 حرف ماشین تو بریم بیا میگم بهت ؟ کنن

 ؟ نمیفهمی زبونمو مگه یمبزن

 

 به منو و رفت شاپ کافی خروجی در طرف به

 بهادر:  گفتم گریه کشید،با خودش دنبال

 حرفاتو نمیخوام من بردار سرم از دست

 میکنه دوا دردیو چه مگه بشنوم اصال بشنوم

  ؟ بشه درست چیزی قراره ،بنظرت

 

 ، ایستاد سفیدش اسپورتیج ماشین کنار

 انقد مدت این تو: زدوگفت و دزدگیر

 بالیی بدی تحویلم اراجیف که شکارم ازدستت

 بشین صدا سرو بی..  میارم خودت خودمو سر

 . ماشین تو
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 اطرافم مردم به ، بودیم رو پیاده کنار

 با من:  گفتم خشن و اخم با و کردم نگاه

 .. ندارم حرفی تو

 

  دارم من -

 

  بشنوم نمیخوام-

 

  میزنمتا-

 

 بزنم داد میخواست دلم نبود روون اشکام

 صدای با ، کنه خالص دستش از منو یکی تا

 از کار نمیفهمی چرا:  گفتم بلند نیمه

 نیست قرار نزنی یا بزنی ؛حرف گذشته کار

 ،از هااا بگی میخوای چی ، بشه درست چیزی

 ..بوسیدَ  ی شیوه از ، کارتون شگرد

 

 ؛بخدا بگیر خون خفه ریحان: زد داد

  میزنمت
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 کتک حالت بودبه برده باال دستشو

 خون،نگاه رنگ به بودن قرمز زدن،چشماش

 واج و هاج همه که کرد اطراف به عصبی

 محکم و گرفت آرنجمو ، میکردن نگامون

 برو: گفت کردو باز و ماشین در ، کشید

 جنونمو ازاین بیشتر تا ماشین تو بتمرگ

  ؛ نکردی انگولک

 

 .. من-

 

 ، ریحان ببر ،صداتو نباشه ،حرف هیس -

 

 زدوگفت اشاره ماشین داخل به چشماش با

 سوراخش تو چپیده موش عین هفته ،سه بشین:

 جواب بی جواب بده پیام بزن زنگ چی هر

 تو کنه سگ میخواد اومده که هم ،حاال

 .من اعصاب

 

 و کشیدم بیرون دستش تو از آرنجمو ناچار

 از ویکم وبست ماشین در ، نشستم صندلی رو

 مگه اشکام کرد، نگاه رخم نیم به بیرون

 و زد دور میشد،ماشینو تموم حاالها حاال

 و کالفه نفسشو ، نشست فرمون پشت روصندلی
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 گریه انقد: دادوگفت بیرون بلندی آه با

 . میشی کور آخرش ،تو نکن

 

 تا بمیرم ،ایشاال جهنم به: گفتم هق باهق

 . شم راحت زندگی از

 

  هللا اال اله ال-

 

 شیشه یه کشیدو عقب ندلیهص طرف به دستشو

 آروم بخور آب یکم:  گرفت جلوم معدنی آب

 ! بشی

 

&&&&&&&&&& 
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 بخورم،زهر درد:  گفتم هق هق حات با

 . بمیرم بگیرم سرطان ایشاال کن بخورم،ولم
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 به زدی آتیش که کنه لعنتت خدا...  نچ -

 زندگیم

 

 صندلیه کرد پرت عصبی رو معدنی آب ی شیشه

 تلخ بوی و زدن فندک صدای بعد و عقب

 . پیچید بینمون آور خفقان فضای تو سیگارش

 

 صدای ،فقط گذشت سکوت همون با دقیقه چند

 البته میرسید گوش به من هق هق و فین فین

 که سیگاری از بهادر سنگین های کام بعالوه

 ...نداشت شدن تموم قصد

 

 هم رو بعدی سیگار که گذشت چقد میدونمن

 کشیدن بخاطر که گرفته صدای زد،با آتیش

 ریحان بودم مست من:گفت بود شده بم سیگار

 

  بشنوم چیزی نمیخواد دلم-

 

 بدونی که توعه حق این-
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 نگاهای از همیشه:گفت که نگفتم، چیزی

 میفتاد،که دلم تو عجیبی ترس یه رعنا

 که جوری د،یهبو جوری یه من سمت نگاهاش

 میگفت بهم حسی یه مینداخت، دلم تو آشوب

 خراب تو منو بین ی رابطه ممکنه هرآن که

 ... بشه

 چقدم المصب: گفت باغم زدو تلخی پورخند

 ؛؛آتیشمون چیه کرد،خراب ردیف نقششو خوب

 زد؛

 

 باصدای و زد فرمون رو آروم دست کف با

 اجازه بدون بودم،رعنا مست من: گفت دورگه

 من خواست   چیزی اینکه شد،بدون حریمم وارد

 تا چون بفهمی منظورمو نمیتونی ،تو باشه

 قرار شرایط تو باید نکردی تجربش حاال

 جلودارت هیچی لحظه اون بفهمی تا بگیری

 ... اون ،کنترل   نداری ای اراده هیچ نیست

 

 اشک وآروم بود پایین سرم کرد، سکوت

 هک میکردم حس نگاهشو میریختم،سنگینیه

 شکستن موج   که صدایی با و وگرفته غمگین

 من فکرکن میگفت همش اون: گفت آروم داشت

  ریحانم
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  کن بس:زدم هق

 

  ببین ریحانه منو میگفت-

 

  نده ،ادامه شو ساکت-

 

 ...او بودی تو اینکه حس   با خوردم گول من-

 

 بس کن بس بشنوم نمیخوام: گفتم و زدم جیغ

  بشنوم نمیخوام لعنتی کن

 

 تو اسم آوردن با شد، قدم پیش خودش رعنا -

 کرد خراب خونه منو

 

 زار دل ازته و گذاشتم گوشم رو دستامو

 برداشت گوشم رو از دستمو بهادر ، زدم

 دارم من ریحان، بشنوی باید تو نه: وگفت

 کردی زندانی خودتو ست هفته سه میشم خفه

 میدی جوابمو ،نه ببینمت میتونم نه

 ،هرشب میکنی خاموش وگوشیت میدم ،پیامم

 هم تو که امید این به بالکن تو میام هم
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 خبری ازت اما ببینمت، فقط لحظه یه بیای

 قایم ازم خودتو بازم خونتون میام نیست

 .. میکنی

 بلند نیمه بود نشسته صداش تو که بغضی با

 زندگیم من میگیرم جنون دارم المصب: گفت

 چیزمو همه نمیبینی مگه شده ویرونه

 خودتو بخوای توهم اگه بخدا ریحان م؟باخت

 میکنم کاری بابات روح به کنی دریغ ازم

  بگیرین تحویل جنازشو دیگه روز 10 تا که

 

 افتاد،بهادرو دلم تو حرفاش از عجیبی ترس

 نمیشه عوض حرفش بزنه حرفی اگه میشناختم

 کردم نگاش ،گیج زد چنگ دلم به بدی ،حس

 میبلعید منو داشت تیزش چشمای با

 واسه کنکاش حال در بمم زیرو انگارتمام

 .. بود بهادر چشمای

 کردم، نگاه چشمش به زده زل چکیدو اشکم

 فرار ازش بتونم که بودم ای کلمه دنبال

  جان؟:   گفت دادو تکون کمی ،سرشو کنم

 

 با بزار بردار سرم از دست: زدم لب آروم

 بیام کنار خودم درد
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 تیزطوری و متفکرانه و داد جلو لباشویکم

 بودنگام گرفته ریز چروک چشمای ی گوشه که

 کرد،

 نگاهشو مکث کمی از بعد چشمام به خوب اول

 ، شد لبام به خیره و برد پایین آهسته

 داشتم شرم نگاه این از گرگرفت تنم

 که چرخونمب ای دیگه جهت به سرمو خواستم

  نه: گفت محکم

 

 و حالت همون با که کردم نگاش دوباره

 من با: گفت نگاهش جهت تو تغییری بدون

 بمون

 

  ؟ میگی داری چی میفهمی تو: زدم نیشخندی
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  بودیم هم مال اول همون از ما -

 

 چیز همه دیگه! بودیم میگی داری خوبه -

 شد تموم

 

 تو و نمیفتاد اتفاق لعنتی تصادف اون اگه-

 االن نمیدادی دست از باباتو شوم روز   اون

 . بودی من کنار

 

 دست شرکت: داد ادامه که زدم تلخی پوزخند

 بابات فوت از بعد ریحان، بست وپاهامو

 تا دو شماهم بود شرکت تو تون سرمایه همه

 وریست راست کارارو باید کی بودین دختر

 کارم رو باید که بودم من ؛فقط میکرد

 نره در دستم از چیزی تا دممیکر تمرکز

 سرنوشتم قراره کنم ف س ف س میدونستم ،چه

 ..برم گندآب تو خ رخ ره تا و بشه این

 

 عایدت قراره چی حرفا این با ؟ چی که حاال -

  ؟ هوم ؟ باشه
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 منم زدی حرفاتو:  گفتم که کرد نگام خیره

  خونه برم ،میخوام شنیدم

 

  ؟ سلولت تو بشی قایم بری میخوای -

 

 یه که کنم داغ دستمو پشت برم میخوام نه -

 نخورم عوضیمو دل این گول بمونه یادم عمر

 خودمو نتونم که باشه؛ این روزم و تاحال

  کنم جور و جمع

 

 سکوت کمی از کشیدوبعد عمیقی نفس

 اگه که دارم بدی عادت یه ،من ریحان:گفت

 مقابلمه کی نیست حالیم دیگه بشم سگ

  .. نپیچ پروپام به نقدا و باش خوبی ،دختر

 بگی فقط میگم چی هر کن سعی: زد چشمکی

 چشم

 

  نچایی:  زدم پوزخندی

 

  کنارمی تو فعال-
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 و پوچ ثانیه یکصدم تو ذهنم ، شدم گیج

 مغزم تو ای کلمه هیچ انگار شد، تهی

 اما بزنم حرف نمیشد،میخوام گنجوده

 جادوم داره چشماش این با انگار نمیتونم

 بزن حرف میگن همه که مجرمیم مثل ، میکنه

 با من اما بشی تبرئه تا بده توضیح ،

 سکوتم با واونم زدم زل قاضی به فقط سکوت

 به عمر یک من و میزنه مهر حکممو تاییدیه

 .. میشم محکوم ابد حبس

 

 وهوای حال این از تا بستم محکم چشمامو

 بشم خارج میکنه سرگردونم داره که لعنتی

 تکونی سرشو که کردم ازب بعدچشمامو کمی ،

 ..کرد نگام منتظر دادو

   

 بیا بهادر ببین: گفتم و گرفتم نفسی

 رفتی تو که ،مسیری بزنیم حرف باهم منطقی

 چه بخوایم چه نداره برگشتی راه دیگه

 تو منو و شده جدا هم از ،راهمون نخوایم

 االن ما ؛ بیایم کنار موضوع بااین باید

 ... ایم خونواده یک جز

 

 داد تکون بار چند سرشو خیره نگاه همونبا

 دستش میکرد، حالجی حرفامو داشت انگار ،
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 بیرون نخ یه رفت سیگار پاکت سمت به

 اینکه بدون ، گذاشت لبش ی گوشه کشیدو

 زد سیگار به سنگینی پک بگیره ازم نگاهشو

 ، کرد فوت باال به غلیظشو دود و

 

 برام ش چهره ، جذابن برام حرکاتش چقد "

 یک میخواد دلم که چیزیه ترین استنیخو

 جذاب برام اونقدر ، بشه حک ذهنم تو عمر

 نمیخواد دلم االنم حتی که خواستنیه و

 " بگیرم ازش نگامو

 

 حس چند که نگاهی کرد نگام تیز چشماش با

 و احساس اون نمیتونستم ومن داشت مختلف

 بار چند نگاش با پامو تا سر ، کنم درک

 دیگه بهادر این داشتم شرم ازش کرد، رصد

 باشم کنارش االن نباید ، نبود من مال

 باهم ما که نخواست سرنوشت و تقدیر ،شاید

 و بزرگ هم چقدر هر عشق این... باشیم

 بین از حماقت و اشتباه یک با بود سرسخت

 عشقی نظر از بهادر منو وحاال...  رفت

 . نیستیم بیش ای غریبه هم برای
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 با باید تو: گفت آروم خیره نگاه باهمون

 من ، شده که قیمتی هر به ، بمونی من

 دیگه کسی دست من غیر تو بزارم نمیتونم

 " من" فقط ریحان منی مال فقط تو ، بیفتی

 

 چیزی از ، نگاهش از ، حرفش از زدم، یخ

 بعد ثانیه یک و دتارش دیدم ، گفت که

 پشت با ، چکیدن هام گونه رو داغ اشکای

 گفتم بغض با و کردم پاک اشکامو دستم

  ؟ چیه منظورت:

 

 از هیچوقت تو منو: دادوگفت باال ای شونه

 از و توهمات این ، ریحان نمیشیم جدا هم



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

35 
 

 میمونیم باهم ما ، بیرون بنداز مغزت تو

  ! میره میادو نفست زمانیکه تا

 

 دیوونه حتما: وگفتم کردم عصبی ی خنده

  ؟ آره شدی

 

 دیوونگی ، گرفتم جنون نداری خبر اوهوو -

  سهله که

 

  رعنام خواهر من-

 

 ،اون باشه زندگیش این خواست خودش رعنا -

 سرباره یه فقط نیست زندگیم شریک

 

 نگاه بیرون به ، میبارید نم نم بارون

 دلم ،حال بودم بودم،غمگین کردم،عصبی

 میچرخید، دوران به سرم بود، گرفته عجیب

 مثل ، بودم منگ و بود،گیج شده خشک دهنم

 واسه وحاال اومده بیرون آب از که ماهی یه

 ، میکنه بسته بازو دهنشو داره آب ای ذره

 ؟ میخواد ازمن چی ست؛ دیوونه یه اون

 اونو با بودن هم خدا عرف حتی که نمیفهمه
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 بمونی نم با باید میگه من به ؟ کرده منع

 با!!  میتونم مگه لعنتی میشه؛؛ مگه!! 

 .. میشه شیطان داره نامعقولش ی خواسته این

 دیگه اون!  نداره امکان این..  نه نه

 ی پوسیده بند این باید..  رعناست مال

 تمومش همینجا باید..  کنم پاره بینمونو

 ... همیشه واسه.. کنم

 

 زده یخ انگشتام نوک اما بود گرمم

 فرمان که داشتم قدرتی میخواست لمبودن،د

 مجازش حد از داره که بدم قلبم به ایست

  ! میتپه توسینم تر کوبنده و پرسرعت

 واکنشی چه یا بگم چی کنم، چیکار نمیدونم

  .. بدم نشون

 ، بودم داغ زدم پیشونیم به دستمو پشت

 پیشونیم رو عرق ریز قطرات طوریکه ، داغ

 ..بود نشسته

 

 بزرگ سنگ   یک قد   که بغضی زا که صدایی با

..  تو:  ،گفتم بود کرده جاخوش گلوم تو

 خواهر دیگه من..  رعنایی توشوهر.. تو

  بهادر زنتم
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 دادن شستشو صورتمو تمام سیالب مثل اشکام

 که چپمو دست.. ، بود ریلکس بهادر اما ،

 ، فشرد محکم و گرفت تودستش بود زانوم رو

 چیزی توسرم ، زدنشونداشتم پس قدرت اصال

 کنارش حالت این تو نباید تو میزد فریاد

 من اما کنه، لمس تورو بزاری نباید باشی

 جوارش در که بودم ای مرده یه مثل درست

 ندارم خودم حرکات رو تعادلی هیچ و نشستم

 خودم از اونو که ندارم اینو قدرت حتی

 . برونم

 

 رو لبهاش حرارت و داغی ، سوخت دستم پشت

 تنم شدید سرمای اون تو ، نشست دستم

   .. شدم ،داغ گرفت التهاب

:  بگم زور به تونستم فقط و کردم نگاش

  بهادر میکنم خواهش

 

 سرشو عمیقش ی بوسه اون از بعد ثانیه چند

 چشماش ، نگرفت ای فاصله اما کرد بلند

 دستم پشت رو وار نوازش ،گونشو بود بسته

 انزوال به رو وضوح به ؛حالم داد حرکت

:  گفت آروم لب زیر و آرامش با ، یرفتم

 این بدبختی همه اون بعد..  جونم..  آخ

  آرامش   بزرگترین برام
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 دلم که آورد هجوم گلوم به ترش مایع یه

 تحمل توانایی من ، بزنم عق میخواست

 درماشین ، ندارم رو لحظات این فشارسنگین

 خم ماشین از بیرون به تنمو و کردم باز و

 بهادر تودست از دستم شد باعث که کردم

 ،،از وخالی خشک اما زدم عق ، بیاد بیرون

 این تو میدونستم بودم نخورده هیچی صبح

 نگرانشو ،صدای شدم ضعیف حسابی روز چند

 ریحان چیشد ریحان،: شنیدم سرم پشت از

  ؟ خوبه ؟حالت

 

 که کردم حس کمرم طرف دو هردودستشو رمایگ

 با طرفش به برگشتم گرفتم جنون یکباره به

 دست من به عوضی نزن دست من به: گفتم جیغ
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 از کمتر نمیفهمی انگار تو نالوتی نزن

 ، باشه عروسیت روز قراره دیگه یکماهه

 زدم، جیغ ، کردین عقد پیش هفته یه شما

 زنته ون،ا میکنه زندگی خونت تو داره اون

 این مگه برنمیداری سرمن از دست ،چرادیگه

 فنا به نمیبینی مگه نیست بس بدبختیم

  رفتم

 ... دیگه چرا

 

  ریحان باشه آروم باشه: وگفت بازوموگرفت

 

  نزن دست من به: دادزدم

 

:  وگفت باالگرفت دستاشو تسلیم حالت به

 منی عزیز   تو باش؛ آروم فقط تو باشه باشه

  ببینمت حال نای تو نمیخوام

 

 نزن حرف اینجوری من با نیستم عزیزتو من -

 جداشو ازم: زدم ،جیغ کنار ب ک ش ،بهادر

 ؟ یانه میفهمی
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 جدا ازت نمیتونم من نمیتونم: گفت اروم

 بشم

 

 که اونموقع: زدموگفتم زل چشماش تو باخشم

 باید میبردی سر شهوتت و هوس تو رعنا، با

  !! کن حمل،حاالت میکردی هم روزو فکراین

 

 محکم چندبار دستش با زدو بلند ی نعره یه

  ؛ بودم مست میگم لعنتی: کوبید فرمون رو

 خونم تو که عوضی من   کرد، شروع اون میگم

 باعث خودش کرد،اون شکنی حرمت اون بودم

  .. بزنم دست بش حال اون تو که شد

 هوسبازی آدم من ریحان:  گفت آرومتر

 فامیل با ولی شمبا کی هر با الاقل نیستم

 تو خواهر که رعنا مخصوصا نه، خودم

 گوشم تو اون خواست ازم اون بخدا بوداما

 منو ، ریحانم من کن فکر که کرد زمزمه

 ... ببین ریحانه

 

 میزدم، توسروصورتم محکم ،بادست زدم جیغ

 گلوم ته از چیزی یه نبود جیغ شاید اصال

 میکرد، جلوه بهادر به بدبختیمو که

 دستش تو دستامو جفت عصبانیت بهادربا
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 بقران باش آروم ریحان کن بس: وگفت گرفت

 روز که نکن کاری یه میکشمش خونه میرم

 بزنم آتیش نزار..  سراش شیون بشه عروسیش

 ازش هم خاکستری که هممون زندگیه به

 کرده داغم کافی ی اندازه به..  بجانمونه

 سرش بالیی نبود لیال خاله بخاطر اگه

 ولی نره، یادش از داره عمر تا که میوردم

 .. حتی نمیدم اجازه منه مال   تمام ت تو

 

 بیرون تودستاش از قدرت باتموم دستامو

 تو، میخوره بهم ازت حالم: کشیدموگفتم

 ، زاییده مهین خاله تورو نمیشه باورم

 بخوای که باشی پست انقد میتونی چطور

 اگه ببری؛ نیستی به باخودت منو ی آینده

 ...منو برس زنت به مردی خیلی

 

 از رگاش همه طوریکه قوا تمام ،با زد داد

 شد قرمز خشم از صورتش ، زدن بیرون پوست

 تعجبم بلندیش از خودمم که صدایی با ،

 بودم مجبور کردم باز پلمپشو:گفت ، گرفت

 سگدونیه تو فقط نیست من زن   اون ، بگیرمش

 کفری منو ریحان ؛ میکنه زندگی داره خونم

 ... جونش به میندازم آتیش که کنن
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 شده کشدار نفساش زد که دادی و خشم از

 گفت شد که آرومتر میرفت؛ باال بودسینش

 باشن خونم تو رعنا مثل هم دیگه زن صدتا:

 بشی جدا ازم نمیزارم منی مال بازم تو

 ! من یا توبمیری یا اینکه مگه
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 برام فضا این تحمل ، میشدم خفه داشتم

 جیغ قدرت تموم با میخواست بود،دلم سخت

 دمار چندروز این تو کافی اندازه به بزنم

  بسه دیگه ، اومده در روزگارم از

 با چرا برداره؟ سرم از دست نمیخواد چرا

 بندازه؟اون جونم به آتیش داره سعی حرفاش

 من ، خواهرمه ،شوهر لهمتاه مرد یه دیگه

 آدم یه االن که بدونه باید ناموسشم،بهادر
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 رعنا زندگیه پای   و زندگیه به متعهد

 ! مسئول  

  میشم خفه دارم..  آخ

 

 باید باشم، کنارش این از بیشتر نمیتونم

 میخواد آزاد هوای ذره یه دلم ، برم

 حس   ، شدم حبس نگاهش زندان   تو ،انگار

 بدبختی ،حس   حقارت ،حس   داشتم بودن ضعیف

 کردم عملی رسیدرو ذهنم به که فکری ؛تنها

 .. بیرون پریدم و کردم باز و ماشین ،در  

 دلتنگیه هوا این میزد بارون َرش َرش

 دور بهادر از داشتم میکشید،دوست منوهوار

:  صدازد که برداشتم بلندتر گامامو ، بشم

 برگرد ریحان

 

 وشمگ تو بلندش ی نعره صدای که دویدم 

  :پیچید

 

  ریحااااااان -

 

 اصال برم کجا نمیدونستم ؛ رفتم اهمیت بی

 خونش که پسرخالم ی خونه ؛؛برم دارم کیو
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 دارم االن همین و ماست ی خونه باالی طبقه

 خاله خونه برم یا میکنم فرار خودش از

 خونمونه پایین   طبقه خونش اونم که مهین

 جااون به بهادر دست از که دارم کجارو.. 

 ... اوف ؟ ببرم پناه

 

 خیابونا بارونی روز و جمعه عصر اون تو

 چیزی همه از بیخیال ، بودن خلوت خیلی

 بلندبه قدمای با خودم ُیمنی بد توعالم

 بود درگیر فکرم انقد میدادم ادامه مسیرم

 آشنا نا برام میرفتم که مسیری حتی که

 ..بود

 

 لحظه هر که شنیدم رو ماشینش پرگاز صدای

 .. میشد دیکمنز

 

  شو سوار -

 

 دادم ادامه مسیرم به توجه بی نگاهی بدون

.. 

  سوارشو میگم ریحان: زد داد که
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  بخورم هوا یکم میخوام -

 

 بشین بیا نخوری؛ میخوام: گفت عصبانیت با

 ! نیوردی باال سگمو تاروی ماشین تو

 

 شدی داری من ،چیکار کارت پی برو: دادزدم

 !؟ روحم سوهان

 

 تا بشین بیا ،ریحان ریحان: گفت عاصی

 دیوونه منو..  نکردم آبروریزی مردم جلوی

 . نکن

 

 مگه..  نمیام میگم! شدی خلق دیونه تو-

 دارم بخورم هوا یکم میخوام نمیفهمی

 بزار راحتم..  میگیرم حناق تو ازدست

 نکبت حال   این از تا بزنم قدم یکم میخوام

 ونزب انقد چرا تو..  بیام بیرون بارم

 ؟ نفهمی

 

 شد پیاده کردو پارک خیابون وکنار ماشین

 یه تو ، اومد طرفم به بلند قدمای با ،

 بلندو قد اون با رفت ضعف براش دلم لحظه
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 بود، زده که مشکی تیپ و چهارشونش هیکل

 .بود شده خواستنی برام حد از بیش

 هاا؟ شدی وحشی انقد چرا تو:  گفت باحرص 

  ؟ من یا نفهمی زبون تو

 

 که رفتم جلو به ،دوقدم ردشدم کنارش از

 باعصبانیت ، بودم ماشین با موازی حاال در

: بازکردوگفت ماشینو ودر اومد جلو به

 یاال بشین

 

 آرنجمو سریع که برداشتم دیگه قدم یه

 حالت ،به دادتوماشین هولم وتقریبا گرفت

 وخرم خوش هم با که اونموقع: گفت عصبی

 شدی وحشی که حاال نبودی رام تو بودیم

 کنم؟ رام ت چطور

 بی رعنای اون یا بکشم تو دست از نمیدونم 

 خدا سلیطه ی خاله دختر دوتا..  چیز همه

 ازدستتون تا بدبخت من   جون   به انداخته

 .. بگیرم سرسام

 

 ...ازمن نمیگم مگه -
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...  هیس:  گفت سریع بدم ادامه نزاشت

  !! ریحان بسه امروز واسه

 

 صندلیه و دورزد ماشینو و بست محکم درو

 .. نشست کنارم

 

 حرص با بلندشو نفس و کشید موهاش تو دستی

 ..کرد فوت بیرون به

 

 حس نفوذشو پر نگاه ، گذشت ای چندلحظه

 به ، بود روبرو به نگام من ولی میکردم،

 ی شیشه به آروم که بارونی ریز قطرات

  میخوردن، ماشین

 

 که نیدمش آرومشو صدای کوتاهی مکث از بعد 

 ، بندارم راه آسته آسته باید تورو:  گفت

 وحشی بدجوری..  نداره ای فایده اینجوری

 !! بندازی پنجول میترسم شدی

 

 دیگه من: گفتم سردی با ، کردم نگاش

 اینو ،بهتره بهادر نیستم قدیم ی ریحانه
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 کنم ضامن پنجوالمو میخوای اگه ، بفهمی

 ! نشی نزدیک من به دیگه بهتره
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 درشت چشماش شد باعث داد،که باال ابروهاشو

 قصد که عقاب تیز   چشمای مثل ، بشن خمار و

 بود زده زل صورتم به داره رو چیزی شکار

 خودش طرف به و گرفت دستمو مچ لحظه ،تویه

 .. کشید

 

  ربهاد کن ول دستمو: زدم دادم

 

 نزدیک بخودش ببشتر منو و گرفت تر محکم

 بود صورتش سانتیه چند تو کرد،صورتم

 عطر بوی ، میخوردن صورتم تو داغش ،نفسای
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 این از ؛قلبم پیچید مشامم تو همیشگیش

 میکوبید سینم تو پرفشار تندو بودن نزدیک

 میکردم حس خودمم کوبششو صدای طوریکه

 باهمون ؛ ب َدره امو سینه داشت قصد انگار

 چند صورتمو اجرای تمام برانش و تیز نگاه

 .. کرد نگاه دقیق بار

 بودن نزدیک این از هیجانم و ازعصبانیت

 باال باعث که بود، شده کشدار نفسام

 ، میشد سینم قفسه واضح   رفتن وپایین

 وبه پایین طرف به داد سُر آروم نگاشو

 هیجان و حرص ازشدت که سینم ی قفسه

 ، کرد نگاه خاص حس یه با فتمیر باالپایین

:  دادزدم جیغ با که شد مورم مور ازحسش

 نکن؛ نگام اینجوری

 

 که بکشم بیرون دستش تو از دستمو خواستم

 هم دستمو یکی اون اهمیت فشردوبی محکمتر

 .. گرفت دستش تو محکم

 

 بیرون دستامو تا زدم زور توانم باتمام

 ناچیز خیلی زورش درمقابل قدرتم اما بکشم

 روی ی مندانه پیروز لبخند باعث که بود

 . شد لبش
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 سرشو و بست چشماشو که نکشید ثانیه به

 قصدش نکنه که کردم آورد،وحشت جلو

 کاری یه که کردم آماده ،خودمو بوسیدنمه

 عمیقی دم و برد گوشم کنار سرشو اما کنم

 ،تمام شدن بسته ناخودآگاه چشمام ، کشید

 از شوقشونو شورو بدنم ی گانه پنج هواس

 ..کردن اعالم نزدیکی این

 داشت بخار اسب سرعت با م بیچاره قلب

 سینم تو محکم و وکوبنده میشکافت مو سینه

 که اعتراف یک اعالن یعنی واین..  میکوبید

 دارم دوست رو مرد این وجود تمام با من

 !! باشه زمین روی موجود بدترین اگه حتی

  

 نفساش داغیه ،و گوشم کنار آرومش نجوای

 کرد خرابتر حالمو خورد گوشم ی الله به که

 .. کرده جونمو قصد   بهادر شک بی ،

 

 کاش.. آخ)  ریحانم:  گفت کنان نجوا

 اسمم تو رو میم این وقتی بگم میتونستم

 ازحرکت زمان ، میخواد دلم میبری بکار

 لحظه همین تو ابد تا منوتو و بایسته

 زیرو یه میکنی فکر اگه(  بمونیم باقی

 بشی خالص من ازدست و کنی دوَدر منو میتونی

 بسازی نویی زندگیه ای دیگه کس با و
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 من چون ، دراشتباهی سخت بگم ،باید

 به ای دیگه کس   دست   نمیدم اجازه هیچوقت

 که هستی کسی دقیقا تو و بخوره حریمم

 !! میشی محسوب من حریم

 تنها تو:  گفت ودوباره کرد سکوت کمی

 یه اون و بشی حل نفر یک وجود با میتونی

  " منم"  هم نفر

 

 چکیدن دوباره اشکام بسته چشمای همون با

 وارد میخواد ازمن که خودخواهیه ،این

 ؟ میشه مگه اصال ؛ بشم نفره سه ای رابطه

 ، کنه تباه خودش با مو آینده میخواد اون

 ،میخواد گرفته ازش رعنا که چیزیو تاوان

 .. بگیره پس من از

 همچین یه من از که رحمه بی خیلی اون

 ؟ بشه چی که بمونم من اصال..  داره توقعی

 رعنا اسم مگه ؟ رعنانیست شوهر اون مگه

 احمق چقدر تو ؟رعنا نرفته ش شناسنامه تو

 کنار االن که بهادری میکردی گمان که بودی

!!  بشی قلبش صاحب میتونی رو نشسته من

 که آدمی ترین احمق بپرسن من از اگه

 درنگ و تعلل ،بدون ببر نام رو ناسیمیش

 ... رعنا میگم کالم یک تو

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

52 
 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۴۴ ۲۶.۰۷.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 11_پارت#

 

 شد نزدیکتر بود گوشم کنار که لبش گرمای

 حد از چشمام که بوسید نرم گوشمو ی والله

 شدید سرمای اون تو تنم ، شدن گشاد ممکن

 حرارت مثال   حرارتش که ودب گرفته گر چنان

 .. بود کوره

:  گفتم کنان هاتقال دیوونه ومثه زدم جیغ

 نزدیک من به..  نبوس منو عوضی نبوس منو

 نمیخوام میگم کوری مگه نمیفهمی مگه نشو

 .. شو گم زندگیم از نمیخوامت.. باشم تو با

 

 عقب سرشو باخنده و داشت نگهم محکمتر

 الکی تو چته..  ریحان َاح: وگفت کشید

 ؟ میبوسمت که اولته دفه مگه میکنی شلوغش

 ؟ میکنی همچین چرا
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 بازم که کشیدم محکم دستامو غضب و باحرص

 گرمو دستای تو که ؛دستایی نشدن آزاد

:  گفت خنده همون با ؛ بودن اسیر مردونش

 قابل ولی..  شدی وحشی چقد تو ؛ جان ای

 کن تقال داری دوست هرچقد ،،عزیزم توجهت

 !! خودمه پیش جات آخرش تو

 

 تو بهادر، میاد بدم ازت: گفتم گریه با

  ؟ میخوای چی ازمن کثیفی خیلی

 

 .. وجودتو تمام-

 

 بفهم باشم باتو نمیخوام من: زدم جیغ

 عوضی

 

 خودت ، ریحان نباش بدی دختر آی آی آی -

  ..همیم عاشق تو منو میدونی خوب

 

  باشم عاشقت هنوزم که بخورم گوه من -
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 نزدیکت که پیش دقیقه یه: زدوگفت بخندیل

  !! شه کنده جاش از میخواست قلبت بودم،

 

 از که میکنم کاری..  مسمومه..  مریضه -

  بایسته تپیدنش

 

 آروم سرشو و زد ای پیروزمندانه لبخند

 و گرفت دندون به باالشو لب داد، تکون

 لب آروم کرد، نگاه چشمام به مرموزانه

 همه آخرش تو..  یحانر نزن حرص انقد: زد

 میشه من مال چیزت

 

 که شد ور شعله سرم تو مهیبی آتیش انگار

 ومنو میکردن اشاعه تنم تمام هاش، شعله

 واقعی معنای ،به سوختم ، برداشتن در

 که دارم کشش چقدر من مگه ، خاکسترشدم

 ، بکشم دوشم به رو بدبختی بار همه این

 نااو بهادر طرف یه از خواهرم طرف یه از

 جسم بردار   دست هنوزم و کردن نابود منو

 شک بدون بهادر ، بهادر ، نمیشن م مرده

 آینده میخوای تو..  منه نابودیه قصدت

 حقیقی زبان به یا بکشی تباهی به منو

  .. کنی فرو لجن تو منو میخوای
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 خواسته این باشه عاشق هم چقدر هر آدم

 رابطه تو که میشه تموم گرون براش خیلی

 ممنوع اونو هم خدا حتی که بزاری دمق ای

 .. کرده اعالم رابطه ترین

 

 انقدر حاال تا بردکه درونم به پی انگار

 با دستمو پشت ، نبودم وداغون درب

 این من نه ، کرد نوازش نرم انگشتاش

 نوازشا این به نمیخوام ، نمیخوام آرامشو

 داشتنش ،به بودنش به!!  کنم معتاد خودمو

 منو داره که آغوشی طعم کشیدن   هوس به و

 خدا ریحان..  میکشونه خودش بطرف نرم

 سنگ مقابلش در نمیتونی که کنه لعنتت

 پسش نمیتونی که کنه لعنتت خدا ؛ باشی

 خیرش ونگاه باچشماش داره اون ؛ بزنی

 نرمو اینجوری که میکنه جادو تورو

 اون..  میبره رو کج به تورو نامحسوس

 تو بشه موفق زارن..  حرامه..  ذ لته آغوش

 .. بده جا آغوشش تو رو

 تو اینکه قبل بودم، تنش متریه میلی تو

 با که کشیدم کنار خودمو ، بشم حل آغوشش

 . گفت کشداری آخ و بست چشماشو حرص
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 و بنزین گفتن قدیم ؛از خونه بریم بهتره -

 شیطون  ..  باشن هم کنار نباید آتیش

 نودورم داری زن تو..  بهادر نشو زندگیم

 ! بکش خط

 

 گفت شده بم صدای وبا جویید لبشو ی گوشه

 .. بگیره طالق نکشه سال یه به میکنم کاری: 

 

  بیشعور دخترخالته اون:  دادزدم

 

 ؛ باشه میخواد کی هر.. روحش تو سگ:دادزد

 دلش توش،ارواح زده گوه منو زندگیه

 میکنم زندگی کنارش لذت با عمر یه میشینم

 !؟

 رابطه اون موضوع و یرفتنم بابام پیش اگه

 آب رو قضیه ای طوردیگه من نمیگفت رو

 همه فکر طرف که حیف ،ولی میکردم بندیش

 فهمید که هم بابام ، بود کرده رو جا

 اینکه قبل باید گفت اومد چپ رفت راست

 قضیه این ببرن بویی ومامانت لیالت خاله

  .. کنیم سرهم رو
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 تهرف میدونی:  تمسخرگفت زدوبا پوزخندی

  ؟ گفته چی بابام به

 

 من گفته رفته:  گفت که کردم نگاش گیج

 .. کردم درازی دست بهش مستی تو بودم مست

 

: گفت خنده حالت همون خندیدوبا غش غش

 اصال بود سرسنگین بام چندروز تا بابام

 روز هر نکردم عقدش ،تا نمیداد سالمم جواب

 ،حتما داشت ادامه سََنوات همین به

 رعنای خشونتی چه با ادربه فکرمیکرد

  کشیده؛ هوسش آغوش به موذمارو

 

 کن ،فکر ریحان بگو تو: کردوگفت نگام

 رعنا با بره که باشه رگ بی انقد بهادر

...  تجاوز اونم استغفرهللا... نچ نچ نچ.. 

 بدتر همه از.. شد سیخ تنم به مو اووی

 !! هییییی!!  وحشی نوع از اونم

 

 روفرمون دست فباک خندیدو غش غش دوباره

 چه رعنا که بودم این گیج من اما زد؛

 حتی که باشه حیا بی انقدر تونسته جوری
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 موضوع این(بهادر بابای) رضا عمو به بره

 !بگه رو

 

 بعد حاال که کردم نگاه بهادر شدم،به قفل

 و تلخ لبخند با عصبیش، های خنده اون از

 ،فقط میکرد نگاه بیرون به غمگینی نگاه

 براش دلم تهای ته اون چیککو رد   یه

 بهادرو شد موفق اشتباه یه با سوخت،رعنا

 رو شدنش خوشبخت ارزش آیا اما بیاره بدست

  ؟ داره

 

 لبش ی گوشه کشید؛ بیرون پاکت از سیگاری

 و برداشتم ازرولبش سیگارو عصبی که گذاشت

 داشبرد، رو کردم پرت

 تو:گفتم کردکه نگام زدش غم نگاه باهمون

 قصد اگه کشیدی سیگار کلی تساع یه این

 که کن منو مراعات الاقل کردی خودتو جون  

 ! میشم خفه سیگارت ازبوی دارم

&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۵۱ ۲۷.۰۷.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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  ریحان داغونم:زد لب آروم غمگینش باچشمای

 

 ومردمکای بود چشماش تو غم از ای توده

 ،باغم داشتن اشک از ای حاله عسلیش

 از هم کشیدنم سیگار آمار چندروزه:گفت

  رفته در دستم

 

 ؟ کنی خودکشی میخوای-

 

 ازم میگی ،وقتی داره تو واسه فرقی چه-

 !! متنفری

 

 اول خواهرم نمیخوام خب:پوزخندگفتم با

 . بشه بیوه زندگیش

 

 ؛ زده نارو تو به اون-

 

  خواهرمه باشه هرچی-
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  دزدیده رو هبود تو به متعلق که چیزی-

 

: وگفتم شدم دقیق ،توچشماش کردم نگاش

 !! کنارته االن که بودی اون به متعلق حتما

 

 نه بودم تو حق من احمق:دادزد وحشیانه

 رعناااا

 

 این از دارم بستم،خودم چشمامو بادرد"

 میشم زنده و میمیرم هزاربار روزی حقیقت

 ای چاره برنمیاد دستم از کاری وقتی ،ولی

 با رعنا ندارم کشیدن زجر و سکوت جز

 کرد،مخصوصا مختل هممونو سرنوشت حماقتش

 طریقی هیچ به بهادر بودم مطمئن که منو،

 " نمیشه بردارم دست

 

 خونه بایدبرگردم من میشه تاریک داره هوا-

! 

 باهر اخطاری آوردوبصورت باال چپشو دست

 : داد هشدار یه انگشتش
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 ؛ نمیکنی خاموش گوشیتو..ریحان-

 ؛ نمیدی باال سر جواب داشتم تکار

 میکنی تموم جا همین بازیارو مسخره این

 ؛ گذشته ریحان همون میشی خونه ،رفتی

 شد؟ مفهوم

 

 من به: گفت عصبانیت با که زدم پوزخندی

 حرف جدی ،دارم ریحان نده تحویل پوزخند

 ! میزنم

 ببینمت بخوام هروقتم: گفت تاکیدی دوباره

 نمیکنی،من یمقا موش ت سوراخ تو خودتو

 .ندارم اصوَلکارو ادا این ی حوصله

 

 ... بابا نچایی -

 

 حرارت   باشی کنارم که تو گفتم بهت بار یه -

 . میاره کم برابرم در هم آتیش

 

 الکی اینارو من: گفت که زدم زهرخندی

 میکنی معوج و کج لوچتو و لب تو که نگفتم
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 ببینی نباید من از که چیزی که نکن ،کاری

  !! نیببی رو

 

  ؟ میکنی تهدیدم-

 

 کنی عصبیم اگه ولی نه: گفت کردو لبشوکج

  . میکنم خالی خشممو ای دیگه طور منم

 

 چطوری؟؟ مثالَََ -

 

 ! منه ی خونه تو رعنا: زدوگفت خبیثی لبخند

 ربطی چه این خب: گفتم دادمو باال ای شونه

 ای دیگه جای قراره مگه ؟ داره من به

 ! باشه

 

 لبخند باهمون کردو گاهین نیم بیرون به

 درد تو اینه منظورم یعنی:گفت بدجنس

 رعنا تحویل تورو زهر   منم جونم به بنداری

 ؛ میدم
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 خواهرمو و مامان چقد که منومیشناسه اون

 شد باعث که رعنایی همون حتی دارم دوست

 باشه آشفتگی و دگرگونی دچار زندگیم

 خیلی و گرفت من از بهادرو اون ،درسته

 بی بهش نسبت نمیتونم اما خورمدل ازش

 از بعد که تنهاکسیه اون چون باشم تفاوت

 کاش ای رعنا ، دارم دنیا این تو مامانم

 تو ازبهادر که ای طرفه یه عشق میدونستی

 به برده نیستی به عاقبتتو داشتی دلت

 هچلی بد تو که میبینم دارم واقعیت

 برات بدبختی جز نویدی زندگی ،این افتادی

  .. نمیاره غانارم به

 

 نشون ضعف خودم از بهادر جلوی نمیخواستم

 خواسته این چون نبود مهم برام بدم،شایدم

 باشه ای زندگی همچین تو که بوده رعنا ی

 موضوع این: گفتم تفاوت بی همین ،بخاطر

 دلت هربالیی زنته اون نداره ربطی من به

 . بیار سرش میخواد

 

 من ه،اگ ریحان دیگه نشد د  :گفت بدجنس

 . بمیرم برم باید که نشناسم تورو

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

64 
 

 رو چپشو دست پیچید،ساعد طرفم به کامل

 مدت این تو من ریحان ببین:زدوگفت فرمون

 دختر بیا تو ندارم درمونی و درست اعصاب

 هوم؟..  نکن لج من با و باش عاقلی

 

 بهادر خونه برگردم باید من:  گفتم کالفه

 . زدیم حرف باهم کافی ی اندازه به..

 

 زدمو که حرفایی: گفت اخم با و جدی خیلی

 بهتر منو که خودت.. کن فرو گوشت تو

 ،ولی میکنم صبوری حدی یه ،تا میشناسی

 درونمو هیوالی اون تو که روزی به وای

 که بدم قول نمیتونم ،دیگه کنی َانگولک

 . نرسونه آسیبی من عزیز   به حتی

 

 هیوالیی پا یه خودت تو-

 

 بیشتر تو که میگم ینهم بخاطر منم خب-

 .باشی رفتارات مراقب

 بکشم سیگار هست اجازه حاال:زدوگفت چشمکی

 ؟
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 از ،چرا دربیاد جونت تا بکش دارم چیکارت -

 میگیری؟ اجازه من

 

 سیگارشو بعد و کوتاه ی خنده ،یه خندید

 به ،دودشو گرفت سنگینی امک کردو روشن

 ،آروم کردم نگاش اخم با که کرد فوت طرفم

  خودم وحشی   گربه میکنم درستت کم کم: گفت

*** 

 سکوت دادم ترجیح خونه به برگشن مسیر تو 

 از که ای پرونده این؛این از بیشتر و کنم

 اما ، ندم کش رو بود مختومه من نظر

 حرفاش ادامه به هم باز مسیر تو بهادر

 این به همچنان باید من اینکه کرد تاکید

 بدم ادامه نداشت خوشی صورت اصال که رابطه

..  
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 تو ،ماشینو شدیم ساختمون پارکینگ وارد

 که شم پیاده ،خواستم کرد پارک پارکینگ

 تراس تو بیا شب: گفت

 

 ی خونه باالی ی طبقه بهادر ی خونه چون"

 جوار هم اون واتاق من اتاق تراس مابود

 بهادر اتاق تراس که تفاوت بااین بودن هم

 هرشب قبال.. قرارداشت باالتر ای فاصله با

 میرفتیم تراس تو همدیگه دیدن ی بهانه به

 این تو اما میزاشتیم هم سر سربه کلی و

 یکبارهم حتی روحیم شرایط بخاطر چندروز

  .. نزاشتم تراس تو پامو

 

 پیاده ماشین از بدم جوابشو اینکه بدون

: گفتم ببندم درو اینکه قبل ، شدم

 خداحافظ

 

  ؟ ریحان -

 

 این: گفت خاص حالت یه با که کردم، نگاش

 . میکنم ؛؛خواهش کن تموم رفتارارو
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 چیو ، جداشدم ازش و دادم تکون سرمو فقط

 که میکنم قانعش دارم اینکه ؟ کنم تموم

 ازدست ی رابطه یه تو منو بین ی رابطه

 بجا خودش خاطرات تو باید و ست رفته

 من موندن نمیفهمه، اون ،اما بشه گذاشته

 ، نداره همراه به تباهی جز چیزی بااون

 تو میشم،که محسوب بازنده ی مهره یه من

 خوردم زخم باختم،من بازی َنرد تخته

 شکستمو های تیکه کردم سعی ولی ،شکستم

 سر خودمو استقامت محکم   چسب با و کنم جمع

 رعنا و تباهشاش با بهادر ، دارم نگه پا

 اما کردن ویرون منو حال   حماقتش با

  .. بکشونن زوال به هم مو آینده نمیزارم

 

 رو چرکین ی غده یه ،مثل سنگ مثل چیزی یه

 تمام و بزنم عق میخواست دلم شد جمع سینم

 من اینکه ، بریزم بیرون جا یک دردامو

 یک وجودم، تمام با دارم دوست و بهادر

 مجبورم ازاینکه ولی نشدنیه انکار حقیقت

 دردناکه و سخت برام کنم جدا ازش مسیرمو

 خواستنو ، کردم پیدا عشقو وجودش تو من ،

 کردم، حس شدنو داشته دوست لذت   و چشیدم

 سهم اون چون میزنم پس اونو دارم حاال اما
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 نمیتونم من حتی که شده قدرتمندی رقیب

 .. کنم طلب ازش حقمو

 نگه لشد تو ابد تا عشقشو رعنا اگه

 ذلت با بخواد تا بود قشنگتر خیلی میداشت

 قلبش که ،مردی کنه خودش مال اونو گناه و

  .. میزنه فریاد رو ای دیگه کس عشق داره

 که شدن باعث دردا این یادآوری بازهم

 پله رو ببارن، هام گونه رو داغ اشکهای

 پیش شددلم جون بی و سست بدنم بودم ها

 من قدمیهچند تو االن که مردیه اون

 زده تکیه که کردم نگاش برگشتم ، ایستاده

 از بازهم میکرد، نگاه منو و ماشین در به

 دقیقا اون و میگرفت کام لعنتی سیگار اون

 به رو ذره ذره که بود بهادر منو مثال

 چی سوخت جفتمون حال به ،دلم میرفت سوختن

 ... میاد بهادر منو سر به

 

 هام هگری اما رفتم، روباال بعدی پله

 صدای با نشستم، همونجا و بریدن امونمو

  .. زدم گریه زیر بلند
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 تند داشت که شنیدم بلندشو قدمای صدای

 شد ،نزدیکم میومد باال ها پله این از تند

  .. نشست کنارم و

 

 منو کردو حصار هام شونه دور دستاشو   

 .. پیچید خودش سمت به متمایل

 اینجوری که مردم من مگه ؛ دلم ؛جان   جان-

 .باش آروم بهادر جان  !!  میزنی زار

 

 باشم کنارش نزدیکی این تو نداشتم دوست

 خیلی درسته داشتیم باهم قبال که ای رابطه

 خودم مال اونو یجورایی من اما نبود عمیق

 حد همون تا دادم اجازه که میدونستم

 قلبی حاالبجز اما کنه، پیشروی هم بوسیدن

 میشنوم کوبششو صدای بومب بومب داره  که

 و ست دیگه زن یه به متعلق اون چیز   همه

 این آغوش شده باعث که خواهرمه هم زن اون

  !! باشه حرام من برای مردهمیشه

 شونه دور از که زدم دستش به آرنجم با

 کمرمو آروم اون ولی داره برشون هام

 آروم بزار: گفت گوشم کردوکنار نوازش

  دلتنگیته بخاطر اشکا بشی؛این

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

70 
 

 بدبختیمن بخاطر: گفتم گریه حالت باهمون

   میکنم د ق دلتنگی،دارم نه

 

 منی ی ؛توریحانه عزیزم باش ؛آروم هیش-

 اینجوری ،وقتی چیزمنی ،توعزیز منی،توهمه

 رعنا به نفرتم چقد نمیشه باورت میبینمت

 عمو و خاله بخاطر اگه ،بخدا میشه بیشتر

 براش پا و دست نبود خدابیامرز پرویز

 نفس که میکردم نمیزاشتم،کاری المس

 . باشه زوری کشیدنشم

 

 

&&&&&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۵۲ ۲۷.۰۷.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 14_پارت#

 

 ،بوی نفساش گرمای ، بلندشدم جام از

 از اونم میکرد، ریختم بهم جوری بد آغوشش

 بزار باال نرو اینجوری: گفت بلندشدو جاش
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 گیرمیده بت بازم الهخ االن بشی، آروم یکم

 همه پیش شاکیه رفتارات از چندروزه ،

 . شده چش نیست معلوم ریحان گفته نشسته

 

 بشه تمیز خاکش که دادم تکون پالتومو پشت

 ؛

 چی هر کی هر بزار نداره اهمیتی برام-

 واسه چیزی بازنده یه مگه بگه داره دوست

 ؟ داره دادن ازدست

 

 حرف باهم تازه ما ریحان:  گفت وار ملتمس

 چال خونه بیرون حرفارو این شد قرار زدیم

 ! کنی

 

: گفت عصبی که رفتم حرفش به توجه بی

 رعنا ،روسر رو خونه نکن کاری یه ریحان

 ، پایین بیا شیطون خر   از کنم، خراب

  . نکن زهر زندگیمونو

 

 به بینانه واقع بخوایم اگه گذشتم ازش

 خاکستری دیگه عشق این کنیم نگاه قضیه
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 ازش اثری هم باد وزش یک با که نبود بیش

 .. نمیمونه بجا

 

 مشت اومد،مثل چیزی شدن کوبیده صدای

 اینکه بدون زمین روی یا دیوار تو کوبیدن

 ، رفتم باال هارو پله کنم نگاه سرمو پشت

 ،بخاطر کردم پاک اشکامو خونمون در پشت

 صورتم االن که بودم مطمئن سفیدم پوست

 هوای   رو بهونشو نستممیتو ولی شده قرمز

   بزارم بیرون سرد

 

 خونمون مهین ،خاله شدم خونه وارد

 از خاله مامانمو زدن حرف بود،صدای

 و بهادر اسم آوردن با میومد، توآشپزخونه

 میگن،نزدیک چی ببینم شدم کنجکاو رعنا

 دیدشون ی زاویه تو اما شدم آشپزخونه

 نبودم

 

 روسیع باید میگم بهادر این به هرچی:خاله

 بریم میخوایم ،میگه نمیشه راضی بگیری

 عسل ماه
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 که پیش ساعت یه هم رعنا آره: مامان

 رضا آقا انگار ولی همینومیگفت اینجا

 بگیرین عروسی باید گفته

 

 که اولی ی دوهفته اون رعنااینجابوده، پس"

 که بعدشم بود خاله خونه همش زد گندشو

 بهادر،هروقت ی خونه تو چپید کرد عقد

 یا من که میاد زمانی اینجایه بیاد وادبخ

 چند خونه،هر از بیرون یا باشم دانشگاه

 خواهرش به اون میکشیدم، خجالت باشم منم

 جونم میدونست که منی ،اونم کرده خیانت

 " بهادر عشق به وصله

 

 دیگه بده گیر چیزی به هم رضا این: خاله

 بهادرورعنا میگم ،بش بهش میچسبه دستی دو

 چه باید میگم من میگه بگیرن شنج نمیخوان

 نمیگه هم راه بی چند اونا؛هر نه کنن

  بزرگمه پسر بهادر

 

 خودشون که فعال خواهر میدونم چه:مامان

 منم ،بنظر میگیرن تصمیم دارن

 به هم ما دارن دوست هرجورخودشون

 باهم میزاریم،همینکه احترام تصمیمشون

  .. بخدا شادیه باالترین خودش بشن خوشبخت
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 نصیب ای خوشبختی ،چه زدم پوزخندی دلم تو"

  "!!! شده رعنا

 

 به بهادرنیتش میکردم فکر همیشه من: خاله

 اینجوری رفتاراش از آخه ست ریحانه

 اسم اومد همینکه میکردم،اما برداشت

 نمیشد ،باورم موندم مات آورد رعنارو

 جاسازی دلش تو رعنارو مدت همه این بهادر

 ! کرده

 

 ،خودمم شد مچاله قلبم جمله این گفتن با"

 از ماهی یه بهادرمثل که نشده باورم هنوز

 سمجی ،اشک برگشت دریا به خوردو لیز دستم

 اجازه نباید آورداما هجوم چشمام به

  "بشه لبریز میدادم

 حصار بعدیش ی جمله با مامانم اینکه قبل

 . رفتم جلو کنه تنگتر قلبمو

 

  سالم - 

 

 سالم:  بخندگفتل وبا بطرفم برگشت خاله

  ؟ خوشکلم چطوری خاله عزیز
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 . اومدین خوش جون خاله ممنون:زدم لبخندی

 

 ریحانه؟ شده قرمز چقد صورتت:مامان

 

  مامان سرده خیلی بیرون آره-

 

 پیش بیا سردته کن،اگه عوض لباساتو برو

 بشی گرم بیارم نسکافه یه برات تا بخاری

 الالم به لی لی زیاد نیستم، سوسول بچه من -

 نزارین

 

 گاز و برداشتم سیب یه ها میوه ظرف تو از

 هیچی صبح از:گفت دوباره مامان زدم،که

 این با میدی دق منو دختر،تو نخوردی

 نخوردی؟ چیزی هم مینا ،پیش کارات

 

 خندم مینا اسم آوردن با چرا نمیدونم

 تا من نداره خبر باش مارو گرفت،مامان  

 حالت همون بودم،با عزیزش داماد پیش االن

 چیز کلی اتفاقا چرا:گفتم وار وغصه خنده
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 ی ،غده ماری زهره اله ل،کوفت ،اووم، خوردم

  ..درمون بی سرطانی،درد

 

 برو..ریحان بسه: دادزد عصبانیت با مامان

 ج ز نباشی من دل   ور   اتاقت همون تو بتمرگ

 شکر که نداشتیم دیوونه! کنی جیگرم به

 تو انداخت (من به اشاره) آ ایناها خدا

 مغزتر خَر میشه تر گنده که هی.. آستینمون

 عقل بی ی میشه،دختره

 

 برسرم خاک: زدوگفت گونش رو تعجب با خاله

 چیه میگی؟اینا داری ؟چی خوبه حالت ریحان

 .. آخه میگی بخودت

 

 خو: نیشخندگفتم با و نشستم کاناپه رو

 هر من خوردن غذا به داده گیر همش خاله

 ریحان نیست معلوم میگه میشینه میره جا

 فقط نیست هیچیم من ؛واال شده مرگش چه

 نمیکشه غذا به میلم

 میخوام شاید اصال: خندیدموگفتم غش غش

 خوبه بمیرم
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 چشام جلو از برو: زد داد دوباره مامان

 رفتی اعصابم، رو میری ،داری ریحان شو گم

 سگ ؟کدوم آخه شده مرگت چه اومدی بیرون

  گرفته؟ پاچتو هاری

 

  روزگار:گفتم پر دهن با

 

 ورپریده؟ کردی شوهر دیر: مامان

 

 چنده کیلو شوهر: وگفتم خندیدم دوباره

 ، خوشه دلت هم تو مامان،

 یه واسه دنیا دار   از: گفتم بخودم لب زیر

 مشتمون از اونم که کردیم تیز دندون دونش

 بیرون پرید

 آخ هفت، بگو ریحان: گفتم تمسخرزیرلبی با

 !ترف ازدستت

 خندیدم،سرمو غش غش بخودم دوباره

 واج و هاج خاله مامانمو دیدم بلندکردم

 ؛ میکنن نگام

 

 جان ریحان بده شفات خدا:خاله
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 نمیده، شفا مرده آدم به که خدا جون خاله-

 . قبر تو بره باید شده م یت

 

 ؟ حانهری چته هست معلوم برخدا پناه:خاله

 

 به ،نه ریحان بشی ذلیل: گفت باحرص مامان

 کسی اتاق تو کردی خفه خودتو که اونموقت

 داری اومدی که حاال به نه نمیدید ریختتو

 داری دردی اگه..  میزنی حرف ومیر مرگ از

 ؟ مرگته چه ببینم بزن حرف خو گرفتی مرضی

 

 چرند بجای:گفت مامان اومدکه در زنگ صدای

 ! هکی ببین گفتنات

 

 ،که رضاست عمو یا بهادر یا میدونستم"

 نداشتم ،حوصله میرفت بهادر به شََکم بیشتر

 و کردم حرکت اتاقم سمت به کنم دروباز
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 درو خودت کنم عوض لباسامو میخوام: گفتم

  .مامان کن باز

 حرکت در سمت به و زد غری لب زیر مامان

  .کرد

 جور جمع و کوچیک اتاق یه شدم اتاقم وارد

..  دختر یک اتاق نیاز مورد وسایل با بود

 میز و سفیدوبنفش روتختیه با سفید تخت

 و آرایشی پرت و خرت کلی با سفید آرایشی

 شکل ای دایره سفید فرش یه..  عطروادکلن

 رنگ به اتاقم ی پرده. بود پهن اتاقم وسط

 با رنگ سفید وکمدهای..  بود کمرنگ بنفش

 .. بنفش های حاشیه

 

 واردخونه که شنیدم بیرون از بهادرو صدای

 حتما همیشگیش عادت به که میدونستم شد،

 قفل   تو کلیدو میاد، اتاقم طرف به سر یه

 خیالی فکرو هر از فارغ و چرخوندم در

 .. کشیدم دراز روتخت و آوردم در پالتومو

 

 بهادر وهوای حال به فکرم دوباره

 حاالها حاال که نبود چیزی موضوع چرخید،این

 فکر پیش چنددقیقه ،به بشه َپر من ذهن از

 تکرار حرفشو مصمم چقد که کردم

 من واز باشه بامن میخواد میکرد،اینکه
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 پوسیده طناب شبیه که رابطه تواین میخواد

 ؟ میشه چی م آینده اما کنم بود،همراهیش

 ندارم دوسش میگه چی؟ رعنا مهمتر همه از

 حضور خونت تو شب تا صبح از کسی وقتی ولی

 ،بعد باشه شریک زندگیت با و باشه هداشت

 وجود به وابستگی میشه زمان،مگه گذشت از

 خودم من مگه اصال ؟ ندی دلش به دل و نیاد

 شریک نمیتونم ندارم انسانیت ، نیستم آدم

 ،رعنا کنم تقسیم خودم با خواهرمو زندگیه

 من اما کرد ،نامردی بود معرفت بی

 من سهم دیگه ،بهادر کنم خیانت نمیخوام

 تو ی شده مدفون عشق   این باید ومن نمیشه

  بسپارم؛ خاک به همیشه برای قلبمو

 

 بهادر میزدم ،حدس زد در به آروم کسی

 وقتی شد پایین باال در دستگیره باشه

: گفت آروم صدای درشدبا بودن قفل متوجه

 !! لحظه یه کن باز درو ریحان

 

 راحتم چرا ؟ بهادر نمیکنی ولم  چرا"

 عاقبت که بفهمی نمیخوای چرا ؟ نمیزاری

 میشد کاش ؟ نیست پوچی جز چیزی تو منو

 محکم طبلی مثل که آشوبی پر قلب این
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 بیرون سینم تو از ، میثپه ازعشقت

 "بایسته تپشش از تا میکشیدم

 

 .کرد بیشتر قلبمو آشوب آرومش صدای دوباره

 .. دارم دروبازکن؛کارت این ریحان -

 

 شده وحشی ،امروزجان بهادر کن ولش: مامان

 اون تو خودشو یا ؟ مرگشه چه نیست معلوم

 جون   به میکنه درد یا میکنه زندانی اتاق

 پاچه هارشده امروز تا بیابریم!  من

 ؛ نگیره توروهم

 

 غمی و حرص ی دهنده نشون بهادر بلند نفس

  ..میکرد سرایت بهش من حال از که بود

 اون دردم ، چیه دردم بگم میتونستم کاش

 اونو رقیبم اما بود من حق که ای دگیهزن

 تا ندارم ای اراده حتی من و گرفت ازمن

 ؛ بگیرم پس اونو یا و کنم دفاع حقم از

&&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 بودکه سیبی عدد یه همون من شام

 بیرون اتاقم از هم باز خوردم،اونشب

 موقع همون وبهادر خاله بااینکه نیومدم

 بهادر با که دیداری بخاطر حالم اما رفتن

 مینا با بود،اگه دمق و گرفته خیلی داشتم

 شب های میمردم،نیمه شک بدون نمیزدم حرف

 کمرو که خوردم وول تخت انقدرو بود

 هم ک رمی ،یه بودن شده خشک پهلوهام

 به سر یه امشب که جونم تو بود افتاده

 که میزدم نهیب بخودم باز ،اما برم بالکن

 فراموش بهادرو میخوای اگه نکن اینکارو

 با کنی،کلی شروع جایی ازیه باید کنی

 انقد کرم این اما رفتمو کلنجار افکارم

 راضی خودمو باالخره تا خورد تاب و پیچ

 .. برم بالکن به امشب یه تا کردم

 

 که وقسمتی بود ای میله حصار دورش دورتا 

 ستون یه بود بهادر اتاق بالکن سمت

 بدون میتونستم که داشت کوچیک دیواری

 بالکن تو من بشه متوجه بهادر اینکه

  .. کنم مخفی خودمو دیوار اون پشت اومدم،
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 فضای تو که سیگاری بوی نشستم، صندلی رو

 بهادر حضور بخش بودالهام پیچیده باال

 .رومیداد

 

 نشون ،خودمو ها گذشته مثل میخواست دلم

 نمیتونم ،من میزدم حرف باهاش و میدادم

 گرو در قلبم که کنم فرار حقیقت این از

 حاال و دادم دست از اونو که میتپه عشقی

 .. شدم قلبم نشین عزا

 

 نشستم صندلی رو سکوت همون تو دقیقه چند

 تا شدم بلند جا از ، بود سرد خیلی ،هوا

 رعنا صدای شنیدن با اما برگردم اتاقم به

 گوشم به واضح دم،صداشونایستا حرکت از

 .میرسید

 

 بهادر؟: رعنا

 

 ؟ هوم-
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 کارت هرشب بخوابی؟ بیای نمیخوای:رعنا

 ! همین شده

 

 داری من چیکار تو: بود غم با بهادر صدای

 قراره مگه همینه من ،سرنوشت بخواب برو ؟

 !!بشه بهتر این از

 

 از بخور غذا لقمه یه بیا بهادر: رعنا

 ..بخ وریاینج نخوردی، هیچی صبح

 

 به کاری گفتم: گفت عصبی حالت با بهادر

 میخواد دلم ،اصال باش نداشته من کار

  ؟ وسط این میگی چی تو بمیرم

 

 بهادر دوباره که نیومد رعنا از صدایی

 روبروم ؟اومدی نشستی اینجا چرا: گفت

 شدنمو بدبخت خودت چشمای با که بشینی

  ؟ کنی تماشا

 

 با که شد گریه با آمیخته رعنا صدای

 !!بهادر:  عجزنالید
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 هوم ؟ رعنا بگی میخوای ؟چی چی بهادر -

 حالو این واسه ؟بنظرت مونده هم ؟حرفی

 کردی داغون منو ؟تو داری توجیحی اوضاع

 رحم بی انقد چطور گرفتی؛ ازم چیزمو ؛همه

  ؟ گرفتی نادیده خواهرتو حتی که بودی

 

 آهی بهادر بود،که راه به عمیقی سکوت

 : فتکشیدوگ

 که بود زار روزش حالو انقد دیدمش، امروز

 ی ریحانه اون اصال ترکید، قلبم دیدنش با

 کرد ویرونم خرابش حال   نبود، همیشگی

 فرو قلبم تو شمشیر یه ،عین آخ.. رعنا

 ! رفته

 

 میدونم:رعنا

 

 چطور: گفت که اومد بهادر پوزخند صدای

 رعنا؟چطور بکنی اینکارو ما با اومد دلت

 کنی؟ تبدیل جهنم هممونوبه زندگیه تونستی

 ؟ میخواستی ؟تواینو زندگی میگن اینم به
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 خودم دست:گفت گریه حالت همون با رعنا

 ! بهادر داشتم دوست منم نبود،

 

 فرو اشکام زد که دادی با بهادر آن یک

 داشتنی دوست چه این:  دادگفت ریخت،با

  ؟ المصب کشیدی لجن به زندگیمونو که بود

 

 زدکه گریه زیر بلند صدای با رعنا

 نباش چشمم جلو پاشو برو پاشو: بهادرگفت

 خودم بر روانیم،دورو من بخدا رعنا

 تو که کاری ،با میدم دستت کار ببینمت

 خودمم به گذشتم،حتی هم حد جنون از کردی

 ! نمیکنم رحم

 

 پایین اون که منی زدکه بلندی ی نعره

: پرید باال هام شونه صداش ترس بودم،از

 خفه گذاشتی گلوم تو که بغضی این از دارم

 لعنتی؟ گرفتی ازم ریحانو چرا..رعنا میشم

 ؛ دادم ازدست اونو من

 انگار که اومد ای شیشه شئ یه شکستن صدای

 و کرده برخورد دیوار به شتاب و حرص با

 های گریه صدای و بهادر داد بلند بندش پشت

 .. رعنا
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 چشمم جلو از شو بروگم پاشو: بهادردادزد

 !نریز تمساح اشک من واسه نبینمت،
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 که فهمیدم تراس در محکم   شدن   بسته ازصدای

 نفسای هم بعد و کرده ترک اونجارو رعنا

 .. گرفتن بازی به روانمو روحو بهادر بلند

 حال به دوباره و نشستم صندلی رو من واما

 ، بودم غمگین ، کردم گریه شومم سرنوشت

 حال به دلم بیشتر همه از ، بودم بدبخت

 مسیر تواین که گرفت درد تاییمون سه هر

 . چشیدیم رو بیچارگی تلخ ی مزه

 

 به هام گریه وصدای بزنم داد میخواست دلم

 دیوانگیه با باید چرا که برسه خدا عرش
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 و بهادر،من، بشه نصیبمون زندگی این رعنا

 ؛ افتادیم مصیبتی بد تو رعنا خود   حتی

 

 قرار مخاطب منو غمگینش سراسر صدای

 ،زجر ببین آره پایینی؟ اون میدونم:داد

 عزیزم ، نزن دم و ببین بهادرتو کشیدن

 مرداب یه ،مثل نداره ودم شاخ که بدبختی

 زندگیه چسبیده،این سفت یقمو خرخره تا

 که لومتوگ تیغ یه ،رعناشده میبینی منه

 باال میتونم نه بدم قورتش میتونم نه

 عمیق زخمش میگذره که روز هر بیارمش،فقط

  ..میشه تر

 

 درودل من با خفا در وبهادر میکردم گریه

 بود،کاش شده تنگتر و مچاله میکرد،قلبم

 این تا کنم گریه بلند صدای با میتونستم

 آروم بگیره، خون خفه گلوم تو لعنتی   بغض

 وقتی باشم آروم میتونستم ،مگه نمیشدم

  .. نداشت سوگواری از بهتر تعریفی حالمون

  

 دقیقه یه من ؟جون ریحان هی ، شیت،شیت-

 اون میدونم! ببینمت بده نشون خودتو
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 دختر،بزارببینمت نکن قایم ،خودتو پایینی

 ..بخوابم راحت امشب بشم آروم حداقل

 

 بامن اینکارو توروخدا بهادر نه نه"

 محتاج بیشتر من که قسم خدا نکن؛به

 چیزا این به خودمو نمیخوام اما دیدنتم

 تن اجبار این به جفتمون کنم،باید وابسته

 کنیم حالی تابمونو بی قلبهای به و بدیم

 " سراب   یک فقط عشق این که

 

 اندازه به هم تو نکن،میدونم اذیتم ریحان-

 نکن لج قلبت ،با خواستنی این اسیر   من ی

 بشیم؛ خالص دلتنگی این از بزار ریحان،

 من: شد همراه ای مردونه بغض با صداش

 ریحان میگیرم آتیش نبودنت این از دارم

 این کن تموم بابات خاک ارواح به تورو

 اینچ یه حتی تو نمیزارم من..  رفتاراتو

 رابطه این نمیزارم بگیری فاصله ازمن هم

 بودنت سرد این با ،منو بشه پاشیده هم از

 سیم به میزنم عباس حضرت به..نده عذاب

  !! میکنما بپا آخر،قیامت
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 بالکن ،از ندونستم جایز رو موندن دیگه

 تو شدم،انگار اتاقم وارد و رفتم بیرون

 درحال سرم انداختن، راه جنگ میدون سرم

  ..بود ترکیدن

 

 و کردم گریه ازبس ، کشیدم دراز تخت رو

 خواب به کی نفهمیدم بدنیم ضعف بخاطر

  . رفتم روف عمیق

*** 

 

 بیدارشدم، خواب از گوشیم آالریم صدای با

 زانوی و شدن نشین خونه هفته یک از بعد

  .. دانشگاه به میرفتم ،باید زدن بغل غم

 

 صبحونه اهل ،زیاد شستم وصورتمو دست

 بد و چندروز این بخاطر اما نبودم خوردن

 میکردم،انگار شدن ضعیف حس خوردنم غذا

 بودم، داده ازدست رو بدنیم قوای تمام

 خوردن با صبحونمو بود، خواب هنوز مامانم

 لباس سریع و کردم تکمیل بیسکوئیت یه

 ی ومقنعه ای سورمه مانتوی یه..  پوشیدم

 و ای،جزوه سورمه جین شلوار با مشکی
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 ازخونه و گذاشتم کیفم تو درسیمو کتابای

  .. زدم بیرون

 

 صدای که نرفتم، پایین پله چندتا هنوز

 سرم پشت از رو بهادر وار ملودی وت  س

 .. شنیدم

 

 وحشی   گربه این به رسیدم موقع به چه-

 ؛ کوچولو

 

 پایین هارو پله که کردم نگاش برگشتم

 کت اون تو دیدنش شد،با اومدونزدیکم

 تو حاال که عطرهمیشگیش بوی و طوسی شلوار

 بودن زنده حس بود،یه ایستاده قدمیم یک

 شدم، سرمست عطرش   یبو دوید،از پوستم زیر  

 این خمار   من و مخدر   یک مثل من برای اون

 مخدرم؛ ی ماده

 

 دادن اومد،واین لبم رو لبخندی ناخودآگاه

 در که بود شیطون بهادر   دست به بهونه یک

 زدو پهنی و پت لبخند کوتاهم لبخند جواب

 شد تر ،نزدیک گرفتن شیطنت رنگ چشماش

 بود،حاال شمارش قابل نفساش بازدم ،طوریکه
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 یک ی اندازه به بهادر منو بین ی فاصله

 ...بود کوتاه  قدم
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 و تخس بود،چشمای ایستاده قدمیم یک تو

 جادو منو که داشتن خاص برق یه شیطونش

 یه حالم بودن نزدیک این بخاطر ، میکردن

 هواس میخواستم همین طربخا میشد جوری

 پرت قلبی اشتیاق شورو ازاین جفتمونو

 :وگفتم رفتم عقب به کنم،کمی

 

 وشلوار کت رفتن، شرکت واسه فقط همیشه تو -

 ؟ پوشی می

 

: گفت لبخندجذاب وبا اومد جلو قدم یه

 معاون و شرکت رئیس پسر داری انتظار یعنی
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 بره بزنه تیپ ها ج غ له این سهامدار،مثل

 اومد؟ خوشت تیپم از یهشرکت؟چ

 

 نمیشدو محو لبام رو از لعنتیم لبخند

 من به بیشتر شیطون بهادر که شده باعث

   .. بشه نزدیک

 این تو:زدوگفت اشاره مانتوم به دستش با

 تر گرم چیز بیرون؟یه میری مانتو با سرما

 بپوش؛

 

 زمستونه ضخیمه، مانتوم: زدم لب سختی به

 . ست

 

 مانتو رو پهلوم نارازک آوردو جلو دستشو

 سرما وقت یه ضخیمه واقعا ببینم:گذاشت

 !نخوری؟

 

 من زد،اما دست مانتوم جنس به ظاهر به

 حس پهلوم رو کامل دستشو کف گرمیه

 عمد ،که روی از کاراش همه ندارم کردم،شک

 باشم داشته ای اراده اینکه بدون شد باعث

 محسوس االن که ودستش بودن نزدیک بخاطراون

 صدا و عمیق نفس گذاشته، پهلوم رو وار
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 بهادر واسه توپ آتوی یک واین بزنم داری

 زمزمه گوشم وکنار بیاد نزدیکتر که بود،

 بغل تو بشه ک ی دلم، جان  ..  آخ: بگه وار

 ؟..! بکشی نفس اینجوری بهادرت

 

 چی:وگفتم کنارکشیدم سرمو غلیظی اخم با

 کنار بهادر؟برو میگی و ر ش رو خودت واسه

 ! میشه دیر دانشگام االن

 

 به دستشو کف سریع چون برم کنار نزاشت

 جلوم مانع یک ومثل زد دیوار کنار

 حالت همون با اما تصنعی اخم ایستاد،با

 بهت هرچند میاد؟ بدت که نگو: گفت شیطون

 رفتار باهات آروم بایدآروم تورو گفتم که

 ! کنی َرم موقع یه نترکه َزهَرت که کرد

 

 سرشو حالت همون وتو زد تیشیطن پراز چشمک

 عقب به انقد ک ی آورد،نفهمیدم نزدیکتر

 دیوار ؛اون به چسبیده کمرم حاال که رفتم

 زد،چندثانیه دیوار به کنارم هم دستشو

 خاص که کرد،نگاهی نگاه توچشمام عمیق

 آوردو جلو سرشو  بود،آروم وپرازحرف

 خودش قول چسبوند،به پیشونیم به پیشونیشو

 خوند و رد برام چشماش با ظریفو نرم انقدر
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 اون از تبعیت به جسمم تمام انگار که

 اینجوری که میکنن، پیروی دارن چشمها

 ایستادم؛ کنارش حرکت بی و ساکت

 

 پیشونیم به چسبیده پیشونیش که همونطور

 رام اینجوری وقتی:گفت شده بم صدای بودبا

 تر جذاب برام همیشه از حصارمی، تو شده

 ریحان؛ میشی

 

 کشید عمیقی میکردم،نفس نگاه چشماش به 

 بهادر: گفتم ،آروم دوخت لبم به ونگاهشو

 !! کنار برو

 

 ممنوعت خدا که هم هرچقدر نه،تو ریحان نه-

 که هستی چیزی ترین خواستنی من برای کنه

 که االن نمیتونم ریحان نمیتونم..  میخوام

 ..بشم بیخیالت کنارمی

 

 داده توقف فرمان بدنم نقاط تمام به قلبم

 اونو دیشب مثل هم االن میتونستم بود،کاش

 به غرورم بدم،چرا هولش بزنم،یا پس

 از تا کنم کاری حداقل که نمیرسه فریادم

 بهادر سوزان و داغ نگاه چنگال
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 لبم سمت به وسرشو بست فرارکنم،چشماشو

 چند نگاه،با یک با شدم آورد،رام پایین

 چشمهای از جادو س حرو یک با و جمله

 باید که میداد دستور ،دلم شروشیطونش

 یک دیدن   اما کنم همراهیش بوسه تواین

 سریع شد باعث ها پله باالی اونم سایه

 لبمو لبش اینکه وقبل بیام بخودم

 با کردم،رعنا نگاه باال به کنه اسیرخودش

 ای شاهدصحنه پرازاشکش چشمای و زار حالتی

 خوشایندنیست،سریع زنی هر برای که بود

 پایین کنارش از خودمو و زدم پس دروبها

 . کشیدم

  

 ها پله از دویدنش رعناو ی گریه صدای

 با جمله یه تو شدکه بهادر شدن حرصی باعث

 وجود جا همه رعنا، روحت تو ای: گفت حرص

  .. کنم حس باید نحستو

 

 تو زدم؛ بیرون ساختمون از کردمو تند پا

 چیکار دارم اومد،من بدم خودم از لحظه یه

 نبودم حیوونی و ذات بد آدم که من میکنم؟

 بریزم هم رو خواهر خودم شوهر با بخوام که

 ی صحنه بود،از تشویش از پر سرم وای!!

 به گرفت،دستمو درد قلبم پیش دقیقه چند



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

97 
 

 ،حس بکشم عمیق نفس یکم تا زدم دیوار

 اگه موقعیت؛ این تو اونم داشتم خفگی

 نمم پس برگردونم عقب به رو زمان بخوام

 بهادر داشتن زن وجود با که پستیم آدم

 زدم دست لبام کردم،رو رو بوسیدنش قصد

 این بودکه نزدیک دیگه ثانیه یک فقط

 ..بیفته اتفاق

 

 کرد،بیا گندش رعنا که صبحمون اول اینم-

 من شانس   این نیست ،معلوم برسونمت سوارشو

 ..رفته کما تو ای متروکه ی جزیره کدوم تو

 

 ! بهادر بردار سرم از تدس: گفتم عصبی

 

 به هنوز که من: زدوگفت شیطون ی خنده یه

 هنوز کاریا ،اصل عزیزم نزدم دست جاییت

  . مونده

 

  شو بهادر،ساکت وقیحی خیلی:زدم جیغ

 

&&&&&&&& 
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 سوار بیا حاال خب خیل  :وگفت خندید بامزه

 نازو حسابی بهادری جون   فهمیدی شو،توهم

 !میای َادا

 

 !بهادر نباش من بر   دورو لطفا:گفتم جدی

 

 بدم ادامه مسیرم به که برگردوندم رومو

 ج ر حنجرمو صبحی ؛اول ریحاااان: دادزد

 . برگرداینجا نده،

 

 .بابا برو:دادموگفتم تکون دستی

 

 پشت از دستم مچ یهو که نرفتم چندقدم

 چرا تو:گفت عصبانیت و اخم شد،با کشیده

 بزنم داد داری دختر؟دوست آخه سرَتَقی انقد

 گوه همین واسه خب آره بشه؟ پاره گلوم
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 منو جوری چه ببین!! اعصابم تو میکنی

 ؛ میدوونه خودش دنبال لباسا بااین

 

 دستمو درحالیکه باشیطنت همراه بعدباحرص  

 یه باالخره: میکشیدگفت خودش دنبال به

 حنجرت تو کنم کاری من که میاد هم روزی

 اون من ک ی اووف..خانم ریحان بخوره ج ر

 . ببینم روزو

 

 بیشعوری؟ خیلی میدونستی-

 

 بود خوبی شروع عجب: خندیدوگفت کوتاه

 وجود   اگه البته( داد جلو لبشو)امروز،

 هم خوبتر بگیریم فاکتور رو نسناس اون

 ..میشد

 

 بودم،با حفظ از رو بارش شیطنت های تیکه

 کن ولم: گفتم کشیدمو دستمو اراحتین

 میتونی دانشگاه برم میخوام خبرمرگم

  ؟ نه یا بزاری راحتم

 

 میرسونمت؛ خودم بشین: کرد باز ماشینو در
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 و تخس موجود این با کردن َکل َکل ی حوصله

 کمی اونم و شدم ،سوار نداشتم رو دنده یه

 روشن ماشینو نشست، ماشین سوار بعد

 و اومدیم بیرون ساختمون پارکینگ کردواز

 .کردیم حرکت دانشگاه مسیر طرف به

 

 نگاه اطراف خیابونهای به اخم با

 چنددقیقه موضوع رو فکرم باز میکردم،ولی

 اون تو اونم رعنا دیدن بود، شده زوم پیش

 روحیمو شرایط بارونیش چشمای و وضعیت

 این تقصیر همش بود،هرچند کرده خراب

 با خودمو منم بشه بیخیالم اون بهادر ،اگه

 آخرش تا میکنم مشغول دانشگاه و درس

 رقم برام چی سرنوشت گردون   چرخ این ببینم

 ! میزنه

 

 ریحان؟-

 

 من جون از چی این خدا هوووف،ای"

 من از چیزی باش مطمئن میخواد؟لعنتی

 تموم رو رابطه این باالخره نمیشه دستگیرت

 "شده هرقیمتی به میکنم
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 گفت رهدوبا که ندادم جوابی

 حالت به من؛بعد موشی   ریحانم؟عزیزم،موش:

 تو چیه؛؛ موشی موش نه نه: گفت تمسخر

 . خودمی وحشی   گربه

 

 وحشی ناک س:گفت شیطون اما خاص حرص با

 میشه تر وحشی که هی شیرینه هم بازیاش

 میشه؛ تر خواستنی

 

 این از عصبانیت و وبااخم کردم نگاش

 میبفه نمیخوای چرا تو:گفتم رفتاراش

 باهم مارو پیش چنددقیقه که ،همون بهادر

 !!؟ دید،خواهرمه،زنته

 

 عزیزم میدونم شد؛خودم شروع باز اوووف-

 !کوزمون کاسه تو زد که بود خبیثی روح عین

 

 میکردم؛ زیادی غلط داشتم من:دادزدم

 

 ریحان، پایین بیار صداتو-



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

102 
 

 نبود،اشتباه غلط:بلندگفت نیمه صدای با

 همیم مال تو منو منفه ،زبون نبود،آدم

 انداخت خودشو کرد،اون قاطی خودشو اون

 بخوای هرچقدر. گرفت جا الکی والکی وسط

 چرا میدونی ریحانه نمیتونی کنی انکارش

 من به تورو بازم قلبت اون چون ؟؟

 . برمیگردونه

 

 بخوام که بخندم جدوآبادم هفت گور به من-

 ..مینداز درمیارم قلبو این.. باتو برگردم

 

 ! نزن حرف ریحااااان: زد ددا

 

 کردوباحرص آرومترشد،نگام که کمی

 تری؛عین خوشکل خیلی نزنی حرف بخدا:گفت

 بجون میفتی میشی خوره غرغرو پیرزنای

 . اعصابم

 

 بیخیال منو باشه آروم اعصابت میخوای اگه-

 شو
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 نه؛من نه نه:کوبید روفرمون دادزدو بدتر

 خر هیچ نه رعنا ؛نه ریحان نمیکنم و ل ت

 ،اگه بگیره ازم تورو نمیتونه ای دیگه

 توگوش ت چیزی ای پنبه پشمی کرشدی،اگه

 گوش ت ی آویزه بیار،حرفامو درشون گذاشتی

 که هردفه نمیتونم دیگه چون کن

 چندروز ،تواین کنم تکرارشون تورومیبینم

 . دادزدم ازبس شده پاره وجنجرم حلق

 

 بگیری میکروفن یه بهتره کره گوشام من-

 ! بزنی حرف تابامن تتدس

 

 وار زمزمه زیرلبی ،اما نگفت چیزی

  میکنم درستت موقش به:شنیدم که اینوگفت

  ..کرد روشن آهنگو پخش بعد

 

 جهانبخشی بابک صدای فقط رو بینمون سکوت

 جنجال   ازاین فارغ من میشکست،اما درهم

 غرق خودم افکار پی   در خواننده صدای

 سادگی این به که نیست آدمی بودم،بهادر

 نمیتونم خودمم من چند هر بکنه دل من از

 وکاری شده درهم چیز همه بکنم دل ازش

 ازهمه بیشتر منو که برنمیاد،چیزی ازدستم



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

104 
 

 ی رابطه درمورد رعنا که اینه میترسونه

 هراس بگه،من چیزی کسی به بهادر منو بین

 بهادر که ببره بویی کسی اینکه از دارم

 نگه قلبش ابد حبس تو منو رعنا از قبل

 صحنه یک فقط بارعنا ازدواجش و داشته

 حیایی   بی دادن پوشش بخاطر بوده سازی

 به سرم و داشت آشوب دلم خودش؛ رعناو

 بودکه شده کیلویی صد ی وزنه ی اندازه

 مسئله این کردن کنکاش حال در قواشو تمام

 ..میبرد بکار
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 سمت به داشت،دستمو نگه دانشگاه نزدیک

 چپم دست  اما بشم پیاده که بردم دستگیره

 من: گفت که شد، گرفته بهادر دست توسط

 !! نبودما ت راننده
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  ؟ چی که حاال:گفتم عاصی

 

 بده؛خیر سرت نشون خودت از حرکتی یه-

 هنراتو از یکی داری ظرافت داری زنانگی

 ..دیگه کن رو

 

 گفتم و کردم فوت بیرون به کالفه نفسمو

 خستم بهادر؟بخدا ای َکنه انقد چرا تو:

 !رفتارات این با میکنی

 

 یه لبخندی یه بوسی یه تشکر واسه حداقل-

 ! یخ کوه   کن حواله برام چیزی چشمکی

 

 رو میترسم آخه: زدموگفتم دراری لبخندحرص-

 !بود وظیفت کنی،درضمن دل

 

 نگاه یک تو بخوام گهزد،ا جذابی لبخند

 زیباترین من واسه کنم تعریف شو چهره

 ترین خاص براون وعالوه..  ترین   وخواستنی

 و شده حل وجودم ی ذره ذره تو که چیزیه

 کنارشم درجریان ،وقتی رگهام تو خون مثل

 به تبدیل من و میشه کیش وهوشم عقل
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 ناچیز وباغروری ضعیف وکمی مطیع موجودی

..  میشم قدرتمندش نافذو نگاه ی سلطه تحت

 و وحشی و ودریده عسلی چشمایی با مرد این

 بیضی صورتی با مردونه و پرپشت ابروهای

 بینی   و لب و دار زاویه فکش های گوشه که

 وجذابترین زیباترین من واسه فرم رو

  .. زمینه روی موجود  

 

 تا نیست،خودم وظیفمه،حرفی میگی اینکه-

 بده؛ َامو الزحمه حق ولی نوکرتم، ابد

 

 خودتو شد،لطفا دیرم برم میخوام بهادر-

 .کن وجور جمع بازیا بچه ازاین

 

 دوست چقد هر کوچولو، وحشی ؛؛ خب خیل  -

 گیرت باالخره روزی ،یه کن فرار ازم داری

 میکنمو لقمت یه که اونوقته میندازم

 . میدم قورتت

 

 نگام تیز اش دریده نگاه باهمون

 سمت به تشوودس و کرد رها کرد،دستمو

 شدم،قبل پیاده من بردکه ماشین داشبرد

 تو دیشب اینارو: گفت دروببندم اینکه
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 بهت رفت یادم منم گذاشتی جا ماشین

 .بگیرش بدم،بیا

 

 به خودم با دیروز که بود ای جعبه همون

 که من:گفتم بودم،آروم برده شاپ کافی

 که ،گفتم خودت به دادم پس اونارو

 . نمیخوامشون

 

 نکن اذیت ریحان: گفت تصنعی رامشآ یه با

 انگشت با زدو چشمکی) توئی؛البته صاحبشون

 اینم صاحب:گفت زدو خودش ی سینه به اشاره

  .تویی

 

 .. نچایی وقت یه:زدم زهرخندی

 

 ایستادی؛ سرما تو که باش خودت تونگران-

: دادوگفت بود،تکون کرده دراز که دستشو

 . دیگه بگیرشون

 

 نگهشون نمیتونم:دادم تکون طرفین به سرمو

 .باشن خودت پیش دارم؛بهتره
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: دادگفت حالت با که ردشدم کنارماشین از

 داره.. کن تموم بازیارو لج این ریحان

 !میشه لبریز صبرم ی کاسه

 

 با موازی درآوردو بحرکت آهسته رو ماشین

 داد، حرکت من رفتن راه

  نکن سگ منو بگیر اینارو بیا ریحان-

 

 . نیستن من مال دیگه وناا گفتم که بهت-

 

 کنی تمومش نمیخوای انگار:گفت وار تهدید

  ؟ نه

 

 تمومش من:  کردم نگاه طرفش وبه ایستادم

 شرایط این با همین تو بهتره بهادر کردم

 . بیای کنار

 

 یا برونی منوازخودت چقد هر تو االغ آخه-

 میشم تر حریص بهت نسبت بازم من بزنی پسَم
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 مال بیای پایین ریب باال نمیفهمی چرا

 منی؛

 این بهتره نبینی بودنمو سگ میخوای اگه

  !! کن تموم بازیارو بچه

 

 دختر از ،چندتا کردم اطراف به نگاهی

 ُتن   ولی شدن رد کنارم از دانشگاه پسرای

 .. داشت تمسخر رنگ یه نگاهشون

 

 و ایستادم،جدی ماشین کناردر   و رفتم جلو

 .. تهزن من خواهر بهادر: گفتم محکم

 

 .. جهنم به بره:زد نعره بلند

 

 کسی کردم،خداروشکر نگاهی راست و چپ به

 دیگه جای هر یا جهنم: نبود،آرومترگفتم

 . سهیمه زندگیت زنته،تو خونته، تو االن اون

 

 گره ابروهاش الی به ال که غلیظی اخم با

 نشون تر تخس شو چهره بودو کرده

 هرچی:دادوگفت تکون آروم میداد،سرشو

 فایده انگار کنم رفتار نرم باهات یخوامم
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 گذار تاثیر تو رو خوشم نداره،زبون ای

 ؟ نه نیست

 

 رو بازی بد: گفت وبعد کرد نگام خیره کمی

 پشیمون خودت بخدا.. ریحانه کردی شروع

 !! میشی

 

 بود، خطر یک اعالن سوت   من برای حرف این

 اونو من که ای لجبازی این پایان زنگ

 بهادر ،اما میدونستم ما رابطه اتمام

 جیغ صدای کرد، الل منو حرفش این با رسما

 باالی سرعت از ناشی که وگردوخاکی الستیکاش

 .. پیچید بار خفت فضای اون تو بود ماشینش

 

 با کسی فکریم ی دغدغه و هیاهو اون تو

 ،بطرفش میناست زد،میدونستم کمرم پشت دست

 ریحانه؛ کردی عصبیش خیلی:گفت که چرخیدم

 .. نیست بیا کوتاه انگار

 

 مقصرم درخته، خود   از ک رم گفتن ازقدیم -

 من به تنبون ک ش مثل االن بهادر که خودمم

 ؛ نمیشه رد و چسبیده



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

111 
 

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۴۴ ۳۰.۰۷.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 21_پارت#

 

 ؟بعید ریحان کنی چیکار میخوای حاال: مینا

 ؟ برداره سرت از دست بدونم

 

 که برداشتم قدم دانشگاه ورودیه طرف به

 ..شد همقدم باهام هم مینا

 لعنتیم دل این مینا؟ کنم چیکار نمیدونم-

 سرد میخوام که بزرگ،هی معضل یه برام شده

 کاری نمیشه،هر نزارم ،محلش کنم رفتار

 دیگه جای یه از حس این دوباره میکنم

 قلبم،تو تو میزنه ریشه و میکنه سرباز

 ...وجودم تمام توو ذهنم

 

 میشه باورت: گفتم آروم و کردم نگاش

 !!ببوسمش بود نزدیک پیش چنددقیقه
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 اگه: گفتم کردکه نگام تعجب با مینا

 بودم ندیده ها پله باالی رعنارو

 ... کنم کنترل خودمو نمیتونستم

 

 چه بذر مینا،میدونه مطمئنه ازم بهادر

 ازش میخواد وحاال کاشته دلم تو رو عشقی

 ازم ،اون نمیتونم من ولی بگیره مرهث

 رعنا که حالی در باشم معشوقش من میخواد

 ... زنشه هم

 

 دانشگاه حیاط های نیمکت از یکی رو

 نمیشه: وگفت نشست کنارم ،میناهم نشستیم

  ؟ کنه کمکت بتونه شاید ؟ بگی مامانت به

 

 بشه طوریش بفهمه مامانم میترسم مینا نه -

 مامانم شده،اگه یفضع قلبش بابا فوت بعد

 میده نشون بدی برخورد بفهمه چیزی

 گند و نمیشینه ساکت هم بهادر که اونوقته

 که ،گال ه رومیکنه همه واسه رعنارو کاری

 عصبی وقتی که ایه دروازه مثل دهنش نداره

 ... بیرون میندازه رو هرحرفی بشه
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  ؟ میخوری چوب توهمش وسط این: مینا

 

 وقتها بعضی: وگفتم کردم پایین باال سرمو

 بهادر با ،اگه میسوزه خودم حال به دلم

 پسرخالم حداقل یا نبودیم ساختمون یه تو

 می نشون واکنش ترسی هیچ نبودبدون

 محل میخواستم رعنا از دادم،نهایتش

 اینه من مشکل اما بدن تغییر رو زندگیشون

 جلوی   بهادر میکنم باز چشم طرف هر که

 .. چشممه

 طرف یه ،از پیش راه نه دارم پس راه نه

 هراس هم طرف یه از میخوام رو بودنش خودم

 نزدیکش که میگیرم وجدان عذاب و دلهره و

 .. بشم

 

 دوسش خیلی من مینا میدونی که تو

 تنها بهادر که وجودنداره شکی دارم،هیچ

 از ذره ذره دارم که انقدر قلبمه مالک

 اما میشم آب سوز نیم شمع یه مثل نبودش

 یه وارد االن چون باشه من با یدنبا اون

 .. شده من باخواهر نفره دو زندگیه
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 گوشی اومد، گوشیم سر پیام یه لحظه همون

 بهادر اسم درآوردم، مانتوم جیب از رو

" بود نوشته که کردم باز رو بود،پیام زده

 مگه ریحان، میمونی من با نفست آخرین تا

 ،بهتره نکن بپا طوفان بمیرم، من اینکه

 " کنی تموم رو بازی این

 

 از اینم: وگفتم گرفتم مینا مقابل گوشیو

 .. زورمیگه همش ،میبینی، فرستاده که پیای

 

 باال همیشگیش عادت به ابروشو یه مینا

 ایه؛ منطقی غیر آدم بهادر: دادوگفت

 

 میترسم ازش: وگفتم کشیدم آه با نفسی

 تهدید منو رسمَاََ  امروز..  مینا

 .. بکشونه نابودی به وام آینده کرد،میترسم

 و بوده خودش حرف   حرف همیشه که آدمیه اون

 نمیخوام رسیده،من خواسته که چی هر به

 درک منو اون باشم خواهرم شوهر ی معشوقه

 ..نمیکنه

 عشق این باشم بهادر عاشق که هم چقدر هر

 که بشه چال طوری وباید گناهه،اشتباهه

 .. نمونه ازش اثری حتی
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 ریحان،اون بودی کنارش همیشه تو: مینا

 تو بجای االن اما میدونسته خودش مال تورو

 که طبیعیه این نشسته، خونش تو رعنا

 ولی بکنه دل ازت سادگیا این به نتونه

 بده کش باطله ی رابطه این به بخواد اگه

 اونوقت میکشه باریک جاهای به کار مسلمَاََ 

 .. میشه تباه وسط این که توعه ی آینده

 

 کردم مرور ذهنم تو چیزارو این مامت خودم -

 زندگیم تو شده شیطانی بهادر میکنم ،حس

 عاقبت   داره دلش تو من از که ،عشقی

 ...میبره نیستی به جفتمونو

 

: وگفت گذاشت م زده یخ دست رو دستشو مینا

 نکن فکر چیزی به ،فعال کالس سر بریم پاشو

 که مدت یه بهادر شاید دیدی چه خدارو

 کنارو بزنه خودش بشه خسته نهببی سردیاتو

 .. بشه بیخیالت

 

 یک از بهتر بود،شاید خوبم دوست مینا

 اندام الغر داشت،تقریبا خواهر،قدبلندی

 داشت،صورتش بانمکی و سبزه بود،پوست
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 ای قهوه درشت   بود،چشمای بیضی و کشیده

 متناسب لباش و بینی..  پهن وابروهای

..  برجسته های گونه با بودن صورتش

 باهم دانشگاه بود،تو وهمدم یار هترینب

 عمیق اونقدر دوستی این ولی شدیم دوست

 بود؛ سال ده از بیش دوامش انگار بودکه

** 

 هیچی بودم، نشسته بز مثل کالس سر اونروز

 داشتم نعیمی استاد با که کالسی و درس از

 ،چند ازاون بدتر هم بعدی کالس نفهمیدم،

 همگام کالس با خودمو استاد اخطار با بار

 دوباره که نمیگذشت چیزی اما میکردم

 مخم انگار ، میرفتم فرو خودم توعالم

 فقط تعطیلیش البته بود شده تعطیل کامال

 های فلسفه جوری یه چون بود، حددرسی در

 اگه که میکرد زیرورو رو بهادر به مربوط

 دان فیلسوف من االن بودن درس و علم جزء

 .. میشدم بهادری

 

&&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۴۵ ۳۰.۰۷.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 22_پارت#

 

 .. شدم خونه وارد و چرخوندم قفل تو کلیدو

 دلمو ته شده سرخ مرغ و زعفرونی پلوی بوی

 دلم چندروز این کرد،بعد ومال مشت

 .. بخورم غذا سیر دل یه میخواست

 

 کردن درست مشغول مامان ایستادم، اپن پشت

 .بود ساالد

  مامان سال -

 

 سالم، ، اومدی:گفت کردو بلند سرشو مامان

 .نباشی خسته

 

 خانم لیال انداختی راه خوبی بوی ممنون،چه-

 گشنمه ،خیلی

 

 لباساتو تو تا ، ست آماده ناهار:مامان

 . میچینم میزو کنی عوض
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: گفت مامان که برداشتم قدم اتاقم طرف به

 دادم غذاهم بهش بود اینجا رعنا پیش یکم

 تخم کرده عقد وقتی از ورپریده ه،ببر

 خداش از انگار بهادر، ی خونه تو انداخته

 ... اصال خونه ،نمیاد بره کنه عقد بود

 

 مگه شوهرشه ی خونه اونم مامان زنشه خب-

  ؟ داره اشکالی چه

 

 رضا آقا ،فردا داره،زشته اشکال نگفتم-

 بودکه بیزار خونه از دخترش انگار میگه

 .. نرفت اونجا دیگه کرد عقد تا

 

 خودت..  بیکاریا بخدا مامان... وااا-

 از ببینی میکنی فکر اینجا میشینی تنها

  ؟ میکنی فکری چه کی خودت نظر

 بهادرو به بشینه بیکاره رضا عمو مگه آخه

 ،اونم کنه فکر ایشون اسطوره عقد و رعنا

 !! زنکی خاله فکرای
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 فلسفی من واسه خب خیل  : گفت حرص با مامان

 غذا تا بیا کن عوض لباساتو برو نزن فحر

  .. سردنشده

 دوتا جفتشون:گفت زیرلبی غر حالت به بعد

 .. بزنی حرف باهاشون نمیشه اصال جونورن

 

 که رنگ یاسی ای حلقه تاپ یه با لباسامو

 شلوارک یه و بود روش مومشکی دختر یه عکس

 کردم،دست عوض بود زانوم تا که مشکی

 .. شدم آشپزخونه وارد و شستم وصورتمو

 

 بدون بنده بود،پس چیده مامان میزو

 . نشستم صندلی رو زحمتی کوچکترین

 

 و ونشست گذاشت رومیز رو ساالد ظرف مامان

 تیکه یه اومد دلت عجب چه: تمسخرگفت با

 چه موندم من.. معدت اون تو بنداری غذا

 .. ای زنده االن تا جوری

 

 و کشیدم زعفرونی برنج از یکم بشقابم تو

 ت ز چرا: وگفتم گذاشتم کنارش مرغ تیکه یه

 .. میخوردم غذا که من مامان میدی منفی
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   گنجشگی حد در آره -

 

 عالی مزش گذاشتم،اووم تودهنم پر قاشق یه

 بود،

 ست خوشمزه چقد: گفتم پر دهن با

 .. نکنه درد مامان،دستت

 

 داشته خودتو هوای بیشتر یکم.. جون نوش-

 .. شدی ضعیف یخیل..  ریحانه باش

 

 مامان دوباره بعد کمی که نگفتم چیزی

 همه خانم سودابه فرداشب واسه راستی: گفت

 شام؛ واسه کرده دعوت رو

 

 من؟ به چیش خب-

 

 کر گوشات اون اگه: گفت حرص با مامان

 . رو همه گفتم که شنیدی نباشن

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

121 
 

  ؟ مامان نمیام من-

 

..  زشته ریحان نیار بهونه ؟ چرا اونوقت-

 باید خواهرت و خاله بخاطر بهادره ی عمه

 .. بریم

 

 ؟ نداره ضیافت نباشم من اگه یعنی-

 

 گفت و گذاشت دهنش تو ماست قاشق یه مامان 

 نمیتونم تنها که من ریحان بیای باید: 

  ؟ نیومده ریحانه چرا نمیگن االن برم

 

 ! داشت درس بگو خب-

 

: گفتم حرص با کردکه نگام اخم با مامان

( بهادر ی پسرعمه) مهرداد از نم مامان

 بهم خیلی اونجا میرم وقتی میاد بدم

 !! میچسبه
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 که کنی دو به یکی باهاش مجبوری مگه-

 کسی من کنار بشین سرسنگین بهت؛تو بچسبه

 .. نداره کارت به کاری

  

 من میگی یعنی: گفتم گشادشده چشمای با

 موس موس دنبالم که میکنم میو میو خودم

  ؟ میکنه

 

 و بشینی ،ساکت َکل َکل نه کن میو میو هن-

 سر میشینه آدمیزاد مثل ،اونم ندی رو بهش

 .. جاش

 

 مامان باالست خیلی شخصیتیت تخریب   ی قوه-

 . پایین بیاد دوزش بخورکه چیزی یه ،بنظرم

 

 ی ادامه مشغول کردومنم نگام باحرص مامان

 غذا از چندقاشق شدم،هنوز خوردنم غذا

 ..پیچید معدم تو بدی ردد که بودم نخورده

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 [۲۲:۴۵ ۳۰.۰۷.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 23_پارت#

 

 تکون نمیتونستم که بود زیاد انقد دردش

 آور،معدم زجر و دردمهلک بخوردم،یه

 بودم؛ گرفته شدیدی پیچیه دل و میسوخت

 

 با مامان بود،چون شده پریده رنگ ظاهرم

 رنگت چرا شده چت ریحان: گفت دلهره و ترس

  ؟ پریده

 

 توهم ابروهامو و گذاشتم روشکمم دستمو

 داره معدم مامان.. آخ:وگفتم کردم جمع

 . میسوزه خیلی..  ،اووخ میگیره آتیش

 

 کنارم نگران بلندشدو جاش از مامان

 معدم محتویات تمام یکباره به اما ایستاد

 طرف به ،سریع آوردن هجوم دهنم به

 نخورده و خورده چی هر و رفتم دستشویی

 . آوردم باال رو بودم
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 نخوردی غذا انقد نکنه ذلیلت خدا ریحان-

 برم.. زدی پس معدت تو رفت لقمه یه تا

 !؟ بیمارستان ببرمت خونست بهادر ببینم

 

.. آخ:گفتم زدن عق حالت همون تو

 نمیخواد..  میشم خوب االن.. نمیخوادمامان

  . اووه..  بگی اونا به بری

 

 نزن حرف: دادوگفت ماساژ کمرمو پشت مامان

 های بچه عین بلده سر،فقط خیره ی دختره

 ریحان میگم که ،هی کنه لج من با دوساله

 ضعیف بخور،ریحان کوفت بخور،بیا غذا بیا

 من به میزاری محل مگه میمیری داری شدی

 ؟!

 

 . داشت دردی چه مردم وای-

 

 لباساتو.. بریم بیاد بگم بهادر به برم-

 .. تابیام نک عوض
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 خوب االن شو نمیخواد،بیخیال بخدا مامان-

 . میشم

 

 نکن لج من با انقد: گفت حرص با مامان

 لج این با کردی کچل سرمنو ریحانه،تو

 که نکردی گوش زدم حرف همه ،این بازیات

 !این؛ شده روزت و حال

 

 مبل رو و اومدم بیرون دستشویی از

 بلوز همون رو گلیشو گل چادر نشستم،مامان

 مامان: گفتم دوباره کردکه سر شلوارش و

 .. بگی بهادر به بری نمیخواد خوبم بخدا

 

 . خوبی که معلومه وروت رنگ از آره-

 

 . میشم خوب میخورم قرص-

 

 دیگه کردکه نگام غضب میر عین مامان

 زد،درسته بیرون خونه شدم،از بیخیال

 جورایی بودویه مشترک ما ساختمون

 بخاطر مامانم اما دمیش حساب خونوادگی

 رفت واسه همیشه( خالم شوهر)عمورضا حضور
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 جا میکرد،از سر چادر توساختمون وشدش

 دردش دردمیکرد،انگار معدم هنوزم بلندشدم

 .. کمتر تا میشد بیشتر

 

 شلوار یه با شلوارکمو رفتم اتاقم تو

 یه تاپم روهمون ولی کردم عوض مشکی بلند

 . پوشیدم خاکستری سوییشرت

 

 و بهادر و مامان که پذیرائی تو شتمبرگ

 تعجب رعنا دیدن شدن،از خونه وارد رعنا

 شده حاضر که بوده نگرانم انقد کردم،یعنی

  .. بشه ظاهر روم جلو

 

 من کپی   جورایی یه بود،اصال من شبیه قیافش

 چشماش و بلندتر قدش که تفاوت ،بااین

 مست شرایط   اون تو میبندم بودن،شرط عسلی

 بهادرو قیافش همین خاطر به دربها بودن  

  . داده فریب

 

 نه و خوشحال نداشتم،نه خاصی حس دیدنش از

 !بودم خنثی ناراحت،
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 هیچ به و گرفته صورت که کاریه بهرحال

 من بد   العمل عکس پس نیست بشو درست طریقی

 شده انجام عمل این اصالح   تو کمکی هیچ هم

 .. داشت نخواهد

 

 تیشرت و مشکی برمودای شلوار یه بهادر

: اومدوگفت طرفم به بود،باهول تنش مشکی

 َزهَرمونو خاله خوبه؟ حالت ریحانه

 ؟ شده ترکوند؛چت

 

 رو چی همه داره عادت ،خالت نیست چیزیم-

 ! کنه گنده

 

 که گذاشت بازوم رو دستشو بهادر

 وروت رنگ: گفت که ، خودموکنارکشیدم

 ! بیمارستان ببرمت بپوش لباس پاشو پریده

 

 بدشد یهوحالم خوردم غذا یکم فقط خوبم من -

.. 
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 غذا انقد کنن توسرت خاک: گفت حرص با

 لباس کرده،پاشو تعجب ت معده تا نخوردی

 .. بپوش

 

 با ،مامان اومدن جلو مامان و رعنا

 کن، نگاه نشین وزع عین: گفت عصبانیت

 چه ببینم بریم بهادر با شو آماده پاشو

  ؟ شده مرگت

 

 چرا مامان وای: گفتم غوجی جیغ حالت با

 درد معدم یکم ، میکنی متشنج رو جو الکی

 . میشه خوب میخورم قرص که میکنه

 

 اگه تو سرت تو بخوره قرص: بهادر

 سروقت غذاتو نشه اینجوری میخواستی

 میخوردی؛

 

 گوشه یه ساکت که کردم نگاه رعنا به

 حالت میکرد،با نگاه ما به بودو ایستاده

 آقای ببخشید: مگفت بهادر به حرصی

 عمل حتما فرمایشتون به بعدی دکتردفه

 . میکنم
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 این: گفت مامان به کردورو هووفی بهادر

 دلش میخاره، تنش خاله، دردنمیکنه دلش

 ..میخواد کتک

 

 گرفتت،ولی بودن پدر حس.. اوه اوه اوه-

 بودنت دختر واسه من برسونم عرضت به باید

  .. بزرگم زیادی

 

  حااانری:گفت عاصی بهادر

 که ،میبینی نمیره: گفت مامان روبه بعد

 ببرمش،بزار زور به کنم کولش ،نمیتونم

 .. دربیاد جونش تا بمونه

 

 تا: گفتم بشنوه خودش فقط که طوری آروم

 به روز برنداری من سر از دست که زمانی

 .میاد باال بیشتر جونم روز

 

 ثانیه کرد،چند نگام برزخی چشمای با

: گفت کنه نگاه مامان هب اینکه وبعدبدون

 خاله بخوره کن درست براش نعناع عرق یکم



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

130 
 

 یه نداره،زبونش نیاز دکتر به ش معده

 .. کنه کوتاش تا میخواد اساسی دکتر

 

 ..کردم نگاه رعنا به و زدم پوزخندی

 

 

&&&&&&& 
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 [۲۲:۱۸ ۳۱.۰۷.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 ببرن رتتوشو مرده: گفت حرص با مامان

 به ،وبعد نداری هیچی دردسر جز که ریحان

 . رفت آشپزخونه سمت

 

 میکرد،یه نگامون هم در ای قیافه با رعنا

 شوهرش اینکه میسوخت،از براش دلم جورایی

 و تاب بی من دور اینجوری که میدید رو

 ولوله دلش تو نداشتم ،شک میچرخه سرگردون

 و آب به خودمو دارم من بپاست،ولی ای
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 کنم دور خودم از بهادرو تا میزنم تیشآ

 تالشمو تمام من اما ست نتیجه بی چند ،هر

 . میکنم

 بامن نباید پس رعناست مال بهادر اگه

 نمیدم اجازه شرایطی هیچ تحت باشه،دیگه

 . بشه نزدیک من به

 

 ایستادو کنارم شربت لیوان یه با مامان

 بهتر ببینم بخور شربتو این بیا: گفت

 !؟ میشی

 نگاش اصال اما ومیشنیدم بهادر حرصی ساینف

 مغزاستخونم تا نگاهشو سنگینه نمیکردم،

 آتشینش چشمای با میکردم،میدونستم حس

 .. میکشه نشون و خط برام داره

 

 به نگام میخوردم شربت از که همونطور

 مبل   رو و اومد جلو طرف به که افتاد رعنا

 . نشست بروم رو

 

 حرص با هادرب که گذاشتم میز رو لیوانو

 . کنیم کوفت ناهارمونم نزاشت: گفت

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

132 
 

 برو میزهست رو ناهار جان بهادر: مامان

 زبون جونور   این تقصیر.. مادر بخور بکش

 ،خون نمیده گوش حرفم به اصال که نفهمه

 .. بخدا جیگرم به کرده

 

 با: گفت وباحرص شد رد کنارمون از بهادر

 . منم جیگر به کرده خون نفهمیش زبون این

 بزار: گفت نشست،مامان ناهارخوری میز سر

 . بیارم تمیز بشقاب برات

 

 . میخورم همین تو خاله نمیخواد: بهادر

 

 من که ای صندلیه رو دیدم کردم نگاه

 که ای صندلی اون نشسته، بودم نشسته

 نشستن واسه رو میشینم من همیشه میدونه

 محتویات و برداشت منو کرده،بشقاب انتخاب

 قاشق با بعد کردو بیشتر رو غشمر و برنج

 به شروع اشتیاق و ولع با من، دهنیه

 ..کرد خوردن
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 داره معلومه بود،خب لبش رو محو لبخند یه

 لذت میده حرص رو رعنا منو اینکه از

 .. میبره

 

 ی گوشه با دستاش با کردم نگاه رعنا به

 میکرد،اما بازی حریرش صورتیه پیراهن

 . نیست راه به ور خیلی درونیش بودحال مشخص

 

 توهم مادر رعنا: گفت رعنا به رو مامان

 . بخور غذا شوهرت پیش برو پاشو

 

 ندارم میل: گفت گرفته صدای با رعنا

  مامان

 

 درست پاشو ، ندارم میل چی یعنی: مامان

 . بخوره غذاشو تنهایی شوهرت نیست

 .. شنیدم رو بهادر دار صدا پورخند

 که برم، اقمات طرف به تا شدم بلند جا از

 وحسابی درست که توهم ریحان: گفت مامان

 دادی،بیا پس خوردی هم چی نخوردی،هر غذا

 .بخور غذا یکم بدنشده حالت دوباره تا
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 مامان نمیخورم -

 

 من وای: کردوگفت نگاه سقف به عاصی مامان

 پیر کورو دارم تا دو این دست از

 به دادی پسر دوتا خدا بشم میشم،قربونت

 چیه جونور دوتا این راحته ونشخواهرم،ج

 .. من آستین تو انداختی

 

 نخور،بزار حرص خاله: گفت تمسخر با بهادر

 خل میکنی،این اذیت خودتو بخورن،چرا کوفت

 .. کردن غذا اعتصاب حتما وچال

 

  ؟ چی واسه غذا اعتصاب... واااا: مامان

 

 پیتی دری رژیما ازاین میدونم چه:بهادر

 استخوون،حتما رهپا یه بشن که میگیرن

 ..  ایناهم
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 واسه میخوری داری تو همینکه: گفتم باحرص

 تو نکنه گیر وقت یه بخور اب کافیه، ما

 !! گلوت

 

 تو جون  : گفت همیشگیش جذاب لبخند با

 به نخوردم،ترسیدم غذا درست منم چندروزه

 غذا این از میدونی ولی گرفتاربشم تو حال

 داره خاص ی مزه یه المصب گذشت؛اصال نمیشه

  ..میده انرژی بهت که

 ادامه خوردنش غذا به دوباره و زد چشمکی

  ..داد

 

 بشقاب تو داره اینکه بود،از واضح منظورش

 بهش غذا میخوره غذاشو من دهنیه قاشق و

 متناقض حس یه حرفش این از.. چسبیده

 .. بد هم خوب هم داشتم

 

 دست و غذا حساب به حرفشو تعبیر مامان

 نوش: گفت شوق با چون اشتگذ خودش پخت

 ..بخور بکش داری دوست مادر،هرچقدر جونت

 بیا پاشو رعناتوهم:گفت رعنا به رو بعد

 سرمیز
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 به مامان حرف اجبار وبه کشید آهی رعنا

 .. رفت میز طرف

 با بهادر که رفتم اتاقم طرف به دوباره

 غذاتو بشین بیا توهم ریحان: گفت جدیت

 یم،اوضاعندار کشی نئش ی حوصله بخور

 . نکن بدتر معدتو

 

 ، ندارم میل: گفتم حرص با و کردم نگاش

 .. شد کور اشتهام چیه میدونی اصال

 

 شیطون، به لعنت:  گفت لبی بهادرزیر

 .. این ولی میشه رام هم وحشی حیوون  

 

 بشنوم حرفشو ی ادامه تا نموندم دیگه

 وارد کنم دو به یکی باهاش نداشتم حوصله

 بیرون از که بستم محکم درو و شدم اتاقم

 سر هاتو عقده وحشی هوووی: زد داد بهادر

 .. نکن خالی صاحاب بی این

 

&&&&&&&& 
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@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۱۸ ۳۱.۰۷.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 25_پارت#

 

 ازش میخوام که هی بودم، ،عصبی داشتم حرص

 سبز روم جلو باز ،نبینمش دوربشم

 ریجو یه کنم چیکار باید میشه،نمیدونم

 میده نشون رعنا مامانمو جلوی خودشو

 همینکه اما نداره من به نیتی هیچ انگار

 بهادر همون میشه بیاره گیر تنها منو

 تو منو میخواد فقط که پلیدی و شیطون

 .. بگیره مشتش

 

 هنوز من ، کردن جور و جمع و ناهاروخوردن

 نداشتن رفتن قصد ظاهر بودم،به اتاقم تو

 گوشم به پذیرائی تو از صحبتشون صدای چون

 .. میرسید

 

 مهمونی؟ میاین شب فردا شماهم: بهادر
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 . کرده دعوت ماروهم خانم سودابه آره:مامان

 

  ؟ داره کالس ریحان فردا: رعنا

 

 دو همش خوبه: گفت واضح حرص یه با مامان

 نمیدونی هنوز رفتی، خونه از ست هفته

  ؟ نداره کالس ها یکشنبه ریحانه

 

..  مامان نبود یادم خب: گفت آهسته رعنا

  میاد؟ فردا اونم حاال

 

 زشته خب ولی نمیام میگه همش: مامان

 میشه میزبان به حرمتی بی اینجوری نیاد،

 .. بشن ناراحت هم خانم سودابه ممکنه ،

 

 متفکر   مغز   شده باش مارو مامان خدا تورو "

 مغزش تو چیه زنکی خاله فکرای این همه،

 "میده؟ راه
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 نداره اشکال بیاد نداره دوست اگه: بهادر

 عمه به ،فوقش نیست راحت شاید خاله،

 ..بوده درساش دور میگیم

 

 به من که نیست راغب چندان بهادر انگار

 زد؟ رو حرف این ،چرا برم مهمونی این

 تو بود؟ چی منظورش اصال ؟ داره هدفی نکنه

 این بهادر چرا شد،که سوال عالمت پراز سرم

!!  نمیگه چیزی دلیل بی اون؟ زده رو حرف

 زد، چنگ دلم به حرفش از دلی دو و شک

 

 فردا تا جان،حاال بهادر نمیدونم: مامان

 .. شد عوض نظرش شاید میشه چی ببینیم

 

 دوست اگه نشین پیچش پا حال بهر: بهادر

 جور هر نکنین،بزارین بیاد،اجبارش نداره

 .. راحته خودش

 من اب یا اینجا بمونی میخوای تو رعنا

 ؟ بمونی میتونی میخوای اگه ؟ باال میای

 

 .. میام منم نه نه: رعنا
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 کرده، سَنا دعا کلی نشست؛ لبم رو پوزخندی

 رو تو تا آورده در فنگ و دنگ هزارتا

 اینجا بمون میگی بهش اونوقت بیاره بدست

 ؛ چشم بگه اونم

 یه نمیمونه،مثل معلومه خب ست، مسخره

 همه اون بعد   ، کنارته همیشه سایه

 کلی با ، کردن روشن شمع و رفتن امامزاده

 یه با ، دادن قسم پیغمبر پیرو و التماس

 بعد کرده خودش مال بهادرو شوم ی نقشه

 چی بگی وخواهرش مامان دل   ور   اینجا بشینه

  ؟ آخه

 

 وبهادر رعنا خداحافظی صدای که کشیدم آهی

 صدای با اون از متعاقب اومدو مامان از

 بعد و بشنوم من که دادن افظیخداح بلند

 ..داد رفتنشون از نشون در کوبیدن صدای هم

 

 مامانم به که چیه بود؛دلیلش مشکوک بهادر"

 ش عمه ی خونه اومدن به اجبار منو گفت

 !!؟؟ مهرداد   وجود بخاطر نکنه نکنه،

 

 مهمونی این به نداره دوست اون که حاال

 لجش واز دربیارم حرصشو میخواد دلم برم
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 یه فقط من واسه برم،اون اونجا هب

 تو دخالت و گیری تصمیم حق ست پسرخاله

 واسه فقط نظراتش تنها نداره، منو کارای

 .." من" نه میشه جایز همسرش

*** 

 

  ؟ ریحان ای آماده-

 

 کردم مرتب سرم رو ، رنگمو کرم شال

 .. مامان میام صبرکنی دقیقه یه: وگفتم

 

 ..میاد در اشصد بهادر االن باش زود: مامان

 

 آینه تو دقیق زدم،خودمو بدجنسی لبخند

 ظاهرم واقعا امشب میخواست کردم،دلم نگاه

 ..باشه عالی و مرتب

 یه کردم؛ بخودم دوباره دقیقی و کلی نگاه

 پیرهن جلوی که دار دکمه شکالتی پیرهن

 داشتن گیپور طرح وآستیناش بود ای پلیسه

 مکر شال یه و جذب مشکی شلوارجین یه با

 شیری شنلیه بافت پیرهنم رو پوشیدم، رنگ

 بود وقشنگ مالیم آرایشم پوشیدم، رنگمو
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 میکشیدم چشم خط چشمامو وقتی مخصوصا

 و مشکی موهای میشد، دوبرابر زیبائیشون

 چپم ی شونه واز زدم کج ازجلو بلندمو

 روشنل زیرشال از و بافتم و آوردم پایین

 ..گذاشتم

 

 بود رستادهف برام بهادر عصر که پیامی

 و لباس انتخاب تو شدنم وسواسی باعث

 با" بود این پیامش محتوای که شد، آرایشم

 یه مثل نمیشیا، خور َدم مهرداد پسره این

 " سرجات میشینی سرسنگین خوب دختر

 

 کیف شد، تر خبیث لبخندم پیامش بایادآوری

 بیرون اتاق از و برداشتم دستیمو مجلسیه

 .. رفتم

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۱۸ ۳۱.۰۷.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 26_پارت#
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 .. اومدیم بیرون خونه از

 بودن،نگاه نشسته ماشین تو رعنا و بهادر

 رو میکردم، حس هم فاصله همین از نافذشو

 میرفت بهادر ماشین سمت به که مامان به

 ..اینا خاله ماشین تو میرم من مامان: گفتم

 

 بهادر ماشین طرف وبه گفت ای باشه مامان

 بهادر ی شده کفری ی قیافه میتونستم رفت،

 .. کنم تجسم رو

 

  . نشستم و کردم باز ماشینو در

 

 بود من تقصیر شدین معطل اگه ببخشید سالم، -

.. 

 

 ..بابا حرفیه چه این ، دخترم سالم: عمورضا

  ؟ میاد بهادر با مامانت: خاله

 

   آره -
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 دیگه، مبری خب خیل  : عموگفت به رو خاله

  .. بگیریم باید هم شیرینی جعبه یه سرراه

 

 رفتیم، درآوردو حرکت به و ماشین عمورضا

 که برزو و بهادر ، پسرداشت تا دو خاله

 و بود رفته سربازی خدمت به تازگیا برزو

 عمه واما میگذروند؛ آموزشیشو ی دوره

 و مهران داشت پسر دوتا اونم سودابه

 پسر تخمشون رانگا خونواده این ، مهرداد

 ادامه واسه که بود پسربزرگش مهران زاست،

 ولی.. رفته آلمان به چندساله درسش ی

 کوچیکتر مهران از سالی دو یکی مهردادکه

 از یکی تو پزشکیشو رزیدنتیه دوره بود،

 تا بودم شنیده..  میگذروند بیمارستانها

 میشه تکمیل هم ش دوره این دیگه یکسال

 عکس بر.. بزنه مطب خودش واسه داره وقصد

 شرو کامال پسر درسیش مغز و هوش این

 من جذابش ی قیافه اون با بود شیطونی

 دختر دوست واسه رو باالیی آمار همیشه

 .. میزدم حدس داشتنش

 

 ی خونه به باالخره شیرینی خرید از بعد

 .. رسیدیم خانم سودابه
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 کنار و شدیم پیاده ازماشین همه

 دو فشاردادکه درو زنگ عمو ایستادیم،

 .. بازشد تیکی صدای با در بعد ثانیه

 

:  گفت خاله مامانمو به رو اول عمورضا

 ..عزیز بانوان داخل بفرمائید

 

 واردشدن مامانم همراه زدو لبخندی خاله

 نگاه رعنا و منو به عمو سرش ،پشت

 های لیدی داخل برین هم شما: کردوگفت

 . محترم

 

 که شستن لبم رو لبخندی رضا عمو ازحرف

 بفرمائید شما ،اول بزرگترین شما: گفتم

 . جان عمو

 

 قبل ناخودآگاه واردشد، و زد لبخندی عمو

 نگاه بهادر به بشم خونه وارد اینکه

 وچشمای بزرگ اخم اون دیدن از کردم،

 کرده ترسناک خیلی قیافشو که برزخیش
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 گرفتم نگاموازش شد،سریع درهم بود،صورتم

  . داخل ورفتم

 .. شکاره دستم از حسابی ندارم شک

 

 ی باغچه بایه داشتن بزرگی ویالیی ی خونه

 رسیدم که ساختمون ورودیه به ، بزرگ خیلی

 و( موسی حاج)  شوهرش و خانم سودابه

 مامان با کردن احوالپرسی حال در مهرداد

 . بودن رضا عمو و خاله و

 .. دادم سالم و رسیدم جمعشون به

 

 خوش و سالم میصمی و گرم خیلی خانم سودابه

 و سالم محبت با هم موسی حاج آمدگفت،

 رسیدم که مهرداد به کرد، احوالپرسی

 باری وبالبخندشیطنت فشرد دستش تو دستمو

 انقدر خانم، ریحانه اومدی خوش: گفت

 بابا،یکم نکن غرق درسا این تو خودتو

 بزار.. بدنیستا بدی نزدیکاتم به وقتتو

 .. ببرن فیضی یه دیدنت از هم اطرافیان

 

 خودشون که اطرافیان: وگفتم زدم لبخندی

  .. طبابت و درس کارو ماشاهللا مشغولن حسابی
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 ما اختیارداری:گفت زدو پهنی لبخند

  .. شماست پیشکش وقتمون

 

 روبه که بود واضح حرص یه با بهادر صدای

 چشات دیدی دختر یه تو باز: گفت مهرداد

 !! اومدیم سالم،خوش علیک کورشد؟

 

 چشمام آخه: خندیدوگفت متانت با ردادمه

 کور بقیه واسه ببینن هوری بینن، هوری

 .. میشن

 

 به تورت باز:  گفت خندیدو حرص با بهادر

 ماهی دریا این داداش،تو خورده سنگ

 .. اومدی اشتباه نداره،مسیرو

 

 چوب تو: زدوگفت چشمکی شیطنت مهردادبا

 .. حله بقیش چرخم الی   ننداز

 

 میترسم: گفت حرص زدوبا دیپوزخن بهادر

 !! ببندی قندیل
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 امکانات تمام   با داداش نترس: مهرداد

 .. میرم

 

 میزدن حرف گنگ نیاوردم، سردر حرفاشون از

 یه شایدم یا داشتن دلی دق هم از انگار

 که بود موضوعی یه یاشاید و قدیمی ی کینه

 .. نگران   ازش بهادر

 

 از حرص با و کشید موهاش تو دستی بهادر

 م شونه به ای طعنه محکم که شد، رد کنارم

 رفتنش مسیر به و رفتن هم در اخمام زد،

 شده مرگش چه نیست معلوم باز کردم، نگاه

 .. شده وحشی دوباره که

 

 [۲۲:۱۹ ۳۱.۰۷.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 رفتیم داخل به همه خانم سودابه تعارف با

.. 

 

 بدو از داشتن، مرتبی و قشنگ ی خونه

 ، شد ولو مبل رو بالفاصله بهادر ورودمون
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 خیلی االن میدونستم میشناختم و حالتاش

 ..بود مبهم برام دیگه چراش اما عصبیه

 

 رعنا نشستم، مامان کنار نفره سه رومبل

 هم عمو و خاله نشست، بهادر کنار هم

 اون بین پروئی کمال در ،مهرداد نشستن

  .. من کنار   نشست مبل همه

 

 بزرگ اخم یه با که تاداف بهادر به نگام

 نگاهم بادیدن میکرد، نگاه مهرداد منو به

 رو دوطرف از دستاشو کشیدو بلندی نفس

 ..کرد باز مبل پشتیه

 

 کالس امروز: گفت آروم گوشم مهردادکنار

  ؟ نداشتی

 

 ! متاسفانه نه -

 

 متاسفانه چرا حاال: گفت کوتاهی ی خنده با

 ؟
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 به قلحدا داشتم کالس اگه گفتم دلم تو"

 نبودم مجبور دانشگاه، از خستگی ی بهونه

 تورو ریخت تا کنم شرکت مهمونی این تو

 همه از که َتش ن غول اون ریخت..  ببینم

 چشمای با داره نگاه اعصابمه، رو بدتر

 "میترسونه منو جوری چه ش دریده

 

 من: گفتم مهرداد به رو و زدم لبخندتصنعی

 که زاییرو ، دارم عالقه خیلی رشتم به کال

  .. ست کننده کسل برام واقعا خونم

 

 راستی: دادوگفت تکون لبخندسرشو مهردادبا

  بود؟ چی رشتت

 

  معماری-

 

 ... حتما پس آفرین اووه: مهرداد

 

 با کنه کامل حرفشو که نزاشت بهادر صدای

 معذرت کردم قط حرفتو اگه: گفت طعنه

 تا ما ها، داری زیادی زمان البته میخوام
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 شیرینتو بحث ی ادامه ینجاییما آخرشب

 .. بعد واسه بزار

 

 نمیخوای مگه: گفت کردو اشاره من بعدبه و 

 اتاق اون تو برو پاشو کنی؟ عوض لباستو

  .. کن عوض لباساتو

 

 مامان نه دیدم کردم نگاه اطرافم به

 ک ی رعنا،اینا و خاله نه و کنارمه

 !؟ نشدم متوجه من که بلندشدن

 

 منگال عین چرا: گفت یمشخص حرص با بهادر

 اون بروتو میگم ، میکنی نگاه دوروبرتو

 اشاره اتاق به دستش با دوباره) اتاق

 .. (کرد

 

 از کردم، نگاش اخم با و شدم بلند جا از

: گفت آروم که ردبشم، خواستم کنارش

 بعدا تا برو فعال..  ریحانه میکشمت

 .. میرسم حسابتو

 

&&&&&&&& 
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@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۰۰ ۰۱.۰۸.۱۷] ,❎ والز ❎ رمان

 27_پارت#

 

 پذیرائی تو کسی ردشدم، کنارش از حرص با

 رویکی که موسی حاج و رضا عمو فقط نبود

 و بودن نشسته سالن ته های کاناپه از

 ..بودن گفتمان مشغول

 

 صحبت صدای که رفتم اتاقها راهروی طرف به

 .شنیدم ومهردادو بهادر

 

 یه که یکنیم بلغور این گوش در   چی: بهادر

 بازبود؟ نیشش سر

 

 از من مگه حاال..  مگه فضولی: مهرداد

 !؟ میپرسم رعنا و تو کردنای َبغَبغو

 

 این: اومدوبعدگفت بهادر زدن پوزخند صدای

  ...ها داره فرق بریات دورو با
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 استاد خودم من..  لطفَاََ  نزن سیخونک تو -

 .. چیزام این

 

 دادی گیر حاال که داری آستینت تو کم مگه -

 ؟..  این به

 

 دید خیلی پذیرائی به که راهرو ستون پشت"

 چی ببینم شدم ،کنجکاو ایستادم نداشت

 من مورد در صحبتشون بحث چون میگن،

 مهردادبلند که کردم تیز خوب بود،گوشامو

  "گفت خندیدو

 

 شدن د ُمد ه..  نمیکنم حال باشون دیگه -

 

 وبرتدور کلی بزنی سوت یه توکه!!  نچایی -

 .. ست ریخته

 

 داداش َترَکم تو:خندیدوگفت باز مهرداد
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  ؟ کردی چیکار پوتو لی لی اون په-

 

 ..،پرید اومد در آب از زرد تو -

 

 

  ؟ حاال پرید کی با..  موذمار عَی-

 

 .. هم رو ریختن باهم خودم ُدنگ رفیق -

 

 داره دختراش ازدوست آماری چه هم بهادر "

 ". پوت لی لی روش گذاشته اسمی چه کس؛ نا

 

  ؟.. ندادی گوشمالی: بهادر

 

 این از گوشمالی: گفت خنده با مهرداد

 .. صدر علی غار   شده زیردستم که باالتر

 

 شورتونو مرده خنده، زیر زدن بلند جفتشون

 .. حیایین بی چقد ببرن



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

155 
 

 

 جالبیش: گفت خنده حالت باهمون مهرداد

..  سراغم اومده پیش چندروز که اینجاست

.. جون مهرداد میکردو زاری گریه جوری هی

  .. بود انداخته راه جون مهرداد

 

 به چه مونَدت پس کردی، ج رزنی تفاله بگو -

 .. میخوره دردی

 

 تولدشه شنبه پنج: مهردادخندیدوگفت

..  باشم اونجا منم که کردن دعوتم..

 ... بگیرمااا حال اساسی میخوام

 

 ببری متی میخوای: گفت خنده باحالت بهادر

  ؟ کنی هوار روش

 

 بابا نه: خندیدوگفت بلند دوباره مهرداد

 بزاریش هاره خودش هرچند.. کمه براش تیمم

 .. حرفه تن همه
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 پسرا این دست از اوف..  گرفتم گوشامو رو"

 چیزا این رو بحثشون همه بشن جاجمع یه

 حرفاشون این با زدن بهم حالمو.. میچرخه

 به ایستادی چرا زدن بهم حالتو اگه.. 

 اسم اخه نه ؟.. میدی گوش شیرینشون بحث

 ! میگن چی بشنوم باید بود وسط من

 

 چی مهرداد نمیدونم برداشتم، گوشامو رو

 رو بهادر حرص پراز صدای که بود گفته

 :شنیدم

 .. بکش خط رو ریحانه دور -

 

 خواهر رو االن از که نگو بهادر بیخیال -

  !! شدی غیرتی زنت

 

 شوخی ناموس بحث رو..  میگی چی بفهم هوی -

 ..ندارما

 

  ؟ کنم چیکار میخوام مگه خره -

 

 .. نکن کاریات گند این وارد رو ریحانه -
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 ؟ کدومه کاری گند: گفت پوزخند با مهرداد

  .. شدی مرغا قاطی ماهه 1 همش خودت خوبه

 

 به نمیزارم میگم ،االنم گفتم بهت قبال -

 ..بشی نزدیک ریحان

 

..  وسط این چته تو..  غلطا چه اوه اوه -

 هوم؟

 

 .. مهرداد دار نگه حدخودتو -

 

 ..تو جون مهمونی میریم فقط -

 

 .. شو بیخیال گفتم -

 

 .. کنم کم رو میخوام -
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 دیگه آره:  گفت محکم و حرص با بهادر

 اون واسه کنی کم رو اسباب بشه ریحان

 ! بنجُلت و عتیقه دخترای دوست

 

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۰۱ ۰۱.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 28_پارت#

 

 چه خدارو اصال ، کنم چیکار میخوام مگه -

 ...دیدی

 

 نع-

 

 .. تفاهم به هم با شاید-

 

  نع-
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 .. بزنم حرفمو بزار لندهور-

 

 درگیربازیات و ریحان: گفت خشم با بهادر

 .. مهرداد نکن

 

 .. ندارم کردنشو تست قصد تو جون به -

:  گفت مهرداد دوباره که.. کردن تسکو کمی

 خوشبین بیا اصال..  باشه مقطعی نمیخوام

 .. باجناق هم با شاید باش

 

 این به چه تورو دکتر آخه..  نع نع نع-

  .. طبابتت به حرفا،بچسب

 

 زن رفته خودش: گفت باحرص مهرداد

 هم فردا پس صفاسیتی، و حال و گرفته،عشق

 واسه وقتاون میزان بچه میزاره، تخم آقا

   .. کرده استپ نع رو ش دکمه من

 

 میدونست چیزی یه بهادر کشید،پس سوت سرم "

 شرکت مهمونی این تو من نداشت دوست که
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 بشم، جلوه خوب مهرداد چشم جلوی یا کنم،

 نشسته جلوت االن اونیکه بدونی اگه مهرداد

 جرات خودت به عمرا داره حسی چه من به

 مقدمه براش رو حرفا این امشب نمیدادی

 بخودم مهرداد احساس از وای.. کنی چینی

 بهادر بعد   ؟من نشست توتنم عجیبی لرز یه

 بیام راه کسی دل با نمیخواد دلم دیگه

 کهنه دلم روی زخم این زمانیکه تا حداقل

 جنس به که نمیدم بخودم رو اجازه این نشه

 " بشم نزدیک مخالفی

 

 هجلو آروم بظاهر اومد بهادر عصبیه صدای

 در االن که میشناختم صداشو تن اما میداد

 کنترل خودشو داره فقط انفجاره یک حد

 جفت خر نره توعه با ریحان: گفت.. میکنه

 برش دورو بهتره.. میشناسمش من..  نمیشه

  نباشی

 

 شاید کنم فعال رادارامو امشب من بزار تو -

 چ مه من مگه ثانی در بزنن، مخ خوب تونستن

  ... نمیده نخ که کس همه هب مملکت دکتر.. 
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 لی لی اون از آره: گفت پوزخند با بهادر

 نشده ت ست که اون کنم فکر..  معلومه پوتت

 !! نشده زاییده هنوز، دستت زیر

 

 میزنی مفت حرف چرا: گفت خنده با مهرداد

 .. ریحان همین مثال آخه

 

 گلیمت از پاتو مهرداد: گفت جدی بهادر

 .. نکن تر دراز

 

 .. عزیزم اینجایی تو جان حانهری عه-

 

 نگاه خانم سودابه به و برگشتم زده خجالت

 بدم نشونت اتاقو عزیزم بیا: گفت که کردم

: گفت خنده با بعد..  کنی عوض لباستو تا

 تو جماالت   به ببینه دختر یه من پسر این

 .. نمیمونه براش فک

 

..  میشناسه پسرشو خوب چه ، گرفت خندم

 ..زد لبخندی دمخن جواب در اونم
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 ازم هم توپی ی صحنه چه رفتم، دنبالش به

 فالگوش فهمیده بود،حاال کرده شکار

 رفتار جوری یه عمدا ولی بودم ایستاده

 .. کنم شرم کمتر من که میکنه

 

 اینا مامان که اتاقی همون داخل رفتیم

 زدنشونو حرف بزم انگار..  بودن رفته

 زمین رو شدن پهن همچین کردن ردیف اینجا

 ..میزنن حرف تاب و آب با و

 

 کرده عوض لباساشونو ورعنا مامان و خاله

 میره اینکه گفتن با خانم سودابه بودن،

 مامان که رفت، بیرون بزنه غذاش به سر یه

 توهمونی ورپریده ریحان:گفت حرص با سریع

 بهم پسره این چون نمیام میگفتی دیشب که

 تو جیک و وردلش نشستی حاالهمچین میچسبه

 مجنون و لیلی چندساله انگار شدی جیک

 .. دارین تشریف

 

 .. نشست جفتم اومد خودش.. وااا -

 

 نشون سبز چراغ بس از: غرگفت با مامان

 ! میدی
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 از بافتمو میخندیدن، ریز رعنا و خاله

 میگم که اونوقت: گفتم آوردمو در تنم

 .. حرفاتونه همین بخاطر بیام نمیخوام

 

 غرق حرفاش تو انقدر میگفتی چی: مامان

 لباستو بریم پاشو ریحان میگم هرچی شدی

 .. نیست هواست اصال کن عوض

 

 لبمو..  دورم شده کنه اون کنم چیکار خب -

 امروز:  درآوردم اداشو و کردم کج

 نرفتی امروز میگه همچین ؟ نرفتی دانشگاه

 نون بشر این با نشستم عمر یه من انگار

 .. خوردم تلیت

 

 سودابه موقع یه زشته ریحان خب خیل  : خاله

 کن عوض لباستو زودباش..  میشنوه میاد

 نشستیم تنها ،خودمون بیرون بریم پاشین

 .. نیست درست داخل

 

 اخالقاتون رو از کی هر واقعا یعنی -

 ! خواهرین دوتا شما میده تشخیص ببنتتون
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 تشخیصت ی قوه تو که گفتیم چی مگه: خاله

  ؟ رفته باال انقدر

 

 نیست درست و زشته همش اینکه..  عقایدتون -

..  میگه چی کی یا درمیاره حرف یکی و

 زندگی دیگران تفکرات و نظرات تو انگار

  . میکنین

 

 بهش رو کردومامان نازک چشمی پشت خاله

 نمیکنی باور میگم بهت که اونوقت: گفت

 فقط مار نیست،عین زبون که زبون ببین

 .. بزنه نیش بلده

 

 البه واون بود نشسته وبکم صم کال که رعنا

 کوتاه ی خنده لبخندیا یه هم بحث الی

 عین گزیدنم، بس از:گفتم جدیت با میزد،

 این بگزم، بزنم، نیش تا مارشدم

 گربه خوراک یا باشی موش دوروزمونه

   ..سمی و افعی مارای همین یا..  هامیشی
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 خودشه با حرفم منظور میدونست خوب رعناکه

 پشیمونیه و غم یه با و کردبلند ،سرشو

 باحرص مامان کرد، نگاه چشمام به بزرگ

 نطق ما واسه چی نگاه رو سلیطه: گفت

 میزنی؟ حرف غ الف تو همش چرا ، میکنه

 نیشت کی بگو صاف نپیچون دلمه مثل حرفاتو

  ؟ دربیارم پدرشو برم تا زده

 

 شروع ریحان و لیال این باز هللا بسم: خاله

 مهمونی، اومدیم متیناسال بابا کردن؛

 

 نیستی من پیش که تو: گفت حرص با مامان

 درست چندروزه رواعصابمه چقد ببینیش

 خانم دیروز تا نزده غذا به لب وحسابی

 چی هر میزد، پس غذارو معدش بدشده حالش

 ازش نشد، راضی که دکتر بریم توسرم زدم

 دست نمیزنه حرفم مرگته چه چته میپرسم

 موش گربه ،مارو زدن منیش میگه آخرمیشینه

 میخورن

 

&&&&& 

 

 [۲۳:۰۱ ۰۱.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 29_پارت#

 

 چشماش مردمک تو که افتاد رعنا به نگام

 اوج این بود،شاید نشسته ازاشک ای حاله

 ، نیست کافی من برای اما باشه ندامتش

 روز هر گذاشته دلم رو که چرکینی زخم

 رمیشهت عمیق و تر عفونی بهادر توسط داره

  .. ندارم براش درمانی راه من و

 

 خدانکنه: گفتم مامان روبه غم و حرص با

 جا مامان،همه بیفته تودستت من از آتو یه

  .. شد اون ریحان شد این ریحان میزنی جار

 

 زدم، بیرون اتاق از کردمو آویز لباسامو

 سالن به..  میخواست تنهایی یکم دلم

 هنوز دادمهر بهادرو کردم، نگاه پذیرائی

 بازیشون زن ی مسئله سر مذاکرات درحال

 جوری چه پلیدش افکار بااین اینم بودن،

 چندتا میدونه، خدا بشه دکتر تونسته

 یه گفت تمسخر به بهادر که داشته دوروبرش

 هرچند..  میشه جمع دورت کلی بزنی سوت

 کوچکتر یادمه نبود، ازاون کمتر هم بهادر

 وگرفتم ادربه مچ سر دوبار یکی بودم که

 وقت هیچ خونش، تو میبرد دختر داشت که
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 هول انقد دیدمشون وقتی نمیره یادم قیافش

 همش صداش بگه چی نمیدونست که بود کرده

 از راستش گفت پته تته با میلرزید،

 درس باهم بشینیم اومدیم همکالسیامه

 بود ها عفریته این از هم دختره بخونیم

 وای: فتگ و زیرخنده زد پق بهادر باحرف

 خب..  میکشی خجالت جوجو این از تو عسیسم

  ؟ نمیکنی معرفی بهتر منو چرا

 

 وتاخواست خونه داخل داد هولش بهادر که

 رفتم؛ کردمو کج رامو سریع کنه توجیه

 نداشتم بهادر به آنچنانی حس ها اونموقع

 میکردم کردنش خفه در سعی هم داشتم اگه و

 دلم تو ربهاد هم شدم بزرگتر همینکه ،اما

 من به نسبت اون هم کرد باز ای دیگه جای

 همیشه که خودش کردالبته پیدا جدیدی نظر

 منوتوذهنش ترها قبل خیلی از میگفت

 رفتارش از چیزی وقت هیچ من ولی جاداده

 .. بودم نکرده برداشت

 

 طرف به نگام ناخودآگاه نشستم، مبل رو

 بهادر شد،صورت کشیده مهرداد بهادرو

 نگام غلیظ اخم یه با بود، من مقابل

 گرون براش مهرداد حرفای میدونستم میکرد،

 اون ، ندارم تقصیری که من ولی شده تموم
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 بهادر منو دل تو که نمیدونه هم بیچاره

 صادقانه پسردائیش با خواسته گذشته چی

 .. کنه مشورت صالح جورایی ،ویه بزنه حرف

 

  ؟ جان ریحانه میخوری چایی -

 

 ایستاده جلوم چایی سینی با خانم سودابه

 .بود

 . نیستم چایی اهل خیلی من..  ممنون نه -

 

 آقایون این به بدم چایارو این برم من پس -

 داغشون بحثای میشن جمع کنارهم وقتی که

 .. میشه شروع

 

 از داغی، بحث چه اونم آره: گفتم دلم تو

 که میزنن حرف کردن که هنرایی و بازی زن

 ؛ دّره کیو کردن، غار کیو

 

 کردم سربلند گرفت، خندم خودم حرف از

 من، به زده زل اخم همون با بهادر دیدم

 بی حرفای واسه خوبی ی شنونده اصال یعنی
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 و هواس تمام چون نبود مهرداد سروته

  ..بود من درگیر نگاهش

 

 بودن؛ اتاق تو هنوز که اینا وخاله مامان

 واسه حاالهرکس هوابخورم، یکم میخواست دلم

 مشغول و انداخته راه صحبت بزم   یه ودشخ

 تنهایی میخواست دلم..  من ولی زدنه حرف

 و شدم بلند جا از.. بزنم قدم باغ تو

 مامان ، بردارم بافتمو تا اتاق تو رفتم

  ؟ بری میخوای کجا: گفت دید تامنو

 

 .. بزنم قدم یکم حیاط تو میرم -

 

  .. زشته نرو االن بکشن شام میخوان: خاله

 آلرژی کلمه این از بخدا خاله وای -

 نکن زشته، نگین انقدر گرفتم،میشه

 !؟ درمیارن حرف ،نرو،بیا،

 

 .. بخدا میده دق منو این اوووف: مامان

 

 .. میام کنین صدام کشیدن شامو -
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 کردن نگاه بدون و اومدم بیرون اتاق از

 به..  رفتم هال ورودیه طرف به کسی به

 نفسم گذاشتم حیاط تو پامو اینکه محض

 شدن مسموم هم هام ریه انگار.. شد تازه

 تزریق سم بهشون بدتر داخل هوای واون

 نفس عمیق چندبار و برداشتم قدمامو. میشد

 جال نفسم به درختها و گل بوی کشیدم،

  ..میداد

 رو و رفتم بطرفش.. بود تاب یه باغ ته

 زمین رو که پاهام با آروم.. نشستم تاب

 اون.. کردم تاب دادن نتکو به شروع بود،

 من واسه اما بود تاریک تقریبا باغ قسمت

 من بود، خوشایند و بخش دل سیاهی این

 شب و گرفتم خو سیاهی این با که روزهاست

  .. نداشتن شب این سیاهیه بجز رنگی وروزم

 

 که پیچید حوالی اون تو زدن فندک صدای

 بعد کردو جدا تنهاییم ناب ی خلسه از منو

 نزدیک از نوید سیگار گ س و تلخ بوی هم

 االن که همونیه اون و میداد نفرو یک شدن

 و برمیداره سمتم به که باهرقدمی قلبم

  ... افتاده تکاپو به میشه نزدیکتر
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 قامت تاریکی اون تو و درختها الی به ال از

 جلوتر..  شد نمایان چهارشونش و بلند

 خارج لبش ی گوشه از دودسیگارشو..  اومد

  ؟ کردی خلوت:  دوگفتکر

 

 ؟ باشم خودم برای ندارم اجازه هم اینجا -

 

 ایستاده قدمیم یک تو حاال.. شد نزدیکتر

 به وسرشو گرفت سیگار از عمیقی کام.. بود

 خم بودم تاب رو نشسته بحالت که من طرف

 الی از شد، صورتم با موازی صورتش که کرد،

 کردو فوت صورتم تو سیگارشو دود لباش

 داری اجازه فقط تو: گفت شده بم ایباصد

  منم..  اونم باشی نفر یک مال

 

 ..کردم نگاه چشماش به

 

 

&&&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 [۲۳:۴۰ ۰۲.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 30_پارت#

 

 یه بود نزدیکم که ادکلنش سیگارو بوی از

 دارم دوست اینکه حس داشتم، بدی حال   و حس

 وسوسه بوی یه بشه، نزدیک من به هنوزهم

 .. انگیز

 

 نگاه هم چشمهای عمق به حالت همون تو

 قصدت ؟ چته: گفت آروم دوباره که کردیم

 عذاب جفتمونو داری چرا ؟ چیه اینکارا از

  ؟ میدی

 

 رو لعنتی حس اون صورتم تو داغش نفسای دم

 این تو میخواست میکرد،دلم بیشتر برام

 کمی اما ، کنم گم خودمو چشمها واین نگاه

 چیزیم من: گفتم وآروم کشیدم عقب سرمو

 خسته کشمکشا ازاین دارم اما بهادر، نیست

 .. میشم

 

: غرید شیر یه مثل صورتم تو بلند باصدای

  !لعنتی میبری بین از منو داری تو
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 و خشمگین چشمای دیدن از بستم، چشمامو

 دوباره داشتم، هراس ش برافروخته صورت

 من ازلج ؟ ریحان میدی عذابم چرا: غرید

 جلوی چرا زد مهمونی؟داد این به اومدی

  میپری؟ هرز بامهرداد خودم

 

 جلوش و بلندشدم جا از باعصبانیت

 آوردمو باال انگشتمو خشم با ایستادم،

 بزنی حرف اینجوری من با نداری حق: گفتم

 .. کاره هیچ ؛تو

 

 همه میفهمی توام ی کاره همه من: دادزد

 .. کاره

 .. داری باالیی ماتتوه: زدم پوزخندی

 

 در بازی سلیطه من واسه ریحان: زد نعره

 .. بقران میکنم پوستتو.. نیار

 

 چی( دادزدم)بهادر نزن حرف اینجوری من با -

 میرم جا هر داری چیکارم من؟ از میخوای

 بدبختی یه کابوس یه شدی سبزمیشی، سرراهم
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 ازاین قلبم، رو بدخیم سرطانیه ی غده یه

 دلهره و ترس این از ابازی موشک قایم

 بهادر بیرون برو زندگیم از ، شدم خسته

 ببره لجنزارو این از بویی کسی اینکه قبل

..  

 

 همون با بودن، خون رنگ به چشماش

 سینش شدن پایین باال باعث که عصبانیتی

 میکشمت ببینم دورت مهردادو: بودگفت

 . ریحان

 

 بیاد کردم اشاره بهش من مگه: دادزدم

 که لبخندزدم و چشمک بهش من همگ طرفم،

 یه( زدم روقلبم محکم) جفتم، شه میخ بیاد

 من ، بره نمیزارم دیگه رفت خطا بار

 جنسش اگه نیستم، مهرداد رفتارای مسئول

 ی عمه پسر باشه موذماری هر یا پلیده

 رفتاری چه بخوام من اینکه هرچند توعه،

 ربطی هیچ تو به باشم داشته درمقابلش

    .. نداره

 

 چپمو دست مچ که بشم، رد کنارش از اومدم

 من بستم برنگشتم،چشمامو سمتش به گرفت،

 بزنم پسش میاد دلم نه میترسم، مرد ازاین
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 براش داره قلبم ، باشمش داشته میتونم نه

 نرم باهاش نمیتونم اما میشه تیکه تیکه

: گفت وعصبانیت خشم همون ،با کنم رفتار

 میده دستت رکا بخدا کن کوتاه زبونتو اون

 ازدست واسه هیچی دیگه من نکن، منوسگ ،

 استخوونای بزنم نکن کاری یه ندارم، دادن

 هم وخودمو تو سرش پشت و خوردکنم مهردادو

 منو خودت برعلیه پس تویی من جنون   بکشم،

 .. نکن تحریک

 

 ..بهادر -

 

 کاری یه ننداز، در مهرداد با منو..سیس -

 و آبرو ور بخداچشممو بشه دور ازت کن

 از.. ریحان میکنم بپا خون میبندم شرفم

 ازم حقمو بخواد کسی نشده زاییده مادر

 .. بگیره

 

 سرت از اینارو بهادر نیستم تو حق من -

 واقعا اگه.. توام ناموس من بیرون، بنداز

 ... من باش نداشته نظر ناموست به داری شرف

 که کشید دستمو محکم آن یک حالت همون تو

 چپش دست تو دستم مچ بغلش، وت شدم پرت
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 عقب به کردم سعی راستم دست با و بود

 تکون هم میلی یک حتی اما بدم هولش

 دستش دستاموتو جفت راستش دست با نخورد،

 منو و گذاشت کمرم پشت دستشو اون و گرفت

 حد دراین هیچوقت چسبوند تنش به بیشتر

 تنم..  ترها قبل حتی نشدم نزدیک بهش

 بودکه سینش رو دستام و تنش به چسبیده

 مورمورم.  میزد محکم و شتاب با قلبش

 این تو تنشو داغیه دارم اینکه از میشد

..  میکنم حس خودم تن   بستن یخ و سرما

 فقط...نشد بکشم عقب خودمو کردم سعی هرچی

 جسم با من وتن میشد تنگتر حصار این

 .. میشد مماس بیشتر بهادر

 

 تقالم از خستگی و ضعف با چکید، اشکام

 بزار راحتم..  کنار برو بهادر:  نالیدم

 ببینه وضع این تو مارو کسی اگه نامسلمون

  .. میشه خراب سرمن رو همش

 

 قلبشو تپش صدای ، گذاشت روسینش سرمو

..  سیس: گفت زنان نفس و آروم میشنیدم،

 انداختی من جون به دردی چه نمیفهمی تو

 بی ب،المص..  نمیکنه درمونش طبیبی هیچ که

 منو تو پوشالی مغز فکر، بی االغ مروت،
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 هیچکس چندروز این تو میندازی پا از داری

 منو داری..  نکرده خورد کمرمو تو اندازه

 یه بخدا ریحان نکن دیوونم..  میکشی

 غرق توش رعنا اول که میکنم بپا طوفانی

   .. منوتو بعدم بشه

 

 .. داری زن تو:  گفتم گریه با

 

 بگیرم آرامشمو زارب خفه..  سیس-

 

 من با نمیخوام.. نمیخوام:  گفتم گریه با

 گناهی تو نمیفهمی چرا لعنتی بگیری آرامش

 .. بدم دست از تو با آخرتمو نمیخوام من

 

 داره که قلبت: زدوگفت ای بوسه و روموهام

 .. میگه ای دیگه چیز

 

 نمیخوام من نبوس، منو نده عذابم بهادر -

 .. بزنی دست من به
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 برقی ، داشتن برق چشماش کشید، عقب موسر

 فقط چیشد نفهمیدم ، میترسوندن منو که

 چون شدم الل و کردم هنگ ، شدم قفل میدونم

 انقد بهادراسیرشد، لب حصار تو لبم تمام

 کردم حس که میبوسید لبامو محکم و حریص

 اسیر دستام.. میشه جدا لثم از االن لبم

 حرفی ای کنم تقال نمیتونستم.. بود دستش

 بیشتر میکشیدم عقبتر سرمو چی هر.. بزنم

 شیرین انقدر بوسش گناه میشد، خم روم

 تو حتما نبود منطقم و عقل اگه که بود،

 میشدم غرق لذت اون

 

 [۲۳:۴۰ ۰۲.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 میزدو سوت وجدانم اما میکردم وهمراهیش

 نفسم میداد، نشینی اخطارعقب بزرگ زنگ با

 ولی میکشیدم نفس بسختی د،بو شده سنگین

 لبم پشت رو حرارت پر و داغ بهادر نفسای

 مقابل در ضعفم بخاطر اشکام میخوردن،

 بهادر اما چکیدن هام گونه رو قلبم

..  افتاد لبام جون به تر حریص و پراحساس

 انگار که بود گرفته چنگش تو منو طوری

 داره و فشارداده گلوم رو تیزشو دندونای

  .. میمکه خونمو
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 که ای خفه صدای با و ترشد شدید بغضم

 بهادر..  زدم گریه زیر بودن درگیر لبام

 تو بزرگ هیجان و غم یه.. کشید عقب سرشو

 انقدر: گفت شده بم صدای با  بود، چهرش

  ؟ میکنی بغض میبوسمت که میاد بدت ازم

 

 نداری حق تو کردی، چرااینکارو: دادزدم

  ؟ کنی شکنی حرمت نیست تو مال که چیزی به

 

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۴۰ ۰۲.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 31_پارت#

 

:  زدوگفت خودش سر تو کردومحکم ول منو

 پدرمنو..  کن بس..  کن بس ریحانه

 کی مال میخوای..  حرفات بااین درآوردی

 من..  نمیکنی درک منو چرا نفهم.. باشی

 امنمیخو رعنارو(  زد داد) کردم اشتباه

 .. من به چسبیده زالو یه مثل که اونه.. 
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 چقدر هر تو بهادر ست بسته بزنی هردری به-

 زنته رعنا میگم بازم کنی، پاره حنجرتو

 پرویزم حاج دختر من..  منه خواهر اون

 با بخوام که نشدم حیا بی و شرف بی اونقد

  .. بریزم هم رو خواهرمی شوهر که تو

 

 فکر دارم هک حاال اصال:  گفتم حرص با

 نیست بدی ی گزینه مهردادم میبینم میکنم

 مهمتر همه از ، خوشتیپ..  خوشکل.. 

  ... هست دکترم

 

 حسین امام به:  بردوگفت باال دستشو

 .. ریحان میزنمت

 

 بندازی، من به که نمونده دردی که تو بزن -

 که زخمایی بااون ، شاهکارات همه رو اینم

 شده کلفت تمپوس حسابی زدین ورعنابهم تو

 منو نمیدم اجازه بهادر ولی..  ولی.. 

 ریحانه ریحانم، من.. کنی خودت ی بازیچه

 غلطه،چی چی میگیره تصمیم خودش که ای

 اگه..  ای احددیگه هیچ یا تو نه..  درست
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 باشم ای دیگه مرد هر یا مهرداد با بخوام

 ... ربطی تو به

 

 زدن،صدای جرقه چشمام پرید، سرم از برق

 مثل که پیچید توفضا بلند انقدر شسیلی

 به ناباور زد، چنگ دلم به غمگینی صوت

 ریزش سرعت با اشکام و کردم نگاه بهادر

 .. کردن

 

 ازجا باهم وجسمم روح زد،که ای نعره

 االن گفتم بلندبودکه چنان پرید،صداش

 من حریم تو: میشه منفجر خشم از صورتش

 گوه تو..  ریحان حالل   خونت که نپر هرز

 به حتی یا باشی باکسی من جز به میخوری

 .. نمیزارم ت ،زنده کنی فکر کسی

 

 بهادر -

 

 وارو تشویش خلوت این که بود رعنا صدای

 با که کردم نگاه رعنا به برگشتم زد، بعم

 گریه و باحرص میکرد، نگاه بهادر به اخم

 بزرگ سد   یه تو منو بین: گفتم بهادر روبه

 وببینش کن باز چشماتو خوب ، بهادر هست
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 به دستمو باشیم باهم منوتونمیتونیم..

 مدرک سندو: گفتم زدمو اشاره رعنا طرف

  ؟ میخوای ازاین باالتر

 

  کن تمومش ریحان:  گفت آروم

 

 بزار..  نباش من دور دیگه بهادر نه -

 زندگیم به و کنم احیا کم کم زخمامو

 . بشین دور ازمن جفتتون..برگردم

 

: زد داد بلند هک برداشتم قدمامو

 نمیدم الکی شعار..  نمیزنم حرف ریحان،من

 بشه نزدیک تو به کنه جرات که اونی سر..

 میکنم داغت..  میزارم روسینتون باتورو

 قلم بری میزارم،کج پاسبون برات..  ریحان

 گوشای اون..  نمیزارم..میشکنم پاتو

 کسی دست تو ،نمیزارم کن باز مخملیتو

 بغل تو از شده ، یبش کسی مال یا بیفتی

 بترس من از ، بیرون میکشونمت شوهرتم

 میشم زندگیت شیطان من.. نرو خطا ریحان

  ؟ فهمیدی.. 
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 پوزخندی توصورتش ایستادم؛ رعنا کنار

  میبارید، اشک صد چشمش هر از زدم،

 

 دور منو خاطرش به که شوهریه همون این -

 پازدی پشت من فروختی،به باورهاتو ، زدی

 هم دشمنم از حتی که شدی کسی به تبدیل ؛

 مدنیت تموم تو رعنا نداشتم، رو توقع این

 این ، کردی خراب خودت به نسبت منو

 ؟ داشت ارزششو ببین کن نگاه خوب زندگیته

 قلبش تو اما باشی زنش اینکه قیمت به

 من از اون ؟بااینکه باشی نداشته جایی

 ولی( زدم سینش رو انگشت با) نمیشه بریده

 ، پاکه ذاتم من رعنا، تونیست جنس من جنس

 خودمه مال که چیزی با رو نجس و حروم فرق

 اگه حتی میکنم پرهیز ازش میدم، تشخیص

 یار من با این( زدم روقلبم مشت با)

  .. نباشه

 دورش ازم..  میارم کم بهادر ازدست دارم

  .. نداده دستمون کار جنونش تا کن

 

 نادمش چشمای با میکرد، گریه بلند رعنا

 ..نمی من ریحان منوببخش: گفت آروم
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 ولی منی خون ،از منی خواهر تو..  سیس -

 هیچوقت دلم اما بشم خوب باهات اگه حتی

 .. رعنا نمیبخشمت..  نمیشه صاف

 

 دلم بلندترشد، گریش صدای گذشتم کنارش از

 سوخت تامون سه هر واسه دلم..  سوخت براش

 و زیممیسو داریم فروزان آتیش یه تو.. 

  .. نداریم فراری راه

 

 

&&&&&&&&& 
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 درحال اینا وخاله مامان که شدم واردخونه

 متعجب دیدنم مهردادبا غذابودن، میز چیدن

: زدوگفت سوت اومد، بطرفم بلندشدو جا از

 اومده دلش جوری خورد،چه ُمچ ش دختر شدی چی
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 کنه خالی صورتت رو کثیفشو دستای اون ضرب

  ؟

 

 سرمو بزاره روصورتم آوردکه جلو دستشو

 من اینکه مثل:گفت عصبی که کشیدم، عقب

 .. دکترم

 

 .. نیستم مریض منم-

 

 شده قرمز خیلی صورتت-

 

  نیست مهم-

 

 ؟ شده دعوات بابهادر -

 

 گزیدو لب خنده با که کردم نگاش حرص با

 خنده قیافت چون کنن اونجوری چشاتو: گفت

  .. دارمیشه
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 تو خندیدن واسه مفرحی چیز یه حداقل خوبه-

   . شده

 

 بحث چی سر اصال ؟ داشت طلب باباشو ارث-

  ؟ کردین

 

 به همچینم شما میکنم فکر: گفتم حرص با

  ؟ ندارین خاصی ی عالقه رشتتون

 

 االن و تو صورت به ربطی چه این: گفت گیج

  داره؟

 

 میرفتین طبابت جایب نبود بهتر -

 بیشتر روحیاتت با این آخه.. خبرنگاری

 کنجکاویتو حس حداقل..  داره سازگاری

 .. میکنه ارضا کامال

 

 خودت َمچَل تومنو دختر: زدوگفت بلندقهقه

  !؟ آره کردی
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 نمک پرو بچه: وگفت گذاشت کمرم پشت دستشو

 صورتت حال به فکری یه بریم بیا نریز،

  .. ندیده کسی کنیم،تا

**** 

 با چندقاشق یه تونستم زور به شام موقع 

 وبهادرهم رعنا حال البته بدم، قورت بغض

 از وسطاش که بهادر مساعدنبود، چندان

 سردردشدید خودش ی گفته ،به بلندشد سرمیز

 وسط این..  بخوره شام نمیتونه که داره

 هر از که شری مهرداد با بودم مونده من

 خوب ظاهر به تا میزد من به تیکه یه حرفش

 نخ به توجه بی من اما..  کنه چرخ مخمو

 بخاطر که بود بهادری پیش هواسم داداناش

 کشیده، دراز کاناپه رو سالن ته سردرش

 فقط وروزش حال این دیدن دردمیکرد، قلبم

 این تو بودن میکردواز ترم درمونده

 دست بهم وجدان مهردادعذاب وکنار مهمونی

 که کنم تلقین دمخو به هرچقدر میدادمن

 امپراطوریه تنها اما نمیخوام رو بهادر

  .. میکنه فرمانروایی قلبم تو که

 

 مهرداد متکالی و شوخیا با مهمونی باالخره

 رسید؛ پایان به زنانه وغیبتای وصحبتها
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: کنارکشیدوگفت مهردادمنو خداحافظی، موقع

  ؟ باشم داشته شمارتو میشه ریحانه

 

 ،شاید نداشتم جوابی میکردم نگاش فقط گنگ

 ، شدم زده شوک یکم پیشنهاد این بخاطر هم

 تو دست عصبی که کردم نگاه بهادر به

 خونش غرق چشمای وبا میکشید موهاش

 التماس چشماش با میکرد، منونگاه

 تواون من اما ، ردبدم جواب میکردبهش

 بااین رسیداونم ذهنم به چیز یه فقط لحظه

 وای برونم خودم از رو بهادر میتونم کار

 نمیکردم رو احمقانه فکر این هیچوقت کاش

 برافروخته من به نسبت بهادر خشم آتش چون

 .. میشد تر

 

 لبخند با که دادم مهرداد به شمارمو

 ..کرد نگاه بهادر به پیروزی

 

 برم عمورضا ماشین تو برگشتن،خواستم موقع

 بابام ماشین تو بری: شدوگفت نزدیکم ،که

 اینهمه.. سوارشو بیا یاال میشکنم پاتو

  ؟ نه نداشت اثر تو رو آخرم زدم حرف
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 سرش یه بازی این: کردوگفت نگاه چشمام به

 من ریحانه ولی..  باخت سرش یه داره برد

 فقط که کردی بپا آتیشی.. نمیشم بازنده

 که همونطوری کنی خاموشش میتونی خودت

 میکنم کاری..  گرفت گر تا کردی فوت انقد

 شدی روز چند تواین بشی من مال خفت با که

 تالفیشونو من ولی واستخونم گوشت سر   َاّره

  .. درمیارم سرت

 

 نیشخندی بود،چون نشسته چشمام تو ترس"

 واقبالمو بخت زندگیو این شوره زد،مرده

 گذشت کنارم ار.. این دست افتاده که ببرن

 فرمون پشت و بازکرد درماشینو حرص وبا

 نباید اما دمترسی خیلی حرفاش از نشست،

 سفت ی ریحانه هنوز من میباختم رنگ

 " نمیره زور حرف زیر که ومحکمیم

  

 ماشین سمت به ، نشدم ماشینش سوار

 ورعنا مامانم سوارشون بعداز که عمورفتم

 رد عمو ماشین کنار از سرعت با توماشینش

 .. رفت شدو

 

&&&&&&&&& 
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 پیاده ماشینا از همه ساختمون پارکینگ تو

  .. شدیم

 ماشین تو هنوز که افتاد بهادر به نگام

 چشماش هدف منو غلیظی اخم با و بود نشسته

 ..بود داده قرار

 ازاین..  نگاه ازاین میشد خالی دلم ته

  ..مرد این از و چشمها

 مبهم ی عالقه یه هم دارم شدید ترس یه هم

 .. خورده یچپ درهم و

 

 کنار که میفته رعنا به نگام لحظه همون

 کاش ای میگم تودلم ایستاد، وخاله مامان

 و نمیگرفتی و اشتباه تصمیم این رعنا

 ؛ نمیکردی سردرگم زندگیمونو
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 با و کردم خداحافظی خاله و رضا عمو از

 که میترسم ، سرسری خداحافظی یه هم رعنا

 شدو یادهپ ماشین از ، کنم نگاه بهادر به

  ایستاد، رضا عمو کنار

  ؟ بهادر شد بهتر سردردت: عمورضا

 

  نه -

 

 بهش قرص یه باال رفتین بابا رعنا: عمورضا

 این به سردرداش..  کنه استراحت بده

  .. نمیشن خوب سادگیا

 

 گاو گل براش االن..  جون بابا چشم: رعنا

  . بخوره میکنم دم زبون

 

 نیشخند که دمشنی رو بهادر دار پوزخندصدا

  .. بود پوزخندش جوابگوی منم تلخ

 

 رفتم، ها پله طرف به بخیر شب یه با

 بودن زدن حرف مشغول هنوز خاله مامانمو

 حتی که داشتن ناتمومی حرف چه نمیدونم
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 مهمانی تمام..  نبودن بردار دست االنم

  .. ندارن تمومی قصد ،بازم زدن حرف

 

 ؟! ریحان -

 

 نگاه رعنا به شتم،برگ بودم ها پله رو

 صدا منو که داشته مهمی حرف چه که کردم

 انداخت پایین سرشو خجالت با زده،

 یک کردم که کاری بخاطر من:وگفت

 حتی نمیتونم کن باور.. شدم عمرشرمندت

 من برای توهمیشه..  کنم نگاه توصورتت

  .. بهادر ولی هستی و بودی عزیز

 

 ؟؟ چی بهادر ولی: پرسیدم که کرد مکث کمی

 

 منم:وگفت انداخت پایین بیشتر سرشو

 ..نمیتو..  داشتم دوست بهادرو

 

 باشه مبارکت خب: گفتم کردمو قطع حرفشو

 !کنارته هرروزم..  داریش االن که تو
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 اون: کردوگفت نگاه چشمام به ترس یه با

 .. توعه دنبال چ ش ش هنوز

 

 ؛اصال شدگفتی خوب چه: وگفتم زدم پوزخندی

 چشمم هنوز منم فاقاات!! نمیدونستم

 یه توچشماش و باخت رنگ که دیدم)دنبالشه

 باهاش دارم میبینی اگه( نشست بزرگ ترس

 خودمه وجدان بخاطر رفتارمیکنم سرد

 هنوزم بهادر بگم دروغ چرا ولی.. رعنا

  .. داره رو قبلی جایگاه همون توقلبم

 

 دورکن ازخودت اونو: گفت صداش لرزش با

  شوهرمنه اون..  ریحان

 

 باید آدم چقد کردم، نگاه بهش باغرور

 حقشو که کسی توصورت بیاد که باشه سنگدل

 باهمون.. بزنه حرف اینجوری دزدیده ازش

 .. نگاه ، نگاه،نگاه.. کردم نگاش فقط غرور

 

 ها پله از تفاوتی بی با هم بعد و

 حرفش، از بود کرده داغ سرم..  باالرفتم

 حرفش ینا با نفهمه وقتی رحمانست بی چقدر

 های تیکه میاد،اون درونت سر بالیی چه



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

194 
 

 دارم خودم فقط نمیبینه قلبمو ی شکسته

 هر..  میکنم نرم پنجه و دست باشون هرروز

 شدو قلبم شکستن باعث که رعنایی از چند

 حرفایی همچین کرده،یه جهنم برام زندگیمو

  .. انتظارنیست از دور
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 یه با ،لباسامو تواتاقم رفتم راست یه

 تو رفتم کردم، عوض مشکی شلوارک تاپ

 تازه مامانم دیدم بزنم مسواک تا سرویس

  .. خونه اومده

 

 تمومی که دارین مهمی حرفای چه مامان-

  ؟ نداره

  ؟ دید منو ریش   سرو این باز وا -
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 خوبه..  بسته نه وا: گفتم باخنده

  میگفتین؟ چی حاال..  نداری ریشم خداروشکر

 

: بازکردوگفت مانتوشو های دکمه مامان

 !؟ کیه فضولمون ببینیم خواستیم فقط هیچی

 

 دارین خاصی حرف کردن غیبت جز شما مگه-

 که کردین مهر فامیلو زنای همه بزنین؟

 فالنی داره،دختر چی ،اون خریده چی این

 یکی اون گرفته قطال پسرش ست،اون ترشیده

 مال یکی ،اون گرفته زن سرش رفته شوهرش

 هم حاال.. و.. و..و کشیده باال شوهرشو

 قرار عنایت مورد خانمو سودابه حتما

  .. دادین

 

 غیبت بحث اتفاقا نه: گفت باخنده مامان

 ..بود خودم دختر سر   امشب

 

  ؟ دخترت کدوم: گفتم کردمو ریز چشمامو

 

 خونم تو دارم ترشیده دختر تا چند من مگه-

 ؟!
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 !!مامااان -

 

 زجر منو تو اینهمه: خندیدوگفت مامان

  .. منه نوبت هم میدی،حاال

 

 اون شور مرده: گفت که کردم نگاش مظلوم

 نشون مظلوم خودتو الکی که ببرن چشاتو

 خط خوش مار چه تو میدونم من حاال ندی

   ؟ هستی وخالی

 

 .. گون اصال بخدا میدی حرص مامان آخ -

 

 غلط: گفت برم سرویس طرف به خواستم تا

 گرفته لقمه رو تو خانم سودابه این نکنم

 .. مهرداد واسه

 

 امکان این شدم،نه میخ جام سر لحظه یه

 وجور جمع خودمو نتونستم هنوز من.. نداره

 کس به بهادر بجز میتونم مگه اصال ، کنم

 که مهرداد کی اونم ، کنم فکر ای دیگه

 رسیده حاال کرده تست دنیارو کلبهادر بقول
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 الکی دادناش نخ امشب خط هفت ، من به

 زدن؟ حرفایی چه میدونه نبود،خدا

 ؟ گفته چیزی مگه: گفتم آروم 

 

 میرفت اتاقش طرف به حالیکه در مامان

 هایی اشاره یه که خودش سودابه: گفت

 ی مزه که برده بو بیشتر مهین ولی میکرد

  .. چیه حرفش

 

 ، میکنه گنده چیو همه داره تعاد خاله -

  ؟ نداشته منظوری خدا بنده شاید حاال

 

 باال ای شونه نمیدونم معنای به مامان

 اما میزدم مسواک ، رفت اتاقش به دادو

 که زندگی بزنن گندت بود، سردرگم افکارم

 یه میپری شاخه اون به شاخه این از همش

 شوک فقط ، نباشه ما واسه دلخوشی یه روز

 وکجای خط هفت موذمار   مهرداد این ، بده

 چیزایی یه بهادر بیچاره..  بزارم دلم

 جر خودشو حنجره و یقه امشب که میدونست

 گرفته زن رفته خودش بده جر خب.. داد

 معشوقه بشم وسط این باید من کنارشه زنشم

 به تونستم شاید اصال..  آقا حالیه عشقو ی
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 جدا خودم از و بهادر مهرداد ی وسیله

 که بشی مهرداد زن میخوای اونوقت!!  مکن

 اگه ؟ توعه نوبت حاال چشیده مزه هزار

 بشم زنش حتی من نکنه دل من از بهادر

 حرفاشو امشب که اون نمیشه، بیخیالم بازم

 میکشمت شوهرتم بغل تو از که" زد قطعی

 نه ، کن جمع خودتو ریحان اوووه"  بیرون

 شعر خودت واسه چی بار به نه داره به

 !؟ یبافیم
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 به و زدم مسواک ورهم درهم افکار بااین

 ورو کردم وخاموش ،چراغ برگشتم اتاقم

 کردمو روشن وآباژورو کنارزدم رو تختی

 تراس تو برم میخواست دلم کشیدم، دراز

 ونا و بهادر امشب حرفای یادآوری با ولی
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 وبیخیال زدم زد،پوزخندی گوشم تو که سیلی

  .. شدم

 

 پاتختی رو اومد، گوشیم پیام زنگ صدای

 پیامو و وبرداشتم بود،گوشی کنارم

 اگه"  بود،نوشته بهادر ازطرف بازکردم

 "دارم کارت بیرون خوابیده،بیا خاله

 

 ونمیتونه تابمه بی اینجوری ازاینکه

 رفت شمال دلم ته کنه بیرون فکرمنوازسرش

 افکارم ی همه دوباره رعنا وجود با اما

 .. کردن سیر ناامیدی و منفی موج رو

 

"  بخوابم میخوام داری چیکارم"نوشتم براش

 فرستاد نکشید طولی که سندزدم پیامو

  " میگم بیا ایشاال،پاشو بری مرگ خواب"

 

 ودادوبیداد حرف همه بخدا،این چقدپرویی

 گفتی چیهر انتظارداری اونوقت کردی بهم

  .. چشم بگم منم
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 حوصله من" ،نوشتم کنم ترش جری میخواستم

 ،مزاحم ندارم تکراریتو حرفای شنیدن ی

 مرگ خواب تو دعای به شاید نشو هم خوابم

  " شه خنک دلت برم

 بهت نیا،دستم باشه"نوشت؛ برام بالفاصله

  " بیفتی خوردن گوه به میکنم کاری برسه

 

 دستت اگه" وشتمون زدم پوزخندو شکلک براش

  " بکن خواستی کاری هر رسید

 

  " خواستی خودت باشه"زد اونم

 

 پاتختی ،رو رو گوشی خبیثی لبخند با

 چیزی به کردن فکر بدون کردم وسعی گذاشتم

 رو بدجوری بهادر آخر پیام اما..  بخوابم

 تهدید..  زوربگه بلده فقط بود، اعصابم

 دبای..  داره من از انتظاری چه..  کنه

 باهاش نمیتونم من بفهمه که چیکارکنم

 خب میخواد؟ من از چی اصال..  بدم ادامه

 تا داره ذهنش تو پلید نقشه کلی معلومه

 همه زندگیمو که ، کنه یکسان خاک با منو

 گفته همیشه که خودش..  بگیره ازم چیزمو
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 خودش بجز نمیزاره میدونه خودش مال منو

  اووووف.. بخوره بم کسی دست

 

..  رفتم خواب به ک ی نمیدونم فکرا ینباا

 پاهام و شکم رو چیزی سنگینیه حس با اما

 ، بیدارشدم خواب از شدن فشرده حس و

 افتاده روم کیلویی 200 وزنه یه انگار

 که ،کمی بودم وبیداری توخواب بود،هنوز

 یه پاهای تو قفل پاهام دیدم شدم هوشیار

 ویه گرفته توبغلش  منومحکم پشت مرد ،از

 از بود، شکمم رو دستش واون سرم زیر دستش

 از شدم که هوشیارتر بودم فوت به رو ترس

 فهمیدم مخصوصش ادکلن سیگارو بوی مخلوط

  .. بهادر  

 

 به داغش نفسای بود، زده بودم،خشکم توشوک

 برام باورش..میخورد گوشم و گردنم پشت

..  من اتاق تو اومده جوری چه بود سخت

 چه با ، بهادر کار از بودم منگ و گیج

  .. اومده تختم تو جراتی

 

 روشکمم از دستشو و دادم تکون خودمو کمی

 بهادر اما خوابه کردم فکر ، برداشتم
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 بوسیدوزمزمه گردنمو پشت پوزیشنش باهمون

 .. بخواب وراحت باش خوبی دختر: وارگفت

 

 بیام در بغلش تو از که کشیدم جلو خودمو

 اینجا تو :گفتم که گرفتم تر محکم ولی

 تواتاق اومدی جراتی چه به ؟ میکنی چیکار

  ؟ من

 

    بخواب بگیر..  هیس -

 

 تخت تو بیای گفت کی: کردم بلندتر صدامو

  ؟ من

 

 دهنمو جلوی دستش کف با و شد خیز نیم

 ؟ چی یعنی میدونی خفه عزیزم: وگفت گرفت

 یعنی..  ببر صداتو یعنی..  الل یعنی

 شو خفه لطفا پس..  بزنی حرف نمیخواد

 بیاد در صدات برداشتم دستمو..  باشه؟

  .. میکنم ن صف ت

 

 تا ، کردم نگاه جدیش چشمای تو ترس با

 میری االن همین:  گفتم برداشت دستشو
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 بیدار مامانمو میزنم جیغ وگرنه بیرون

 ..  کنم

 

:  وگفت گذاشت بالشم رو سرشو ریلکس خیلی

 وضع این تو مارو بیاد هم خاله بزن جیع

 ها سلیطه شما دست از خدا بنده ، ببینه

 حاال.. خدابیامرز پرویز حاج بشه عاقبتش

 .. بزن جیغ بدی سکتش میخواد دلت

 

 ؟ میکنی سواستفاده من موقعیت از داری تو -

 بر ت هوا مردنیست خونه این تو اینکه از

  ؟ داشته

 

 خودمو که کشید بغلش تو محکم منو دوباره

 تاثیر بی رکاتمح چند هر کشیدم جلو به

 میشدم فشرده و له داشتم بغلش تو چون بود

 لطفا ریحان:  گفت عصبی تن با ولی آروم ،

 ی اندازه به امشب من.   نکن خراب شبمو

 از آرامش بااین بزار حداقل پرم ازت کافی

 بیارم سرت بالیی چه میخواستم بیفته سرم

 کارای اینکه قبل بخواب بگیرو خون خفه.. 

  .. منکرد بدتری
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 من جای به که نیست موقعیت این تو کس هیچ"

 اون ی همه ، کست چیزت،همه همه..  باشه

 باشه کنارت ، شده مالک قلبتو که چیزی

 متعلق میدونی که چیزی و شرایط بخاطر اما

 رو احساس این باشی مجبور نیست تو به

 دریغ خودت از هارو لحظه واین کنی سرکوب

  " کنی

 

 عذابم تو: چکیدوگفتم ،اشکم گرفت بغضم

 ... باشی نزدیکم نمیخوام میدی
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 ،شدی نفهم احمق   کردی سرویس منو دهن تو -

 تو میگم هرچی که عیار تمام به خر یه

 دارم کارت بیرون بیا میگم..  نمیره گوش ت

 فحر کردی فکر عاقبتش، اینم میکنی لج

 این حوصله االن..  دارم شوخی باهات میزنم

 .. فعال بتمرگ بگیر ندارم حرفارو
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:  گفتم گریه با کردکه فرد گردنم تو سرشو

 بازی من با..  بهادر توروخدا بیرون برو

  .. نامرد نکن

 

 گرفتو تودستش شدوبازومو خیز نیم عصبی

 بزنم نزن مفت زر ها؟ ای بازی چه:  گفت

 حرف بازی کدوم از...  کنم وری یه فکتو

 کنی روانی میخوادمنو دلت چرا تو ؟ میزنی

 چی هر که گرفته ک رم ت یا مریضی مگه ؟

 و درمیاری ُدم بدتر تو میدم بهت آوانس

  ؟ میشی پرو

 

 باز یقه تیشرت یه بودبا پاش شلوارک یه

 میکرد نگاه صورتم به که همونطور گرد؛

  .. اتاقم تو اومدی جوری چه:  گفتم آروم

 

 لبخند یه شد،با کشیده لبم طرف به نگاش

 با داره خونه این از دختر یه: گفت خبیث

 کلیدش دسته رفتن ک ش..  میکنه زندگی من

 ودوباره زد چشمکی..  نیست سختی کار

  .. کشید دراز کنارم
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 .. بهادر -

 

 بکنی نمیتونی کاری هیچ من درمقابل تو -

 دیب ت ز چی هر بری هرجا ببین..  ریحان

 من ،پیش اینجاست جات آخرش بگی ور ،شرو

 .. من بغل   تو..

 

 نوازش ودستشو گرفت توبغلش منو محکمتر 

 ها زده جن مثل کشید، پام رون رو وار

  .. بیرون برو پاشو بهادر: گفتم پریدمو

 

 کارتو امشب من..  نچ: وگفت خندید

 .. جونم ریحان بشی ادب باید میسازم؛

 

 اووف: گفت درارش حرص لبخند باهمون بعد

  ..میخواد دلم داره هم بدنی چه المصب

 

 دهنم رو دستشو سریع بزنم جیغ خواستم تا

  ..  زد خیمه روم و گذاشت
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 36_پارت#

 

 رو دستش بودو زده خیمه روم که همونطور

 مو مالوند، تنم به تنشو آروم بود، دهنم

 جلو بخاطر اما زدم جیغ شد، راست تنم به

 باال اووووم شبیه صدایی دهنم گرفتن

 میبینه کمدی فیلم یه داره میومد،انگار

 رو دستام هردو با میخنده، بهم همش که

 اما بره کنار روم از که زدم سینش تخت

 تر حرصی منو شدو تر پهن لبخندش فقط

 ..میکرد

 

 مزمهز گوشم وکنار آورد پایین سرشو

 گوشم به نفسش بازدم و زد،دم وارحرف

 گربه کوچولو، ریحانه: گفت که میخورد،

 من مقابل در چقدر توهر ببین من، وحشی  

 من باشی، جلودارم نمیتونی بازم کنی تقال

 تو ترس)بدم، انجام میتونم بخوام کاری هر

 بدم هولش بیشتر کردم سعی( زد چمبره دلم
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 تکون تیح بودکه سنگین وزنش انقدر اما

  ..نخورد هم کوچیکی

 

 گوشمو ی والله زد کوتاهی ی خنده

 وضعیت این از که نکن تظاهر: بوسیدوگفت

 از تو نمیکنم، باور اصال چون اومده بدت

 الکی و میکنی وانمود داری فقط بدتری من

  .. میزنی َپسَم

 

 در جیغم صدای دوباره که بوسید گردنمو

  اووووم....  اووووم..  اومد

 

 کردبا نگاه توصورتم و داد فاصله شوسر

 ریحان درنیار بازی وحشی الکی:  لبخندگفت

 چه تا که کردم ثابت بهت االن تا کنم فکر

 صدا سرو بی پس ، باشم دیوونه میتونم حد

 صدات برداشتم دستمو..  بگیر وآروم باش

 .. نیاد در

 

 امابا..  برداشت دهنم رو از آروم دستشو

 شدم عصبی کرد، لمس لبمو شصتش انگشت

 ممکنه که ریسکه یه وضعیت این تو ،بودن

 یه اومدم ، بیاره در سرم بهادر بالیی هر
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 تو از صدام اینکه قبل ولی بگم بگم چیزی

 گذاشت دهنم رو دوباره دستشو دربیاد حلقم

 ریحان ؟ نمیفهمی باش ساکت میگم:  وگفت

 نکن کاری یه ندارم شوخی بخداباهات من

 سرت و میترسی ازش که بالیی امشب همین

!!  چشاشو نگاه: گفت خنده با.. کنم پیاده

 پس میترسی ازم انقد که تو کوچولو موش

  ؟ چیه مال بازیات وحشی این

 

 چشمامو تو ترس حتی که بهادر تو به لعنت "

 " َاه سنگینه و هرکول ،چقدم میخونی هم

 

 شیطنت با برانش و تیز نگاه همون با آروم

 تو میاد هم خاله کنی صداسرو تو اگه: گفت

 حالش اونوقت ، میبینه مارو وضعیت این

  ؟ ها بشه؛ طوریش نمیخوای توکه ، بدمیشه

 " میکنه ساکت رو بچه یه داره انگار"

 

 عنوان به مامانم از داره که موذمار چقد"

 خب ؛ میکنه استفاده من کردن خفه سالح

 اصال یا بشه طوریش مامانم نمیخوام معلومه

  "کردم نثارش فحش کلی تودلم ، بینهب مارو
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 که ، دادم تکون طرفین به سرمو جوابش در

 باش، خوبی دختر پس: وگفت بوسید شقیقمو

  .. بیا راه من دل با امشب ویه

 

 نگاه با داشت که بودم چشماش به خیره"

 نمیتونم میکرد، نگاه چشمام به نافذش

 ،گناهی حرامی،نامحرمی من به تو لعنتی،

 من کنار لحظه این تو میتونی جوری چه

 احساساتمو رفتارات و حرکات با و باشی

 میکنی بیخود خود از منو داری بدی، قلقلک

 در نتونم میترسم خودم از طوریکه ،

  " بیارم کم و بمونم مقابلت

 طور به چشمام تو چشمش چکید،مردمکای اشکم

 که میکردن التماس و میدادن مانور رقصان

 داره دلم نمیتونم ولی ، باشم دلش مطیع

 به بدم اجازه نمیتونم ، میاد در دهنم از

 اجبار و زور با چند هر ، بشه نزدیک حریم

 لحظه این تو نمیتونم من اما شده موفق

 میکنه معتاد بخودش منو اون ، باشم شریکش

 نگاه کسی به خودش بجز حتی نتونم که طوری

 باال ،سینش شدن کشدار بلندو نفساش ، کنم

 هم وشاید بود هیجان از میشد،شاید نپایی

 ،... از
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 عمق تا داشت که بود جادوگری نگاه نگاهش 

 اشکم دوباره میکرد، جادو س حر ش با وجودمو

 آروم و برداشت دهنم رو از دستشو ، چکید

 گریه ، میکنن دیوونه منو اشکات: زد لب

  .. ریحان نکن

 

 تو ، بهادر برو توروخدا: گفتم گریه با

  .. باشی کنارمن نباید

 

 چیزی نمیخوام.. سیس:  گفت صورتم به خیره

  بگیر آروم ، بشنوم

 

 عرصه و گذاشت لختم بازوهای دور دستاشو

 فرو گردنم تو سرشو کرد، تنگتر آغوششو

 درگیر منو لعنتی" ، کشید نفس وعمیق کرد

 نزدیک این درگیر منو ، نکن آغوش این

 رافسا داری کارات بااین نکن،چون بودن

 احساسم و روح با میگیری،و چنگت به دلمو

 ".. میشی َاجین

 

 گردنم تو سرشو شکل همون به دقیقه چند

 شد، آرومتر که هام گریه بود، برده فرو

 اجزای تک تک رو نگاش داد، فاصله سرشو
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 کرد مکث لبم رو اما ، بود گردش در صورتم

 ..آورد پایین سرشو آروم و
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 چپ طرف به سرمو شکارکنه لبمو اینکه قبل

 بهادر،تورو نمیخوام:گفتم پیچیدمو

 . نده زجرم خدابیشترازاین

  

 نگاه لبام به فقط تیزش نگاه با

 نمیخوام ریحان: گفت وار میکرد،زمزمه

  نکن اذیتم ،توهم کنم اذیتت

 

 داره خواهشش غرق چشمای با تاریکی این تو

 با صورتمو دوطرف درمیاره، پا از منو

 که بکشه خودش سمت به سرمو تا گرفت دستاش
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 و دادم هولش دستام با اما ببوستم راحتتر

 تورو دارم ببوسیم،من نمیخوام: گفتم

 زخمم رو نمک چرا لعنتی میکنم فراموش

  میپاشی؟

 

 باشه:گفت ساختگی اخم و تصنعی باعصبانیت

 .. خواستی خودت

 

 دستامو هردو کنم حالجی حرفشو اینکه قبل

 گذاشت، بود پهلوم طرف دو که زانوهاش زیر

 صدا سرو تا گذاشت دهنم رو دستشو یه و

 تا چشمام ترسیدم حرکتش این از..  نکنم

 بهادر به زده هول و گشادشدن حد اخرین

 رو از تاپمو حرکت یه تو ، کردم نگاه

 ، کممش حد تا فقط اما ، کشید باال شکمم

 کولی..  میارما درش:  گفت وار تهدید

  .. میبینی بدتر وگرنه کن جمع بازیاتو

 

 کمرمو کردم، تقال به شروع توانم تمام با

 بیفته روم از تا میدادم فاصله تخت از

 قدرتم بود فایده بی ، کردم کاری هر اما

 از..  بود ناچیز خیلی غول این درمقابل

 افتادم گریه به و شدم جون بی زیاد تقالی

 نگاه صورتم به بودو نشسته لگنم رو ،
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 روشکمم نگاش هم ثانیه یک میکرد،حتی

 التماسم و گریه اوج تو نیومد، پایین

 خارج گلوم از مانندی جیع اصوات

 به خیره فقط حرکتی بدون میشد،بهادر

 گریه از که مکث کمی از بعد بود، چشمام

 و آورد پایین سرشو آرومترشدم ها

 سخت من و بخودت انقد:  گفت نجواکنان

 بدترش من کنی کاری هر تو..  دختر نگیر

  .. شو رام پس..  میکنم

 

 رو از دستشو که دادم، تکون آروم سرمو

 اشکامو کرد، آزاد دستامو و برداشت دهنم

 کرد؛ پاک

 بیاد نیستی ببینه رعنا اگه:  گفتم که

  ؟ چی پایین

 

 تا دادم خواب قرص بهش:  لبخندگفت با

 .. میخوابه تخت ظهر رداف

 

 تو: گفتم هام گریه از ناشی هق هق با

  جنسی بد خیلی
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 ریسک نمیتونستم:  وگفت بوسید کوتاه لبمو

 به بزنه گند پایین بیاد موقع یه کنم

  .. دلخوشیم

 

 سخره به اعتقاداتمو میکنم خواهش بهادر -

  .. نگیر

 

 ، راضی من راضی تو:  گفت خندیدو

 .. ناراضی گوربابای

 

 وضع این تو مارو بیداربشه مامانم اگه-

 ... میدونی ببینه

 

 میاری الکی بهونه چقدر تو: گفت سریع

 .. سنگینه خوابش خاله نده بیخودی ،استرس

 

 تورو بهادر:  وگفتم گریه زیر زدم دوباره

 کم دیگه دارم بردار سرم از دست خدا

  .. میارم
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 ای:  کردوگفت پاک بوسیدواشکامو لپمو

 دلت با داری که میبینمت دارم من..  نمجو

 که خودت ولی.. بزنی کنار منو تا میجنگی

 اومدم..  بمونی درمقابلم نمیتونی میبینی

..  بگیرم آروم یکم تا بخوابم کنارت فقط

 جفتک و بازی کولی به زدیش تو اما

 هم حاال ، کشید اینجا به کار که انداختن

 یه ، میای ادا داری بازم ببوسمت میخوام

.. ریحانم بشی پشیمون خودت که نکن کاری

 .. نزن پس منو هیچوقت

 

 حریمم به اجازه بدون تو.. بهادر نمیتونم -

 چی هر میخوای بازورگویی حاالهم اومدی

  .. بدم انجام من گفتی

 

 ازت چیزی هنوز که من: خندیدوگفت کوتاه

 پیشنهاد مستقیم غیر داری نکنه.. نخواستم

 ؟ بگو ایمیخو اگه..  میدی

 

 .. کن تمومش خدا تورو -
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..  شدی حیایی بی دختر چه: زدوگفت چشمکی

 فعال نه ولی میدی؛ پیشنهادی چه من به

 .. روزخاص یه واسه میزارم اونو زوده

 

 نتیجه بی دیوونه بااین زدنم حرف انگار"

.. ایستادم حرکت بی و شدم سالح خال..  ست

 .. دید که بودنمو آرام

 صورتم طرف دو شیدودستاشوک پایین تاپمو

 جفت بعد و بوسید نرم پیشونیمو گذاشت،

 به سر گونمو،وآخر هم ،بعد خیسمو چشمای

 عکس منتظر انگار کرد مکث..  رسید لبم

 حرکتی نمیتونستم واقعا اما بود العملم

 میخواست که چیزی به عاقبت چون کنم

 آروم.. کرد نگاه چشمام به اول..  میرسید

 پا به ختم مجلس درونم اما بودم

 حرکتش اولش.. گذاشت لبم لبشورو..بود

 آروم کردو مکث حالت همون تو نداد،یکم

 میبلعیدم داغشو نفسای کرد،طوریکه زمزمه

 راه باهاش و کن گوش دلت حرف به امشب یه:

 .. نده نشون سنگ خودتو انقد..  بیا

 

..  پرَتن ش و عمیق..  خاص حس یه با بوسیدم

 تو..کرد خودش مغلوب منو که میبوسید طوری

 و هام گریه وجود با ها لحظه اون
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 با و شدم رام درونم وجدانیه اخطارهای

 دادم هاشو بوسه جواب تابتر بی هایی بوسه

..  

 کردو تنگتر حصارو کرد؛ حس که منو ی بوسه

 صالبت با.. شدیدتر هارو بوسه شدت

 هرچی از میکرد تهی منو فکر میبوسیدو

 افکارای این شاید .. بود منفی افکار

 تو اما میکشیدن رخ به واقعیتهارو منفی

 خواب یه شبیه برام درست که لحظه اون

 نمیخواست دلم..بود صبحگاهی َدم رویایی  

 دریغ خودم از آرامشو این افکار بااین

  .. کنم

 این اوج تو حتی که هام گریه از امان اما

  .. نبودن چشمام بردار دست هم لذت

 

 بازوهامو و میچسبوند تنش به محکمتر تنمو

 تواون.. میکرد لمس وار نوازش دستاش با

 تنمون حد   از بیش بودن   مماس و نزدیکی

 شد مورمورم..  کردم حس تنشو اجزای ،تمام

 به هیچوقت داد،من دست بم بدی خیلی ،حال

 حس محض بودم،به نشده نزدیک انقدر بهادر

 باهول و کشیدم کنار خودمو بدنش کردن

 .. روم از پایین برو بیشعور:  گفتم
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 [۲۲:۴۹ ۰۴.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 دریده و شیطون بهادر این معلومه خب

 شیطنت با چون.. میفهمه منظورمو

 من ؟ عزیزم میترسی حاال چرا:  خندیدوگفت

 مردی هر واسه این ؛ نکردم کاری که

 .. بشه اینجوری که طبیعیه

 

 میشه د شَمچ ن: گفتم ترس از ناشی استرسی با

 ! میکنی بد حالمو پایین برو بهادر،

 

 دندون به زیریشو ،لب خنده حالت باهمون

 واسه فقط سنسورام من عزیزم:  وگفت گرفت

 ... بعدشم..  فعالن تو

 

 خیلی: گفتم دادمو هولش بده ادامه نزاشتم

  .. بکش خجالت..  دیوونه کنار برو حیایی بی

 

 بلند مازرو و بوسید کوتاه ولبمو خندید

 کنارش از خواستم..  کشید دراز کنارم شدو

 ..داد جا آغوشش تو منو سریع که بلندبشم
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 ..نداشتیما شیطونی-

 

  ..خونت برو پاشو میکنی کفریم داری بهادر-

 

 انقد..  برام نکن زهرش..  ریحانه َاه-

  .. نکن وورجه َورجه

 

 برو پاشو رسیدی خواستی که چیزی به بهادر -

 .. دیگه

 

 بود گرمیش دست فعال این کو؟ رسیدم؟ چی به -

.  
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:  وگفت خندید که زدم شکمش تو آرنج با

 گرفت گاز آروم لپمو.. شد وحشی باز بیا

  ؛ آخه ای وحشی انقد چرا تو: وگفت

 

 شجا اگه میگیری گاز چرا بیشرف بهادر آی -

 مامانم به فردا بخورم گوهی چه من بمونه

 تو اومده اجازه بدون دامادت شازده بگم

 آثار بعدم کرده، مالی دست خوب منو اتاقم

  ؟ تاببینی گذاشته برات جرم

 

 با دیدم کردم نگاش نگفت، هیچی کرد، سکوت

 دادمو تکون سرمو..  میکنه نگام بدی اخم

  ؟ میگم دروغ ؟ هوم:  گفتم

 

 از..  نکن خطاب لقب این با نوم: زد لب

 رعنام شوهر ازاینکه..  متنفرم لقب این

  . ریحان داره غصه خیلی دلم

 

 طاق..  گذاشت شکمم رو دستشو و کشید آهی

 منو پهلوم به فشار یه با که ، بودم باز

 نزدیکتر آغوشش به پیچیدو خودش جهت به

 شاید بودم آروم منم ها لحظه اون کرد،تو

 ،صورتم بودیم محتاج آرامش نای به جفتمون
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 داشت آرامش تنش بوی بود، گردنش گودیه تو

 آمیخته جونم تو که آرامشی ،

 این سکوت تا بگم چیزی نمیخواستم..میشد

 بود،رو کرده سکوت ،اونم بزنم بهم آرامشو

 ،با کشید عمیق دم یه و زد ای بوسه موهام

 نوازش بود،کمرمو کمرم رو که راستش دست

 از که چیزی درمقابل من ستهدر:گفت کردو

 تو نمیخوام اما..  مسئولم گرفتم رعنا

 دلم خاله بخاطر طرف یه از.. باشه زندگیم

 تورومیبینم طرفم ازیه بزنم، حرفی نمیاد

 عاقانه خودش میخوام..   میترکه قلبم

 من چون بیرون، بره اززندگیم ومنطقی

..  باشم داشته حسی بهش نمیتونم واقعا

 زندگی توخونم دوست یه مثل االنشم همین

  ... میخوابه تختم رو یا میکنه

 

 یه درگیر من اما میزد، حرف هنوز بهادر"

 بهادر تخت رو رعنا اینکه شدم جمله

 به کرده سعی هم االن تا حتما!!  میخوابه

 و ندیده رویی ازش اما بشه نزدیک بهادر

 ریحانه داری انتظاری چه..  مونده ناکام

 بغلشی تو االن که مرد   نای شرعیه زن اون

 چون میخوابه بهادر کنار تخت رو اون.. 

 اصال لعنتی لعنتی  ؟ چیکاَرشی ؛تو زنشه

 کنم دیلیت ذهنم از رو جمله این نمیتونم
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 تا داشت آشغال سطل یه زندگیم کاش اصال.. 

 و میزدم دیلیت رو بهادر با خاطراتم تمام

  .. باطله سطل   اون تو میفرستادم

 

  ؟ خوابیدی ریحان -

 

: کردموگفتم فرو گردنش تو بیشتر صورتمو -

 ؟ خوَنت بری نمیخوای

 

 ک رم فقط خوبه جام نه: خندیدوگفت

 از نمیاد دلم اما..  گرفتم سیگارکشیدن

  ..بخورم جُم پیشت

 

  ؟ فرارکنم میترسی-

 

 پاهاتو:  گفت وباخنده گرفت تر منومحکم

 ؟ بخوری تکون پیشم از اگه میشکنم

 

 چرا تو ؟ بهادر زورگویی انقد چرا تو -

 نیست قدیم مثل شرایطمون که نداری قبول



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

224 
 

 رو و توخونته االن زنتم ؟ داری زن ؛تو

 ! خوابیده تختت

 

 شدوسرمو خیز بود،نیم سرم زیر که دستش با

 که میزدم حدسشو:وگفت برداشت سینش رو از

 بین..  باشه جمله این بخاطر وَدَمقیت سکوت

 .. ریحان تنیس چیزی اون منو

 

 واقعیته بهادر: وگفتم بستم عاصی چشمامو

 ..  اون ولی ندارم رابطتون به کاری من.. 

 

 رو میتونم پرسید ازم..  احساسم بی بهش -

 نخوابی یا بخوابی گفتم منم بخوابم تختت

  .. نداره فرقی برام

 

 توهمون فرماشدو حکم بینمون سکوت کمی

 ، کردیم نگاه خیره بهم حالت

 

 بیدار نماز واسه مامانم االن برو شوپا -

  .. میشه
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: بوسیدوگفت کوتاه لبمو آوردو جلو سرشو

 بیدار اینکه قبل..میگه اذون دیگه دوساعت

 .. میرم بشه

 

 به ومنو گذاشت سینش رو سرمو دستش کف با

 گوشم تو انقد..  کرد دعوت آغوشش حصار

 که داد نوازش موهامو و کرد زمزمه

  .. رفتم ابخو به ک ی نفهمیدم

** 

 

.. بیدارشدم خواب از گوشیم زنگ صدای با

 انگار داشتن، سوزش بود،چشمام کوفته بدنم

 که داشتم سنگین خیلی کاریه فعالیت یه

 از گوشیو..  نبوده کافی برام دیشب خواب

 .. بهادر دیدم برداشتم پاتختی رو

  اه ؟ صبحی اول چ شه این:  زدم غر زیرلب 

 

 منو.. خورد تکون ومغزمت َبک ف َلش آن یک

..  بودیم کنارهم تخت این رو دیشب بهادر

 بغلش تو من.. ،بوسیدمش بوسید منو اون

 من کرد، لمس تنمو دستاش با ، خوابیدم

.. کردم لباسام به نگاهی..  شدم لمس

 شلوارک این با من توسرم خاک..هیییییی
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 بودم بغلش تو بنده دو تاپ این و کوتاه

 خاک زدم، پیشونیم تو محکم دست کف با.. 

 یادت چی همه دیدی بهادرو.. ریحان سرت تو

 خوردو زنگ دستم تو دوباره گوشی..  رفت

..  بدم جواب میکشیدم خجالت..  رفت ویبره

 شدم اسمش به خیره و زدم موهام به چنگی

  .. میشد روشن خاموش گوشی صفحه رو که

 

  .. زد زنگ دوباره اما شد قطع تماس
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 نباید من ، داشتم دیشبو وجدان عذاب

 نزدیک من به انقدر بهادر میدادم اجازه

 جوری چه بوددیدی من تقصیر بشه،مگه

 ؟ نزنم ودم باشم کردکنارش مجبورم
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 یه اون..  ریحان میخواستیش توخودتم

 بودی اون بغل تو دیشب تو..  مردمتاهله

 میکنم حس گردنم رو هنوز نفساشو گرمیه.. 

  ؟ چیکارکردم من.. 

 

 بیرون فکر منواز گوشیم زنگ صدای دوباره

  ..آورد

 .. وبرقرارکردم تماس مکث کمی از بعد

 

 نگرانم.. عزیزم میزنم زنگ دارم ساعته سه-

  .. گرفته دیشبم دعای نکنه گفتم کردی

 بیا.. اتبر موندم پارکینگ تو: خندیدوگفت

 .. دانشگاه برسونمت

 

 .. نمیرم امروز: گفتم آروم

 

  گرفته؟ چرا صدات-

 

 هم نخوابیدم،کلی درست دیشب تو لطف به-

 .. زدم شده خفه جیغ
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 بودم شاهد خودم من..نگو دروغ:گفت باخنده

 که بگو بدبختو منه..  خوابیدی چقدتوپ

 . نزاشتم روهم چشم

 

 که کسی اتاق تو بیای دزدکی مجبورنبودی-

 .. بخوابی تاصبح نتونی

 

.. تو اتاق..  نه کسی اوال: خندیدوگفت

 بعدشم..  مشترک اتاق یعنی توهم اتاق

( گفت شیطون..)بود ای دیگه چیز مسئله

 سوزان تب گرمو نفس.. باشه توبغلت یار ت

 .. دیشب کشیدم زجر کلی تو جون  .. 

 

  ؟ من تواتاق چرااومدی-

 

  ؟ دگذشتب بهت مگه..  خواست دلم-

 

 تواین..  بهادر اینکارومیکردی نباید-

 نزدیک من حریم به که  نداشتی رو اجازه

 .. بشی
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 کنم فکر.. شد شروع باز هللا بسم: گفت باحرص

 شده کم مغزت به رسانی خون نخوردی صبحونه

 .. نکن ز ر ز ر الکی بخور چیزی یه پاشو.. 

 

..  دارم وجدان عذاب..  بهادر پشیمونم من-

 .. نبود درست اصال تکار

 

 ؟ چیه: گفت پرحرص و بلند نیمه صدای با

 وحال عشق تو که دیشب ؟ اومده یادت تازه

  .. وپیف َاخ شدم حاال بودم خوب بودی

 

  ؟ کردی تومجبورم-

 

 اون از تو: گفت وبعد اومد پوزخندش صدای

 پا با میزنن پس دست با که آدمایی دسته

  .. میکشن پیش

 

 درست کارت.. میزنم رفح جدی دارم من-

 .. میومدی نباید نبود،
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 به چسبیدی جوری چه دیشب رفته یادت انگار-

  ؟ منوخوابیدی

 

 تواون نمیخواستم من..  نداشتم ای چاره-

 ...نزاشتی برام راهی تو باشم وضعیت

 

 به بخواد دلم که هربار من ریحان،: دادزد

 اولش اولتیماتوم این تازه میشم نزدیک تو

..  سهله که بغل و بوس دیدی جاشوک..بود

 ببند دهنتو خواهشا(  نشست توتنم لرز)

 سر شرکت برم اخالقم به نزن گوه صبحی اول

  .. بشم هوار خداها بنده اون

 

 عذاب از ،شایدم گرفت گریم زد که دادی از

 بهادر با هیچوقت من..  بود درونم وجدان

 آالرمایی با داره اون نبودم نزدیکی تواین

 از داشتم شرم..  میترسونه منو یدهم که

 انگار..  رعنا از حتی بهادر،ازمامانم،

 میدونم خودم فقط که کردم سنگینی جرم

 من..  میشم خورده درون از دارم وحاال

 بوسیدم اونو بهادرشدم عشق   ی وسوسه دیشب

 به منو راحت اون..  بودم بغلش تو.. 

  .. کرد مجذوب خودش
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 اونجوری دیشب نباید:  گفتم هق هق با

  !. میشد

 

 بوسیدیم همو فقط ؟ کردم چیکارت مگه احمق-

  ؟ بود بارمون اولین مگه.. 

 

 تو..  بهادر داره فرق گذشتمون قضیه -

  ؛ مجردبودی اونموقع

 

 مرده..  شو الل..  ریحان شو الل:گفت باحرص

 هیوال یه شدی ضعیفیت بااین که ببرن شورتو

 واسه شرایطو انقدر..  جونم به افتادی و

  م..دَ .. آ.. شو آدم..  نکن سخت خودت

 من..  کنم آدمت خودم ی شیوه به نکن کاری

 میشم نزدیک بهت بخواد دلم که هروقت

 ؟ تونستی دیشب..   باشی جلودارم نمیتونی

 بدترش علی والی به نکن بحث من با انقد

   .. برات میکنم

 

 باقی حرفاش شوک تو ومنو.. کرد تماسوقطع

..  بودم گوشی صفحه به شده خیره..  تگذاش
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..  بودم شده قفل اما میریخت پایین اشکام

 شک بدون..  نداشتم هم زدن پلک قدرت حتی

 میخواد بهادر..  زندگیم شیطان شده اون

 ببره نیستی به منو عاقبت ها گناه این با

..  

 باشم جلودارش نمیتونم اصال من میگه راست

 تمام گاران میشه نزدیک بهم وقتی.. 

 ترس با دیشب..  میگیره تومشتش قدرتمو

 هوس دار به منو نفهمه چیزی مامانم اینکه

 سکوت باید چرا من..  کشید هاش بوسه و

 ؟ازش بکشه گندی به سرنوشتمو تا کنم

 گرفتن به تهدید منو داره اون میترسم

 کاری اگه ؛ نیست اون حق که میکنه چیزی

 میده مانجا میخوادو که کاری آخرش نکنم

 میکنه دادن تن به مجبور منو روزی یه.. 

 زیرکانه منو و کرد مجبورم که دیشب مثل

  .. کشید آغوشش به

 

 

&&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۲۳ ۰۵.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 40_پارت#

 

 دوباره میخواستم.. کشیدم روم و لحاف

..  نداشتم رو هیچی ی حوصله..  بخوابم

  .. چیز همه و کس همه از داشتم شرم انگار

 

 تخت رو در به پشت.. شد باز اتاق در

 .. بودم خوابیده

 

  ؟ بیداری..  ریحانه -

 

  .. اوهوم-

 

 دیرت االن دانشگاه؟ بری نمیخوای مگه پاشو-

 . میشه

 

 نمیتونم: گفتم فروکردمو بالش سرموتو

 .. میاد خوابم

 تنبلی پاشو ،؛ ایه صیغه چه میاد خوابم -

  .. نکن
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 برم نمیتونم..  نخوابیدم درست دیشب-

  .. بزنم چرت استادا واسه سرکالس

 

 تو میچَپی نزده غروب مرغا مثل که تو-

  .. اتاقت

 تاصبح مامان؛ بودیم مهمونی دیشب-

 .نخوابیدم

 

 نخوابیدی که میدادی شیر بچه صبح تا مگه-

  ؟ بوده چی کارت ؟

 

 عزیزت ی زاده خوهر.. نمیدادم شیر بچه نه"

 "میمکید جونمو شیره

 

 رفت شد، بیخیال مامان که ندادم جوابی

 امر این از حاکی دراتاق شدن بسته صدای.

  .. بود

* 

 با که بودم خوابیده ساعت چند نمیدونم

 صدای بندش وپشت ومامان رعنا صحبت صدای
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 بیکارن، ایناهم هووف..  بیدارشدم خاله

 غیبت اینجاگروه میشن جمع میشه که روز

 .. میندازن راه رسانی

 

.. اومدم بیرون رختخواب از کرختی با

 گریه بخاطر حتما..  داشتم شدیدی سردرد

  ..بود صبح امروز و دیشب های

 

 پیام یک که برداشتم پاتختی رو از گوشیو

 بجز مگه زدم پوزخندی ، داشتم ناشناس از

! ؟ بودم داده کسی به شمارمو مهرداد

 ..شعربود یه کردم باز پیامو

 

 گزین شهر تا خرام پرسان رسانپ"

  ونشین بگزین جای زلف ی درسایه

  یقین است این و امن مقام است این

 " همین است همین فردوس، گمشده آن

 (مهرداد شما چاکر)

 

 کرمی چه نمیدونم نشست، لبام رو لبخندی

  نوشتم براش اختیار بی که گرفتم
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 "؟ زدنی مخ استاد گفته بهت کسی حاال تا "

 

 سریع خورد تکون دستم تو گوشی نکشید طولی

 کردم؛ باز

 خنده شکلک بایه)، نیست مهم نگن یا بگن "

 " ندارم شک خودم قدرت به من ولی( زد

 

 بااین اومدم من حاال میرقصید نزده که این

 یه! ؟ کنم بیشتر زدن مخ واسه ذوقشو پیام

 باورم خودمم انگار داد دست بهم بدی حس

 وبااین بهادر   به قمتعل فقط وجودم که شده

 میگه چی..  میکنم خیانت بهش دارم کارم

 همچین یه بهادر به نسبت نباید تو ریحانه

 هر االن تا خودش اون..  باشی داشته حسی

 شیطنتاش همون..  داده انجام خواسته کاری

 داری تعلقی بهش تو حاال..  گرفت ازت اونو

 ولی کنی فکر کسی به نمیتونی حتی که

  ؟ کجاست خودت یگاهجا نمیدونی

 

 یه دوباره که گذاشتم پاتختی رو گوشیو

 کردم باز وپیامو کردم نچی.. اومد پیام
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 وقته خیلی دائی خونه میام سر یه امشب "

 هم کوچیک کار یه البته نیومدم، اونجا

 " ببینمت حضوری گفتم دارم باتو

 

 خندم..  وفرستادم ok نوشتم کلمه یه فقط

 به نه گرفتتش، جن نهریحا میگه االن گرفت

  .. کلمه یه این به نه قبلش پیام

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۲۳ ۰۵.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 41_پارت#

 

 خاله معمول طبق.. اومدم بیرون اتاق از

.. بودن آشپزخونه تو سَرخر خانم و ومامان

 حرف ریز یه و بود آشپزی مشغول مامان

 محو جوری یه هم خاله و رعنا..  میزد

 بین کنفرانس داره انگار شدن مامان

  .. میکنه اجرا براسون المللی

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

238 
 

 .. رفتم جلو آروم

 

 پخخخ -

 

 مامان و خاله گفتن هییییی صدای

 سرامیکای رو مامان دست از اومد؛مالقه

 پریدوبا هوا متر سه افتاد،خاله آشپزخونه

 قلبشون رو دستشونو داری خنده حالت یه

..  اینارو:  گفت ندیدوخ ریز رعنا گذاشتن

 ؟ دیدین جن مگه

 

  .. رفتم براش ای غره چشم

 دراز ل نگات هرچی ریحان بگیری درد: مامان

  .. تر کودن عقلت ترمیشه

 

  ؟ داری درد شکم مگه ریحان: خاله

 

  نچ-

 

 .. جان خاله داری ک رم حتما پس-
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 نشستین همچین..  خاله اومدی خوب اینو-

 انگار میدین گوش مامانو داغ بحثای

 آب با جوری یه..  داره حقوقی کارشناس

 .. َنخ ش تو رفتین شما و میزنه حرف تاب

  

 نمیخواد..  توباسوادی میدونیم: مامات

 .. من سر فرق تو بزنی سوادتو حاال

 

 حاال.. خانوم لیال کوچکتم: خندیدموگفتم-

 خانوم زیبا دختر ؟ میزدی حرف کی درمورد

 کی با.. شتریه لب و عملی دماغ همون

 پسر دوست یه ؟یادمه رفته آبروش که گرفته

 ..داشت مفنگی

 

 سرمو زدمو چشمکی کرد، نگام حرص با مامان

 دادم، تکون

 مشتاق منم مامان بگو بحثت ادامه ؟ هوم-

 .. بشنوم غیبتاتون از یکم شدم
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 امروزم.. نباش رواعصابم برو بیا: مامان

 من..  من به بدی گیر خونه موندی

  .. کنم بحث تو با روزبایدهر

 

 گیر انقدر چرا..  خاله ریحان:  خاله

 پاچه صدبار روزی..  مامانت به میدی

 ،چته رعنا یا من از لیالیا از ،یا میگیری

  ؟ خاله

 

 خوب کنه شوهر میگم من: لبخندگفت با رعنا

  ..میشه

 

 تورو نظر اظهار کسی: گفتم باحرص

  ؟ میترسی ازم چیه.. نخواست

 

 فکر کرد، نگام وهراس تعجب با رعنا

   .. بگم چیزی کردمیخوام

 

 با میزنی حرف چرااینجوری..  وااا: خاله

 ؟ خواهرت
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 چرا شما میکردم شوخی داشتم همش من خاله-

 میخواین کردم پ خ یه ؟ میکنین گندش انقد

 !؟ خوردن گوه به بندازینم

 

 لنگات به نگاه یه..  کردم پ خ یه زهرمارو-

 رعنا منو به) بودم تو قد ،من بنداز

  .. میرفتین راه خونم تو جفتتون(کرد اشاره

 

 شوهر سالگی 15 تو شمارو که چه من به-

  !دادن؟

 

 .. پیچید گاز سمت غرزدوبه زیرلب مامان

 

 بدن شوهرت حتما شدی الزم انگار نه: خاله

 نمیگی چیزی کسی به که هست چیزیت یه تو. 

 ؟

 

 خورش..  برداشتم رو قابلمه رو رفتم

 بادمجون خورش عاشق من.. بود بادمجون

  .. بودم
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 دیگه من:بلندشدوگفت صندلی رو از رعنا

 یکی تا مونده کارام از یکم..  باال برم

   .میاد بهادر هم دیگه دوساعت

 

 بدم میشه آماده غذا دیگه بزاریکم: مامان

 ..ببری

 

  .. میبرم میام تونستم باال،اگه میرم:رعنا

 

 پیش بریم بیا: بلندشدوگفت اشج از خاله

 .. نیومده بهادر که فعال.. رعنا من

 

 ازم دارم، جزام من مگه:زدموگفتم پوزخندی

 ؟ میکنین فرار

 

 په این عزیزم نه: گفت حرص با خاله

 چی دیگه ببین باش راحت تو.. حرفیه

 ؟ بدی گیر بهش که میبینی

 

 .. خاله مریضم من مگه.. وا - 
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 مهین: گفتم یدموبوس رو خاله ی گونه

 ناز برام داری نیستم عمورضا من خانوم

 برسین بحثتون ی ادامه به بشین.. ها میای

  .. بگیرم دوش برم میخوام من

 

 نه: گفت بوسیدو گونمو خنده با خاله

 بزنم غذام به سر یه برم کردم شوخی عزیزم

  .. بگیره ته میترسم.. 

 

 که حرفی از آخر َدم..  رفتن رعنا و خاله

 میخواست دلم..  شدم پشیمون زدم رعنا به

 این لعنتیم غرور اما دربیارم دلش از

  .. بشم قدم پیش که نداد بهم رو اجازه

* 

 

 خشک سشوار با موهامو داشتم..حموم از بعد

  .. شد اتاقم وارد مامانم که میکردم

 

 باال ببر غذارو ظرف این بیا میتونی اگه -

  ببره نیومد رعنا.. 
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 مگه چه من به: کردموگفتم خاموش سشوارو

 خودش..  بخورن کوفت میخوام کلفتشونم من

  ببره بیاد

 

..  کن کوتاه دارتو نیش زبون اون ریحان -

 بیاد زبونت نوک   هرچی بازمیکنی دهنتو

   .. بیرون میندازی

 

 .. نمیرم باال من مامان-

 

 دارم پادرد من میدونی توکه مرده صاحاب-

  ..باال برم ها پله از نمیتونم

 

  .. ببرتشون بیاد خبرش-

 

 نیومده میبینی کورنیستی: گفت عاصی مامان

 .. گشنشه میاد بهادر االن برو بیا.. 

 

 [۲۳:۲۳ ۰۵.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 بیاد بگو بزن زنگ: گفتم داغون اعصابی با

 به غذا بجای بخوره زهر میخوام..  ببرشون

  .. اینا مخصوص گارسون بشم که چه من

 

 ریحان بگیری درد ای: گفت حرص با مامان

..  درآوردی گور صدتا تو از پدر منو تو

 این بری پامیخوای توک یه کردی دیوونم

 من با انقد چرا باال ببری غذارو ظرفای

 ؟ آخه میکنی نفرین چرا میزنی؟ چونه

 

 کردم غلط من اصال باشه باشه: گفتم عاصی

 بشه کوفتشون ایشاال ولی..  ببرم بده.. 

  .. جونشون تو بشه زهر.. 

 

 زبونیات بد این با ببرن شورتو مرده-

 کنه ازدواج باتو میخواد پدرسگی چه موندم

.. 

 .. رفت بیرون اتاق از مامان 

 

 ریز گالی که ای حلقه آستین سفید تاپ یه

 کوتاه شلوارک.. بود تنم داشت، روش مشکی

 مشکی ساپورت یه با که بود پام قرمزی
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 بهادر هنوز هرچندمیدونستم..مکرد عوضش

 چادر..  کردم عوض احتیاط محض ولی نیومده

 حرص با..  سرکردم لباسا همون رو گلدارمو

 مامان که برداشتم اپن رو از غذارو ظرفای

  .. باال رفتم.. کرد نگام غره چشم با

 

 غرمیزدم لب وزیر میرفتم باال ها پله از

 واسه بیام مونده همینم بخورین کوفت.. 

   .. کنم گارسونی شما

 

 چنددقیقه که..  دادم فشار رو خونه زنگ

 به میشد نزدیک در به که بهادر صدای بعد

   .رسید گوشم

 

 ببر شوریتو مرده کلیدای این گفتم صددفعه-

 ... بیام نباشم مجبور من که باخودت

 

 از انگار.. ماسید دهنش تو حرفش ی ادامه

 برهنه شباال ی تنه نیم.. کرد تعجب دیدنم

 فقط قرمز ی حوله یه بود خیس موهاش.. بود

 خواستنی حد از بیش..بود پیچیده دورکمرش

 به و گرفتم نگامو شرم از.. بود شده
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 خونه االن نمیکردم فکر کردم نگاه پایین

 .. باشه

 باال چاه ازته انگار که صدایی با

: گفتم حسادت و حرص پراز میومد،اما

 زحمتش وزامر.. آوردم مامانو سفارشات

  .. من گردن افتاده

 

 

&&&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۲۲ ۰۶.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 42_پارت#

 

 عکس هیچ اما ، گرفتم مقابلش غذارو ظرفای

 صورتمو کمی سکوتش با.. نداد نشون العملی

 یا تنش باال به نمیشد روم دادم؛ باال به

 و گردن بین چشمام..  کنم نگاه چشماش به

 روشون آب قطرات که پهنش های هشون

 باورم.بود گردش در میکردن، خودنمایی

 فرو سرم بودم، بغلش تو دیشب من نمیشه

 بازدمامو و دم و بود گردن این تو داده
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 خجالت..  میکردم چاق تن این بوی از

 میتونستم خودم فقط که خاص شرم یه کشیدم

 دستم تو همونجوری غذا ظرف کنم؛ درکش

 که بهادری مقابل در بودن از بود،

 حس بود،یه شده ثابت برام االن تا شیطنتاش

 وگر شرم جور یه کردم، پیدا عجیبی وحال

 بخاطر قلبم،شاید تپش باالرفتن و گرفتگی

 بود،شایدهم بهادر برهنگیه و اوضاع این

 های بوسه اون مردو این جلوی بودن شرم از

 دیشب؛ تبدار

 

 نگاه چشماش به مستقیم طوالنیش سکوت با

 شیطون چشمای و پهن لبخند یه با کردم،

 صورتم االن میدونستم که بود منی گر نظاره

 نداره؛ فرقی هیچ ش حوله رنگ با

 

 تو بزارشون برو بیا:زد لب آروم

 آشپزخونه؛

 

 چیزی یه باید اومدم که هم همینجاش تا- 

 کنین قربونی

 

  گرفت، دندون به لبشو و زد نبشخندی
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 کم زبون از شرایطی هیچ تحت میاد خوشم-

 خوشکلم؛ نمیاری

 

 شد، کشیده پایین طرف به شیطونش نگاه

 یکم چادر دیدم کردم نگاه بخودم سریع

 و اخم با ، پیداست سرشونم و کناررفته

 با خندیدو که پوشوندم خودمو غره چشم

 !! بودی بغلم تو دیشب: شیطنت

 

 ادامه دوباره ،که کشیدم حرص با نفسی

 !کردم لمس تنتو جای جای من: داد

 

 ..لطفا بهادر،:گفتم حرصی و بستم چشمامو

 

 خواب وقتی حتی: گفت بیشتر شیطنتی با

 !زدم دست هم دیگه جاهای به بودی

 

 دادو باال هاشو شونه کردم نگاش زده شوک

 فقط تو منم، اصلیشون مالک خب:گفت عادی

 امانتداری هم حاال! میکنی امانتداری داری

 !بدی شونپس من به باید ، بسه
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 حرفش هضم کشید، سوت مغزم کرد، داغ تنم

 و گردشده چشمای بود،با سنگین برام خیلی

: خندیدوگفت شیطون که کردم نگاش باز دهن

 برات باید ؟ میکنی اینجوری قیافتو چرا

 عمرفابریک آخر تا قراره مگه بشه، عادی

 من نمیکشی که معیوبه مغزت بمونی؟انگار

 میگم؟ چی

 تو میگم وقتی بفهم: ردوگفتآو نزدیک سرشو

 .. منه مال   جا یه سیسمت کل   یعنی منی مال  

 

 بهادر ببند دهنتو..  شو خفه-

 

 ادب بی داری: گفت دادو باال ابروهاشو

  .. نکن سواستفاده من عطوفت ازاین..  میشیا

 

 تو ؟ میگی کردنتو مالی دست! عطوفت؟ کدوم-

 .. من نه میکنی سواستفاده من از داری

 

 داخل به کشید آرنجمو حرص با لحظه یه تو

  .. خونه
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 االن بودم نگرفته دستی دو رو غذا ظرف اگه

  ..بود شده زمین پخش همش

 

 مقابلش جسارت با شد، نزدیکم و بست درو

 سکته بود مونده کم ترس از اما ایستادم

  .. بزنم رو

 

 خر خدا چیه استفاده سو:گفت اخم و جدیت با

 تا هزار داشتن ستدو تاحاال کی از! ؟

 هنوز صبحتم ؟حرفای گرفته آشغالی تعبیر

 خاک مغز اون تو چی هر چی نرفته، یادم

 نکن کاری یه بیرون، میندازی میاد برسرت

 دهنت تو فرمتو خوش دندونای اون بزنم

 .. میکنی کالفم داری دیگه..  خوردکنم

 

 آشپزخونه طرف به که ، کردم نگاش حرص با

 ببر ، نکن نگاه منو ب رب رو:کردوگفت اشاره

  .. آشپزخونه تو بزارشون

 

 سالمه که پات و آوردی؟دست گیر کلفت مگه-

  .. ببر خودت
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 َافترشیوش و شامپو بوی شد، تر نزدیک

 هیچ به صورتش و سرو جز به..میکرد دیوونم

 و اومد نمیکردم،جلو نگاه بدنش از قسمتی

 بشم قربونت چیه کلفت:گفت خاصی لبخند با

 من سر   تو بخدا بیا راه من دل اب ؛تو

 تلخ انقد..  میشم نوکرت خودم جاداری؛

  .. انصاف بی نکن جَفا من حق در و نباش

 

 شدی میخ مرگته،چرا چه ریحان،ریحان"

 عقب،داره ،برو نمیکنی حرکتی یه جلوش،چرا

 این حداقل برو میشه، نزدیک بهت

 ازش آشپزخونه تو بزار زهرماریارو

 مشتش تو تورو نگاهش با داره فرارکن،باز

 دستش تو خوابم رگ میگیره،،انگار

 من به شدن نزدیک بار هر با اومده،میدونه

 برام واقعا میشم،شاید دستش زیر رام   سریع

 "میخونه سکوت و رد  

 

 و اومد خورد،بخودم صورتم به که داغش نفس

 سمت به کردم پاتند رفتم، عقب به سریع

 ظرفای یدم،شن پوزخندشو صدای آشپزخونه،که

 همینکه گذاشتم،اما میز رو رو، غذا
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 دو دستاشو و خورد، سینش به سرم برگشتم،

 گذاشت؛ کمرم طرف

 

 کل که میزنم جیغ جوری یه بخدا بهادر -

 ..نیار در بازی اینجا؛احمق بریزن ساختمون

 

 کرد،سعی حلقه کمرم دور محکمتر دستاشو

 با زدمو جیغ که کنه نزدیک بخودش کردتنمو

 ولم بهادر ندارم شوخی باتو من: گفتم تقال

 بیشتر هرچی درمیاری، شورشو داری کن،

 میشی؛ تر عوضی و حریصتر تو میکنم صبوری

 

 صورتشو چشماشو شیطنت اوج کرد، ریز چشاشو

 تو منو که پوزیشنی ،باهمون میکردم حس

 هر تو:  زد لب آروم بود، گرفته حصارش

 بیتابتر برام من بزنی پس منو چقد

 نکن فکر..  خودم وحشی   گربه میشم یصتروحر

 بزنی دور منو میتونی ت غمزه ق رو بااین

 میکشم کنار ومنم

 

 ؛ کوبیدم سینش تخت محکم دستام جفت با

 داشت؛ عصبانیت و حرص صدام
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 روانیم داری ، کنار برو ای دیووونه تو-

 باید جونم،هرروز از میخوای چی میکنی،

  باشم؟ داشته جدید بحث به باتو

 

 وار زمزمه شد، کشیده لبم طرف به نگاهش

 تو چون عزیزم؛ میخوام چیزتو همه من: گفت

 منی؛ مال
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 باحرص..  میبارید حرارت و آتیش نگاهش از

 به برم نکن مجبورم بهادر: زدم جیغ

! باشه؟ بابات حسابت طرف بگم،که عمورضا

 آخه چیه کارا این شعوربی خالتم دختر من

  .. بکش خجالت مامانم روی از ؟حداقل

 

 چادر..  چسبوند تنش به تنمو حرکت تویه

 اومد،جیغ پایین کمرم تا سرم روی از

 از که کشیدم اونور اینور به زدم،خودمو

 یه از دریغ بیرون،اما بیام نزدیکی این

 که پریدم پایین باال انقد.. کوچیک تکون
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 شده ،دیوونه پایین افتاد کامل چادر

 واسه جالبی ی بهونه هم بهادر بودم،

 رو ش دریده نگاه بود، کرده پیدا خندیدن

 ..میداد مانور بدنم تمام

 

 ؟ میکنی َرم چرا دیوونه چته: گفت باخنده

 میریزی رو همه االن.. ببینم سرجات وایسا

 !ها؟ ، میره جفتمون آبرو اینجا

 

 گرگی هتوچ که ببینن بیان بزار: زدم داد

 اعتماد تو به همه..  بره تولباس هستی

 ،زهی ماست ی خونه مرد بهادر که دارن

 نداره فرقی هیچ شیطان با که باطل خیال

.. ها بره ی گله وسط افتادی و گرگ شدی..

 حاج دخترای واسه کردی تیز دندوناتو

 ؟ پرویز

 

 که میزنمت طوری بقران ریحان:گفت خشم با

!  نزن مفت حرف ی؟بر راه نتونی تاعمرداری

 بدتر من بدی ادامه که هی..  نکن شلوغش

 .. میکنم

 

 .. میگم بابات به میرم.. میخوری توگوه-
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 ..میزنمتا-

 

 دوست کاری هر هم ،تو بگیرم مونی الل که-

 ؟ بکنی داشتی

 

 دهنتو نکن کاری یه..ریحان نزن حرف انقد-

 ..برات بدوزم

 

 یدمنوتهد بلدی فقط..  بیشرف کنار برو-

 به بچسب برو نداری زن تو مگه اصال..  کنی

  .. وزندگیت زن

 

 زنمو زندگیو این شور مرده: گفت حرص با

 جن مثل میرم ای سولمبه سوراخ هر که ببرن

 .. میشه ظاهر جلوم

 

 جیغ جیغ چسبوند،دوباره خودش به کامل منو

 ترس یه..  فایده بی همش اما تقال کلی و

 بپر بپر این تو که داشتم هم شدیدی

 باز کمرش دور از حولش موقع یه من کردنای
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 به عاصی ؛دستمو کردن تقال از خسته! ؟ نشه

 داشتم آغوشش گرمای اون زدم،تو پیشونیم

 نمیتونستم سانتم یک میگرفتم،حتی آتیش

 پایین باال حرص با سینم.. بشم جابجا

 دورگه واالن دیشب جیغای از صدام میشد،

 موقع یه یکردمم دعا فقط دلم بود؛تو شده

 ببینه مارو و نرسه سر اوضاع این تو رعنا

 وحشی بود، گوریل انگار که بهادرم.. 

 بود داغ کوره یه مثل که نفهم،بدنش وزبون

 تکونش نمیشد که ومحکم سفت سنگ یه ومثل

  .. بدی

 

..  بهادر کنه لعنتت خدا: گفتم حرص با

 به نمیدونم ازدستت..  میکنی زجرُکشَم داری

 !کنم؟ فرار ورستونیگ کدوم

 

 بدت خیلی تو نه آره:گفت شیطون

 دوباره میارم گیرت هرجابری..میاد

 آغوشش به باابروهاش)همینجا میکشونمت

 !! بری بزارم که بده سهمیمو( کرد اشاره

 

 همون با که کردم نگاش غضب و اخم با

 بیاری سروتهشو..  نزن پس منو: گفت شیطنت

 بازیا بچه این پس.. خودمی مال آخر آخرش
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 تلف وقت کردنو غرغر بجای.. کن جمع رو

 قدر   کی.. کن استفاده فرصتا این از کردن

  !؟ آخه داره دوس ت انقدر من

 

 بازی برات رو معشوقه نقش که داری دوسم-

  ؟ کنم

 

 .. کشید نفسی کالفه کردو نگاه باال به

..  میشم جدا رعنا از میشه؛ درست چی همه-

 ریحان نداره دووم زندگی باش؛این مطمئن

  .. کنم تحمل وضعیتو این نمیتونم من چون..

 

 حس داری اووو: گفت شیطون بستم،که چشمامو

  .. نگاه منو ؟ خوشکلم میگیری

 

 منو میگم: گفت دوباره که نکردم نگاش

  ..کن نگاه

 

 .. میاد بدم ازت:گفتم بغض با
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 .. میگیرم نشنیده-

 

 .. متنفرم ازت-

 

  .. عاشقمی ییعن این:خندیدوگفت

 

 بدم ازت:گفتم چکید،چشماموبازکردمو اشکم

 !! پستی توخیلی میزنی؛ بهم حالمو میادچون

 

 رنگی چشماش ثانیه یک کرد،تو نگام اخم با

 گریه از میدونی:گفت ،آروم گرفتن غم از

  .. نکن گریه من ،جلوی متنفرم هات

 

 میخوای تو: گفتم گریه حالت همون با-

 ؟کنی نابود مو آینده

 

 من با در تو زندگیه..  منم تو آینده-

 .. میشه خالصه بودن

 

  نخوام؟ من اگه-
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 کمی از بعد..  نگفت چیزی کردو نگاه فقط

 ! نمیتونی:گفت وار زمزمه.. سکوت

 

 تقال همه این ته.. آورد جلو آروم سرشو

 خواست که چیزی به هم کردن،شداین،آخرش

 ردو میریختم،دستاش اشک رسید،میبوسید،منم

 تنش به محکمتر تنمو بود، شده حلقه کمرم

 تمام دارم که نبود مهم برام چسبوند،دیگه

 این از بقدری اما..میکنم حس تنشو اجزای

 بود شده منقبض بدنم که بودم معذب وضعیت

 بستم، چشمامو بودن، کنارم آویزون ودستام

 بود، شیرین ممنوعش و گناه پراز های بوسه

 ها بوسه این م،بود تلخ لحظه اون من اما

 نابودی مرز به منو ها بودن این و

 چه باشم راضی من چه.. میکردن نزدیکتر

 باقفل و میکشونه حصارش به منو نباشم،اون

 آویزون هاش بوسه دار   به منو وزنجیرش

.. بود طرفه یه ش بوسه اینبار..  میکنه

 قول بخودم من کنم همراهیش نمیخواستم

 اگه..  کنم سنگ عشق ازاین دلمو که دادم

 نمیاوردم وکم میموندم درمقابلش هم دیشب

 حد این تا منو که نمیشد هار دوباره االن

 .. بزنم َدم نتونم حتی ،که کنه نزدیک بخودش
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 از ،بعد نمیکنم همراهیش من دید وقتی

 فاصله اما ، شتبردا لبشو کوتاه چنددقیقه

 کف و چسبوند پیشونیم به نگرفت،پیشونیشو

 طوالنی نفسای با.. گذاشت سرم پشت دستاشو

 آروم میشد پایین باال سینش که ازهیجان

 میبوسمت وقتی ندارم ،دوست نکن گریه: گفت

 .. بریزی اشک

 

 میکنی؟ اینکارو بامن چرا:گفتم گریه با

 ؟ میکنی اسیرخودت منو توداری

 

  .. بگذرم ازت نمیتونم..ریحان یزمنیچ توهمه-
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 گناهی توگناهی: گفتم کردمو نگاش گزیه با

  .. نکن گناه به محکوم منو ؛

 

 محکوم توهم: میزدگفت نفس نفس که حالی با

 که چیزی هر یعنی من و ریحان منی به

 .. باشم گناه اگه حتی فکرمیکنی، تودرموردش

 

 .. توروخدا بهادر-

 

 کنار نمیزارم من هم بخوای اگه حتی تو -

 .. بکشی

 

 اشکام که بودم تلنگر یک منتظر انگار

 .. بشن سرازیر بیشتری باقدرت

 

  .. نچ-

 

 طرف به سرمو دستش کف با دادو فاصله سرشو

 خودم از اختیاری.. کشید جلو سینش

 تمام که آوردم کم شایدم نداشتم،

 شاید.. سپردم مرد این دستای به اختیارمو
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 میکرد، عاقالنه فکر یه بود من جای هرکسی

 ومن بود سرابی مثل..  بودم دچارش من اما

 یک تو..نبود خودم دست هیچی.. اون ی تشنه

 درمقابل بدنم اجزای تمام که میگم جمله

 اطاعت به وادار ومنو میارن کم بهادر

  ..میکنن

 با و ترکید بغضم افتاد سینش رو که سرم

 بودنشو من..  کردم گریه بلند صدای

 ای.. باشه من مال فقط اون اما یخوامم

 بی دل   این نه و وجودداشت رعنایی نه کاش

 همخونی عقلم با رقمه هیچ که من صاحب

  .. نداره

 

 میدادو نوازش موهامو کمرو پشت بهادر

 باش آروم: گفت گوشم کنار وار زمزمه

 به میخوای کی تا..  باش آروم.. عزیزم

 منی، حق   تو المصب دختر؟ کنی ظلم خودت منو

..  نگیر سخت جفتمون به ،انقد توام حق   من

 گرفت ازمون لحظاتو این بیشرف رعنای اون

 بشه تباه اینجوری زندگیم نمیزارم من ولی

..  
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 من..  اونی مال االن تو: گفتم هق هق با

 و سربرسه لحظه هر که دارم اینو ترس حتی

 ..ببینه مارو

 

 پیش: زدوگفت کنار گوشم پشت موهامو

 بعدشم..  اومدم که نمیدونه امانمهم

 جرات بکنه؟ غلطی چه میخواد مگه ببینه

 .. کنم یکسانش دیوار با تا بزنه حرفی داره

 

 از ، بردارم سینش رو از سرمو خواستم

 و نداد اجازه بودم،اما معذب تنش لختیه

  .. فشرد بغلش تو منومحکمتر

 

 تو هم..  بمون: بوسیدوگفت موهامو رو

  .. کن درمون پدرو بی من   درد مه شو، آروم

 

 این تو بودنم برم بزار توروخدا بهادر-

  .. بیاد رعنا میترسم.. نیست درست وضعیت

 

 .. بمون فقط نگو هیچی..  هیس-
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 بهم محکم که دراومد شدن بسته صدای

 .. شد کوبیده

 

 که کردم نگاه درورودی طرف به باهراس

 نگاه ما به وغضبناک حال آشفته رعنا

 تو..  میدیدم واضح بدنشو لرزش.. یکردم

 تو من..  شدم متنفر خودم از لحظه یه

 پس بودم شوهرش توبغل و اون ی خونه

 رعنا طرف از ناشایستی حرف هر سزاوار

 تنم دور از بهادر دستای..  هستم بخودم

 عقب نکرد،خودمو باز حصارو اما شد، تر شل

..  بیام بیرون وضعیت این از تا کشیدم

 با رعنا که انداختم پایین سرمو نشرمگی

  !؟ نه شدم مزاحم موقع بد خیلی: گفت بغض

 

 خر بر: گفت درجوابش ریلکس خیلی بهادر

 .. لعنت معرکه مگس

 

 !ورویی چشم بی خیلی: گفت خشم با رعنا

 

 یه میزرفت، طرف به زدو بهادرنیشخندی

 گذاشت، رولبش و برداشت پاکت از سیگار

 که حینی در و گرفت کرد،کامی روشن سیگارو
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 رعنا چیه: گفت میداد بیرون به دودشو

 داره ودهنم دل کن، غ الف شمشیرتو خانم؟؛

 .. حولم تو میفته

 

 ،اینو نداری حیا تو: گفت باعصبانیت رعنا

  ؟ ریحان چرا دیگه تو ولی میدونم خوب

 

 داشت حق اون کنم، نگاه بهش نمیتونستم

 که خدامیدونه ولی بگه ناسزا من به حتی

 از شوک یه لحظه هر ندارم،تو تقصیری من

 میکنه مجبور منو و میرسه من به بهادر

  .. بگیرم قرار نقطه این تو آخرش

 

 نکن فکر ؟ ها چیکارداری ریحان به: بهادر

 که میخوندی گوشش در   ،چی رفته یادم دیشبو

 کارات بااین میکنی فکر ؟ کنی دورش من از

 و شیبا قلبم واسه خوبی صیاد میتونی

 !؟ کنی پهن تورتو

 

  .. توام زن من بهادر: رعنا
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 پوزخندی بزنه حرفشو ادامه نزاشت بهادر

  .. شدی زورکی: زدوگفت

 

 کردیم که غلطی هر یا زورکی: رعنادادزد

 زن االن من..  بودی شریک توش هم تو

 نزدیک خواهرم به نداری توحق..  قانونیتم

  .. بشی

 

.. ایستاد بلشمقا و رفت رعنا نزدیک بهادر

 بلبل:  گفت کردو فوت باال به دودسیگارشو

 خودی داری هنوزنیومده..  رعنا شدی زبون

 مگه ؟ انداختی راه زنم زنم میدی، نشون

 کوربودی بزاری دام من واسه اینکه قبل

  ؟ وندیدی ریحان

 

 بغضش پراز وصدای وعصبانیت حرص با رعنا

 من.. بهادر  دور بندارین گذشتتونو: گفت

 به میکنم تحمل تورو سردیای   هرروز ارمد

 اشکاش.. ) بیای من به روز یه که امیدی

 در بااینکه ، گرفت درد براش ،دلم چکید

 نمیخواد دلم اما کرده بزرگی ظلم حقم

 (ببینم غم شو
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 به عشقتو شورو من بجای تو: گفت گریه با

 !؟ میبری خواهرم سمت

 بیشرف زنته خواهر اون ، زنتم من:دادزد

  .. من خواهر   فهمیمی

 

 شد،انگار منقبض ،بدنم جملش از و ازدادش

 میپیچید سرم تو وار اکو بار هزاران جملش

 عقلم که بود محض حقیقت یک این و..

  .. زد مهر حرفشو، تاییدیه

 

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۰۳ ۰۷.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 45_پارت#
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 صداتو. . نزدیا زدی داد رعنا هوی: بهادر

 این بجونت میفتم میشم سگ پایین بیار

 .. میکنم خراب روسرت درودیوارو،

 

 های رگ کردم، نگاه بهادر به بااسترس

 شده برجسته وعصبانیت خشم از پیشونیش

 داشت انگار.. بود شده کبود صورتش.. بودن

  ..میکرد کنترل زور به خودشو

 

 به:گفت بود زده رعنازل به که خشم باهمون

 داری باش،توکه نداشته کاری نریحا

 پس همینونمیخواستی؟ ،مگه زندگیتومیکنی

 دخالت منم توکارای زندگیتو سر بتمرگ

  .. نکنم

 

 منه ی خونه اینجا..  زنتم من: رعنادادزد

  .. کاری هر نداری حق تو

 

 زندگیو این زور به تو: زد نعره بهادر

  .. شدی صاحب
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.. شدن خیره بهم وسکوت خشم با جفتشون

 چرا: کردوگفت نگاه من به غم با رعنا

 باید تو ؟چرا زندگیم به میندازی آتیش

  باشی؟ زندگیم جای همه

 

 من به بهادر انداختم، زیر به سرموباشرم

 عجب: رعناگفت به پوزخند با کردو نگاهی

 اون مثال توشدی..  خدا به داری رویی

 صاحب و طرف ی خونه کالهبرداری با که یارو

 میکنه پرت خودش ی خونه از اونو بعد میشه

 یادت انگار( گفت عمیقی باحرص..) بیرون

 زندگی این اصلیه صاحب قراربود که رفته

 .. تو نه باشه ریحان

 

 میکنم خواهش بهادر: گفتم گرفته باصدای

  .. کافیه

 

  نکن تودخالت.. نیست کافی..  نوچ-

 

 زندگیت میخوای اگه: گفت رعنا روبه بعد

 ببند، چیز روهمه چشمتو ، باشه پابرجا

 ..نداری زندگی توهم نباشه ریحان
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 خالی سرم رو داغ آب سطل انگار وای"

!! میکنه معامله رعنا با بهادر.. کردن

 به که کنم باور نمیتونم!!  من سر   اونم

 گود وسط منو رعنا زندگیه استحکام خاطر

 رو که..  زندگی قمار   ی مهره شدم بندازن،

 " !؟ بزارن شرط من

 

 آخه: وگفت کرد گریه بلند صدای با رعنای

 اینکه ببندم،رو چی رو چشممو مروت بی

 ؟ عاشقشی یا میبوسی خواهرمو خودم جلوی

 ریحان جلوی حتی که حیایی بی انقدر تو

 !میگردی اینجوری

 

 کم بشه کوفتت: خندیدوگفت شیطنت با بهادر

 ریحان بارم یه حاال دیدی اینجوری منو تو

  ؟ میشه تببینه،حسودی

 

 من دعواشون بین نداشتم میشددوست شرمم"

 بانیه و باعث وقتی مخصوصا.. باشم اونجا

 دلم لحظه اون.. بودم من دعوا این

.. ببلعه ومنو کنه باز دهن زمین میخواست

 رعنا و بهادر بین روح   بی و زدگی یخ جو
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 جفتشون از اینکه باوجود..بود واضح کامال

 دلم و نیستم فیتال دنبال اما دیدم خیانت

 " بره پیش خوشبختی با زندگیشون میخواست

 

  .. اون ولی محرمتم من: گفت حسرت با رعنا

 

 لبش ی گوشه سیگارو درحالیکه بهادر

: گفت زدو آروم قلبش رو جذبه با میزاشت

 نگاه من به بعد) ؟ نیستی که این محرم

 داره که کودن   احمق اون این، محرم( کرد

 ،تا میکنه نگاه رو هسلیط توعه دهن تو

 گندش رو اون بعد بشه خر حرفا بااین

  .. برگرده

 

 هیچ تحت.کردم وباز بستم عاصی چشمامو

 نیست بردار دست بازیاش بامبول از شرایطی

..  

 

 حالت باهمون رعنا که رفت اتاقش طرف به

 منو داری.. بهادر بدی خیلی تو: گفت گریه

 هم ریحان حتی برسی؟ چی به که میشکنی

 من با نداری ،توحق نیست عاشقت من اندازه

  ؟ رفتارکنی اینجوری
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 رنجید دلم حرفش ،از کردم لبموگزیدم؛بغض"

 دارم دوست بهادرو چقدر من نمیدونه ،رعنا

 تو، مرد   واسه قلبم انصاف بی نگو ؛اینو

 اون میشه، مریضتر و تنگتر هرروز داره

  "گرفتیش ازمن تو که بود چیزمن همه

 

 صداشو زدکه بلندحرف تواتاق از بهادر

 عاشقیتو و عشق سرخودتو تو خاک: بشنویم

 بااین بردی عاشقو هرچی آبروی ببرن،

  .. بدبخت کردی ننگ و عشق اسم کارت؛

 

 بی تویی بدبخت: دادزد باحرص رعنا

 من  که نکشیدی لجن وبه عشق اسم لیاقت،تو

 باخواهرم بازیاتو هرزه اما توزندگیتم

 ** !؟ میگذرونی

 

&&&&&&& 

 

 [۲۳:۰۴ ۰۷.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 46_پارت#
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 آتشفشان کوه یه مثل بهادر دیدم آن یک

 یه. اومد بیرون اتاق از باعصبانیت

 و قرمزش تیشرت بودو پوشیده سفید شلوارک

 رعنا طرف به کشیدو پایین گردنش تو از

 دستشو تا..  ترسیدم حالتش از.. برد هجوم

 به و کشیدم یهین گذاشتم رعنا گلوی تو

  ... رفتم سمتشون

..  رعنا ببند پاَرتو دهن اون:زد داد

 بازی سلیطه من واسه..  میکنما لهت میزنم

 .. نیار در

 

 ؛ گذاشتم بهادر آرنج رو باتردید دستمو

 دعواها این..  کن ولش بهادرتوروخدا-

  .. وشوهرین زن دیگه که شما آخه؟ چیه بخاطر

 

 تو: دادگفت اب زدو پس عصبانیت با دستمو

  ..میکنم آدم اینو من.. کنار برو.. نزن حرف

 

: وگفت گرفت رعنا جلوی وار تهدید انگشتشو

 نکن بین دهن این گوش تو چیزارو این
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 اومدنت دنیا به از که میکنم کاری وگرنه

  .. بشی پشیمون

 

 جواب دیگه ؟ بزنه َپس ت میترسی چیه: رعنا

  .. نده بغالتو و بوس

 

..  میکنم اللت وگرنه رعنا شببند: بهادر

 دختر اگه حسین امام به.. نشنوم صداتو

 یه که میکردم کورت کرو نبودی لیال خاله

  .. بمونی چی همه دل به حسرت عمر

 

 اون میگی داری چی بهادر:گفتم ترس با

 میکنین؟ زهر زندگیتونو ؛چرا دیوونه زنته

 

 بمیر..  شو خفه ریحان: زد نعره

 . صداتونشنوم..

 

 که شده انقدوحشی..  ریخت پایین شکاما

 .نیست خشمش جلودار هیچی
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 میخوای کاری هر اصال: گفت گریه با رعنا

 به تو که میگم بابات به میرم من ولی بکن

 بابات بار یه قبال..  بدداری نظر خواهرم

  ؛ کردی چیکار من با که دیده

 

 رعنا صورت بهادر که االنه گفتم تودلم

  .. کنهمی خمیر به تبدیل

 

 با که پریش روان اعصابی با بهادر اما

 ی بوفه طرف به نداشت فرقی هیچ جنون

 صدای با..  رفت بلورین و تزئینی وسایل

 گرون ظرفای اون از وهرکدوم دادمیزد بلند

 ، میکرد پرت دیوار طرف به قیمتو

 

 ، لعنتتون خدا کردین، دیوونم:دادمیزد

 این شوره ،مرده ببرن جفتتون شوره مرده

 زندگی ذلت با دارم که ببرن زندگیمو

 دوتاتون، به گرفتین،لعنت آسایشمو میکنم،

 بخت این به ،لعنت زندگی این به لعنت

  .. افتادم شماعوضیا گیر که که واقبال

 

 بود، شده دورگه زدصداش که ازدادایی

 بسته چشمامو ترس از ،میشکست، دادمیزد
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 گرفته جنون..  نمیومد در وصدام بودم

 فریاد بدبختیشو اوج که جنونی.. ودب

 هام گونه رو گوله گوله اشکام.. میزد

 صدای با وسایل شکستن صدای..  میریخت

 باهم بهادر های نعره و رعنا ی گریه بلند

  ..بود شده مخلوط

 

 صدای بار، خفت ی دقیقه چند از بعد

 ،که کردم باز چشمامو شد، قطع ها شکستنی

 نفس یدونفسکوب میز رو محکم دستاشو کف

 فوران صورتش و چشماش تو خشم میزد،

 من به نگاهشو نکرداما بلند میکرد،سرشو

 نگاش باری تاسف و سنگین غم با که دوخت،

 میخواست لرزید،دلم بغض از چونم میکردم،

  ..میکرد داغونم داغونش حال   کنم، آرومش

 

 برو توبیا:گفت آروم ولی دورگه باصدای

 ..پایین

 

&&&&&&& 

 

 [۲۳:۰۴ ۰۷.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 47_پارت#

 

 یه و برم ازاینکه ترسیدم چرا نمیدونم

 این بانی   بهرحال بیاره، رعنا سر بالیی

 این رعنا نمیخواست دلم بودم، من دعوا

 اون باشه چی هر بیاد؛ سرش بالیی وسط

 ؛ خواهرمه

 

 که برم من میخوای: گفتم واسترس ترس با

 کاش بود، من تقصیر همش کنی؟ دعوا رعنارو

  .. که نمیومدم باال ولی میشکست پام

 

 باال که هام شونه که زد ای عربده چنان

 خش ازصدای شدم،چشمامو روح قبض هیچ، پرید

 بستم؛ ترس با بلندش و دار

 

 دخالت که توچه به ببند دهنتو یکی تو -

 چشمم جلوی از شو بروگم بیا ؛ میکنی

 که کنن سرت تواون نبینم،خاک ریختتو

  .. گذاشته توش چی خدا نمیدونم
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 تکیه مبل پشتیه وبه نشست مبل رو رفت

  ..داد ماساژ هاشو شقیقه و بست چشماشو داد،

 برو بیا: گفت من به خطاب بسته چشمای با

 .. نریختم تو به اینو داغ تا

 

 .. عزیزم بهادر: رعنا

 

 نشنوم صداتو بمیر..  خفه سیس: بهادر

 

 بپا مرثیه عنار های گریه فین فین صدای

  .. بود کرده

 

 و پرکردم آب لیوان یه آشپزخونه تو رفتم

 .. بردم بهادر برای

 سردردای میشد، عصبی وقتی بودم نگرانش

 شنید نزدیکش که پامو صدای میگرفت، شدیدی

 کرد، باز چشماشو

 

 لبخندمحوی با که گرفتم جلوش و آب لیوان

  .. گرفت وازم لیوان
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 بود،ازاین مون ههرس بین آوردی درد غم  

 کاری چه نمیدونم..  عذابم در خیلی وضعیت

 !؟ غلط چی و درسته

 

 نمیخواد رعنا باشم،اما میخوادمن بهادر

 طرف، یه از خودم ، کنه حس منو حضور حتی

 این بدون که میکوبه ودیوارش در به قلبم

 میفته تپش از و نداره دوومی هیچ مرد

 هک میخواد وازم میزنه نهیب عقلم ،اما

  ؛ باشم حذر در عشق این واز بکشم دست ازش

 هیچی موندم، بالتکلیف زندگی دوراهیه تو

 در که قلبی نیست، خودش جای سر درست

 میکنه دعوام وقتی حتی.. مرد   این مایملک

 میزنه، حرف باهام بیداد دادو با یا

 االنی حتی میکنه، ،تحقیرم میکنه سرزنشم

 اومده در رعنا زندگیه گرو در و ممنوع   که

 این برای داره قبل از تر پرشتاب بازهم

  .. میده جوالن عشق

 

 رفتم آشپزخونه به کشیدم، عمیقی آه

 زارو که رعنا کنار از..  کردم سر وچادرو

 به وزانوهاشو بود نشسته زمین رو آشفته

 گفتم کلمه یه فقط گذشتم، بود، گرفته بغل

  .. اومدم بیرون خونشون از و ببخش منو
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 به بار هزار میومدم پایین که ای لهپ هر

  !؟ باال اومدم چرا که فرستادم لعنت خودم

 

 پوزخندی خودم به دیشب یادآوری با بعد

 رعنا االن ؟ خودتو میکنی خر کیو که میزدم

 سر بغلش تو صبح تا که چی دیشب پس نمیدید

  ؟ کردی

 ازاین دارم..  خدایا کنم چیکار باید من

 اونقدر کس هیچ..  میام در ستوه به عشق

 همه این مقابل در که نیست ومعصوم پاک

 روزی از..  داره نگه محکم خودشو تلنگر

 افسارمو همه و بشم دلم رام من که میترسم

 هرروز داره اون..  بسپارم بهادر دست به

 عرصه این تا میکنه مجذوبتر بخودش منو

 باشه سختر و تنگتر من کشیدن کنار واسه

**** 

 

 هر..  شدیم جمع مهین خاله ی هخون همه شب

 جمع ما ی خونه شام یا شبها بعضی گاهی از

  .. مهین خاله ی خونه یا میشدن
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 رو هم رعنا و بهادر بودم، نشسته رومبل

 بهادر..  بودن نشسته کنارم ی دونفره مبل

 وهرچنددقیقه بود گوشی تو سرش فقط که

 رعنا..  میومد حرصیش نفسای صدای یکبار

 ..بود صامت و قدم کال هم

 

 هی: اومدوگفت بیرون توآشپزخونه از مامان

..  کنی نگاه دیوار درو به گوشه یه نشین

 .. بچین میزو کمکم بیا پاشو

 

 بود، سرم زیر مبل ی دسته رو زده جک دستم

 .. باشما زحمتش.. ندارم حوصله: گفتم که

 

 بیام من میخواین: گفت خنده با مهرداد

 .. بچینم ریحان مثل میدم قول ؟ کمکتون

 

  .. خودشیرین جات سر بشین: گفت بهادرباحرص

 

 که خودش..  خانوم لیال میبینی: مهرداد

 .. باشم شیرین من میاد زورش تلخ ،
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 دلش چقد باش اینو ش ت: بهادر

 .. هست دکترم ناسالمتی..خوشه

 

 نمیکنن کار توخونشون دکترا مگه: مهرداد

  ؟

 

 !؛ توخونشون: بهادر

 

 برو: گفت و انداخت پاش رو اشومهردادپ

 .. سَننه تورو دائیمه خونه بابا بینیم

 

 مهرداد به اخم با که کردم بهادر به نگاه

  .. میکرد نگاه

 

 اینجا بشین بیا: زدوگفت چشمکی مهرداد

 میکنه نگاه همچین..  دارم کارت

 .. زدم قاچ دخترشو انگاردوست

 پروژه یه تو جون دقیقه، یه اینجا بیا

   .. هلو برات دارم
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 آشپزخونه طرف به بلندشدو جاش از رعنا

  .. رفت

 

 بهادر کنار و بلندشد رعنارفت، تا مهرداد

 ؛ نشست

 

&&&&&&&& 
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  .. میشندیدم صداشونو اما میزدن حرف آروم

 

 سگ انقد امروز ؟چرا گند بک چته: مهرداد

  .. بده خودت به نیتکو یه پاشو ؟ شدی

 

 برقصم؟ بندری برات کنم؟ چی پاشم-

 

 ؟ مرض ته چه بگو حداقل..  کن زهرمارتو-
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 بود توگوشی سرش که حالتی همون تو بهادر

 .. نداره ربطی تو به: گفت

 

 بگو امروز؟ چته گنده مرد نشو لوس َاه-

  .. کردم درمونت دوا شاید

 

 نکهای مگه..  هستی دکترم نه..  شاید آره -

 تو، دست بسپرم خودمو سیربشم جونم از

  .. تلقبی دکتر

 

 بزَمجه ریختته تقلبی: گفت خنده با مهرداد

 رشته این تو شده پاره.. (ک)  ؛

 .. وبیمارستان

 

 هم چ فت باز که دوتا شما به لعنت..  نچ"

 من به صداشون خیالشون به..  شدین

 شم بلند اینجا از میخواد دلم نمیرسه،

 میخ منو انگار..  ندارم توانشو اصال اما

 تکون ندارم حال اصال..  مبل این رو زدن

 نبودامشبم مامان اصرارای به اگه بخورم،

 "نمیومدم پایین
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 پاره بزن بخیه تا دو یه دکتری که تو-

  .. بدوز پورگیاشو

 

 اول میخوام: خندیدوگفت بلند مهرداد

 اول چطوره...  بدم نشون تو به تخصصمو

 در گشادی این از یکم بزنم بخیه تورو مال

 .. بیای

 

 نگاه الکی کرد من به نگاهی نیم یه بهادر

..  میداد اخبار که میکردم، تلویزیون به

 شده اخبار تماشای محو جوری یه عمورضاهم

 َاَبرقدرت کشورای از یکی وزیر ،انگارنخست

 که رفته اخبار حس تو دقیق انقد..  جهانه

  .. ندازهن قلم از شو کلمه یک حتی

 

 ندارم حوصله امروز من مهرداد خفه:بهادر

 روصورتت یادگاری یه امشب نکن کاری یه

  .. بزارم

 

 غم یجوری..  بابا کن جمع پاشو: مهرداد

 .. افتادم بدبختیام یاد گرفتی



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

287 
 

 

  ؟ داری دافات َدرو جز هم بدبختی تو مگه-

 

 به شیطنت با که خورد مهرداد به چشمم

 سیکل تو رعنا کنهن ؟ چیه:گفت بهادر

  ؟ اومده در پدرت موندی ناکام ماهانشه

 

 هارم سگ امروز من..  مهرداد نزن زرمفت -

  .. باشه خودت به هواست

 

 کردو غافلگیرم لحظه یه مهرداد نگاه

 چشمکی شیطنت با کرد، شکار نگاهمو

  .. جون ریحانه چاکرشمام: زدوگفت

 

 زود چه.. پروعه چقد پسره این!!  جون"

 "جون ،ریحانه میدونه یکی آدم با شوخود

 

 کردولی نگاه من به غلیظ اخم یه با بهادر

 حالت باهمون ثانیه چند بعد نگاه، فقط

  .. پیچید مهرداد طرف به روشو مذکور
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 من که خیالش به یعنی گفت مهردادآرومتر

 .. دارم کارت تراس تو بریم بیا:  نشنوم

 

  .. ندارم شنیدن اراجیف حوصله -

 

 داداش، چیه اراجیف: گفت هردادباشیطنتم 

 پستم به چیزی یه بگم برات بریم بیا

 براش هیکلم کل میکنم نگاش تو جون   خورده

  .. میلرزه

 

 نیستی بشو توآدم..  کنن سرت تواون خاک-

 ؟ نه

 

 ندید عین چلن، و خل تو مثل همه مگه-

 ، رفتی وا دیدی رعنا یه زود ها بدیده

 .. توزندگی کردی فرو بیخ تا سرتو

 

 شدی میخ بازتو آخه؟ میگی ور شرو هی چی-

 !؟ چرندیات این به بستی من جفت
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 هاپوشدیا امشب راستی راستی تو..  َاه-

 واسه سودی هیچ که بزنن ریختت تو گوه..

 .. میخواستمت امشب یه..  بهادر نداری من

 

 کوپنت بیشتراز دیگه داری.. گاَلتو ببند-

 داری دردسری چی نمبی ب نال..  میزنی حرف

 ؟ واسم

 

 بیخیال: گفت بعد کردو سکوت یکم مهرداد

 این راستی..  نمیدی حال زهرمار برج شدی

  ؟ ویادته blak امیر

 

 ؛ هوم -

 

 میزد، مشکی تیپ پا سرتا همیشه که همون-

 بلوف میشد توهمی هم خوردن مشروب موقع

 میزد،یادته؟ زیاد

 

 باز زن خط   هفت میگفتیم مابش.. یادمه آره-

 مورچه یه به ناجنس..اینه اصلیش لقب ؛

 .. بیشرف نمیکرد رحم هم ماده
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 به بیا گندزده..میگم ج نو توله همون آره-

 .. شده بدبخت.. دیدن

 

 دختر باهمون: زدوگفت پوزخندی بهادر

  دیگه؟ یکی یا دماغیه

 

 ؟ یادته آخ:  خندیدوگفت غش غش مهرداد

 چه..  دیمیدی دماغ صورتش تو فقط که همون

  .. پدرسگ بود هم موذماری

 

  کاشته؟ توله بازم-

 

 هشت زاییده گاوش ست معرکه پس کالش ایندفه-

     ..کشید هم دادگاه به کارش.. قلو

 

 بهادر که..  خنده زیر زدن بلند جفتشون

 هم دماغیه دختر این ناک س ای اوووف: گفت

 درودافا کنه، پهن تورشو بلدبود خوب

 لنگ این جلو بیان دبای رنگاوارنگش
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 هروقت چرا نمیدونم من ،ولی بندازن

  .. بدبخت کروالل   میکردم فکر میدیمش

 

 مهرداد که خندیدن غش غش دوباره دوتاشون

 قالبش ؟ میزنه قالب ایطور کروالل: گفت آروم

 هیکل انصافا ولی..  چسبیده امیرو سفت

 زیر مالی چه امیر بشه کوفتش داشت، خوبی

  .. بوده دستش

 

 که ببرن تورو منحرف مغز شور مرده: بهادر

  .. میچرخه هیکل رو فقط

 چی، هر یا خوب مال ولی:گفت خنده با بعد

 .. غار شده االن

 

 جام از که خنده زیر زدن بلند

 معنا تمام به عوضی دوتا بلندشدم،جفتشون

 صبح تا بزاری حیایی نه شرمی ،نه بودن

 حرف کاریاشون گند این مورد در میشینن

 میزدن حرف آروم داشتن یعنی ،حاال میزنن

 بلند اینا که اینجوری نشنوم صداشونو که

 بعید ومیخندیدن، ک رمیگفتن ه رو بلند

  .. نشنیده هم رضا عمو بدونم

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

292 
 

 گیجه سر رفت، سیاهی یهوچشمام بلندشدم تا

 دادم تکیه مبل ی دسته به دستمو گرفتم،

 .. بشه افتادنم از مانع تا

 

 

&&&&&&&& 
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 سریع شدچون حالم متوجه انگارمهردادزودتر

  ؟ خوبی ریحانه: گفت

 

 از نگران بهادر بگم چیزی که کردم نگاش

 جابلندشد،

  ؟ ریحانه شده طوریت -

 

  .. رفت گیج سرم یکم فقط نه-
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 !! مهرداد ؟ رفت گیج سرت چی یعنی-

 

 اینجا بشین..  ببینم بزار:  مهرداد

  .. افتاده قندت شاید..  ریحان

 

  .. اومد طرفمون به هم عمو که نشستم مبل رو

 

  ؟ چیشده مهرداد: عمورضا

 

: پرسید وآروم نبضموگرفت مهرداداول

  ؟ پریودی

 

 اینکه از مخصوصا کشیدم، خجالت سوالش از

 به خجالت با پرسید، اینو بهادر جلوی

 تکون طرفین به سرمو و دمکر نگاه پایین

 نگاه جفتشون به حتی داشتم شرم ،اما دادم

  ..کنم

 

 نیست چیزی: گفت رضا عمو روبه مهرداد

 احتمال به ولی رفته گیج سرش یهو دائی

 .. باشه ضعف مال زیاد
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 نگام نگرانی با افتاد، بهادر به چشمم

   .داد تکون آهسته سرشو کردو

 

 طرفمون به هک اومد هم خاله و مامان صدای

 آراسته نیز سبزه به و بود گل.. میومدن

  .. شد

 

 مهرداد ؟ مادر شد چت ریحانه: مامان

  ؟ چشه دخترم

 

 چیزیم میکنین شلوغش انقد چرا بابا ای-

  .. رفت گیج سرم یکم فقط..  مامان نیست

 

 اومد جلو شده کنترل عصبانیت بهادربایه

 بند پام رو نمیتونم نگرانی از من: وگفت

 آخه ؟ ساعته سه میکنی چیکار داری تو شم،

 دکتر دادن راه بیمارستانی توکدوم رو تو

  ؟ چشه بدی تشخیص نمیتونی که بشی

 

 برعکس کرد، نگاه بهادر به اخم با مهرداد

 جدیت با..  بود جدی کامال پیش چنددقیقه
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 جبهه و نکنی دخالت من کار تو میشه: گفت

  ؟ نگیری تمسخر

 چیز یه دائی زن: فتگ خاله به رو بعد

 ضعف..  بیار براش قند آب یه یا شیرین

 خلوت یکم هم ،دورشو افتاده کرده،قندش

 .. کنین

 

 چیزی بس از: وگفت کناررفت حرص با مامان

 آخرشَ   این..  شده ضعیف بدنش نمیخوره

 هرچی..  کاراش بااین بده دق منو باید

 شده..  دروازه یکیش دره گوشش یه میگم

 .. رودلم حناق  

 

  ؟ نخورده چیزی امروزم مگه: بهادر

 

 " اومد در دروغم گند اوف "

 

 به کرد،بعدرو نگاه من به تعجب با مامان

 غذاشو شما ی خونه گفت ظهر: گفت بهادر

 خواستن ازم رعنا و بهادر گفت..  خورده

 اونجا مگه.. خوردیم ناهار باهم بمونم

  نخورد؟ ناهار
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 به عصبانیت با و باالداد ابروهاشو بهادر

 از که نمیگفت اینو نگاهش کرد، نگاه من

 ، رعنا از ،یا خودش از شاید.. عصبیه من

 لبشو ی گوشه..  ظهر بحث از شایدم یا

 یادم آره: گفت من به وخیره جویید عصبی

  . بوده ما ناهارپیش که نبود

 

 بکشه دراز یکم نیست الزم مهرداد: عمورضا

 !؟

 

 کاناپه اون رو برو پاشو ریحان: مهرداد

   . بکش دراز

 

  .. خوبه حالم من -

 

 وقتی.. خوبه حالم گفت باز بیا: مامان

  .. نده باال سر جواب میگه چیزی یه یکی

 

  ؟ مامان گفتم چی مگه -
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 ؟ببریمش نیست چیزی مطمئنی مهرداد: بهادر

 ؟ بیمارستان

 

 خوب االن..  نیست الزم نباش نگران: مهراد

 .. آورده ضعف ،یکم میشه

 

: وگفت گرفت جلوم قندو آب لیوان خاله

 نباشه، وروزت حال این که بمیره خالت

 درست نه شده؟ چت چندروزه نیست تومعلوم

 حرف کسی با نه ؛ میخوری غذا وحسابی

 هم اگه میری؛ دانشگاتو درست نه میزنی؛

 آستین تو جواب صدتا بگ، چیزی یه کسی

 میخوای کارات بااین ؛ میکنی ردیف براش

   ؟ آخه برسی کجا به

 

 ..کرد نچی کشیدو موهاش به دستی عصبی بهادر

  

 هروقت بردی؛بزار آبرومو خاله: گفتم آروم

  .. کن محاکمم شدیم تنها
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 تا تو..  بخور آخر قندوتا آب این: خاله

 که من..  نیستی کن ول نکشی مامانتو منو

 ..میدی د ق مامانتو داری جهنم به

 

 ک ش رو غرزدن، وت مامان و خاله یعنی "

 و زنکی خاله بحثای کوچیک، موضوع یه دادن

 برعکس بودن، اصل برابر کپی غیبتاشون،

 به شباهتی هیچ اخالقی نظر از که رعنا منو

 بهم کامال خواهر دوتا ،این نداریم هم

 " شبیهن

 

 یکم اتاق تو برو پاشو میخوای اگه: مامان

 .. بخور شام بعد بکش دراز

  

 آتیش سیگارشو و رفت رهپنج کنار بهادر

  .. بود من طرف به نگاهش همه زد،اما

 

 رعنا بگم نیستی خوب اگه ریحان: بهادر

 .. دکتر ببرمت بیاره لباساتو

 

&&&&&&& 
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: کردوگفت نگاه بهادر به غضب با مهرداد

 زبون..   نگرفتما طویله تو مدرکمو من

..  کرده ضعف نیست چیزیش میگم دارم نفهم

 لیال بیار معرکه میزنی توحرفی که اینجوری

  .. میشی دائی زن و خانوم

 

 گفت بلند نیمه وصدای عصبی حالت بهادربا

 ساعته ؟سه چیشد کوفتی شام این مامان: 

 این..  میزنین حرف آشپزخونه تو رفتیت

 بحثجرو پیش ساعت 1 ؟ نداره تمونی حرفاتون

  ؟ نشده تموم بود،هنوز میزشام چیدن سر

 

 ،واال ست آماده چی همه ؟.. مادر چته:خاله

  .. نگفتم چیزی زدنین حرف مشغول دیدم
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 کی هر بده خبر شده حاضر شامت شما: بهادر

 بزنه حرف صبح تا بشینه بزنه حرف میخواد

 شما تا کنه ضعف و غش یکی حتما باید.. 

 ..  بیایم شام واسه بگین

 

 خودم جلو تو سگ توله: خندیدوگفت عمورضا

 نمرده که ریحان ؟ میکنی دعوا زنم با

 نگرانی، الکی ، گنده ُمرو سُرو ایناها

 از یکی یکی تابهادر میز سر بیاین پاشین

  .. نکرده ردمون تیغ

 

 یا بیای میتونی: گفت من روبه مهرداد

  ؟ کنم کمکت

 

 محال کنین باور میام خودم ممنون نه نه -

  .خوبه

 

 میکنم کمکش من مهرداد برو تو: بهادر

  .. بیاد

 

 به و انداخت بیرون پنجره از سیگارشو ته

  .. اومد طرفم
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: زد بودصدا توآشپزخونه االن تا که رعنا

  .. شام بیا بهادر

 

  .. بیاین شماهم بهادر ریحان،: مامان

 

  .. میایم برین شما خاله باشه: بهادر

 بودن، تهرف آشپزخونه به همه

 طرفم به سراسیمه بهادر رفت، هم تامامان

 همش چرا ریحان ریحان: گفت آروم اومدو

 دیوونه تومنو ؟ کنی اذیتم میخواد دلت

 نکن این از تر بدبخت منو توروخدا کردی،

 چندروزه برس تغذیت به یکم بهادر جان  .. 

 ..میکنی نگرانم داری شدی؛ ضعیف خیلی

 

 ..چ من اشیب نگران نمیخواد تو باشه-

 

 " توام منتظر من دیگه بیا بهادر"

 

 زهرمار بهادرو: گفت لب زیر بهادر

  .. درد ،بهادرو
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 به آبی یه میخوام من برو تو: گفتم آروم

  .. میام بعد بزنم صورتم

 

  .. رفت رعنا با کشیدو بلندی نفس

 

* 

 

 همه هواس جورایی یه ، بودیم شام میز سر

 مامان..  خورمب غذامو درست که بود من به

 بود، کرده پر برنج از لبالب بشقابمو

 با و گذاشت بشقابم تو کباب چندتا بهادر

 بخورم کامل که میزد اشاره وابرو چشم

 دستشون دارو به وسط این هم مهرداد..

: میگفت گاهی از هر که بود، شده اضافه

 باید روز چند ، بخور غذاتو خوب ریحانه

 بدنیت وایق تا کنی تقویت خودتو حسابی

 .. برگرده

 

 من بخور غذاتو تو: گفت باحرص بهادر

 .. هست بهش هواسم
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 که بودم، مهردادنشسته و کنارمامانمو من

 شده بهادر غلیظ اخمای اومدن بوجود باعث

 خاله کنار هم بهادر رعناو..  بود

  .. بودن وعمورضا

 

 میپری میگم من چی هر چرا تو اصال:مهرداد

  ..حضورداری که نممیبی کورنیستم وسط؟

 

 که کنم ملتفتت صدام با میخوام: بهادر

 وقتا بعضی تو ،نیست کنی حس حضورمو بیشتر

  .. میزنی هپروت

 

 غذاش مشغول حرف بی دادو تکون مهردادسری

 خاله راستی: گفت چنددقیقه از بعد شد،

 ازشما هم اجازه کسب یه امشب من لیال

 ؛ داشتم

 

 واسه!!  هاجاز کسب: گفت تعجب با مامان

  ؟ چی

 

 کرد بهادر به نگاهی نیم مهردادیه

 مهمونی یه شب شنبه پنج من راستش: بعدگفت
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 اگه و شما اجازه با خواستم شدم دعوت

 . کنه همراهی شب اون منو مایلن جان ریحانه

  

 

 نگاه مهرداد به تعجب با بود، سنگینی شوک

 باعث بهادر بلند های سرفه صدای که کردم

 از مهرداد کنیم، نگاه فشطر به همه شد

 .. کوبید توکمرش مشت تا سه دو بلندشدو جاش

 

 افتادن مگه.. گوریل نشی خفه: مهرداد

 . دنبالت

  

 شو گم: زدوگفت پس دستشو عصبی بهادر

  .. خر ت نره دستا این با..  بروکنار

 

 داری خرم عین که توئی خر نره: مهرداد

  ؛ میلمبونی

 

  ..بخور آب یکم جان بهادر بیا: رعنا
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 رو برگشت خورد،مهردادهم آب یکم بهادر

 نشست، صندلیش

 

 بهترشد،بهادرآروم یکم جو ازاینکه بعد

 به مهرداد،رعنا گفتم بهت بار یه: گفت

  .. نمیره مهمونیا اینجور

 

 اجازه تو از من: گفت خنده مهردادبا

  ..سالمت مامانش سر  ..  داداش نخواستم

 

&&&&&& 
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 برای چشماش با بود، قرمز بهادر صورت

 غلیظ اخم یه با میکشید، ونشون خط مهرداد

 گرفتی مونی الل چرا: کردوگفت نگاه من به

  ؟
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 کردم همه به کلی نگاه حرفش از استرس با

 شوک با که بود، عمورضا همه از بیشتر که

  ..میکرد نگاه شصورت به بهادر ی جمله از

 

  ؟ بگم چی -

 

 ؟ نداری دانشگاه و درس تو مگه: بهادر

 بگی شدی الل..  جاها جور این به چه تورو

  بری؟ نمیتونی

 

 کم میاره در شورشو داره دیگه بهادر"

 و بگیره کتک باد زیر منو همه وسط مونده

 باید میگم ،من دارتم صالح من بزنه داد

 قعاوا انگار.. کجابیای بری کجا

  شوهر یه مثل نه ؟ پدر مثل.. اختیادرارمه

"  

 

 بقیه جلوی اینکه و شدنش آروم خاطر به

 آروم نزنه حرفی که کنه کش فرو خشمشو

 دیگه شاید..  دادم تکون پایین به سرمو

 ضعیف بهادر اخطارهای مقابل در واقعا

  اون آن   از خودمو واقعا شدم،انگار

 بیام اهکوت درمقابلش کردم سعی که میدونم
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 پام جلو راهی خدایه زمانیکه تا حداقل..

 کنه رها بهادر قوی چنگالی از منو و بزاره

"  

 

 ؟ میزنی جوش چرا تو: مهرداد

 و خواهر شوهر باباشی؟داداششی؟مامانشی؟یه

 با نیست  قرار ، داری خاله پسر اسم یه

  .. بشی دیگران وصی وکیل القاب این

 

 با کوبیدو میز رو محکم دست کف با بهادر

 ؛ ناموس میفهمی..  ناموسمه:  گفت َتشَر

 بندازه بهش چپ نگاه حتی کسی نمیدم اجازه

 با ریحان..  بشه قدم هم باهاش برسه چه

 ها زنگوله همون از برو نمیاد توجایی

  .. کن وجور جفت باخودت و یکی عفریتت

 

 زدن حرف طرز چه این کن حیا بهادر:خاله

 عین که تا دو شما ناسالمتی..  مهرداد   با

 !!برادرین

 

 دهنتو حرف: گفت عصبی و جدیت با مهرداد

 ببندوگرنه گشادتو دهن اون.. بهادر بفهم
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 اگه احمق..  برات میبندمش اساسی خودم

 .. هست منم ناموس توعه ناموس

 

 آورد در زشتی حرکت یه دهنش با بهادر

 شل استخونام..  بابا بینیم بشین: وگفت

  .. کردن

 

 دهنت مثل شده هرز ومهرت پیچ: مهرداد

  .. کنم قفلش برات ،باید

 

 میزنی حرف دهنت از تر گنده: بهادر

  ..د داری مهرداد

 

 .. کنین تمومش.. دیگه بسه: عمورضا

 

 بااون جوری چه بهادر ببین وای وای، "

 ببر عین شده، خیره مهرداد به چشاش

 در قلمروشون از دفاع واسه که میمونن

 خودش قلمرو منو ادن؛بهادرایست هم مقابل

 من بخاطر میدونه، خودش ناموس میدونه،

 تمام اون میزنه، بال بال اینجوری داره

 تا منو تا میزنه کنار منو اطراف آدمای
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 وجود با اما..  داره نگه خودش واسه ابد

 داره که..  ممنوع..  گناه عشق این رعنا

 من سرنوشت.. میبره فنا به منو زندگی

 ی معشوقه عمر آخر تا باید ؟همینه یعنی

 کنار رو همه اون بمونم؟ بهادر پنهانیه

..  قلبم و جسم مالک باشه من با تا میزنه

 قلبت مالک اون احمق ، زدم بخودم پوزخندی

 رو دست اگه که میخواد جسمتو فقط..  هست

 بعد..  میکنه تصاحب هم جمستو بزاری دست

 بازی تواین مات و کیش  ی مهره میشی

 رعناتموم و بهادر نفع به بازی..  جشطرن

..  خونشه خانم همیشه واسه اون..  میشه

 اخر تا بهادر میشه مگه..  قانونیشه همسر

 م هر باالخره ؟ نزنه دست بهش عمرعمر

 همخواب هم با و میفته دلشون به زناشوئی

 ی نطفه رعنا هم بعدش صباح چند ، میشن

 ی خانواده یه صاحب و میشه بارور عشقشو

  .. میشن بزرگ

 هوس یه معشوقه، یه ؟ ریحان میشی چی تو

 و بهادر قلب پستوهای تو که شیطانی،

  ؛ کردی لونه خیاالتش

 که خاطراتی..  میسازه خاطره تو با اون

 تو نفرت باعث و میشن گریبانگیرت عمر یه

 تو وروحتو قلب..  میشه ای مردیگه هر از

 اگه..  میکنی اسیر خاطرات این آغوش
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 زندگیتو پدر بشی جلودارشون نینتو

 مالکیتشو تا که کسیه بهادر..  درمیارن

 تموم رو بازی آتیش این نزاره اکران به

  .. نمیکنه

 

 کناره تا رفتم َور ناخنم گوشت با اونقدر

  .. شد زخم ناخنم های

 

 و تخس نگاه با نگام که کردم بلند سرمو

  .. شد تالقی پرغرورش

 نگاهش..  شدیم هم در قفل و خورده گره

 تیر تو منو که بود وایهام پرازحرف نگاهی

  .. دادن قرار هدف رس

 

 با و بود داده تکیه صندلی به بااخم

  .. میکرد بازی میز رو نمکدون

 

.  داشت اخم اونم..  کردم نگاه رعنا به

 زنانه حسادتای پراز دلش میگفت که اخمی

 اخم بوداما رضا عمو طرف به نگاهش ، ست

 و بهادر پی   در هواسش میگفت شپیشونی
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 بین من بخاطر پیش ی دقیقه چند که حرفایی

  .. بود شده بدل ردو بهادر مهردادو

 

 آشوب همه ازاین..  بده نجات منو خدایا "

 وازاین خوردنها غبطه ،ازاین درگمی سر و

 برام جدید سوپرایز یه هرروز که زندگی

 میکنه دعوت بزرگتر چالشی به منو و داره

 .. شدم تهخس

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۲۶ ۰۹.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 52_پارت#

 

 

 که میترسم روزی از ، میترسم بهادر از من

 و بیفته همه مشام به عشق این ننگ بوی

 که بگن و بندازن تنم به رو شیطان لباس

 رعنا وجود با وگرنه..  خود شیطانی تو

 و بشی کنزدی خواهرت شوهر به تونستی چطور
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 تا کنه پیشروی انقدر اون بدی اجازه

 ممنوعه توعه و بگذره تو مرزای از بتونه

  ..  بیاره در تصاحب به رو

 

 تنها.. میشم دیوونه فکر همه این از دارم

 کنی رها خودتو باید ریحانه  داری راه یه

 که زندانی ازاین تا کنی کاری باید.. 

 خودش اسیر رو تو و ساخته برات بهادر

..  کنی فرار باشی مشتش تو همیشه تا کرده

..  نمیشه هیچوقتم..  نمیشه تو مال اون

 مامانم چون بزنه پس رعنارو نمیتونه

  ... نمیدن بهش رو ای اجازه همچین وخاله

 

 تو رحمشو بی چنگاالی بزرگی بغض بازهم

..  میشدم خفه داشتم..  گذاشت گلوم

 .. بهادر نگاه به خورد گره نگام دوباره

 داشت استرس و ترس از رنگی نگاهش ایندفه

 شونه آروم که داد تکون سرشو نامحسوس.. 

  .. کشیدم عمیقی نفس و دادم باال هامو

 

 مهرداد و خاله وهمینطور عمورضا و مامانم

  .. کر بودمو کور من انگار اما میزدن حرف
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 عالمی ساختن برام رعنا و بهادر که عالمی

 افکارم دنیای از منو لحظه یک که بود،

 فضای این از میخواست دلم..  نمیکرد رها

 خفگی احساس هرآن..  باشم دور آور خفقان

   . بلندشدم جام از که میکردم بیشتر

 

 چیزی هنوز توکه.. خاله میری کجا:  خاله

  ؟ بخوری کامل غذاتو قراربود ، نخوردی

 

 ممنون:گفتم دادمو قورت بغضمو زور به

 .. ندارم میل دیگه خاله

 

 هنوز میکردی، غش داشتی االن همین:مامان

  .. بخور کامل شامتو بشین..  نشدی آدم

 

 باز دهن ترسیدم ، بزنم حرف نمیتونستم

 انگار ؛ بترکه یکباره به بغضم که کنم

 مامان روبه چون فهمید درونمو حال بهادر

 یدفه نمیتونه..  خاله نگیر سخت:  کفت

 شما که یاینجور..  بخوره غذارو همه این

 معدش کجای موندم من پرکردی بشقابشو

  .. جابگیرن قراره
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  .. آخه نخورده چیزی: مامان

 

  .. نخورده که نمیتونه حتما: بهادر

 

 که اومد چشمام جلوی اشک از ای پرده

 طرف به ببخشید یه با.. تارکرد دیدمو

 اب یکم بستم درو..  رفتم دستشویی سرویس

 خودم خواست دونب اشکام ولی زدم صورتم به

 ی نشونه لعنتی اشکای این..  ریختن پایین

 و..  بدبختیم ی نشونه..  بودن من ضعف

 شکست یه تو که میکنن یادآوریم هرروز

 از تورو داره قلبت که.. بدبختی ی خورده

 دردا این تحمل..  زدم هق..  پادرمیاره

 ..بود سخت خیلی برام

 

 هیچ دیگه..  کردم نگاه بخودم آینه تو

 ازبس.. نیست شادوشنگول ی ریحانه از اثری

 زیر شده، وزاری گریه کارم چندروز تواین

 ی چهارخونه پیرهن..بود گودافتاده چشمام

 دارم من که زارمیزد تنم تو مشکیم قرمز

 که الغرشدم چقدر..  میشم آب روز به زور

 نبودم الغر اونقدر البته..  نفهمیدم خودم
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 چون ، یفتمب وقیافه ریخت از بخوام که

 االنم الغریه میشد باعث هیکلم بودن توپر

  .. نیاد چشم به خیلی

 

 های نشونه از یکی بلندم و مشکی موهای

 میکرد چندان دو زیباییمو که بود زیباییم

 نداشتم،هیچوقت سرکردن روسری به عادت.. 

 هم دختری اما نمیزدم روسری فامیل جلوی

 سایلبا با بخوام پوشش لحاظ از که نبودم

 نمایش به خودمو نما بدن یا چسبون و تنگ

 فایده چه اما.. کشیدم عمیقی آه.. بزارم

 ازش خودمم حتی که شدم کسی به تبدیل.. 

 میخوره بدردم چه زیباییها این..  متنفرم

 دلم که نیست چیزی اون زندگیم وقتی

 ..میخواد
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 آب صورتم به سریع زد، در به آروم کسی

 .کردم باز ودرو زدم

 خوبه حالت:گفت نگرانی با که بود بهادر

  ؟ کردی توگریه باز وای ای ؟ ریحان

 

 ، خوبم من:گفتم انداختمو پایین سرمو

  .. بهادر باشی نگرانم نمیخوام

 

 باال تاسرمو گذاشت زیرچونم انگشتشو 

 که کردم نگاه اشچشم به مستقیم بگیرم،

..  ببینمت اینجوری ندارم دوست: گفت

 حرف باهم میام شب..  کن وجور جمع خودتو

 .. میزنیم

 

 اتاق تو حتما ؟ میای کجا: گفتم استرس با

  ؟ من

 

 کنی عادت باید: زدوگفت لبخندی شیطنت با

 .. میشه مشترکمون اتاق اونجا ؛

 

 کارات این با منو بهادر: گفتم عصبی

 ...و میبندم چیز همه رو چشم ننک درگیر
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 وجودنداره حریمی تو منو بین..  سیس-

 ..باش منتظرم شب..  کنی قبول اینو بهتره

 

..  دخترم یه من بهادر: گفتم ترس با

 چرا..  نکن ل ه پاهات زیر اعتقاداتمو

 رفتارات این با منو طریقی یه به هرروز

  .. میکشی گناه به

 

..  خر کدومه هگنا ؟ زنی تو گفتم من مگه-

 حرف میام ؛ میترکه داره که دلته اصل

 بابامو حرفای از داره سرم فعال میزنیم،

  ... میکشه سوت مهرداد

 

  گفتن؟ چی مگه-

 

 .. شده صادر اجازت: زدوگفت پوزخندی

 

 ؟ مهمونی واسه-
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 اوسکول منم اوسکوله که خودش باش اینو-

 مهردادحرف مگه ؟ کنکور واسه نه ؛ میبینه

  ؟ زده هم ای هدیگ

  باز َدغَل بیشرف: گفت بعدزیرلب

 

  تائیدکرد؟ مامانمم-

 

 دومیش خاله که داشتن عقل کی زنا بابا ای-

 تو منتها توعه ی لنگه اونم..  باشه

 ..بیشتر ساختارسنی

 

 فقط ؛؛ ها برنداری بازیات مسخره از دست-

 .. بنداز تیکه

 

..  نیست خوب حالت اگه بشین بیابرو-

 میری غش یا..  کردی دیوونه منو توبدتر

 منه جیگر به خون یا میکنی گریه یا.. 

 خاکی چه نمیدونم..  میکنی بریده بخت

 میرسم میکنم وا هردری بریزم سرم تو باید

  ..بست بن به
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  .. کردی بست بن رو همه خودت: گفتم آروم

 

 خودم: گفت کردو نگام ناراحت حالت با

 بزن زخم کمتر تو کردم غلطی چه میدونم

 .. باش درمون نباش، درد انقدر..

 

 گرفتم،اول دستشو ساعد سریع بره تاخواست

  .. من به بعد کردو نگاه دستش به

 

  .. نکن درگیر آخرتم با منو توروخدا بهادر -

 

 آخرت تو قراره اگه:  زدوگفت نیشخندی

 نمیریم ناکام دنیا این از حداقل بسوزیم

 .. بیرون بنداز سرت از چرندیاتو این..

 

 .. بهادر: نالیدم عجز با

 

 بزنم چونه باتو باید هردفه من: گفت جدی

 .. میکنیش زهرمارم میبرم ازت بوس یه.. 
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..  االهللا اله ال: گفت حرص با چکیدکه اشکم

 . کشتی هم ،منو کشتی خودتو نکن گریه انقدر

.  

 

 ؛ منونمیفهمی اصال تو-

 

 من   تو: کردوگفت پاک شصتش انگشت با اشکمو

 ؛ میزنی پس منو همش ؟ میکنی درک و پدرسگ

 تو با زدن سروکله شده کارم شب تا صبح

  ..ریحان نکن محروم خودت از منو...

 

 انقدر چون نمیکنم درک و کس هیچ من نه"

 سرم بالیی چه ورعنا تو رفته یادم که خرم

 خوشبختی دعای براتون همینم واسه آوردین

  " میکنم

 

..  بشم فدات نکن گریه: بوسیدوگفت گونمو

 زندگیمو ، میشه خراب که ،حالت نفسامی تو

  .. ببینمت اینجوری نمیخوام..  میکنی زیرو

 

..  بزار خودم حال به منو: گفتم باگریه

 .. بهادر توروخدا
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 میترسم.. بیا بزن وصورتت دست به آبی یه -

 از کشیدن سیگار بهانه به..  کنه شک کسی

  .. بلندشدم رومیز

 

  .. بهادر-

 

 ملتمس ، رفت عقب به قدم یه کردو نگام

 برگشت رو رفته قدم که میکردم، نگاش وار

  .. بوسید سریع و کوتاه لبمو و

 

 لبم رو.. شدم رفتنش به خیره من و رفت

 اون..  بود گرفته نبض و بود داغ زدم دست

 هر که حقیقته یه این..  منه آرامش ماوای

 حرکت یه با دوباره کنم سرکوبش من چقدر

  .. میکنه رشد و میزنه ریشه بهادر از

 

 خدایا: گفتم وزیرلب کردم ناله وار افسوس

 یا کن سرد من از بهادرو یا..  کن کمکم

 عشق این مقابل در که بده قدرتی من به

  .. نباشم ضعیف انقدر
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  .. آشپزخونه به گشتمبر دوباره

 میز کردن جمع مشغول رعنا و خاله و مامان

 هنوز مهرداد و رضا عمو اما..  بودن شام

 به زده تکیه هم بهادر بودن، زدن حرف گرم

 حرفای ی شنونده ظاهر به و بود اپن

  ..بود مهرداد و عمورضا

 طرفم به نگاهی آشپزخونه به باورودم

 .. زد محوی لبخند و انداخت

 

 و آشکار حرصی با افتادکه رعنا به امنگ

  ..میکرد حالجی رو بهادر نگاهای زیرکانه

 

 معرض تو کمتر تا رفتم مامان و خاله کنار

 .. باشم بهادر دید
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  .. میشورم ظرفارو من خاله-

 

 میندازم ظرفه کلی یه خاله نمیخواد: خاله

 .. ظرفشوئی تو

 

 کاری یه بزارین میشم خسته نشستن از آخه-

 .. بدم جامان

 

..!!  کاری اهل هم خیلی نه آره: مامان

 تو یا درساته تو سرت یا همش که توخونه

 من واسه بشقاب یه روز یه..  اتاقتی

  .. باشه خوش دلم که نکردی جابجا

 

 انقدر چرا.. نکن اذیت دخترمو لیال:  خاله

 باباش فوت بعد ریحان..  میدی گیر بش

  ریحانه ی اندازه کی وگرنه شده اینجوری

  .. میخندوند مارو و داشت شیطنت
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 بود تعریف این االن: گفتم شوخی حالت به

 بودم دلقکتون من مگه دردنکنه ؟دستت.خاله

 !؟

 

 نبودی دلقک: میزگفت سر اون از مهرداد

  .. بودی پاره آتیش

 

 چرخ جا همه گوشات تو: گفت حرص با بهادر

 ها میزنه حرف باتو داره بابام..  میخوره

.. 

 

  م رشته به بنا: گفت خنده با مهرداد

 آخه.. فعالن جا همه خودم مثل گوشامم

 .. زیاده خیلی فعالیتشون دکترا

 

  ..فضولی بس از دکتر: بهادر

 

 ریزی چشمک کردو نگاه من به مهرداد

 بهم نفر یه دیشب همین اتفاقا: زدوگفت

 خبرنگار برم بدم رشته تغییر باید گفته

  .. بشم
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 این پدر تا شو خبرنگار برو هآر: بهادر

 به نداشتشونو ،شرف دربیاری دخترپسرارو

 کی بردن، دادگاه کدوم کیو..   بدی باد

 ... دختره شده،اون حامله کی از

 

 ؟..بهادر حرفاچیه این..  استغفرهللا:  خاله

 

 امشب این دائی زن:گفت تصنعی مهردادباحرص

 سیخونکش کی نمیدونم من..  ها میخاره تنش

  .. شده من گیر   پاچه هزد

 

: وگفت نشست من روی روبه صندلی رو بهادر

  .. نمیگیرم پاچَتو بزن ز ر کمتر

 

 این بچگی از کال شما: گفت عموباخنده

 به وگربه سگ مثل یادمه ، داشتین اخالقارو

 بودین کنارهم بعد دقیقه 5 ، میپریدین هم

 دعوا که دونفری اون انگار نه انگار

  !؟ دینبو شما میکردن
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 نبود هار انقد قبال این دائی نه: مهرداد

 یه ازش ؟ کردی چیکارش تو رعنا بینم.. 

  ! ساختی درنده غول

 

 قهقهه طوری خندید بلند بهادر حرفش بااین

 نگاه مهرداد به واج و هاج ما که زد

 . کردیم

 

 خوب رو جمله این: گفت خنده حالت باهمون

  .. الاااط گرفت طال دهنتو باید پسر اومدی

 

 دستش..  کردم نگاه رعنا به تردید با

 به صورتش رنگ و بود شده مشت پاهاش کنار

  .. میزد قرمزی

 

 رعنا به معروفش تیزو نگاه باهمون بهادر

 مثال من واسه نگاهش تیزی  ..  کرد نگاه

..  نگاه..  نگاه..  داشت و عقاب نگاه

 و خشم و حرف از پر که نگاهی..  نگاه

  .. بود تنفر و کینه

 

 . بیار چایی یه رعنا: گفت بعد



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

327 
 

 

 بزار..  مادر خوردی شام که تازه: خاله

 میارم چایی بعد..  خوردی غذا بفهمه معدت

 .. بخور

 

 .. مامان میکنه درد سرم:  بهادر

 

 کاش..  خاله میکشی سیگار بس از: مامان

 از رو لعنتی سیگارو این بیاد روزی یه

 عاصی مارو یکی تو که کنن جمع روزمین

  .. کردی

 

 اعصاب وقتی: گفت من به نگاه با بهادر

 بگیری آرامش سیگار از مجبوری نمونه برات

 اونم میبینم، آسیب من اگه حداقل.. خاله

 .. میسوزه پات به پا و نمیرنه دم

 

 آدم که هست زندگی تو مهم چیز کلی: خاله

 اگه تو..  کنه سیگار جایگزین میتونه

 بهونه و دلیل هزارتا کنار بزاریش بخوای

 میتونی بازم باشی داشته کشیدن واسه هم

  .. کنی دورش خودت از
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 مفهوم انگار کرد، نگاه من به باز بهادر

 تا..  میده انتقال من به داره حرفاشو

 دلیل تو که میکنه بیان نطقش هر با بفهمم

  .. برهانمی و

 

 بهونه یک هزارو:  گفت مذکور حالت باهمون

 تنهایی به خودش که بهونست یه فقط نیست

  .. کرده گیر بهونه هزارتا رو
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 بهادر جلوی حرص با رو چایی لیوان رعنا

 حرفای مو به مو معلومه خب..  گذاشت

 کم..  پادرمیاره از اونو داره بهادر

 دلش که باشه یمرد همسر اینکه نیست مشکلی
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 حقشه میگم طرف یه از..  باشه خواهرت گرو

 دوباره میبینمش حالت این تو وقتی اما

  .. میشه غمگین براش دلم

 

 ریختی چاییو کجاست هواست رعنا: بهادر

  ..رومیز

 

 .. میکنم تمیزش االن: گفت باحرص رعنا

 

 بیشتر نمیخواستم بهادرگرفتم از نگاهمو

 بخاطر حداقل شیم،با هم چشم تو چشم ازاین

 نمیخواد دلم..  رعنا حال کردن مراعات

  .. بدونه زندگیش خطر زنگ وجودمنو

 

 وسایل کردن جمع مشغول خاله و مامان کمک

 راه انگار رضا عمو ی جمله با که شدم

 سریع ها گرفته برق مثل..  شد بسته نفسم

 اونم که کردم نگاه بهادر به برگشتم

  .. بود من به نگاهش مستقیم

 

 چه ازدواجتون برنامه واسه: عمورضا

 ؟.. بهادر دارین تصمیمی
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 سنگینی نفس ، دادن جواب در تاخیر کمی با

 حرف باهم رعنا منو راستش:کشیدوگفت

  .. عسل ماه بریم زدیم،قرارشده

 

 نیار در مسخرشو.. َاه: مهرداد

 عروسی یه پس   از که بده انقد بهادر،اوضات

 ؟.. برنمیای گرفتن

 

 نه: کشیدوگفت پیشونیش به دستی ربهاد

 فکرامونو رعنا ،منو نیست این موضوع

  .. بهتره اینجوری کردیم

 

 ، پیوستن جمعشون به هم خاله و حاالمامان 

  .. نشستن هم گرد میز رو همه و

 

 عروسی میخواد دلم من بهادر: خاله

 ما آخه بزرگمی، پسر تو اصطالح به بگیرین،

  .. میرسه دهنمون به دستمونم خداروشکر که
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: کردوگفت قطع رو خاله حرف سریع بهادر

 نه مگه تریم، راحت اینجوری رعنا منو

 !!؟ بگو چیزی یه هم تو رعنا

 

 و کینه رنگ که من به نگاهی با رعنا

 بهادر منو خاله آره: گفت داشت حسادت

 با مشکلی عسل، ماه بریم گرفتیم تصمیم

 ختری یه من بنظر نداریم،ولی عروسی خرج

  .. الکیه وپاش

 

  ؟ کجابرین گرفتین تصمیم حاال: عمورضا

 

 که جا هر: مذکور،گفت حالت باهمون بهادر

 میریم، بخواد دلش رعنا

 

 من البته: گفت ساختگی لبخند یه با بعد

  .. شمال بریم باهم همه بیاین میگم

 

 انگار..  شد سرکش بازهم لعنتیم قلب

 تیر کمرم پشت..  بشکافه سینمو میخواست

 قلبم بودکه سنگینی درد از شاید میکشید
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 میسوخت خودم حال به دلم..  شده متحملش

 ... بغض،بغض،بغض بازهم.. 

 

 قراره که نمیدونستی تو مگه لعنتی ریحانه

 ؟... برسه روزی همچین یه

 عروسیشونو روز یا کردن عقد وقتی معلومه

  .. میشی رفتنشون عسل ماه شاهد یا میبینی

 ی قیافه داری ،چرا احمق کنیمی بغض چرا

 ؟.. میدی نشون بهادر به آشفتتو زارو

 با داره که کردی آشفتش جوری چه ببین

 نه انگار..  میکنه نگاه تو به پریشونی

 هواسش تمام میزنن حرف دارن همه که انگار

 چه درونمو فهمیده حتما..  منه پیش

 دل   این میام تا..  شده بپا بلوایی

 میاد پیش چیزی یه کنم فصا باهاش لعنتیمو

 نهیب بهم رو عشق این بودن اشتباه تا

  .. بزنه

 

  .. تهی و پوچ شدم، خالی کردم حس

 شد سست زانوهام زیر بعدیش تلخ ی جمله با

 مشهد میریم دیگه ی هفته دو: گفت که وقتی

.. 
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 لحظه هر..  کردن اعالم منو فوت روز انگار 

 .. بودم نزدیک سقوط به

 

 از باید!! پسر خونسردی چقد تو:مهرداد

  .. کاراتون و بلیط دنبال بیفتی االن

 

 نمیتونه دیگه ی هفته دو تا برزو: مامان

  ؟ بیاد

 

 ولی.. نداره مرخصی که فعال نمیدونم: خاله

 بگیره مرخصی تونست اگه میزنم حرف باهاش

 .. بیاد

 

 حال تو که کسی تنها اما میزدن حرف همه

 من نبود، اشونحرف و مهمونی این وهوای

  .. بودم

 

 خواهر: گفت من به رو شوخی باحالت مهرداد

 تعصبی بااون گفتم اشتباه نه نه..  عروس

 خواهر بگم بهتره داره تو رو بهادر که

 همش بگوچرا چیزی یه بیا توهم داماد،

  ساکتی؟
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 (!!؟... داماد خواهر)

 

 وآروم کردم نگاه بهادر به وارانه گیج

  .. ندارم حرفی:  گفتم غضب از خفه صدای وبا

 

 پوست که بود کرده مشت محکم انقدر دستاشو

 و دست رگهای بود، شده سفید دستش روی

 فکش استخون ، بودن شده برجسته پیشونیش

 روهم دندوناشو ،انگار بود زده بیرون

  .. میسابید

 

 باور:گفت مهرداد به رو شده کنترل باخشم

  لیال که مانمیگیم نزنی حرف اگه تو کن

 

 َاه: شدوگفت بلند میز رو از عصبی مهرداد

 حرف من بهادر،باز ببرن شورتو مرده.. 

 که بگم چی نمیدونم..  وسط پریدی تو زدم

 دادی گیر چی واسه اصال ؟.. بیاد خوشش آقا

( گذاشت رعنا کمر پشت دستشو) ؟.. من به

 .. گرفتی اشتباه زنت با ،منو زنته این
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  ببندلطفا..  خفه: بهادر

 

 عسل ماه بری میخوای: خندیدوگفت مهرداد

   . داداش کنم خیر دعای یه برات حداقل بزار

 

 .. نخواستم.. سرت تو بخوره: بهادر

 

 پیرتر چی هر کنن سرت تو خاک: مهرداد

  گاگول..  میشی تر احمق میشی

 

 مهرداد که کرد نگاش خشن و عصبی بهادر

  .. خنده زیر زد بلند

 

  .. باال میرم من:  گفتم آروم مامان کنارگوش

 

 بری میخوای االن:بلندگفت جوابم تو مامان

  ؟ زودی این به ؟

 

  ؟ ریحان بری میخوای: عمورضا
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: گفتم انداختمو همه به سرسری نگاه یه

  .. کنم مرور درسامو برم باید کاردارم یکم

 

  .. عزیزم برو خاله باشه: خاله

 

 مپوشید شالمو و سویشرت و رفتم اتاق به

 که کنم، خداحافظی همه از تا برگشتم.. 

 و مامانت با من..  ریحانه:مهردادگفت

 شنبه پنج مهمونی واسه..  کردم صحبت دائی

.. 

 

 [۲۳:۱۹ ۱۰.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 56_پارت#

 

 غلیظی اخم کردم نگاه بهادر به ناخودآگاه

: گفت دوباره که دادم تکون سرمو..  داشت

 آماده که میکنم هماهنگ باهات ساعتشو

  .. باشی

 

 و کلی خداحافظی همه به ورو گفتم ای باشه

  .. رفتم و دادم بخیر شب
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 مقرر سرساعت بود، زده که حرفی به بنا

  .. اومد اونشب مثل

 و سرکش قلب اختیار برعکس اینبار اما

 آروم..  بودم کرده قفل و اتاق در یاغیم

  .. در به انگشت نوک زدن مثل ، میزد در به

 

 واقعا ،انگار کنم باز درو میخواست دلم

 آغوشش تو صبح تا که شبی اون از بعد جسمم

 ، شده مخدر این به معتاد جور یه کردم سر

 همون با بود،که مواد مثل برام آغوشش

 منو هیجانش پر ی تجربه و کردن لمس یکبار

 رگام تمام تو انگار ، کرده آغشته  بخودش

 بازهم که دهش مخلوط خونم با و شده حل

 وتجربه لذت این دیگه بار یک دارم دوست

  .. کنم

 

 از تر شیرین اما بود فانی برام که لذتی

  .. شهدی هر
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 مامانم میترسیدم ، کوبید در به دوباره

 بهادر دیدن با اونوقت بشه بیدار خواب از

 ؟..  بده مامانم به میخواست جوابی چه

 مهواه و ترس چیز هیچ از انگاربهادر ولی

 پشت االن هراسی کوچکترین بدون ،که نداشت

 ضربات با داره و ایستاده من اتاق در

  .. کنم باز درو من تا میزنه در به ریزش

 

 ، گذشت حال همین به دقیقه چند نمیدونم

 شکمم تو زانوهامو و بودم نشسته تخت رو

 تو شده چنگ دستم یه بودم، کرده جمع

 تختی ور ، رو م دیگه دست با بودو موهام

 تا..  میکردم ترسیم غریب عجیب شکلکای

 که کسی اون خیال فکرو از کمی فقط کمی،

 اما..  بیام بیرون دره پشت من بخاطر االن

  باطل خیال زهی

 

 و نیست و هست ذکر،تمام فکرو تمام بهادر

 دیگه چیز هیچ که..  منه نبود بودو تمام

 از کوتاه ای لحظه برای که نمیشه باعث ای

  . . بیام بیرون خیالش و فکر

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

339 
 

 گوشیو..  اومد گوشیم پیام زنگ صدای

 . کردم باز پیامو و برداشتم

 

 درو ؟بیا چیه بازیا مسخره این"بود زده

  " نشده بیدار خاله تا کن باز

 

 ،چرا ریحانه" زد دوباره که ندادم جوابی

 ؟ میشی تر وحشی تو میکنم سازش من چی هر

 " بازکن کوفتیو در این بیا

 

 که نداشتم رو گوشی کردن لمس قدرت انگار

 نگذشت، ثانیه چند ، کنم تایپ براش چیزی

 ،قربونت ریحانم" زد دوباره که

 ندارم کارت ، بازکن ،بیادرو بشم،عزیزمن

  " بزنم حرف باهات میخوام..  که

 

 بی اشکی گذاشتم،قطره زانوهام رو سرمو

 تیغه رو تا و شد سرازیر چشمم از اختیار

  .. چکید پام رو بعد اومدو ،پایین بینیم ی

 

  "نمیتونم"  فرستادم کردمو تایپ براش فقط



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

340 
 

 

 نکن، در دربه منو ریحان" زد سریع

 داری نیستم، شدن دور آدم من فداتبشم

 جان  .. میندازی فاصله بینمون هرروز

  " نکن اذیتم بهادر مرگ  .. بهادر

 

 فرستاد ای دیگه اس..  ندادم جوابی

 یه ،. نداشت احساسی رنگ امشپی ت م اینبار

 مجبور من لجبازیه هر از بعد که جبر نوع

 منو داری"  کنه عوض رفتارشو ی رویه میشه

 بشم سگ میدونی خودت..  لعنتی میکنی سگ

 رو وامونده این بیا.. میگیرم خودتو پاچه

  "نکردی دیوونم تا کن وا

 

 ی دقیقه چند که ندادم جوابی هم اینبار

  .. بود رفتنش گرنشان سکوتش بعد

 

 هم رو چشم صبح خود   تا من اما ، رفت اون

 داشتم دوست قلبم تهای ته اون ، نزاشتم

 ذلت و گناه هم چقدر هر ؛ باشه کنارم

 این از منو چیزی یه دوباره ولی.. داشت

  .. میکرد منصرف بودنها نزدیک
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 بهادر هم بعد شب دو بلکه اونشب تنها نه

 اکران به رو هنقش همون من باز و اومد

 جواب بدون و میکردم دروقفل..  گذاشتم

 صرف خودش تا میکردم کاری پیاماش به دادن

  .. بره و کنه نظر

 

 تو.  بود گذشته آخرمون دیدار از روز سه

 بودم ندیده حضوری بهادرو اصال روز سه این

 زیر کمتر تا میکردم کاری خودم البته.  

 محدود های فاصله این شاید..  باشم چشمش

..  بشه عشق این های شعله شدن خاموش باعث

 من که بود ای احمقانه فکر تنها این اما

 من که بهادری پون میرسید ذهنم به

 عملی و فراق این وجه هیچ به میشناختم

 ****.. نمیکرد

 

 6 ساعت آخرم کالس..  بود شنبه پنج اونروز
 کیفم تو وسایلمو داشتم..  شد تموم غروب

 با بری باید امشب: گفت ینام که میزاشتم

  ؟.. مهرداد
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 ولی ندارم هم رو پسره این ی حوصله آره -

 قبول اگه میشد زشت رضا عمو بخاطر خب

  .. نمیکردم

 

 رضایت بهادر جوری چه موندم من: مینا

  ؟ داده

 

 باالدادم ابروهامو و وبستم کیف زیپ

 شده چشاش..  ندیدیش اونشب که تو: وگفتم

 مهرداد واسه بدجوری..  نخو کاسه یه بود

  .. میکشید ونشون خط

 

  .. دیوانه یعنی عاشق..  دیگه عاشق  : مینا

 

 خروجیه در طرف به شدیم همقدم باهم

  .. دانشگاه

 

..  ریحان میگما:  گفت خنده حالت با مینا

  ؟.. بیاره سرت مالیی بال یه نبره پسره این
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 بعدشم..  نداره جرات اوال: گفتم خندیدمو

 ناسالمتی..  نیست بدی پسر هم نقدارااو

  .. داریم شناخت روهم بچگی از..  فامیلمونه

 

  .. ریحان میگم: مینا

 

 ؟ هوم-

 

 از نمیکنی سعی مهرداد وجود با چرا: مینا

 خوبی ک یس من بنظر ؟ بگیری فاصله بهادر

  !! هست هم

 

 راه قتل بهادر میخوای: زدم پوزخندی

  ؟.. بندازه

 

 

&&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۰۶ ۱۱.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 57_پار#

 

 بگیر گاز زبونتو..  نکنه خدا وای: مینا

  دختر

 

:  گفتم که برداشتیم قدم خروجی در   طرف به

 فکر بهادر بخودمو که وقتا ،بعضی مینا

..  خودمه تقصیر چی همه میبینم میکنم

 پاپیش میکرد اصررار بهادر که اونموقع

 مسخره های بهونه همش یادجلوب و بزاره

 فوت که بابام طرف یه از ،البته میوردم

 اونم ،بعد داشتم افسردگی مدت یه تا شد

 مورد در راستش..  کردم بهونه درسمو که

 عشق از دلم. خطرنداشتم احساس اصال عشقمون

 قراره که نمیدونستم بود قرص بهادر خودمو

..  

 

 ؟. نیست بهادر ماشین اون ریحانه: مینا

 

 بهادر ماشین کردم، نگاه رو به رو به

 مارو طرف ی شیشه دید که بود؛نگاهمو

  .. بریم سمتش به که کرد اشاره و داد پایین
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 .. برداشتیم قدم بطرفش

 همیشه روحم مثل بهادر مینا میبینی -

 به..  هست اونم برم جا هر..  همرامه

 تو که میکنه و لم زمانی خودش ی گفته

 میشه باور کم کم داره گهدی..  گورباشم

 صاحب اون و..  اونم به متعلق من که

 زندگی بااون دارم انگار..  اختیارمه

 وهیچکس پنهانیه که ای زندگی اما میکنم

 حرکت از..) نداره خبر خودش منو جز به

 آهی( ایستاد مقابلم میناهم که ایستادم

 ول زندگیشو خونه هرشب:  گفتم کشیدمو

 من کنار شب تا ماتاق در میاد میکنه

 شبه سه اومد،اما دزدکی شب یه بخوابه،

 میتونم ک ی تا ،ولی میکنم فرار ازش دارم

 .داره خاص کشش یه! بیارم کم میترسم مینا؟

 

 کوفتت: زدوگفت بازوم رو خنده با مینا

 یه با بعد بغلش؛ تو کردی حالی چه..  بشه

!!  میخواد دلم منم( گفت گونه بچه حالت)

 داشتو دوست هم منو بهادر درق یکی کاشکی

 .. اتاقم تو میومد دزدکی
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  .. دیوونه زهرمار:  گفتم خندیدمو

 

 بیا: گفتم مینا به رو..  زد صدام بهادر

 روزه  سه..  میاد در صداش االن بریم

  .. براش میترکه داره دلم ندیدمش

 

 سرت تو خاک: گفت خنده حالت همون با مینا

 رو پسره ناو که خودته از کرم بگو.. 

 !؛ کردی هوایی اینهمه

 

 دور رو قلبم ماشین،بادیدنش به رسیدیم

 دلتنگش چقد میدونه خدا..  میتپید تند

 با در جلوی همون از مینا منو..  بودم

 من درجواب کردیم، احوالپرسی و سالم بهادر

 داشت شاید کرد، احوالپرسی خشک سردو خیلی

 جاو چشماش برق اما میداد، نشون دلخوریشو

 و گرم مینا با..  میدادن لو رو دلتنگیش

 بهادر که قبال..  کرد برخورد صمیمی

 دنبالم خونه و دانشگاه مسیر تو چندبار

 البته..  داشته برخورد هم مینا با میومد

 باهم بود،ماخیلی راحتی دختر کال مینا

 موضوع از هم صمیمیت بااین بودیم، صمیمی

 باعث همین و..بود مطلع کامال بهادر منو
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 معذب خیلی بهادر با برخورد تو که شد

 .. نباشه

 

  .. نزدین یخ دیگه بشینین:  بهادر

 

..  نمیشم مزاحمتون میرم خودم من: مینا

  .. ریحان بشین تو

 

  .. میرسونیمت سرراه شو سوار بیا نزن حرف -

 

 همون هنوز من مینا: گفت کنایه بهادربا

 وهمت گرفتی یاد یاغیت دوست از.. بهادرما

  ؟.. شدی ترش

 

 من..  ریحان جون به نه: خندیدوگفت مینا

  .. بکشه طول میترسم دارم خرید سرراه

 

 قسم اینو جون: گفت باخنده هم بهادر

  ؟ بشم بیخیالت که میخوری
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 اهل من میدونی تو:خندیدوگفت باز مینا

 باور که گفتم اینو بهادر، نیستم تعارف

  ..دیگه برم من..  کنی

 

 .. میناااا وسیل خیلی-

 

 برو: زدوگفت کشیدوچشمکی جلو دستشو مینا

 !! زهرمارت برج بااین ببر حالشو تنهایی

 

  .. کوفت-

 

 خداحافظی از ،بعد گذاشتم دستش تو دستمو

  .. رفت بهادر منو با

 در به که کردم، نگاش نشستم، ماشین سوار

  ..میکرد نگام مستقیم رودو زده تکیه

 

 نگاه با و بود، اشابروه بین تصنعی اخم

  ..میکرد نگاه چشمام به دلخور

 

 دادم؛ تکون سرمو
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 ؟ هوم-

 

 ببرن؛ چشاتو اون شور   مرده: بهادر

 

 باعث ،که ریخت هری دلم جملش همین از

 حرص میدونستم.. شد لبم رو کوچیکی تبسم

 داره شبو چند این موندن ناکام و دلتنگی

  .میکشه رخم به

 

 آورد، در حرکت به ماشینو چرخوندو و سویچ

 مینداخت طرفم به نگاهی نیم یه هرازگاهی

 حرص پر بلندو نفسای میکرد، نچ عصبی و

 و میکرد زمزمه لب زیر چیزایی یه میکشید،

 پخش آخر میزد،دست   ضربه فرمون رو آروم

 میکرد کم ولومشو یا اما کرد روشن و آهنگ

 غر غر با و عصبی هم سر آخر که زیاد یا

 که میداد نشون حالتاش کرد،تمام خاموشش

 بخاطر عصبانیش که میدونستم من و عصبیه

..  بود مهرداد با رفتنم مهمونی و امشب

  کنم؛ کم آشوبگیش دل این از میخواستم
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 بی اما ، کردم اینکارو چرا نمیدونم

: گفتم گذاشتمو بازوش رو دستمو اختیار

   .. نباش چیزی نگران

 

 نفس دن،آرومترش چشماش بهترشد، صورتش رنگ

 بری باید چند ساعت: گفت کشیدو ای آسوده

  مهرداد؟ با

 

  .. دنبالم میاد 8، نیم و7 دوروبر گفته -

 

 تو کسی: دادوگفت تکون سرشو بهادر

 بهشت رفتن بابام با همه نیست، ساختمون

 .. زهرا

 

 من: گفت سریع ، بزنم حرفی که زدم لب تا

 گفتم رعنا به کنم، بدرقه تورو که موندم

 خاله با شده راضی تا کاردارم شرکت میک

 من؛ دماغ   موی شده اینم.. بره اینا

 

 رفتارش: وگفتم کردم نگاه بیرون به

 باخواهرش تورو نمیتونه زنته اون طبیعیه،

  ..باشه شریک
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 بری نمیخواد دلم:وگفت کشید سنگینی نفس

 اگه.. خره تو خر َبزم شون مهمونی، این به

 بیام بزن زنگ نیست خوش مزاجت به دیدی

  .. دنبالت

 ؟.. باشه: کردوگفت نگام

 

 [۲۳:۰۶ ۱۱.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 58_پارت#

 

 به: گفت دوباره که کردم، پایین باال سرمو

 دیدی اگه..  نمیدی رو هم خرش نره خود  

 از بیام تا بگو میره فراتر حدش از داره

  .. پفیوزو مردک ، کنم نصفش دو وسط

 

 مثل منم کردو سفارش ادربه انقدر مسیر تو

 پایین باال سرمو فقط گوش به حلقه غالم

 میشد جدی موارد از بعضی تو که..  میکردم

:  میگفت وارانه تاکید و جدّیت با و

  ؛ چشم بگو ؟ باشه ؟ فهمیدی
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 که خورد حرص خودش دادو حرصم انقدر

  .. خونه رسیدیم کی نفهمیدیم

 ینکها بعد گفت کرد، پارک خونه در ماشینو

 چون ، شرکت برمیگرده اونم برم من

 خونه من زمانیکه بفهمه رعنا نمیخواست

  .. بوده خونه همزمان اونم ، بودم

 

 انداختم، تیکه بهش منم موضوع این بخاطر

 چرا میترسی زنت از واقعا اگه تو که

  ؟ نمیشی رابطه این بیخیال

 

 ازش من: گفت زدو پوزخندی جوابم در اونم

 تا بدم دستش بهونه نمیخوام فقط نمیترسم

 باز کسی جلوی پیکرشو درو بی دهن   مبادا

 ** کنه

 

 شدم، خونه ووارد چرخوندم قفل تو کلیدو

  .. واردشد سرم پشت هم بهادر که

 

: گفت دادو تکون سرشو کردم، نگاش برگشتم

  ؟ چیه
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  .. باش راحت خدا تورو نکنی تعارف-

 

 نگرفتم گر تا برو برو: گفت خنده با

  .. نریختم سرت چندروزو این  ،آتیش

 

 تو های خواسته نکردم، اشتباهی کار من -

 !! نامعقولن

 

 در بعدا..  شو اماده برو نداری وقت خیلی-

 .. میزنیم حرف موردش

 

 سرم پشت داره دیدم که رفتم اتاقم طرف به

 . میاد

 من ؟ بهادر میای کجا تو: وگفتم برگشتم

  ! کنم عوض لباسمو میخوام

 

 برو خب خیل  : کمرشدوگفت به دست ایستادو

 سکته منو رفتارات این با آخرش تو.. 

 . میدی
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 اتاقم به و گفتم خدانکنه تا هزار تودلم

 .. رفتم

 

 درست چیز یه ریحان: بلندگفت صدای با که

 .. َکسیه همه اونجا..  بپوش

 

  باشه: بلندگفتم ازتواتاق

 

 هم نوشیدنی،چیزی: بلندگفت دوباره

 برگرد زود هم مهمونی بعد..  ها ورینمیخ

  ..خونه

 

..  میگی اینارو داری باره پونصدهزار-

 ! باشه

 آبی لباس یه ، بودم داخل ساعتی نیم

 باز کمی ش یقه کردم، انتخاب کوتاه نفتیه

 راضی خودمو حریری شال پوشیدن با اما بود

 قشنگی لباس.. کردم پوشیدنش به

 یه زیرش کهبود زانوم باالی تا بود،قدلباس

 آستین پوشیدم،لباس مشکی شلواریه جوراب

 بودم، راحت پوشش این لحاظ واز بود داری

  .. شیک و اسپورت
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 یه و کردم صاف اتو با بلندمو موهای

 بعد و ، دادم انجام دخترونه و الیت آرایش

 کردم تکمیل آرایشمو زرشکی لب رژ یه با

 این ، موهام لباسمو تیرگی   بخاطر.. 

 بود کرده زیباتر خیلی قیافمو ملیح آرایش

..  

 

 جیغ خورد باسنم به که سنگینی ی ضربه با

 به آتشینم و خشم پراز نگاه با و زدم

 نگاه بود باز بناگوش تا نیشش که بهادر

 .. کردم

 

 تشر با کردم، داغ و شدم سرخ حرکتش از

 انجام زشتو حرکت این حقی چه به:  گفتم

  ؟ دادی

 

 تا سر کرد،و عبور شچشما از عمیقی برق

  .. کرد رصد وار حسرت نگاهی با پامو

 

 که حقی همون به: گفت پرحرص اما خنده با

 !کردی خودت مچل منو شب سه جنابعالی
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 به نداری حق تو:  گفتم عصبانیت و اخم با

  .. نکن تکرار کارو این دیگه ، بزنی دست من

 

  کن عوضش: گفت لباسم به اشاره با

 

 میکردم؛ نگاش عصبی التح باهمون هنوز

 رو هنراش از جدید چیز یه داره هرروز

  . بزنه دست من به نباید اون ، میکنه

 

..  کن عوضش میگم: وگفت جویید لبشو

  ؟ نمیشنوی

 

 مشکل چشات تو. .  نداره مشکلی لباسم-

  .. داره

 

 مناسب لباست.  کن عوضش: گفت جدیت با

  .. منامحر آدم کلی بین بری میخوای..  نیست

 

 نامحرم تو: گفتم باالدادمو ابروهامو

  ؟ نیستی
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..  نزن مفت حرف: کمرشدوگفت به دست عصبی

..  نکن سواستفاده میدم آوانس بهت دارم

 سینت کل   بازه شم یقه ، تنگه خیلی لباست

  .. بیرون افتاده

 

 نمیکنن نگاه منو بینی ذره تو مثل که همه-

..  

 

 همنوع من: تکشیدوگف صورتش به دستی کالفه

 عوض یاال نزن چونه.. میشناسم بهتر خودمو

  .. کن

 

 نمیبینم لباسم تو موردی من: گفتم غدی با

  ! خرابه تو باطن.. 

 

 نکن لج: کردوگفت کج سرشو عصبی حالت با

  .. کن عوضش سریع..  نداری وقت

 

  میرم باهمین -
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 ؟! هااا جونت به میفتم کنی دیوونم ریحان-

 

&&&&&&&&& 
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 دیوونه تو که میشه ثابت بهم کم کم داره-

 نمیبینم لباسم تو مشکلی من! شدی زاییده

 شاید بودم؛ عصبی ازش.. ) میرم باهمین

 بدون االن نمیداد انجام و حرکت اون اگه

 ( میدادم گوش حرفش به چرا و چون

 

: گفت کردو پایین االب چندبار عصبی سرشو

 .. صبرکن

 

 حالت همون تو رفت؛ لباسام کمد سمت به

 تو از لباسامو دونه دونه میکردم، نگاش

 کردن چک کلی از بعد و میکشید بیرون کمد

 تخت رو ، نداشت همخونی ش سلیقه با که
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 مشکی لباس یه اینکه تا.. میکرد پرتشون

 دامن   پشت کرد، انتخاب بینشون از بلند

 کامل نمای پشت از داشت،و حریر لباس

 و بود بلندی لباس ، میپوشوند باسنمو

    .. بود حریر اش سرسینه آستینو

 اونو: اومدوگفت طرفم به لباس باهمون 

  .. بپوش اینو دربیار

 

 میخوام من: گفتم ایستادمو سینه به دست

 .. دارم دوست اینو..  برم لباس همین با

 

 اونقدر ننک کاری یه ریحان: گفت عصبی

 میزنم..  بدی سگ صدای تا بزنمت

 در بازی سلیطه..  میشکنما استخوناتو

 خودم بپری هرز بخوای گفتم بار یه.. نیار

 ... میکنم قبرستونت راهی  

 

 جدیت و جذبه با انقد ترسیدم، تهدیداش از

 که رسیدم یقین این به خودم که میزنه حرف

 چشم بگم باید من میگه وهرچی صاحبمه اون

 که حرکتایی و پروییش یادآوری   با اما. .

 شونه..  شدم غُد..  داده انجام جدیدا

 حل خودت با مشکلتو: گفتم دادمو باال هامو
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..  ندارم مشکلی لباس بااین من..  کن

  .. عالیه خودم بنظر

 

 کامل لباسو و اومد طرفم به حرکت یه تو

 نگاش وار شوکه و گیج کشید، بیرون تنم از

 رو مشکی لباس غر غر با که میکردم

 ؛ کرد تنم تو جایگزین  

 کن رفتار آدم نداری،مثل عقل نفهمی، زبون -

 نباید روز یه ، کنیم بحث هم با باید همش

 پاره گلوم چندروزه ، بمونه سرجاش اعصابم

 همش کردی دیوونم..  تو کارای دست از شده

 بحث..بحث..بحث

 

 لباسو پشت زیپ کردو تنظیم تنم تو لباسو

 اما بزنم حرفی میخواستم..  کشید االب

 نداشتم، تکلم قدرت اصال بود، کورشده نطقم

 چرخید دورم به کامل دور یه بست که زیپو

 حاال: گفت رضایت با بعد.. کنه وارسیش تا

..  نکن لج میگم بهت چیزی یه وقتی..  شد

 .. عزیزم نیستم صبور انقدر من چون
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 شده نگمَ  و بودم گیج رفتارش شوک از هنوز

 نرم ای بوسه و اومد جلو..  میکردم نگاش

  ..زد پیشونیم به

 فشار مغزت به زیاد: گفت خنده با بعد

 َهنگ بدتر االن پوچ   همینطور خو خودش نیار،

 ! میکنی

 

..  بهادر پرویی خیلی:  گفتم خفه صدای با

 ! میری فراتر حدت از داری دیگه

 

 تنتو اختیار..  خودمی مال  :  خندیدوگفت

  .. دارم

 

 من مقابل در حقی هیچ تو:  زدم جیغ

  نداری؛

 

 میز رو اومد، در صدا به گوشیم زنگ صدای

 به و شد خم کنارم از بود، کنارم آرایش

 یه لب زیر بعد کرد نگاه گوشیم ی صفحه

  .. برگشت قبل حالت به و داد رکیک فحش

 حالت ؛با شدن گشادتر معمول حد   از چشمام

 پرواییش بی جدیدو ایرفتار این از تعجب
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 تو..  بهادر درمیاری شورشو داری:  گفتم

 ؟؟.. حیایی بی انقدر چرا

 

 تمام رو حالیکه در ، حرصی ی خنده یه با

 اگه: گفت ، داشت چرخش نگاهش صورتم اجزای

  !؟.. نبودی سالم االن تو که حیابودم بی

 

 به گوشیم زنگ دوباره که نفهمیدم منظورشو

 بهادر ، بدم جواب ینکها قبل دراومد، صدا

 کردو نگاه چشمام تو وعصبی گرفت بازوهامو

 افتاد هراتفاقی ، نره یادت حرفامو: گفت

 زنگ بهت خودمم..  بنداز جریان تو منو

 . نکن نگام هم اینجوری..  میزنم

 

&&&&&&& 
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با بغض گفتم  میتوجه به زنگ خوردن گوش یب

: 

 

،  یبش کیبهم نزد ینجوریا خوادیدلم نم -

 .یکنیزن و شوهرا باهام رفتار م هیشب

 

و آهسته و درمونده  دیکش یحسرت وار نفس

 گفت :

 

 کردیخراب نم مونویزندگ شرفیاگه اون ب -

 نویجواب ا االی...  میشدیزن و شوهر هم م

 ی، بگو دار رهیبده داره رو مخم راه م

... دلم  وزیپف  تا خفه بشه الدنگ یایم

 جرش بدم. نویا ایاز داغ دن خوادیم

 

با تاسف تکون دادم و جواب مهردادو  یسر

م؟ "  دادم محترمانه و آروم گفت که "آماده

 امیم گهید قهیمنم گفتم" بله و تا چند دق

 " نییپا

 

که قطع کردم بهادر با حرص نفس  وتماس

لب به حالت  ریو دوباره ز دیکش یکالفه ا
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 یبه مهرداد داد ،بوسه ا یا گهیغر فحش د

زدو مانتومو از رو تخت  میشونیبه پ

برداشت و رولباسم تنم کرد و بعد شالمو 

با دقت  یلیهم خودش رو سرم انداخت و خ

 لمیوسا فمویاونو رو سرم مرتب کرد ... ک

دستش بود و با اون دستش دستمو  هی وت

ش گرفته بود و به دنبال  پنجه ونیمحکم م

بدرقه  یتا برا دیکشیم رونیخودش به سمت ب

 .ادیکردنم ب

 

در خونمونوو باز کنه و  نکهیاز ا قبل

 به سمتم برگشت و گفت : میبر رونیب

 

سفارش نکنم خوشکلم مراقب خودت  گهید -

 .ایباش

 

 نیقابل ادهن باز کردم که در م تا

 وونمید یغر بزنم و بگم "وا اشیشونیپر

 یخوای؟ اصالً م یگیبهادر ، چقدر م یکرد

 مونیبه مهرداد بگم پش شینرم به مهمون

 راحت بشه ؟" التیشدم تا خ
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که کرد نه تنها دهنم بسته  یبا حرکت اما

موند و اجازه غرزدن بهم نداد بلکه منو 

 فرو برد. یتو شوک و خلسه جذاب

 

تو دهنش فشرده بود و  دنیبلع هیشب لبامو

به رژ لب و پخش شدنش  یبیکه آس یجور هی

دور لبم نزنه با رطوبت دهن و زبونش لبمو 

که  یو با مکث طوالن دیمک دنیبه حالت بوس

آهسته و خمار آلود سرشو عقب  یلیکرد خ

 برد.

 

انگشت شصتشو دور لبم  یروزیحالت پ به

از دور از رژ لبو  یناش یایتا قرمز دیکش

لبم پاک کنه، هنوز تو شوک و هنگ کارش 

 آروم گفت : یبودم که با چشمک موفق

 

دوست نداشتم  زمیپر رنگ بود عز یلیخ -

،  وزیاون همه پف نیب رونیب یبر ینجوریا

واسه بهادرش  تونهیخانوم فقط م حانیر

 اون نه. ریخوشکل کنه غ یلیخ ینجوریا

 

ش  و لذت بوسه جانیارتعاش صدام از ه با

 گفتم:
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 بهادر. ترسمیدارم کم کم ازت م -

 

و زبونشو هوس  دیبه سمت چشمام کش نگاهشو

 لبش چرخوند و گفت : یبار رو

 

 نیلذت بخشه ، بهتر یلیطعم لبات خ -

... "دستشو به بازوم گرفت  منیآرامش زندگ

 ... شب منتظرتم. ایو گفت" برو زود ب

 

 گفتم: تیاخم و جد با

 بشه ؟ یکه چ -

 

 و گفت : دیخند جذاب

 

 یزیفعالً کمتر فسفر بسوزون به چ زمیعز -

برو تا اون نره خرو  ایهم فکر نکن ب

 باال. ینکشوند

 

و  دمیکش تیاز تو دستش با عصبان بازومو

 گفتم:
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 کیبهادر با توام ؟ چرا انقدر بهم نزد -

 ؟ یخستم کرد یشیم

 

تفاوت به حرفام دوباره دستمو گرفت و  یب

 و گفت : دیدنبال خودش کش به

 

 یجواب بد دیبا یطیزنگ بزنم تحت هر شرا -

زودم  یکنیسر من قطع نم توی،گوش حانیر

بهش بگو  نیخونه ، شام که خورد یگردیبرم

برت گردونه خونه که با روح و روان  عیسر

 بشه. یمن کمتر باز

 

، باالخره با  میرفت رونیباز کرد و ب درو

که بود اجازه رفتن بهم داد  یهر جبرو زور

بود و  ستادهی، سر پله اول پشت سرم ا

ش رو با تموم  و غم گرفته نینگاه سنگ

گرفته و  ی،به قدر کردمیوجودم احساس م

داشت  شوییبود که انگار تموم دارت نیغمگ

که  و... پله ها ر دیبخشیم یا گهیبه کس د

و  ستادمیا یلحظه ا ومدمیم نییداشتم پا

گشتم ،با غصه عالم داشت بهم به عقب بر

 دینگاهم تلخ خند دنیکه با د کردینگاه م
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مرد عاشقم بود و چقدر من  نی، چقدر ا

رعنا  نکهیبا وجود ا یعاشقش بودم ، حت

وجودم بود  مهیاونو تصاحب کرده هنوزم ن

که همه طوره اونو مالک خودمو قلبم 

 . دونستمیم

 

ا ش رو روهم فشرد و ب و گرفته نیغمگ یچشما

 یکه رو لب داشت به حالت لب خون یلبخند

 لب زد :

 

 برو قربونت برم. -

 

پله  نیزدم و آخر یلبخند تلخ اریاخت یب

رفتم و  نییگرفته و داغون پا یرو با حال

 زدم. رونیاز خونه ب

 

 مهرداد..  بود ازشهر خارج توباغ مهمونی

 سرایدار تا ، داشت نگه باغ در ماشینو

 .. کنه باز درو بیاد

 

  ؟ نبودین بیمارستان امروز مگه -
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 پنج: زدوگفت لبخندی کردو نگام مهرداد

..  نمیرم بیمارستان ها جمعه و ها شنبه

 !! ریحانه دارم خواهش یه

 

  .. بفرمایید:  کردم نگاش

 

 رمنف یه من..  نبند جمع: مهرداد

 ، بیارین تشریف و وبفرمایین نبودین..

 راحت من با.. بزار کنار بستنارو جمع این

  .. روته به رو بهادر کن فکر بزن حرف

 

 بهادری تو که کنم فکر عمرا گفتم دلم تو "

 نبند جمع میگه من به..  پرو هیز   دکتر.. 

  وای ، فداتشم..  عسیسم بگم بهت خوبه.. 

 االن تا نه خب هآر..  اییییییش..  عشقم

 زدنو حرف مفرد همین عقده موندی ناکام

  " داری

 

 اینکه لحاظ   از ، دارم ازت که شناختی با -

 میدم ترجیح منم هستی گشادی چشم دکتر تو

  .. ببندم جمع
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 تو ، ریحان:  خندیدوگفت غش غش مهرداد

 دیگه چیز یه به ما..  دختر باحالی چقد

..  یگیم چشمام به تو ولی گشاد میگیم

 نگاش پروییش از تعجب با که خندید دوباره

 .. کردم

  

 فکر همه چرا:  گفت خنده حالت باهمون که

 داشته شیطنت نباید دکترم من چون میکنن

  .. بانو دل   اصل ؟.. باشم

 

 دروازه بگو نیست دل که دلت: گفتم باشوخی

..  

 

 بنداز تیکه ، خوبه:  خندیدوگفت دوباره

 خودش ی لنگه بایدم ادربه ی خاله دختر.. 

 .. این میشه همنشینی کمال..  باشه

 

 داخل کرد،ماشینو باز و باغ در سرایدار

  . . میخوند آواز وار زمزمه لب زیر و برد

 

 .. میخونه خروس کبکت دکتر آقای-
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 .. بسوزونم نفرو یه امشب میخوام آره-

 

 ؟..! پوت لی لی-

 

 نگام باتعجب کشیدو وبیرون سوییچ

 شب اون که نگو ریحان آی: گفتکرد،و

  ؟! ایستادی فالگوش

 

: گفتم چرخوندمو اطراف به نگاهی خجالت با

  .. شنیدم اتفاقی راستش

 

 خیلی: کردوگفت نگام شیطون ی خنده بایه

 چیکار امشب ببینم پایین برو..  بالیی

  .. میکنی

 

  .. کردیم حرکت باغ داخل طرف به باهم

 

 میرفت راه قرومو شیک خیلی مهردادکنارم

 کت زیر و بود پوشیده مشکی اسپرت کت یه..

 هم مشکی کتونی شلوار..  دودی پیرهن یه
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 پاپیون یه پیرهنش ی یقه رو.. بود پاش

 به و بودن مشکی موهاش..  بود زده مشکی

 صورتش قالب..  بود داده حالت باال طرف

 آدم نگاه یک ،تو بود بهادر شبیه تقریبا

..  فامیلن که شدمی متوجه دیدنشون با

 بهادر چشمای شبیه خیلی چشماش مخصوصا

 ابروهای.. عسلی رنگ به کشیده و بود،وحشی

 خیلی بینیش..  نازک و پرپشت خیلی نه

 بینیش سر اما باصورتش متناسب نبود بزرگ

 میومد مردونش صورت به بودکه گرد یکم

 جذابیتشو ریش ته این که ، داشت ریش ته..

 بودن فرم خوش باشل اما میکرد،و بیشتر

 اجزای بین از..  دار وحالت ،برجسته

 چشم به سریع لباش نگاه یک تو صورتش

 پسر یه بود،برای خاص فرمشون..  میومدن

 یه. . بود ناعادالنه یکم زیبایی لب همچین

 لی لی لبای زمانیکه کردم تصورش لحظه

 .. میکنه شکار پوتو

 بدم خودم تصورات از و شد مورم مور آن یک

 خودمو مصنوعی ی سرفه یه با..  ومدا

  .. کردم رها مسخره افکار ازاین

 

 از:گفت مهرداد ، بشیم وارد ازاینکه قبل

 جایی خواستی..  ریحان نخور تکون کنارم

 کسی اگه..  بیام همرات بگو خودم به بری
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 که بگو خودم به نزار محلش تو گفت چیزی

 کلی بهادر..  الکاتبین   کرام با حسابش

 .. باشه بهت هواسم طوره همه که کرده شسفار

 

:  گفت تمسخرداشت حالت که خنده یه با بعد

 باید ؛ خودمون پوت لی لی همون یا المیا

..  نامزدیم باهم تو منو که بفهمه امشب

  ؟ باشه

 

 ؟.. نامزد: گفتم کردمو نگاش وار شوکه

 .. آخه ولی

 

 فقط..  نباش چیزی نگران تو: گفت سریع

 موضوع   واین( زد چشمکی) کن رفتار عادی

  .. بمونه منوتو بین فقط امشب،

 

 چاَلم زنده زنده بفهمه بهادر اگه..  هوف"

 بهش که روباش دیوونه این..  میکنه

 بهادر چقدر..  کنم همراهیش کردم اعتماد

 کرده سفارش دیوونش ی پسرعمه این منو به

 میکنم حس..  منه به هواسش خیلی بهادر.. 

 فکرش ، هرزمانی از بیشتر وزچندر این تو

  " شده من درگیر
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 آرنجش تو دستمو کشیدکه جلو دستشو آرنج

  .. کنم حلقه

 

 روی چشماش فشردن با که کردم نگاش معذب

 رفتار عادی که وداد اطمینان این ، هم

  .. باشم ریلکس و کنم

 

 و زدم حلقه آرنجش تو دستمو ناچار به

  .. شدیم همقدم باهم

 ریحانه حساسه روت خیلی بهادر: گفت آروم

 کلی زده ،زنگ دنبالت بیام اینکه قبل.. 

  .. گفته چرند من به
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 حقیقت این از خودم..  کشیدم عمیقی آه

 شده حساس من رو زیادی بهادر که خبرداشتم

..  

 البته: گفت رهدوبا مهرداد که نگفتم چیزی

 ترگل و خوشکل خواهر یه اگه منم داره، حق

 ،تو میشدم حساس سرش حسابی داشتم، َورگل

 اعتماد کسی به نمیشه مضخرف ی زمونه این

  .. کرد

 

 منو بهادر که بگم بهت میتدنستم کاش "

 همسر یک از فراتر ،چیزی نمیبینه خواهرش

 قفل عشقش حصار تو منو طوری..  معشوقه یا

 غرق   بودن اسیر این از خودمم که کرده

 سرعقل منو چیز یه تنها اما..  لذتم

 عنوان به که رعناست وجود اونم و میاره

 زندگی مرد این ی خونه تو داره همسرش

 که ندارم ذاتی همچین من و..  میکنه

 " بگیرم چنگم تو خواهرمو زندگیه بخوام

 

 که بحث این از خواستم شوخی حالت یه با

 میکنه رعنا و بهادر یادآور منو بازهم

 نباید میگی داری االن یعنی: گفتم دوربشیم

  ؟ میکرد اعتماد هم تو به
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.. حرفیه چه این دیوونه نه: گفت خنده با

 شوخیاش به نگاه داره اعتماد من به بهادر

 به تو واسه مطمئنا ولی چند هر..  نکن

 در گفتم کلی من ولی..  شده راضی زور

 سختیه چیز کردن تماداع..  زمونه مورد

  .. نیست منوتو موضوع..  ریحان

 

 اومدو جلو مسن خانم یه ورودمون محض به

 و باشه مستخدم میزدم حدس..  آمدگفت خوش

   .. ایشونه ی عهده به مهمانی پذیرایی

 

 قسمت تو دادم، دستش به وشالمو پالتو

 که..  بود آینه از پوشیده راهرو ورودیه

 دستمو دوباره و ردمک کلی نگاه سرتاپامو

 سالن طرف به و زدم حلقه مهرداد توآرنج

  .. رفتیم اصلی

 

 موهای که ظریف و کوتاه قد دختر یه

 طرفمون به دیدنمون با ، داشت کوتاهی

 .. اومد
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 بقیه با مسیر بین که ازاحوالپرسیایی

 مهمونی این میزبان که بود معلوم ، میکرد

 .. باشه المیا همون یا

 

 لباس یه.. کردم آنالیزش سریع نگاه یک تو

 بود تنش شیری رنگ به کوتاه ی دکلته

 خیلی نه..  بود برنزه وصورتش بدن پوست..

   ( اندام از این خب) چاق نه و الغر

..  میشد نزدیک که ، کردم نگاه صورتش به

 لبخند میکرد اماسعی داشت اخم من ازنظر

 هنر   کار بود رنگی و درشت چشماش..  بزنه

..  داشت وروشنی پهن ابروهای. . لنز

 های گونه..  بود سرباال و عملی بینیش

 تشخیص ، وسرخابیش روشن لبای و برجسته

 نبود سختی کار داشتن ژل تزریق کلی اینکه

 نما کامال ظاهرشو که غلیظ آرایش یه.. 

  .. بود کرده کاری

 

 و پرعشوه صدای با و ایستاد، مقابلمون

 صف تو..  کترد آقای چطوری:  گفت طنازی

  .. بودم نشسته انتظار
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 و محترمانه خیلی همیشه برعکس مهرداد

 یه گفتن به و گذاشت دستش تو دستشو متین

 .. کرد اکتفا کوتاه تشکر

  .. میگم تبریک..  ممنون: مهرداد

 

 خوردن حرص شبیه بیشتر که کشید نفسی المیا

 کردو نگاه من به زدو لبخندی بود،

 مخاطبش اما بود من به نگاهش درحالیکه

 آوردی همراهت جدید پارتنر: گفت مهرداد،

  ؟.. نمیکنی معرفی.. 

 

 بله:  گفت و گذاشت کمرم پشت مهرداددستشو

 خوشکل نامزد خانم ریحانه ایشون..  حتما

  ... هستن بنده

 

 که گرفتم، مقابلش دستمو و زدم لبخندی

:  وگفت گذاشت دستم تو اکراه با دستشو

 دکتر آقای صمیمی   دوستان از .. هستم المیا

..  
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 کار حساب تا کرد ادا رو صمیمی جوری یه"

 ، بیشتره هم صمیمیت حد از که بیاد دستم

  " مهمه من واسه کرده فکر میمون ی دختره

 

 مقابل در نمیخواستم ، فشردم محکم دستشو

  . بشم داده نشون ضعیف عفریته این

 

  خانم المیا خوشبختم آشناییتون از-
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 تا:گفت مهرداد به رو و زد ساختگی لبخند

  .. بودم ندیده جایی جونو ریحانه حاال

 

  .. بهادر   ی خاله دختر: مهرداد
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 یعنی ،یهوتیزشدم، بهادر اسم آوردن با

 مگه معلومه خب ؟ میشناسه بهادرو المیا

 حرف درموردش اونشب جوری چه ادربه ندیدی

 از مهرداد بهادرو براین گذشته.. !! میزد

 جیک همه از..  نزدیکترن بهم برادر دوتا

 .. دارن خبر هم پیک و

 

 وقته خیلی خبر چه بهادر از راستی: المیا

  ؟.. ندیدمش

 

 مردونه و باوقار لبخند به با مهرداد

  .. کرده ازدواج..  مرغاشده قاطی: گفت

 

 به تصمیم باهم یدفه شما میگی؟ جدی: میاال

  ؟ گرفتین ازدواج

 

 اتفاقا: کردوگفت نگاهی نیم من به مهرداد

 منو..  بهادرشده همسر جان ریحانه خواهر

 .. شدیم باجناق باهم بهادر
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 و حرص معنا تمام به یعنی باحرص المیا

 نگاه من به توزانه کینه نگاهی و حسادت

 حال در یدادم نشون که لبخندی کردوبا

 بعد دارین، عادت پسرا شما: گفت انفجاره

 دختر رو دست ازدواج واسه ، شیطنت کلی از

  .. میزارین فامیل بکر  

 

 میدونی..  صدالبته: گفت خنده با مهرداد

  ؟.. چرا

 چون: کردوگفت نزدیک المیا به کمی سرشو

 میدونیم ، میشن بزرگ خودمون دست زیر

  .. میپرن کی با یا میزارن کجا پاشونو

 

 سعی دادو تکون کمی سرشو حرص با باز المیا

  .. بزنه لبخند کرد

 

 حسابی اومدی بگو موذمار،پس مهرداد ای "

 مدل اون از ، چشاشو بزنی،نگاه آتیشش

 چشماش تو اشک میکنی حس همش که چشمایی

 چند هر ، کنه ریزش میخواد و شده جمع

 یسود چه االن اما..  باشه اشک واقعا شاید

 باید..  حقشه بگم میتونم فقط..  داره

 داره دوست کسیو وقتی آدم چرا..  بکشه
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 کم چی مهرداد مگه ؟.. میکنه خیانت بهش

 صمیمیش دوست با زدو بهم باهاش که داشت

 وقتی میتونه چطور آدم اصال  ؟.. گرفت

 میدونه شخص یه به متعلق وجودشو، خودشو،

 لد این ؟.. بگیره گرم ای دیگه کس   با

 به درشو که ست هرزه یه نیست عاشق دیگه

 واالن..  میکنه باز همه های گری هرزه روی

 شاید..  نداره معنایی هیچ المیا پشیمونی

 قضیه این برای بودم مهرداد جای من اگه

 ".. میدادم نشون واکنش سختر خیلی

 

 مخاطب مارو که ازدور ای مردونه صدای

  .. رسید گوش به میداد قرار

 

 مهران دکتر ؟ اینجاست کی ببین..  ووواو -

 .. قلب متخصص و جراح محبی

 

 اندامش قدو بود، ای چهارشونه پسرقدبلندو"

 الغر کمی مهرداد اما بود مهرداد مثل

 پوستی با ، داشت ای کشیده صورت..  تربود

..  پرپشت ابروهای و مشکی وچشمهای سبزه

 صورتش قالب به که استخونی و کشیده بینی

  .. داشت باریکی و کشیده لبهای و..  میومد
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 یه و بود پوشیده زغالی شلوار کت یه

 .. ای سورمه پیرهن

 زده طرفه یه حالت به که موهاش به دستی

 بد گفت میشه قیافش ترکیب..  کشید بود

  .. نبود

 

 بخاطر حاال:  گفت وخنده باشوخی مهرداد

 طوریش قلبت..  بیا تر آهسته یکم دیدنم

  .. نیستا همرام اتتجهیز من بشه

 

 چپشو دست و خندید بلند شد نزدیک پسره

 طوریش قلبم: ،وگفت گذاشت المیا کمر پشت

 میگیره جون داره تازه( زد چشمکی) نمیشه،

..  

 

 به دستشو و لبخندزد عادی خیلی مهرداد

  .. جلوداد پسره طرف

 

 خرده یه ظاهر به اما ، دادن دست باهم

  .. یزدم موج هردوشون چشم تو حساب
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 چه با آشنایی افتخار: گفت من به رو پسره

  ؟ زیبا بانوی دارم رو کسی

 

 انگار میزنن حرف جوری یه..  چندش ، اییش"

 باز   زن یه..  زادن اشراف ی ترکه و تخم

   " نداره کردن قمپز انقدر که دریده

  

 به منو و گذاشت کمرم پشت دستشو مهرداد

 نامزدمه ریحانه: کردوگفت نزدیکتر خودش

  .. کردیم نامزد هست چندوقتی ریحانه منو.. 

 

 دست منو بایدخوب مهمونی آخر تا اینم"

 اینجا االن بهادر اگه آخ..  کنه مالی

 یه میگم اغراق ،بدون مارومیدید بودو

  " میاورد سرم بالیی

 

 جان ریحانه: گفت من به بعد مهرداد

..  المیا منو مشترک دوست ست مصطفی ایشونم

 به نزدیک خیلی دوست االن گفت میشه هالبت

  .. المیاست
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 که نگاهی کرد، نگاه مهرداد به فقط المیا

 .. داشت شکسته غرور و التماس از رنگی

 به روزی یه ،ازاینکه ست احمقانه اما

 با دوباره بخوای بعد و بزنی پا پشت عشقت

  .. بگیری پس اونو شدن، ذلیل خارو و التماس

 دختر   دوست همونیکه..  اینه مصطفی پس

 المیا االن چند هر..  برد یغما به رفیقشو

 فقط هم خورده پس میشه، حساب خورده پس یه

  ... داره خوردن ها کرکس واسه

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 از: گفتم مصطفی روبه معمولی سردو خیلی

  .. خوشوقتم دیدنتون

 

 بین از باالخره: مهردادگفت روبه مصطفی

  ؟ کردی گلچین یکیو دختر همه اون
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  .. نزدیکمه اقوام از ریحانه: مهرداد

 

 پامو سروتا هیزش چشمای اون با مصطفی

 شیطون ای: گفت چندشی لبخند کردوبا نگاه

 ؟.. بودی خوابونده ونمک آب تو ،

 

 گذاشتم: گفت لبخندی با متقابال هم مهرداد

 کافی ی اندازه به..  بشه رسیده خوب

 خالی میدونو باید دیگه ، داشتم شیطنت

 گندیده ی میوه چی هر شده وقتش ، میکردم

 خورد به شاید حداقل دور بریزم دورمه،

  .. بره هاش نخورده اون

 

 به نگاهشو که المیا بود، واضح کالمش نیش

 میکرد، بازی انگشتاش با و چرخوند اطراف

 چشم تو چشم لتحا همون با مصطفی ولی

  .. زد لبخندی کردو پایین باال سرشو مهرداد

 

 با سینی یه ، ردشد کنارمون از شخصی

  .. بود دستش تو نوشیدنی نوع چند محتوای
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 پذیرائی دوستامون از طهورا: گفت المیا که

 ..کن

 

 ی ماده محتوای با لیوان یه مهرداد

 شربت یه من برای و برداشت سفیدرنگی

  .. آلبالو

 

 بدون ریحانه: دادوگفت باال ابرویی المیا

  ؟ میخوره الکل

 

 جور این:داد جواب من بجای مهرداد

  .. نیست مزاجش به نوشیدنیا

 

 بدون میدم ترجیح.. ممنونم: زدم لبخندی

 .. باشه الکل

 

 زیرلب که شنیدم رو مصطفی پوزخند صدای

 **** .. پاستوریزه چه: گفت
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 بود گذشته یمهمون از ساعتی دو یه تقریبا

 وسط میزای از یکی رو مهرداد منو.. 

  .. بودیم نشسته

 

 تولدشه ناسالمتی ؟ گرفتی هدیه براش راستی-

  ؟..

 

: خوردوگفت نوشیدنیش از قلوپ یه مهرداد

 یادموندنی به هدیه یه براش اتفاقا آره

  .. آوردم

 

 .. شدم کنجکاو

  ؟ چی-

 

 Love  نماد پالک زنجیر یه: کردوگفت نگام
 نمیخوره بدردم بود،دیگه گرفته برام

  .. خودش پیشکش..

 

 بغل تو المیا که کردم رقص پیست به نگاهی

 هر چشماش اما بود، رقصیدن حال در مصطفی

  .. میومد کش مهرداد سمت به گاهی از
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 کارش من نظر از ولی.. داره دوستت معلومه-

  .. نیست بخشش قابل

 

 نارو هتب که کسی: زدوگفت پوزخندی مهرداد

 بازی هرزه..  بدتره دشمنم صدتا از بزنه

  .. گرفتن اشتباه عشق با رو

 

  ؟ داری دوسش هنوزم تو -

 

 اما داشتم زیاد اشتباه زندگیم تو من-

 باعث که ست تجربه یه نیست اشتباه المیا

 کنم اعتماد نباید هیچکس به که بفهمم شد

..  ممنونم ازش حتی تجربه این بابت من و

 اون هم شناختم خودشو کثیف ذات هم چون

 .. َالَدنگمو رفیق

 

:  خوردوگفت نوشیدنیش از ای دیگه قلوپ

  ؟.. برقصیم یکم
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 تو میمنت و لطف به که داشتیم کم همینو"

  " شد تکمیل

 

 ها رقصنده جمع به باهم و بلندشدم جا از

  .. رفتیم

 

 سنگینشومثل نفس مهرداد منو بادیدن المیا

 کردی حماقت تو.. داد ونبیر دردناک آه یه

 به..  بخوری حماقتتو چوب باید حاال و

 مهرداد با مقایسه در ، کردم نگاه مصطفی

 جای برام اما داشت معمولی کامال قیافه یه

 مهردادو المیا که شده باعث چی که سواله

 بود عشق واقعا اگه..  بفروشه مصطفی به

 !؟.. رویی دو و خیانت چرا

 

 یه و مهردادگذاشتم ی روشونه دستمو یه

 خوبی حس کردم، قفل هاش پنجه تو دستمو

 میکردم همراهیش باید ناچارا اما نداشتم

 پس پذیرفتم مهمانی این به دعوتشو من چون

  .. نیست عذری هیچ جای

 

 به ومنو افتاد کمرم گودیه رو که دستش

 وجودم تو لعنتی حس اون کرد نزدیکتر خودش
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 عذاب از رسرشا که کرد،حسی طغیان بیشتر

 تو بار هزاران لعنتی حس این بود، وجدان

 خو بهادر با تنت و جسم که کرد اشاعه سرم

 یه به بودن نزدیک بخاطر االن و گرفته

 این میکنی منقبض خودتو داری مرددیگه

 شد متوجه مهرداد حتی که بود طوری حالت

 ریلکس:  گفت وار زمزمه گوشم تو وآروم

  .. رقصیممی باهم فقط..  ریحانه باش

 

 از که..  من آتیش   رو شد آبی جمله همین

 هنوز ولی بیام بیرون انقباض حالت اون

 وول وجودم تو وجدانم عذاب سرکش   حس   اون

 مارو بهادر اگر بودم مطمئن میخورد،چون

 خوشایندی واکنش ببینه وضعیتی همچین تو

 بودن نزدیک این من برای پس داشت نخواهد

..  قلبم های نونقا رو گذاشتن پا یعنی

..  بهادر   عشق بند   در و مریض که قلبی

 و تلخ بوی اون و مهرداد به بودن نزدیک

 حس این رو بیشتر منو مردونش ادکلن گس

  ..میکرد منقلب

 

 که کردم، نگاه دوروبرم های رقصنده به 

 مشغول هم بغل تو عالقه و عشق با هرکدوم

 المیا و مصطفی به نگاهم..  بودن رقصیدن
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 با مصطفی قبل برعکس اینبار ،که فتادا

 نگاه من به تیز هیزو نگاهی و چندش لبخند

 گرفتم ازش نگاهمو غلیظی اخم با ، میکرد

 چشمهای بادیدن که کردم نگاه مهرداد به و

 رو چشماش ، ایستادم حرکت از کمی مهرداد

 حس یه و..  بود درگردش صورتم اجزای تمام

 ..بود پنهان چشماش مردک تو ناشناخته

 

 خوشکلی خیلی دختر تو: گفت آروم خیلی

  .. ریحانه هستی

 

 نفس ممنون، گفتن با و زدم لبخندی

  .. فرستادم بیرون سینم از سنگینمو

 

 نتیجش باشن هم نزدیک نامحرم دوتا وقتی "

 رو محکمتر فشار یه با االن که این، میشه

.. کنه نزدیکتر بخودش منو قصددداره کمرم

 مخیله االن که.. لعنتی   وبمشر اون اثرات

 ".. شده معیوب اش

 

 برم میخوام: گفتم سریع مهردادخیلی روبه

  .. شدم خسته بشینم
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 شماست امر   امر: گفت لبخندخاصی با مهرداد

 .. من بانوی

 

 ..برگشتم میز طرف به

 

 [۲۲:۵۷ ۱۳.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 از یکی با و ایستاد میز یه کنار مهرداد

 به رسیدنم..  شد زدن حرف مشغول دوستانش

  .. گوشیم زنگ صدای با شد مصادف میز

 

 تماس.. بود ،بهادر برداشتم گوشیو

 من گوش که زد ای نعره اما ، وبرقرارکردم

 تارای االن گفتم ، هیچ شد واصل درک به که

  .. شده پاره خودشم ی حنجره صوتیه

 

  ؟.. ساعته سه بودی گوری کدوم: بهادر
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 به صداش..  دادم فاصله گوشم از گوشیو

 ولوم بااون میکردم حس که بلندبود قدری

 میزای گوش به بهادر ،صدای موزیک صدای

  .. میرسه کنارم

 

 .. بهادر-

 

..  زهرمار بهادرو..  درد بهادرو: دادزد

  ؟ بودی قبرستونی کدوم تو، بگیری مرض

 

  .. نشنیدم صداشو-

 

 زدم زنگ دفه چهل..  ایشاال بشی کر: بهادر

..  

 

 بشه پاره گلوش ترسیدم که میزد داد انقدر

 بزنم حرف باهاش آرومی صدای با کردم ،سعی

 نشنیدم کن باور: گفتم ،و آرومتربشه تا

 .. بهادر
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 رو شده خراب اون بیام پاشم بود مونده کم-

  .. کنم آوار مهرداد سر ،رو

 

 میخوام من مگه ؟ شدی دیوونه..  واا-

 ؟.. بدزَدَنم یا فرارکنم

 

  .. میاد بر ازت چی همه العقلی ناقص بس از-

 

  ؟ کنی بارم تیکه زدی زنگ-

 

 نمیزاری برام اعصاب: گفت آرومترازقبل

 .. من اعصاب روَوک   رو شدی همش.. تو

 

 .. نشنیدم بود بلند موزیک صدای بهادر-

 

 دارم من.. مهرداد بشه کوفتش:  گفت باحرص

 سرخَر بی اون میزنم وتور ویلیز جلیز اینا

  .. نشسته کنارت

  ؟ میای ک ی: دادوگفت بیرون هووف نفسشو
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  .. میایم بخوریم شام مرگم خبر: گفتم باحرص

 

 "خانم ریحانه "

 

 صدا اسممو که کسی به و کردم بلند سرمو

 یه با بودکه مصطفی کردم، نگاه زد

 یه افتخار: گفت کردو نگام لبخندمسخره

  ؟ یدینم من وبه رقص دور

 

 گوشی تو ای عربده چنان چون شنید بهادر

  .. شد ونابود نیست گوشم ی پرده زدکه

 

 ... ریحااااااان: بهادر

 

 ..بها:  گفتم پرلرزشم صدای و ترس با

 

 کنم کامل اسمشو حروف که نداد اجازه حتی

  ؟ جهنمیه کدوم مهرداااااد: زد نعره
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 ترس ،از صداش از نه کردم، قطع گوشیو

 درمقابل من چرا میدادم، جواب چی ، خودم

 بهش نمیتونم چرا شدم؟ ضعیف انقدر بهادر

 غد دادمیزنه سرم وقتی چرا بزنم؟ حرفی

 ؟واسه چیکارمی تو ؟یا توچه به بگم نمیشم

 حقی چه تو یا ؟ میکنی دخالت کارام تو چی

 چرا ؟ میزنی حرف اینجوری من با که داری

 فضعی و ترسم با سکوتم با دارم خودم

 این ادامه به میکنم تحریک اونو بودنم

 یا میده گیر بهم وقتی چرا رفتاراش؟

 میده نشون شدنو غیرتی و بودن حساس واکنش

 حق اون که بقبولونم بخودم اینکه جای به

 یه ولی کنه رفتار اینجوری من با نداره

..  میزاره جا به برام لذت و خوشحالی حس

 مثل بهادر از من..بودن کرده یخ دستام

 به نسبت خیلی جدیدا اون میترسیدم، بید

 بدون قدمی حتی ،نمیتونم شده حساس من

 داری خودت تو ریحان.. بردارم اون اختیار

 اون که میکنی ایجاب براش رو ضمیمه این

 اختیار و صاحب خودشو و بشه مسلط تو به

 .. ضعیفی بس از تو..  بدونه دارت

 

  ؟ خوبه حالتون-

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

398 
 

 کشید بیرون افکار زاینا منو مصطفی صدای-

 مهرداد دیدم که کردم نگاش گیج ،

 ما با داره میزنه، حرف باگوشیش درحالیکه

  .. میشه نزدیک

 

 گرفت سینش رو ایستادوگوشیو مصطفی مقابل

  ؟ اومده پیش مشکلی داداش جونم:گفت و

 

 حالش خانم ریحانه انگار ولی نه:  مصطفی

  .. نیست راه روبه خیلی

 

 داداش بفرما شما: گفت جدی خیلی مهرداد

 .. هست هواسم خودم

 داره المیا کنم فکر: گفت کنایه با بعد

  .. میگرده دنبالت

 

 قدماشو آروم آروم من به نگاهی با مصطفی

  .. رفت و برداشت
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 صدای وبا گذاشت گوشش رو گوشیو مهرداد

 ای دیوونه انقدر چرا تو: گفت بلندی نیمه

  ؟

-........ 

 

 بهش هواسم من..  بیشرف نزن داد: مهرداد

 ایستادم دقیقه یه دیدم و فریبرز بود،

 .. پیشش

 

-......... 

 

 از تر گنده داری دیگه بهادر: مهرداد

  ..صداتو ببر..  میزنی حرف دهنت

 

-......... 

 

 کردی کوفتم سرت تو بخوره مهمونی: مهرداد

  .. زبون بد ی ،مرتیکه رفت

 

-........ 
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 تو..  باشه..  میایم .. میایم: مهرداد

 سگمو روی داری که بهادر ببر صداتو فقط

 ..میاری باال

 

..  کردرومیز پرتش کردو قطع گوشیو

 داده تحویلش وری دری کلی بهادر میدونستم

 من مراعات بخاطر بوده من کنار چون ،اینم

 نزنه ناسزایی حرف که کرده کنترل خودشو

 :کردوگفت نگام نشسته خون به چشمای با..

 رفتار اینجوری باتو چرا ؟.. چ شه این

  ؟.. میکنه

 

 کردم، نگاش استرس و ترس از حسی یه با

 بین که برده بو بهادر رفتارای از حتما

 خواهرو ی رابطه از غیر چیزی یه اون منو

 اما بگم چیزی میخواستم..  ست برادرانه

  .. بود سخت برام کلمات هجی

 میفهممن منظورتو:  بگم فقط تونستم بازور

 ؟
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 و ریخت آب یکم لیوان تو میز روی پارچ از

 نیست عادی بهادر رفتارای:گفت بعد خورد،

 ؟ هست چیزی وبهادر تو بین.. 

 

&&&&& 
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 سرم تو اما میکردم، نگاه مهرداد صورت به

 بتونم اینکه و بودم حرفش پردازش حال در

 این از تا کنم سطر حسابی و درست جواب یه

  .. بیاد تردیدبیرون و شک

 

: گفت دوباره ،که بودم منگ و گیج هنوز

 داره انقدر..  بدونم بگو هست چیزی اگه

  ؟ میزنه کیو جوش   میزنه جوش
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 با کردم سعی اما بود، کرده عرق دستام کف

 لرزشی صدام تو که بزنم حرف خونسردی

 .. نباشه

 

 منحرف افکار بااین نمیدم جازها بهت-

 بهادر منو بین..  ببری سوال زیر شخصیتمو

..  بودن   پسرخاله خاله دختر رابطه یه فقط

 شما که ای خواهربرادرانه ی رابطه یاهمون

 میزنین؛ دم ازش

 

 بزرگ باهم بهادر منو:زدوگفت پوزخندی

 اخالقشو ، بزرگترم ازش هم سال سه شدیم،

 شک بهت میکنم حس. .میشناسم بیشترازخودش

 آتوی   یه شایدم یا( کرد کج لبشو) ، داره

 !! بزرگ

 

 گنداین داره انگار میگفتم چیزی یه باید

 دوره تیزو آدم میاد،مهرداد باال موضوع

 عکس میتونه نگاهش با ،حتی ایه دیده

  .. بده تشخیص بعدیمو العمل

 کنم؛ پیدا خودمو تسلط تا کشیدم نفسی
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 میکرد، اذیتم خیلی تمداش مزاحم یه قبال-

 ،برای ترسیده خیلی موضوع سراون از بهادر

 شده؛ حساس من رو زیادی که همینه

 

 مال مزاحمه اون اینه منظورم ک ی؟: مهرداد

  بود؟ زمانی چه

 

 پیش دوسال-

 

 حدسشو: نوشیدوگفت نوشیدنیش از ای جرعه

 چیزی پاپیچ الکی بهادر آخه..  میزدم

  .. نمیشه

 

.. داد صندلی به شو تکیه و نشست صندلی رو

 نیم اطراف به..  بود من به خیره نگاهش

 رابطه باهم:  گفت آروم که انداختم نگاهی

  ؟ داشتین

 

 مزاحم میگن وقتی: گفتم زدمو نیشخندی

 کسیکه نه..  دوست نه..  مزاحم یعنی

  .. داری رابطه باهاش
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 رابطه وقتی: گفت شدو خیره جهتی مهردادبه

 که طرفینی از یکی شهب پاشیده ازهم

 بااین نمیتونه چندوقتی تا بوده، ناراضی

 آتیش و آب به خودشو بیاد کنار مسئله

. بده جوش بهم دوباره رو رابطه تا میزنه

 یه من واسه هم المیا االن برم دور راه چرا

 رابطه باهم سال 5 ما درحالیکه..  مزاحم  

 .. داشتیم

 

 شگاهدان مسیر تو..  نمیشناختمش اصال من-

  .. میشد مزاحمم

 

 کلی نگاه یه اطراف به دادو تکون سرشو

 خونه برگردیم زود گفته بهادر: کردوگفت

 بهونه نمیخوام.. میریم خوردیم که شام.. 

 ندارم وراجیاشو ی حوصله.. بدم دستش

 ش شقیقه کنار راستشو دست انگشت..)

  .. داره قاطی یکم که میدونی( گذاشت

 

 منو مهرداد که بود بامداد 2 نزدیک ساعت

 زودتر تا کرد تالش خیلی..  رسوندخونه

 اما برگردونه ومنو کنه سرهم مهمونیو

 در تاخیر باعث المیا حد از بیش اصرارای
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 بیش بهادر مدت این تو..  شد ما برگشتن

 گرفت تماس مهرداد منو گوشی   به صدبار از

 نه میدادم تماساشو جواب من نه اما

 با بود مساوی ما دادن جواب.. مهرداد

 از چون..  بهادر های عربده و نعره صدای

 میدونستیم میکرد ارسال که پیامهایی سیل

 به آماده سرباز یه شبیه درست االن که

  .. جنگه

 

 شد ومطمئن رسوند منو اینکه بعد مهرداد

 ..رفت شدم خونه وارد که

 

 سیگارش گس بوی که میومدم باال هارو پله

 کیلو تودلم انگار .. داد نوازش مشاممو

 بهادر احساس وقتی میشد سابیده قند کیلو

 که..  میدیدم حد این در خودم به نسبت رو

 پله رو پریشون ظاهری با من بخاطر االن

  .. منه اومدن منتظر و نشسته خونمون های

 

 گرفت باال وسرشو داد تکون سیگارشو خاکستر

 یه..  بود زخمی گرگ یه عین نگاهش.. 

  .. ترسیدم نگاهش نت از لحظه
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 باالخره:  گفت آروم صدای وبا زد لبخندی

  ؟! کندی دل مضخرف مهمونی ازاون

 

  سالم -

 

 عزیزم سالم علیک: باالدادوگفت چپشو ابروی

  ؟ گذشت خوش..  اومدی خوش.. 

 

 و رفتم باال رو باقیمانده ی پله دوتا

 سیگار ته تا 15 از بیش..  ایستادم مقابلش

  .. بود ریخته وشجل شده سوخته

 

 وازجاش انداخت هم دستشو تو سیگار ته

 ..بلندشد

 

 سیگار همه این تونستی ک ی ؟ نخوابیدی چرا-

   ؟ بکشی

 

 قرار:وگفت انداخت مچیش ساعت به نگاهی

 2:10 ساعت االن..  باشی خونه 12 ساعت بود
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 بود آروم کردم، نگاه قیافش به ترس با

  .. ممیترسید آرامشش همین از من اما

 

 اما بیایم زودتر کردکه خودشو سعی مهرداد-

  .. نداد اجازه میزبان

 

 .. ترشد ونزدیک زد پوزخندی

 ی دختره اون منظورت.. !!  میزبان: بهادر

 ؟)...(

 

 میده فحش وقتی خب..  رفتم عقب به قدم یه

 .. نداره اعصاب کنترل اصال یعنی

 

 ... من بهادر-

 

 اون چرا.. نمک ساقطت نزنم شو خفه..  سیس-

  ؟ ندادی جواب تو گورشده گوربه گوشیه
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..  میترسم کردنات بیداد دادو از چون-

 تحقیر یا میکنی یاتهدید میزنی زنگ وقتی

  .. میگی ناسزا یا میکنی

 

 گوشیو نداری حق نگفتم بهت صددفه من مگه-

 رفتی ؟.. ندی جواب بزنم زنگ یا کنی قطع

 هوا دی،هارش توهم دیدی دریده گرگ چندتا

  ؟ داشته برت

 

 که نگو چیزی بهادریه باش زدنت حرف مواظب-

  .. باشه سخت برات جبرانش

 

 تا اومد نزدیک بهادر و رفتم عقب انقدر

 چپمو دست مچ.. خورد دیوار به کمرم پشت

 زل خونش غرق چشمای با و گرفت دستش تو

 .. چشمام به بود زده

 

 داد رقص پیشنهاد بهت که بود کی پسره اون -

  ؟..

 

 مصطفی: دادموگفتم قورت صدا با دهنمو آب

 .. المیا پسر دوست بود،



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

409 
 

 

 اگه:  گفت و داد باال ابروشو تای یه

 تحویل شو جنازه باید االن که بودم اونجا

 ناموس بی میدادن سردخونه

 

 [۲۲:۱۲ ۱۴.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 ... رو دیوث َ  

 

 ترس از چشمام مردک میدونستم که نگاهی با

 کردم نگاه چشماش به لرزیدنن حال در

 چشمام به اونم.  بود شده آرومتر انگار

 گرمش نفسای.. بود نزدیکم..  میکرد نگاه

 صورتم به بود شده مخلوط سیگار بوی با که

  .. میخورد

 زد،؛که چنگ دلم به ترسی بودنش نزدیک با

 :گفتم چشماش به باخیره

 

 بری بهتره ؟ شد راحت دیدنم از که خیالت-

  .. بخوابی

 

&&&&&&&& 
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 [۲۲:۱۲ ۱۴.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 67_پارت#

 

 گفت و گرفت دندون به زیریشو لب خنده با

 یا بخوابم کی نمیکنی تعیین من واسه تو: 

 ضمن در( کرد لمس رولبمو انگشتش با..) نه

  .. کنی تالفی امشبتو بودن هوا سربه باید

 

 پایینتر انگشتشو هک کشیدم کنار سرمو

 سرمو و گرفت انگشتاش میون وچونمو کشید

  .. کرد باال به متمایل

 خیلی بهادر به نسبت اما نبود کوتاه قدم

 ی فاصله از طوریکه..  بودم کوتاهتر

  .. میکردم نگاش باید پایین

 

 نگاهشو نرم خیلی بعد کرد نگاه چشمام به

  ..داد سوق لبم به

 ... منم نهخو برو..  عزیزم بهادر-
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 یه با میخوای!!  عزیزم: زد پوزخندی

  ؟؟.. برم که کنی خََرم عزیزم

 

 من: کرد زمزمه و آورد گوشم کنار سرشو

  .. نیستم مرد که نشناسم تورو اگه

 

 واقعا تو: گفتم زدمو پسش حرص با

 راه به ؛راه خونته تو زنت..  مردنیستی

..  میاری در من اتاق از سر میشه که شب

 بهم خودمم از حالم داره کم کم دیگه

 دادم نشون تو به سبزی چراغ چه..  میخوره

  ؟.. نیستی کنم ول که

 

 نگاه تاپام سر به پرازشیطنت نگاهی با

 با..  رفت خونمون در طرف به بعد و کرد

 خیلی صدای کردوبا باز درو کلیدش دسته

 یا خوابه خاله ببین برو بیا:  گفت ضعیف

  ؟ نه

 

 پاهام و دست وضوح خیلی که استرسی با

..  برو بکش راهتو بهادر: گفتم میلرزید

 نکردم خوریا گوه این از زندگیم تو من
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 ؟.. زندگیم تو افتادی شدی شیطون چرا

   . برو بیا خدا تورو

 

..  شد شروع باز..  نچ: کمرشدوگفت به دست

 باید کی تا ؟ اول ی نقطه سر رفتی باز

  !!. ردیک خستم دیگه..  کنم حالی تورو

 

 دردت..  عزیزم..  بهادر:  نالیدم عجز با

 بیا.. قرآن تورو ، توروخدا ، جونم به

 بخدا کن جمع هاتو المشنگه این خونت برو

 به نمیتونم..  زنتم خواهر من نیست درست

  .. کنم خیانت خواهرم زندگیه

 

 همیشه میمیری بیشعور: گفت ذوق با خندیدو

  ؟ بزنی حرف باهام اینجوری

 

 چی تو میگم چی من خدا ای:  گفتم عاصی

 پونصدهزار من خونت برو بیا تو.!!  میگی

  .. میرم صدقت قربون بار

 

 مزه بی که اونجوری نه:  گفت شیطنت با

 قد   تو جون  .. بود خوب االن مثل میشه
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 بیا( زد سراشاره با..) چسبید بوس هزارتا

  .. نیومده کسی تا داخل برو

 

: گفتم وار ناله و نزمی رو کوبیدم پامو

  .. بهادر

 

  بهادر جون  ..  جوون: خندیدوگفت

 

 برو بیا توروخدا نیار در بازی مسخره-

  ..میدم قسَم ت دارم

 

 وبن بیخ از کال تو:گفت عصبی حالت بایه

 درمیاری دم خوش زبون با..  داری مشکل

 تو رو فقط  هوار دادو ،همون میشی پرو

 .. میکنه ا فاقه

 

:  گفت دوباره که کردم نگاش ناراحتی با

 هر بسه داخل برو بیا نکن اونجوری قیافتو

 بهت که اخطارایی..  انداختی جفتک چی

 باال خودت آمار چون نگیر، ندید میدمو

 .. یاال..  میره
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 وارد و شدم رد کنارش از عصبی و اخم با

  جووون:  گفت که شوم خونه

 

 اشاره انگشت سریع کردم نگاش عصبی برگشتم

:  گفت شده وخفه گذاشت بینیش رو وش

  .. نیومده خاله تا برو برو.. سیسسسس

 

 خودت میگه بشنوه، منو اوضاع اگه یکی "

 االن که شدی باعث خودت..  دادی رو بهش

 به چی هر من اما.. برنداره سرت از دست

 مرور دفتر این های صفحه و برمیگردم عقب

 اشتباهی کار خطاو هیچ ،میبینم میکنم

 به بهادرو رفتارهام با بخوام که دمنکر

 که کارایی نمیدونم..  بکشونم خودم سمت

 داشتن، دوست ؟.. بزارم چی پای رو، میکنه

 هم قبال که بود هوس اگه..  هوس یا عشق

   " .. حاال اما..  کنه عملیش بامن میتونست

 

.. کرد قفلش و بست درو شدیم که اتاق وارد

 تخت رو" شآخی" گفت و رفت تخت سمت به و

  و نشست
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 که منی به رو پهن و پت لبخند یه با بعد

 هاج و بودم ایستاده اتاق وسط مجسمه مثل

 روز سه و شب سه: گفت میکردم نگاش واج و

 بزاریم شباشو حاال..  بودم محروم ازت

 روز سه رو وحشی گربه توعه من..  کنار

 طاقت دلت خودت چطوری..  بودم ندیده

 .. نامرد آورد،

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۱۳ ۱۴.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 رفته یادت انگار:گفتم غم از پوزخندی با

 باید..  عسل ماه بری قراره دیگه چندروز

  .. بشه افتاده جا برات ندیدنا این

 

 نگاه پنجره طرف به و گرفت ازم نگاهشو

 دوباره و کشید گردنش پشت دستی.. کرد

  .. برگشت من فطر به نگاهش
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 دوست خیلی تورو من: گفت خاص حس یه با

 دارم میکنم حس که اونقدری..  ریحان دارم

 رعنارو وقتی کن باور..  میشم روانی

 اما بکشمش میخواد دلم میبینم توخونم

 نفس.. ) میکنم کنترل خودمو خاله بخاطر

 (کشید وآهی پرسوز

 

 آینه وجلوی آوردم در پالتومو شالو

 پاک آرایشمو مرطوب دستمال یه با ایستادم

 نگاه بهادر به آینه تو از که..  میکردم

  .. فکر توعالم و بود پایین سرش..  کردم

 

 سرشو ، رفتم سمتش به و کردم پاک آرایشمو

  .. کرد نگام ومنتظر گرفت باال

 

 بااین بهادر؛من گذشته کار از کار دیگه -

 کناربیای، هم تو بهتره اومدم کنار قضیه

 کن زندگی بارعنا

 

 خودش بطرف و گرفت دستمو مچ لحظه تویه

 تو و بغلش تو بشم پرت شد باعث که کشید
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 دراز بود نشسته تخت رو که حالت همون

 کشید؛

 

 میکنی؟ چیکار بهادر:  گفتم لرز و باترس

 نکن؛ اذیتم پاشو توروخدا

 

 کوچکترین..  کرد قفل دستاش حصار تو منو

 شرم پراز پا رتاس.. بخورم نتونستم تکونی

 تنم از لباسمو زمانیکه حتی بودم

 خجالت و شرم احساس اندازه این درآوردبه

  .. نداشتم

 

 با..  تمنا و خواهش کلی ، کردم اصرارش

 خیره فقط اما دادم قسمش صدقه قربون هزار

 شیطنت از خالی وحشیش چشمای.. میکرد نگام

 که تکونی باهر..  بودن آروم بود،

 جفتمون تن.. میکرد تنگتر شوحصار میخوردم

  ..بود باهم مماس

 

 زل ، رفتم که کلنجاری همه این از بعد

..  ریحان بمون من با:  گفت چشمام به زده

..  میریزم پات به چیزمو همه بخدا
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 بین که ببره بویی احدی هیچ حتی نمیزارم

  .. هست چیزی تو منو

 

 بود مونده کم هات عربده اون با امشب آره -

 تو واسه بودنم مهم دلیل که بفهمه ادمهرد

  ..چیه

 

  ؟ گفت بهت چی مگه: کردوگفت تنگ چشماشو

 

 تو که هست چیزی تو منو بین پرسید ازم -

 منم..  میدی من به هواستو انقدر

 رو قضیه ته سرو دروغ یه با مجبورشدم

  .. ببندم

 

  ؟ گفتی توچی -

 

 بهش: صورتشوگفتم تو کردم فوت کالفه نفسمو

 اذیتم داشتم مزاحم پیش سال دو مگفت

  .. ترسیده جریان این رو از بهادرهم میکرد،
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 در فضوله چی هر پدر اینم: گفت باحرص

   دیوث پفیوز  .  آورده

 

 به.. شَم بلند بزار میکنم خواهش بهادر -

 هم منو ست بیراهه میری که راهی این خدا

 ما کار..  میکشی بیراهه به خودت با داری

 کجای..  گناهه..  دین خالف..  شرع   خالف

 رابطه خودش زن خواهر با کسی دیدی دنیارو

 !؟.. باشه داشته

 

 مگه باشه اگه..  نکن مقایسه کسی با منو-

 زنم خواهر قبال تو ضمن در..  خبرداریم ما

  .. نبودی

 

..  بهادر حقیقته یک این و هستیم االن اما -

 ا،بخد داره گناه رعنا..  بپذیریش کن سعی

 بده دلش به دل تو ، داره دوستت خیلی

 عاشقی ، میکنه همسری برات باش مطمئن

  .. میکنه پر برات منو جای ، میکنه

 

..  بشنوم حرفا این از نمیخوام..  سیس -

  .. نکن خراب شبمونو
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 نامحرمی من به تو بهادر: گفتم عجز با

 خدا شرع   پارو  چرا..  نمیفهمی چرا المصب

  .. میزاری

 

..  چنده کیلو نامحرم: گفت عصبانیت با

 این پس میکنی؟ گنده انقد چیزو همه توچرا

  !؟ نمیکنی حس لمسی.. میگن چی قلبامونو

 

 بازدم و دم با..بود هم نزدیک صورتامون

 ومن..  میرفت باالتر قلبمون تپش همدیگه

 قلبش کوبش صدای که بودم مرکزی تو درست

 .. میرسید گوشم به واضح ،خیلی

 

 من جون به ترس که احساسی با زد، لب

  انداخت؛

 در رو زندگی بزار.. ریحانه باش من با -

  .. کنیم تجربه لذتاش با کنارهم

 

 بهادر، باشیم باهم جوری چه: گفتم بابغض

 شوهرشی که تویی امیدش تمام خواهرم وقتی

  !؟..
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 نتیجه این به لحظه تواون ومن وزد تیرخالص

 و وسنگدله رحم بی خیلی بهادر که رسیدم

 شده اسیر رابطه دو این تو که درآنی

 خودش برای محفوظ رو رابطه هردو ،میخواد

 .. داره نگه

 

 و میسوزه رعنا حال به دلت انقدر اگه-

 یه باهم بیا پس..  مهمه برات زندگیش

 راست از و کرد، مکث کمی.. ) کنیم معالمه

 با و عمیق کرد، نگاه چشمام به چپ به

 از افکارمو تک تک نگاهش باانگار نفوذ،

 پوچ مغزمو و میکشید بیرون مغزم تو

 حال در همیشه که حقیقتهایی میکرداز

 با ؛هربار بودم اونها با جدال و کنکاش

 تاثیر تحت منو طوری بودنها نزدیک این

 ضعیف و سکوت جز که میگرفت قلبم فرمان  

 دقیقا وحاال نداشتم بهتری واکنش بودن

 نقششو داره سعی اهنگ واین مکث بااین

  ( بیارم کم مقابلش در بازهم تا کنه عملی

 

 تن با و کشید موهام رو دستشو وار نوازش

 گفت آروم ؛ داشت لرزش از موجی که صدایی

 رعنارو میدم قول منم باش من با تو: 
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 عمرش آخر تا حتی طوریکه..  کنم خوشبختش

 که نفهمه هیچوقت و نخوره تکون دلش تو آب

  .. وشبختیشیخ ضامن تو

 

 نگاش تردید و شک با..  لرزید م چونه

 سرمو بود موهام رو که دستش با..  کردم

 رو کوتاه ای بوسه و برد جلو صورتش نزدیک

  .. زد م چونه و لب

 

  ..کرد تنگتر حصارشو بهادر و چکیدن اشکام

 میکردم حس صداش تو من که بغضی و غم با

 هرا من..  بهادر نفس   نکن گریه:  گفت

 رعنا باتالق تو یجوری..  ندارم ای دیگه

 افتادم گیر

 

 [۲۲:۱۳ ۱۴.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 طرف یه از ، کنم خالص خودمو نمیتونم که

 تو..  میدم دست تورواز بجنبم دیر اگه

 پر پر برام داره قلبت که االنش همین

 چندوقت تا ، میکنی محلی بی ،بهم میزنه

 نگامم حتی دافتا اسیاب از آبها که دیگه

 بکن مغزت تو از چرندیاتو این..  نمیکنی

 همیم عاشق وقتی تو منو.. ریحان بیرون



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

423 
 

 باش من با فقط ،اصالتو نداره معنایی گناه

  ... من گردن   گناهش شد هرچی
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 ی اندازه بغضی..  میکردم نگاه صورتش به

 دلم..  بود زده چنگ گلوم به تنیس توپ یه

 پهنش های شونه این رو سرمو میخواست

 حال   به..  کنم گریه های های و بزارم

 قلب این حال   وبه بختم حال   به..  خودم

 تیراونو این با بهادر االن که ای درمونده

 به شکستم.. کرد تبدیل تیکه هزار به

  های قطره..  شدم داغون واقعی معنای

 همون با بهادر و میفتاد گردنش رو اشکم

 کف.. بود خیره صورتم به پرازدردش چشمای

 از تا زدم تخت به بازوش کنار راستمو دست

 محکم، نه یه گفتن با اما بلندبشم روش

 رو سرم طوریکه فشرد بیشتر بغلش تو منو

 گریه از هق هق با..  افتاد اش شونه
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 پشتو بود بهادر ی روشونه سرم ودرحالیکه

 تو:  گفتم میداد، نوازش موهامو کمرو

 وهم منو آینده هم میخوای..  نامردی خیلی

  .. کنی تباه رعنارو زندگیه

 

  هییییش-

 

 من..  نمیگیرم خون خفه دیگه بهادر نه-

 دلت هرزمانی تا که نمیشم دستت عروسک

  .. کنی بازی من با خواست

 

 اشکم از خیس چشمای به و برداشت سرمو

 همه تو ؟ ریحان چیه بازی: دوگفتکر نگاه

 بازی تو با باید چرا من نفهم، چیزمنی

 بد منو حرفای همیشه چرا تو ؟.. کنم

 کنیم زندگی باهم میگم من ؟ میکنی برداشت

  !؟ بازی میگی تو

 

 این بگم و بزنم جیغ خواستم حرصی صدای با

 خودت اسیر منو میخوای تو که نیست بازی

 باد به ودمانمد تمام وزندگیمو..  کنی

: وگفت گرفت دهنمو جلوی بهادر اما..  بدی

 بیدار رو خاله االن.. نزن داد من جان  
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 منو کنی خالی حرصتو میخوای اگه..  میکنی

  .. بگیر گاز

 

 خندم حرفش این از هق وهق گریه اوج تو

 و نخندم، نا گرفتم خودمو جلوی اما گرفت

 بگیر گاز میگی که حیوونم من مگه: گفتم

 ... هرچند ..

 

 انداخت سینش رو ،سرمو بزنم حرفمو نزاشت

 ی گربه تو..  آخ:  بوسیدوگفت روموهامو و

 پنجول نمیگیری گاز تو..  منی وحشی  

 برات جونم که منی به اونم میندازی

  .. درمیاد

 

 پشت بعد شدو پایین باال در ی دستگیره

 .. مامانم صدای بندش

 

 ؟ کردی قفل درو چرا اومدی؟ ریحانه-

   ؟ ریحانه
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 وای: گفتم و کردم نگاه بهادر به ترس با

..  مامانم..  بهادر شد برسرم خاک..

 .. مامانم

 

  .. بده رو خاله جواب.. نکن هول..  چته-

 

 پاک اشکامو سریع بلندشدم بهادر رو از

 لحظه یه اومدم مامان بله: وگفتم کردم

 !! کن صبر

 

 امنگ بودو ایستاده که گرفتم بهادرو دست

 میکرد سعی اما بود مضطرب ش چهره..میکرد

  .. نبازه رنگشو من جلوی

  .. شو قایم پرده پشت برو-

 

 سیرک برنامه میخوای مگه:  گفت شوخی با

 ولسه کنی صدام تا پرده پشت برم کنی اجرا

 !! اجرا

 

 اعصابم به ای دیگه ی خدشه مامان صدای

  ؟ ریحان کردی قفل چرا درو: زد
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 .. مامان اومدم-

 

 زمین کف تا تراس، در جلوی ی پرده)

 پرده اون پشت رو بهادر میتونستم میرسید،

  ( نباشه دید تو اصال که کنم پنهان

 

 ومسخره شوخی توروقران: زدم اشاره

 قایم پرده پشت برو..  کنار بزار بازیاتو

 به سرمنو کارات بااین آخرش تو..  شو

  .. میدی کندن

 

 قرمز صورتم دم،کر نگاه خودم به آینه تو

  .. کردم باز ودرو دررفتم طرف به بود، شده

 

 نگاه تنم لباس به آلود خواب مامان

  ؟ اومدی تازه: کردوگفت

 

 . هست ساعتی نیم یه نه -

 

  ؟ نکردی عوض لباساتو چرا-
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  .. بخوابم همینجوری میخواستم بودم خسته-

 

  ؟ بود قفل چرا در-

 

 راه بیش نصف.. مامان اوخ: گفتم کالفه

 ؟ کنی جینم سین بیای زدی ازخوابت افتادی

  .. نداشت خاصی دلیل کردم قفل همینجوری

 

 با که کرد، نگاه اتاقو داخل یکم مامان

 !! مامان:  گفتم تعجب

 

 ؟. اومدنه وقته چه این..  وکوفت مامان-

 اون ؟..برگردخونه سریع نگفتم من مگه

 من هم ؟ ندادی جواب چرا صاحابتو بی گوشی

 بیچاره..  زدیم زنگ بهت کلی بهادر هم

 هم شامشو وحسابی درست که کردی کاری بچمو

 رفته راه خونه سر اون به سر نخورد،ازاین

  ...خورده حرص و
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 وااا: گفتم زدمو در چوب چهار به تکیه

 که بدم انجام سّری عملیات رفتم مگه

 صدای من بعدشم ؟ شدین دلواپس اینجوری

 زدی زنگ مهرداد به که شما نشنیدم گوشیو

  .. گفت اومدنمو دیر علت اونم

 

 زبونی بلبل چه ورپریده: گفت باحرص مامان

 2 ساعت دختر یه نیست درست! ؟ میکنه هم
 که بود عمت عروسی..  خونه بیاد شب نصف

  ؟ موندی تاحاال

 

 دختره این.. برم دادی اجازه خودت مامان-

 مهردادهم بمونیم بیشتر که کرد اصرار کلی

 هنوزادامه مراسمش افتاد، درواسی رو تو

 مااومدیم؛ که داشت

 

 یکم میموندی..  اومدی چرا توروخدا نه-

 دادم اجازه..  میشدی کن گرم مجلس بیشتر

  .. شب نصفه 3 نه برگردی سروقتم بری که
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 دیگه اومدم صبح بگو دفه یه..  هوووووف-

 نخوردی خوابتو قرص کنم فکر مامان.. 

  .. پریده خوابت

 

 که مشکلی: وگفت رفت ای غره چشم مامان

 همه به هواسش مهرداد ؟ اونجا نداشتی

  ؟ چیزبود

 

 میبینی..  نیفتاد اتفاقی هیچ..  آره آره-

 میخوابم خستم فقط خوبه خیلی حالمم که

 .. بخوابم

 

 برو باشه: کردوگفت پایین باال سرشو مامان

 داره سرم بخوابم برم منم..  بخواب

  ..میترکه

 

 بی اینجوری که معلومه آره: گفتم لب زیر

  .. شدی اعصاب

 

  ؟ گفتی چیزی:  مامان
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 .. بخیر شب..  نه-

 

  .. ورفت گفت بخیری شب مامان

 

 پرده پشت از بهادر که بستم دراتاقو

  کن قفلش: اومدوگفت بیرون
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 تو: گفتم آروم ایستادمو سینه به دست

..  ببری جفتمونو آبروی قصدداری انگار

 اگه چون نیست مهم برات خیلی که تو البته

 چند..  نبودی اینجا االن که بود مهم

 بمیرم دلشوره از من بود نزدیک پیش دقیقه

  .. تو نه
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 که حاال خب:دادوگفت باال ای شونه بهادر

  ؟.. انینگر چی واسه رفت که خاله چی؟

 

 این به بشم قربونش ولی: خندیدوگفت بعد

 جلو بدی حالت به لباشو بعد) مامان میگن

 وجود با نمیدونم هرچند:  دادوگفت

  ( کیه شبیه ذاتش رعنا خاله سختگیرای

 

 گفتم گرفتمو طرفش به مو اشاره انگشت

  .. تو شبیه:

 

:  کردوگفت نگام خیره اخم با چندثانیه

..  نداری لیاقت کال تو نیست تقصیرت

 و لوس..  بودی همینجوری هم اونموقعا

 به کارمون لجبازیاتم همین سر.. لجباز

 ..کشید اینجا

 

 زدم؛ نیشخندی

 ندون هیچی..  کودن.. احمق.. َگند من اصال-

 َکپه بیام میخوام بهادرپاشو برو پاشو. 

 ..زمین بزارم مرگمو
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 ..کرد اشاره در وبه نشست تخت رو

..  کن عوض لباساتم اون..  کن قفل درو-

 .. بیا کن خاموش چراغو

 

 و فشردموبازکردم هم رو چشمامو عصبی

 دیگه طور میکنی مجبورم داری بهادر: گفتم

 من اتاق از..  کنم رفتار مقابلت در ای

 اینجا بیای نداری حق هم دیگه بیرون برو

 که نیستم شیطان توعه ی معشوقه من.. 

  .. اینجا یایب پاشی کرد هوا دلت هروقت

 

  !! شیطان: گفت زیرلب حرص زدوبا پوزخندی

 

 اول.. کرد قفل و اتاق در بلندشدو خودش

 این نه دیدم اما بره میخواد کردم فکر

 کردنای غرغر با که حرفاست این از پروتر

  .. بره و بشه بیخیال من

 

 میخوای لباسارو این:  ایستادوگفت کنارم

 مثه میخوای یا ؟ باشه تنت صبح تا بزاری
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 بایستی سینه به دست صبح تا منگال این

 ؟ کنی نگاه منو اینجا

 

 اصال تو: گفتم عصبی کردمو نگاش حرص با

 میشناختم قبال من که بهادری اون شبیه

 و پست موجود یه به شدی تبدیل..  نیستی

 با داری..  نمیشناسمت اصال که خودخواه

 نمیبینی کوری..  میکنی روانیم کارات این

 زن که تویی با میخوای! دخترم؟ یه نم

 کجا،اینجا ؟ کنم زندگی داری زندگی داری،

 کشید پر دلت که گاهی هراز ؟ خفا تو ؟

 بپری بعدم کنی خالی هوستو شور   پیشم بیای

 دیگه که ریحان بگی و رعنا بغل تو باال

 عروسک شده باشه کسی با من جز نمیتونه

 نه،پایی بخوامش هروقت من، بازی شب خیمه

 پیشش میرم میپرم دقیقه یه دستمه، دم  

  ... هم هیچکس

 

 .. میگیرم خونه-

 

 شوک از کردن وصل بهم فاز سه برق انگار

 رسما بعدیش ی جمله با که لرزید تنم حرفش

  .. کردم سنکوپ
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 بخوایم که وقتایی واسه میگیرم خونه یه -

 پایین بیام اینکه از منم.. ببینیم همو

 دلم این کنم چیکار یول دارم هراس همش

 فقط میام که توهم پیش..  نمیگیره آروم

  .. بزنی زخم بلدی

 

 قضیه انگار بهادر..  لعنتی بغض هم باز

 برای ؟ بگیره خونه..  گرفته جدی کامال رو

 این کجای من ؟ خواهرزنش برای ؟ من

 مرداب یه جز چیزی من سرنوشت ؟ زندگَیم

 غرق وسرتاپام داره لجنش که مردابی نیست،

 حرف اینجوری راحته براش چقدر ؛ میکنه

 خورد..  میشکنم ذره ذره دارم من..  بزنه

 رحمیه بی با اون اما میشم نابود..  میشم

 من با تو ومیگه چشمام تو میزنه زل تمام

  .. کن آلوده گناه به من با تنتو و..  باش

 

 پوف صورتم تو نفسشو که کردم نگاش بغض با

 داره بستگی تو به الموح زندگی: کردوگفت

 اینجام که االن همین میکنی فکر..  ریحان

 که میبینمش هرشب ؟ وضعیتیه چه تو رعنا

 تا میخوره بخش روان و اعصاب قرص داره

 که قرصاش   زور از االنم..  بشه آروم
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 حالش به دلم طرف یه از..  خوابیده

..  زندگیم تو زده گوه اون ولی میسوزه

 پیشنهادم با و بزنی پس منو بخوای تو اگه

 رعنا که نمیکنم تضمین منم نکنی موافقت

 مرده یا باشه زنده دیگه سال دو یکی تا

 برام ارزشی هیچ زندگیش تو بدون چون..

 ... کن انتخاب خودت حاال..  نداره

 

 ناموسمو من تومیخوای-: گفتم واشک بغض با

 خوشبخت رعنارو تا بزارم حراج به برات

 ؟ کنی

 

: غرید کردو تنگ چشماشو شمخ با بهادر

 نمیتونی..  احمق خر  .. دهنتا تو میزنم

  .. درنیاد صدات حداقل شو الل بزنی حرف درست

 

 از چونم..  چکیدن صورتم رو داغ اشکای

 یه تو:  گفتم رنج و درد با لرزیدو بغض

..  نزاییده م خاله تورو..  بهادر حیوونی

 فطرت پست
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 آورد جلو جوییدودستشو عصبی لبشو ی گوشه

 یه و کنارکشیدم خودمو ، بگیره بازومو که

 کشیدو موهاش تو دستی..  رفتم عقب به قدم

..  میریزی بهم اعصابمو نکن گریه: گفت

 .. میزنیم حرف باهم بعدا بخواب برو بیا

 

 شد بیشتر هم هقم هق گرفت شدت که اشکام

 ایشاال..  برم مرگ خواب: گفتم هق هق با

  .. بشم راحت تو ازدست تا بمیرم

 

 دادزدم بگیره دستمو شد،که نزدیکم دوباره

  .. نزن دست من به: 

 

 ریحان وای: وگفت دهنموگرفت جلوی سریع

 میخوای احمق میاری در بازی دیوونه چرا
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 گرفتت جن باز ؟.. اینجا بکشونی رو خاله

   ؟

 

 تو به مامانم: گفتم که برداشت دستشو

 پسرخودش تورو..  عوضی داره اعتماد

 ناموسش دوتا سر داری تو اونوقت میدونه

  ؟.. میکنی معامله

 

 که گرفت صورتشو خشمی چنان ثانیه یک تو

 پیشونیش رگای و میزد، قرمزی به رنگش

: غرید دندوناش بین از عصبی.. شد برجسته

 تا ببند دهنتو ناو..  ریحان..  ریحان

 کن کوتاه دارتو نیش زبون اون.. نبستمش

 .. میبرمش برات قیچی یه با وگرنه

 

 بود زده زل نشسته خون به چشمای و باخشم

 .. چشمام به

 

 ..بیرون برو: کشیدموگفتم آهی

 

 تخت سر شو گم: زدوگفت اشاره تخت به

 .. کنم خاموش چراغو میخوام



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

439 
 

 

 خوامنمی حتی دیگه بهادر بیرون برو-

 ..ببینم ریختتو

 

 خون به چشمای اون با کشیدو دستمو مچ

 دارم فعال منو؛ ببین:  گفت عصبی ش نشسته

 نمیگم چیزی میبینی ،اگه میام راه باهات

 همیشه منو ریخت تو.. نیست جاش اینجا چون

 فکر..  زندگیتم مرد تنها من چون میبینی

 بگیرم ازت نمیتونم بخوامو که چیزی نکن

 به تورو میتونم االنم همین من!!  نه

 که چیزی میخوام ولی دربیارم خودم تصاحب

 که همونطور باشه کنارم عشق با منه مال

..  باشه بیتابم میکنم بیتابی براش من

 چیزت همه بی خواهر میبینی نیستی کورکه

 پس من نه داری ای چاره تو نه گرفته جاتو

 غیر چیزی مگه بمون من با جدال و جنگ بی

 اینکه قبل ما مگه ؟ هست دلت تو نای از

 ؟. نمیخواستیم رو همدیگه بیاد وسط رعنا

 منو دل داری چرا ؟.. مرگته چه دیگه پس

 رو زندگی.. عقل بی احمق   میکنی خون خودتو

 حرفم به و باش آدم نکن زهر کاممون به

 نمیکشم دست من کنی هرکاری تو.. بگیر گوش

.. 
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 با و کشید بلندی کردونفس نگاه سقف به

 زجر بلدی فقط جات سر بتمرگ برو: گفت حرص

  .. جونم بالی شدی.. نباش آدم روزم یه بدی

 

  .. نمیخوابم پیشت من-

 

 حسین امام به: کردوگفت بلند راستشو دست

 باال سگمو روی داری دیگه ریحانه میزنمت

  .. میاری

 

 که کردم نگاش بغض از لرزون ی چونه با

 به لعنت: رگفتغ با و آورد پایین دستشو

 .. نداره من واسه خوش روز یه که زندگی این

 

 بیا کن عوض لباساتو:وگفت رفت تخت طرف به

 ..بخواب

 

 .. من-

 

 ؛ برگشت طرفم به عصبی
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 میکنم چفت دهنتو بزنی حرف دیگه کلمه یه -

 خوی..  زد حرف آدم عین نباید تو با.. 

 باهات خوی ت مثل باید وحشی   و درنده تو

  .. مکن رفتار

 

 راست آره: دادموگفتم سرموتکون حرص با

 ،هارشدی، شدی حیوون همین بخاطر تو میگی

 .. میخوای

 

 با و شدم ساکت که بلندشد جاش از عصبی

 ترسیده چشمای با..  رفتم عقب به ترس

 اما میزنه، منو میکردم فکر کردم نگاش

 در ، برد لباسام کمد طرف وبه گرفت دستمو

 چی:گفت محکم و تجدی کردوبا کمدوباز

 .. بیار درشون بپوشی میخوای

 

 شلوار سمت به  دستم ، برداشتم تیشرت یه

 و کشید عقب دستمو که رفت بلندم مشکی

 و تاپ یه کمد، تو کرد پرت و گرفت تیشرتو

 بپوش اینارو:  وگفت برداشت کوتاه شلوارک

  .. بندازم راه اینجوری باید رو تو.. 
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 یه بود دستش تو که لباسای به خیره با

: گفتم دادمو تکون سرمو و رفتم عقب قدم

  .. نمیپوشم تو جلوی اینارو من

 

 تو..  عزیزم میپوشی:  زدوگفت پوزخندعصبی

 تنت جوری چه ببین اونوقت نپوش داری جرات

  .. میکنم
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 بازیای دیوونه لرزیدم حرفش تحکم از

 از لباسارو..  شده ثابت من به بهادر

 خاکستری کوتاه شلوارک یه..  گرفتم دستش

 تاپ یه میومدو زانوم باالی تا که بود

 خاموش چراغو.. نشست تخت رو..  ای سورمه

 که کنم عوض لباسامو تاریکی تو تا کردم

 ی باالتنه دیدن با.. کرد روشن آباژورو
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 لخت توچرا:  گفتم کشیدمو هینی ش برهنه

  ؟ شدی

 

 پیرهنمو فقط: گفت شیطنت پراز لحنی با

 دوست اگه..  میبینی لخت کجارو درآوردم

  ... میشم هم بشم لخت کامل داری

 

 حرف جدی دارم:  گفتم لرزشم پراز باصدای

  ..  باهات میزنم

 

 یاال..  میزنی فک داری ساعته سه:گفت عاصی

 لباس با شبا ندارم عادت من.. بیا کن عوض

 پام تو اینم( زد شلوارش به دست) بخوابم

 .. میکنه زیادی

  ..میکرد نگاه بهدمن و..کشید دراز تخت رو

 

  .. کن خاموش آباژورو-

 

  .. نیومدم خودم تا بیا بپوش شد صبح ریحان-
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 من اصال..  وحشی حیوون: گفتم زیرلب

 بمونم بیدار میخوام..  بخوابم نمیخوام

 .. صبح تا

 

 .. بزن یخ همونجا بمون دارم چیکارت: بهادر

 

 گفتم وکالفه نشستم میزآرایشم صندلیه رو

 پرو کردی تصرف تختمو تو:

 

  سرجات بیا نزن غر: زدوگفت ای خنده تک

 

  بهادر نمیام تو پیش من-

 

 بغلش با اشاره بازکردو هم از دستاشو

 سرجات بیا آدم بچه مثه: کردوگفت

 

 تنم که دیبلن لباس همون زیر و شلوارک

 دربیارم لباسو نمیشد اماروم پوشیدم بود

 کردم نگاه بهش ناچار..  کنم تنم تاپو تا

  .. اومد طرفم به و بلندشد جاش از که
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 منو حرکت یه تو که کردم نگاش باترس 

 ازشرم.. بازکرد لباسو پشت زیپ و چرخوند

 دستم کف ناخنامو و گزیدم لبمو استرس و

  .. کردم فرو

 

 رعنا باشه هرچی سرم تو اومد رعنا فکر

 میکشه زجر مرد بااین داره خواهرمه

 باشم تفاوت بی زندگیش به نسبت نمیتونم

 ولی باشه کرده ظلم من به که هم چقدر هر

 اینو من و میده پس تاوان داره خودش

  .. نمیخوام

 

  ؟ میخوره اعصاب قرص رعنا -

 

 پاهام پایین لباس که بازکرد لباسو زیپ

 مثل کردم فکر بود، برهنه م تنهافتاد،باال

 اما میکنه تنم جایگزین   تاپو االن غروب

 ترسی شکمم دور شد حصاری که دستاش گرمیه

 طرفش به سرمو ترس با انداخت رعشه تنم به

 و لبام به که ای دریده بانگاه که پیچیدم

 اعصاب قرص رعنا: گفت میکرد، چشمام

 میخوابه، که قرصاشه زور به هرشب میخوره،

 از چون.. بدم آرامش بهش نمیتونم من
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 دریغ ازم خودشو میخوام آرامش کسیکه

 بغلم؛ تو که االن حتی میکنه

 

  .. بهادر -

 

 ازت امشب..  نه:  دادوگفت تکون سرشو

 جفتمون بزار..  کن سکوت میخوام آرامش

 تو خواهرت ببین فردا بعد..  بشیم آروم

  .. میبره سر به آسایشی چه

 

  ؟ بازی اسباب.. عروسک..  ابزار کردی منو -

 

 هم خاله بزن داد..  بزن داد خوبه هوم-

 خدایی بعدم ببینه اینجوری تورو منو بیاد

 جریانو همه که فردا..  کنه سکته نکرده

 بگن بعد شده اینجوری چی سر بگن بفهمن

 این از دیده دامادش بغل تو کوچیکشو دختر

 تا بزن داد.. کرده سکته آبرویی بی و ننگ

 تو دودش بزنی حرف میکنی فکر ؟ بفهمن همه

  .. تو منو ؟ میره کی چشم

 

  .. بدجنسی خیلی تو-
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  بزار:  زدوگفت گردنم پشت ای بوسه

 

 گردنم رو نفسش گرمیه..  بستم چشمامو

 از.. ..  آتشینش های بعدبوسه خوردو

 اما..  میگرفت گر تنم هاش بوسه حرارت

 تنمو که شد بیشتر زمانی گرفتگی گر این

 که کمرم گرمای و چسبوند تنش به پشت از

 حرارت این کرد برخورد گداختش ی سینه با

  .. باالرفت هردومون بین

 

 از منو و گذاشت کمرم و زانو زیر دستاشو

 داشتم ترس..  برد تخت به کردو بلند جا

 بیشتر منو هوسش اما داشتم دلهره.. 

 و خواستنش به..  بودنش به میکرد ترغیب

 گوشه حداقل تا بود داده که ای وعده هب

 از رنگی رعنا اجبار و زندگی این از ای

  . ببینه خوشبختی

 

 بلندی نفسهای و پرعطشش و پرشور های بوسه

 و انداخت می طنین اتاق ،تو میکشید که

.. میبرد فرو بیشتر گناه هوس   این تو مارو

 اما کثیف اجبار این به منو طوری بهادر
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 طریقی هیچ به که بود کرده زنجیر خواستنی

 از من حاال و کنم کنترل خودمو نتونستم

 بار هر که کشداریی نفسای با بدتر، اون

 زمزمه توگوشم بهادر جوابشون در

 به من..(  دلم جان   ، جان ، جانم..)میکرد

 آغازگر شبه اولین این و دادم تن هوس این

 بوسه با.. بود بهادر منو بین بازی عشق

 نوازش به تنمو تمام که رفت یشپ طوری هاش

 شرموخجول از مدام من آوردو در دستاش

 که جایی تا..  میبردم فرو آغوشش تو سرمو

 بهادر و میگیره باال داره کار کردم حس

 باهول..  میکنه پیشروی داره تر مصمم

 بسه..  آه..  بهادر: گفتم بلندم ونفسهای

 .. بسه..  بهادر.. 

 

 بزار( کرد زمزمه توگوشم.. ) جونم چیه -

  .. کنم آرومت بیشتر

 

 دستشو مچ..  رفت شلوارکم سمت به که دستش

 بسه بهادر نه: گفتم وهولزده گرفتم

  .. نه توروخدا

 

  .. بهادر بشه فدات باشه: گفت و زد لبخندی
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 انگار.. پراحساس اما کوتاه بوسید لبمو

 تو دیگه بار که بود مردد اتمامش واسه

 ارزه می خوشیش به جرشز: کرد زمزمه گوشم

  .. میشدیم آروم میزاشتی کاش ولی

 

 .. نمیتونم:گفتم آروم کنم نگاش نمیشد روم

 

 میدونم: گفت بوسیدو صورتمو جای جای

 فایده اینجوری ولی..  میدونم..  عزیزدلم

 راحت تا بگیرم خونه یه باید نداره ای

 .. باشیم
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 میشه نه.. اینجا بیام بخوام سخته برام

 شاید..کرد کاری میشه نه..  زد حرف درست

  ... بخوایم

 

: خندیدوگفت..  کردم کردنگاش که ازسکوتی

 ؟ میکشی خجالت ؛ازم نمیکنی نگام چرا
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 که بود بارم اولین این: گفتم خجالت با

 اصال من..  رفتم پیش حد این تا تو با

 خوبی احساس..  جوریه چه حتی نمیدونم

  بهادر ندارم

 

 وکنارم برداشت روم از وزنشو سنگینیه

 ، انداخت دومون هر رو رو پتو کشید، دراز

 وسط دیدم ، بپوشمش که بودم تاپم دنبال

 .. افتاده اتاق

 

 تو نداره کاری:  گفت خنده با بهادر 

  .. بلدم کارمو خودم من بخواب همینجوری

 

 به منو بینب: گفتم و توسینش زدم مشت با

 یه گناهه بخدا..  میکنی وادار کارایی چه

  .. میدیم پس اینارو روزی

 

 ولی(  گفت شیطون) ؟.. عالمه شدی شبی نصف-

 خیلی چون شایدم البته..  میگیری حس قشنگ

  .. خاصه برام حستم هستی خواستنی برام
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 نفرو چند حاال تا: گفتم کردمو نگاش بااخم

 تره متفاوت نم حس میدونی که کردی مزه

  ؟..

 

 من روبه بودو سرش زیر زده جک چپش دست

 نیست یادم آمارشون نمیدونم: گفت ،که بود

  .. بودن زیاد میدونم فقط..

 

 نمیخواد دلم من.. بهادر میشه چی رعنا-

 دختر یه رعنا..  بره پیش اینجوری زندگیش

 کارش تو داشتن دوست بخاطر.. احساساتیه

 . کشید اینجا به

 

..  بخدا نمیدونم:  کشیدوگفت سوزی پر نفس

 نمیاد دلمم..  ریحان نمیکشه دیگه عقلم

 میدی عذاب تومنو وقتی ولی کنم اذیتش

 پیاده سراون دلیمو د ق میشم مجبور..

 .. میکنم

 

 زن خواهر یه تو برای فقط نیستم هیچکس من-

 اون..  پیشش برو پاشو..  خالم دختر یه و

 دوست..  نیست درست من کنار موندنت..زنته
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 این به که بدباشه حالش تو بخاطر ندارم

  .. بیاره رو قرصا

 

 تو:  میکردگفت نگام خیره که همونجوری

 مثل هم رعنا کاش..  ریحان مهربونی خیلی

 به هممونو دودمان خودخواهیش..  بود تو

  .داد باد

 

 دلم..  بودم سقف به خیره و باز طاق

 که مدتی همه تواین..  بزنم حرف میخواست

 حرفا این..  گرفتم خفقان بودم کرده سکوت

 گوش یه دنبال..  میکردن سنگینی دلم رو

 باشه من همدرد که شنوا گوش یه فقط بودم

 بیان بدبختیم و عجز روی از که کلماتی و

  .. کنه درک راحتی به بتونه میکنم

 ی رشته چشماش دیدن با که نکردم نگاش

 ضعیف منو هشنگا با اون بدم دست از کالممو

 تمام..  میگرفت قدرتمو تمام میکردو

  .. کردم ردیف براش حرفامو

 

 به چیزیی یه وقتا گاهی..  بهادر میدونی -

 مسیری تو مجبورمیشی و نیست خودت خواست

 به تهش و ، اشتباهه میدونی که پابزاری
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 چون بری که ناچاری اما..  میرسه بست بن

 جلو متس به رو تو که میشه باعث چیزی یه

 ازش همیشه تو که مسیری همون به بده هول

 نیستی به تورو قراره میدونی و داری ترس

 که راهی..  همین مثال شدم من.. برسونه

 ست بیراهه و خطرناک بست ، بن ، پوچ   میرم

 تو که کشیده راه این به منو چیزی یه اما

 که قلبیه اونم.. بگیرم قرار وضعیت اون

.. کرد تپیدن به شروع تو برای روزی یه

 نگام خیره و داشت اخم کمی کردم نگاش)

 تنم به نزدیک تنش اما بود کنارم میکرد،

 سهم بهادرتو:  گرفتموگفتم نگامو( نبود

 که فهمیدم زمانی اینو من و نیستی من

 روز اون..  شدی رعنا جسم مالک

 یه مثل آرزوهام تمام و شدم شکستم،داغون

 دم بازهم ماا..  خاکسترشدن و سوختن آتیش

 حقی هیچ من و شدی ممنوع تو چون نزدم

 مال تو.. نداشتم ممنوعه این به نسبت

 یه تو چون بگذرم باید من و.. شدی خواهرم

 خودم به باشم باتو اگه..  محالی آرزوی

 تو اما کردم خیانت رعنا به زندگیم به

 تو پات به پا که میکنی مجبور منو داری

 تو آدما..  رمبزا قدم دردسر پر مسیر این

 توانایی اما دارن آرزوها خیلی زندگی

 .. نیست پذیر امکان همه به رسیدن
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 که اینه آرزوش تمام بیمارسرطانی یه

 تمام مثل برگرده زندگی به و بشه درمان

 باهر حاال میکنن زندگی دارن که اونایی

 سنگ همیشه که هرمشکلی با یا نحوی

 ، بدبختی سنگ میزنن سینه به مشکالتشونو

 و خونه خرج ، دانشگاه ، پولی بی سنگ

 نمیتونه هیچکس اما..  دیگه چیزای خیلی

 زندگی دلش فقط که کنه درک بیمارو اون

 بیماریش وجود بدون نو زندگی یه میخواد

 عذاب دردو با رو روزایی چه بره یادش تا

 عمیقی نفس..)  کرده سر بیماری بااین

  ..( بود سقف به خیره نگاهم و کشیدم

 سرطانی ی غده یه عین برام تو..  بهادر

 درآوردی خودت شعاع تحت منو تمام..  شدی

 دور،نه بندازمت بکنم خودم از میتونم نه

 که روز هر.. کنم زندگی تو بدون میتونم

 پا و دست عشق این تو بیشتر دارم میگذره

 منو..  ندارم ای چاره راه اما میزنم

 اسهر ازشون که میکنی کارایی به وادار

   .. بفهمی منو نمیتونی تو اما ،میترسم دادم

 هم مقابل صورتامون حاال چرخیدم طرفش به

 بعد و بریزه فرو اشکم تا زدم پلک بود،

 آغوشش تو قلبم خواست ،به خودم خواست به

 آرزوی همون تو: گفتم بغض وبا خزیدم

 میرسونی زوال به منو روزی یه که محالی
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 حتی اگه که هستی سرطانی ی غده..  بهادر

 برای ازش که وحشتی با اما بشه درمونم

 !! میکشی منو روح کردم تصور خودم
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 داد قول و باال رفت حرفام بهادربعد اونشب

 از..  کنه درست رعنا با رفتاراشو که

 تباهاش ازدواج یه با خواهرم تنها اینکه

 بودم غمگین براش خیلی افتاده روز این به

 منو ی شبونه قرارهای این با بود قرار.. 

 بره، سر به آرامش تو رعنا زندگیه بهادر

 مثل وجدان عذاب دلم ته اما بودم خوشحال

 مرز به منو و میشد پاپیچم شب هر خوره

 عشق و رعنا اشتباه عشق   میرسوند، جنون

 روز یه که ردنک من با کاری بهادر آتشین

 ازترس ؛هم باشم نداشته زندگیم تو خوش

 عذاب ازدست وهم آبرویی بی و شدن رسوا

  .. روحیم وجدان
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 اتاقم به بهادر هم دیگه شب دو اونشب بعد

 تا گرفت پیش در رو قبل ی رویه و اومد

 میکنه روی زیاده داره میکردم حس که جایی

 همه غرغر کلی با اونم و میکردم مخالفت

 این تو.. باال میرفت و میکرد تموم زوچی

 شده بهتر خیلی روحی لحاظ از رعنا مدت

 معرض تو تا بودم فراری ازش همیشه.. بود

 نداشتیم برخورد باهم خیلی.. نباشم دیدش

 شوهرش اینکه از و خودش از داشتم شرم ،

 من به گرمشو وآغوش بود آروم من کنار در

 اون بجای که هایی بود،لحظه داده اختصاص

..  بود من کنار و من خلوت ودر من با

 از هیچوقت ، خوبه باهم رابطشون میدونستم

 اتفاقاتی چه بینشون که نپرسیدم بهادر

 میخورم مهلکی ضربه میدونستم چون میفته

 چیز داشتن رابطه باهم اینکه حدس ،اما

 روز از تر بشاش هرروز رعنا ، نبود سختی

 بی و تر پژمرده هرروز من میشد،اما قبلش

 اصال بهادر با رابطم از چون..  تر رمق

 کنم فرار ازش میخواست دلم نبودم راضی

 هیچ ولی بشه نزدیکم نتونه که جوری ،یه

 من اینکه اال نبود، مّیسر برام راهی

 .. کنم ازدواج
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 برای داشتم توذهنم فکرو این فقط تازگیا

 این به ندادن ادامه و بهادر دست از خالصی

 باشه لذت با چقدر هر که پسندنا ی رابطه

 رسما ومن نداشت چیزی من برای خفت جز اما

 باعث ،همین بودم خواهرم شوهر ی معشوقه

 ماه برای رعنا و بهادر زمانیکه که شد

 یکی ازدواج پیشنهاد به میرن مشهد به عسل

 یه و کنم فکر بیشتر دانشگاه پسرای از

 بیشتر آشنایی برای تا دادم رضایت جورایی

 زمان تا نمیخواست دلم اما.. بیان وجل

..  ببره بویی کسی ماجرا ازاین بودن قطعی

 و برسه بهادر گوش به میترسیدم چون

 من...  کنه پا به بزرگی کودتای

 چون کنم زندگی شرایط این با نمیتونستم

 یعنی واین نداشتم بهادر با ای آینده هیچ

 تو منو که اون، طرف از بزرگ خودخواهی

 *** کنه زندانی رابطه این ابد حبس

 

 برزو و بهادر ومهردادو رعنا منو شب اون

 ،تو بود اومده مرخصی برای چندروزی که

 سه دو..  بودیم نشسته بهادر خونه بالکن

 بودن برگشته عسل ماه از که میشد روزی

 خاله و سودابه عمه خونواده مامانم..

 ی خونه بزرگا همه بود کرده دعوت اینارو
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 خونش به بهادر اصرار به ما و بودن ما

 اومدیم

 

 برو خو کردیم یخ بهادر بمیری: مهرداد

 دیگه؛ شیم گرم بخوریم یکم بیار

 

 چیزی من آوردی؛ سر مگه بخوری کوفت:بهادر

  ندارم

 

 آوردما خودم خوبه خوردی کوفت: مهرداد

 نشو بچه بیارش یاال

 

:  گفت و گذاشت میز رو چایی سینی رعنا

  .. بیارم برات تامن بگو دمهردا چیه جریان

 

 باید کرده قایمش خودعوضیش نه:مهرداد

  بیارتش

 

 خیلی من:  وگفت برداشت تخمه مشت یه برزو

 بخوریم داخل بریم پاشین سردمه
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 بازم خودت به پیچوندی پتومسافری یه خوبه-

  سردمه میگی

 

 ریحان نمیشه گرم اینا با که آدم: برزو

 ..بعد میکردیم روشن آتیش یه باید االن.. 

 

 خونه تو بنداز آتیش بیا آره: بهادر

  .. سردته تو چون من زندگی

 

 کنیم روشن آتیش یه:  گفت خنده با برزو

 میره ساختمون کل بریم در خودمون و اینجا

 هوا رو

 

 آدم خدمت رفته باش گاگولو این: بهادر

  .. برگشته شده اوسکول بشه،

 

 سردمه..  که میکنم شوخی دارم َاه: برزو

 سردمه آقا

 

 چی واسه خو پایین برو پاشو: مهرداد

 .. سوسول بچه خوردی مارو مخ باال اومدی
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:  گفت برزو که گذاشت جلوم چایی یه رعنا

 اینجاست بدتر که همدان نیستم، سوسول بچه

 .. میبندیم یخ

 

 کار شده فریز مغزت که همینه واسه: بهادر

  نیفتاده

 

 نگاه بهادر و مهرداد به حرص با برزو

 که بگیرین کوفت ای..  درد ای:  کردوگفت

 .کردین مضحکه منو

 

 بین برزو و بود نشسته مهرداد کنار بهادر

  .. بود من کنار هم رعنا و مهرداد منو

 

 دادمو دستت که ای شیشه اون رعنا: بهادر

 ؟ میاری

 

  ؟ بخورین میخواین: گفت رعنا
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 هکی ش سازنده ببینیم میخوام نه: مهرداد

  .. بفرستیم براش خدابیامرزی چندتا یه

 

 هم تسبیح چندتا یه:  گفت خنده با بهادر

  .. کنیم نذر براش صلوات ختم بیار

 

 فکرم من اما..  خندیدن غش غش همشون

 قراربود دوباره که بود امشبی درگیر

  .. بیاره در من خلوتگاه از سر بهادر

 

 باز که ، رسوند بهم مستقیم غیر سرشام

 از هم خودش..  زد چنگ دلم به عجیبی ترس

 قصد و میترسید شبونش وشدهای رفت این

 کرد اقدام هم چندباری ، بگیره خونه داشت

 هنوز بود که چیزی دنبال خداروشکر اما

 تمام چندروز این تو..  نکرده پیدا

 سپهر زودتر چه هر که بود این دعاهام

 برای بود قرار که ای همکالسی جهانی

 منو ،و جلو بیان ، بزاره پیش پا آشنایی

 ذهنی آشوبهای و فکری دغدغه همه این از

 ویه بودم سقوط حال در انگار کنن، خالص

 میخواستم چترنجات

&&&& 
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..  بود سپهر من برای نجات چتر این که

 در بهادر گرو در که جسمی و روحم ، قلبم

 واینکه ، نداشت ارزشی برام اصال اومده

 حسی چه با ام اینده زندگیه تو قراره

 فقط و فقط نداشت، ارزشی بازهم کنم زندگی

 و اسارت قفس این از رهایی فکر به

 که فرورفتم فکر توعالم..  بودم پرمعصیت

 ترس از..  اومد گوشیم رو بهادر از پیامی

 کج خودم سمت به گوشیو ببینه کسی اینکه

 اون رفته حتما نبود میز سر رعنا..  کردم

  .. بیاره آبکیشونو ی شیشه

 ؟ فکری تو چیه" بود زده که اس خوندن با 

 ، بگی نمیشه روت شده تنگ برام دلت نکنه

 باشی خواب ببینم نیام پایین، میام امشب

 با که کردم نگاه بهش و گرفتم باال سرمو" 

 و زد چشمکی میکرد نگام شیطون لبخند یه

 گیالس چند سینی با دوباره که رعنا به
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 هم مزه یه ، گفت برگشت سرمیز به وشیشه

 .. کنارش واسه بیار

 

 .. نمیخوام مزه من بهادر نکن گندش: مهرداد

 

   .. میشه بد حالت باز االغ: بهادر

 

 هست هواسم االن زیادخوردم اونشب: مهرداد

 .. نترس نمیشه چیزیم

 

 بخور همشو بیا اصال..  دانی خود: بهادر

 

  دیگه ،بریز نزن فک..  درد: مهرداد

 

  ؟ میخوری هم تو ریحانه: رعنا

 

 پوستشو خاله این به ندین بابا نه:  برزو

  .. میکنه
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 میخواد مگه بکنه پوستشو چی واسه: بهادر

  .. میخوره خودمون پیش کنه چیکار

 

 به بار هزار اونشب که توهمونی: مهرداد

 نزنه چیزی به لب حانری گفتی زدی زنگ من

 ؟.. میکنی اغفالش داری حاال.. 

 

 چشم جلوی اینجا:  گفت گستاخی با بهادر

  .. میخوره خودم

 

 نفهمیدیم ما:  زدوگفت پوزخندحرصی مهرداد

 گیر انقدر هم خواهرش به آدم چیکارشی؛ تو

 نمیده

 

 این میگی چی تو..  کارشم همه من:بهادر

  ؟ وسط

 

 بهادر: گفت برزو هک پوزخندزد باز مهرداد

 داشته تعصب خیلی ریحان رو بچگی همون از

 مهرداد؟ نیست یادت مگه
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 اندازه سنش که این:  نیشخندگفت با بهادر

 یادش چیزی دوروبرش دخترای جز مگه خان خر  

  .. هست

 

 به بستی دیدی منو ریش سرو باز: مهرداد

  .. خوندن لغوز

 

 رست از رنگی اش چهره بازهم که رعنا روبه

 چی سر دقیقا االن: گفتم آروم بود، گرفته

 ؟.. شده بحثشون

 

 باشن هم دور وقتی..  دیوونن:  رعنا

 .. میشن اینجوری

 

 گفتم هی پایین برم پاشم میگه شیطونه -

  .کرد زورم برزو باال نیام

 

..  خودته میل جور هر:  گفت آروم رعنا

  .. برو هم پایین بری داری دوست اگه
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 حدودی تا رعنا منو بین ی رابطه درسته

 و ترس های رگه هنوز اما بود، شده بهتر

 اون..  میدیدم اش چهره تو رو ناامیدی

  .. میکنه خطر احساس من طرف از همیشه

 

 همیشگیه بحث جرو بین گوشیم زنگ صدای

 سرشو ،بهادر پیچید مهرداد و بهادر

 بود آخرشب.. کرد نگام سوالی و باالگرفت

  ..نبود جا به ناآش نا تماس واین

 

 .. برقرارکردم تماسو

  الو-

 

 .. امیری خانم سالم-

 

 سالم: گفتم گیج که بود ناشناس برام صداش

  .. بفرمایین

 

 هستم جهانی..  خانوم ریحانه خوبه حالتون-

  .. سپهر
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 شک..  میشه کنده جا از داره قلبم وای

 صدای اومده، پیش سکوت این تو که ندارم

 که رسیده بهادر گوش به خطم پشت فرد

 نگام من به خیره غلیظ اخم با همچنان

 یه با و دادم قورت دهنمو آب.   میکنه

  .. کردم ترک فضارو اون ببخشید

 

 ؟ خطین پشت خانم ریحانه الو-

 

 ؟ خوبه حالتون..  هستم بله بله-

 

 شدم مزاحم موقع بد که ببخشید..  ممنون -

  .. مبگ دیرتر خبرو این نتونستم راستش.. 

 

 هم بهادر دیدم که شدم مهمان اتاق وارد

 شد اتاق وارد سرم پشت عصبی کامال ژست با

 سوییشرت جیب تو دستاشو و بست درو.. 

  ..میکرد نگاه من به خیره و گذاشت خاکستریش

 

 الو با اما بود اومده بند زبونم ترس از

  .. میدادم جواب باید سپهر گفتن الو
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 .. شماست با شمگو سپهر آقا بفرمایین-

  

 کردم صحبت مادرم با شما درمورد من راستش-

 خدمت ها خونواده آشنایی برای شد قرار و

 یه هست امکانش اگه میخواستم..  برسیم

 به تا کنین لطف تون والده از شماره

 و بگیرن تماس باایشون که بدم مامانم

 .. کنن تعیین شبا همین از یکی برای قرارو

 

 یادداشت رو شماره کنین فلط..  حتما بله-

  .. کنین

 

 هر با لحظه هر که دادم سپهر به شماره

 بیشتر بهادر ابروهای میگفتم که کالمی

 شده ترسناک قدری به ظاهرش..  میرفت توهم

  .. نداشتم ایستادن پا سر قدرت که بود

 

 به آهسته قدمای با کردم قطع که تماسو

 ... اومد جلو
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  ؟ خوشکلم بود کی: بهادر

 

 تصنعی میتونستم که بود خشن بقدری ش چهره

 نمیخواستم اما..  کنم درک جملشو بودن

 من آوردن کم چون..  بیارم کم جلوش دیگه

  ..بود بهادر مقابل در باختم با مساوی

 

 هبچ ی خنده صدای که االن مخصوصا ، ترسیدم

 تو تنها بهادر میرسیدومنو گوشم به ها

 بودیم؛ اتاق این

 

 به اما بود صدام تو ترس از که لرزشی با

 گوشی به داشت کار تو با اگه:  گفتم جرات

  . نمیرد زنگ من
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 راست:  گفت اخم با و باالداد ابروشو تای

 فضولم من نبود،چقدر هواسم اصال..  میگیا

  ؟ نه مگه کیه میپرسم که

 

  ؟ بود کی( گفت تر یجر) 

 

 ..بود همکالسیام از یکی-

 

 نگام عصبی و خشم با ، ایستاد روم به رو

 دارم ریحان بزن حرف درست:  گفت کردو

 رو خاله شماره بود؟ کی..  میشم دیوونه

  ؟ میخواست چی واسه

 

 شورتو مرده جهانی، کنه چیکارت بگم خدا"

 خبر.. بود زدن زنگ وقت چه االن آخه ببرن

 داره دیوونه این که سرت تو بخوره تخوش

  "میاره در دماغم از

 

 ازشون خون که چشمایی و عصبی صدای تن با

 کی ریحان بزن حرف:  میکرددادزد فواره

  ؟ بود
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  خواستگارمه-

 

 شد ترسناک چنان قیافش ثانیه از کسری تو

 از منو بیادو ناجی یه میخواست دلم که

 ذهنم تو بعدرو اتفاقای..  بده نجات دستش

 کامل تصوراتم اینکه قبل اما کردم تصور

 سرم از برق و سوخت صورتم طرف یه بشه

 اتاق در که کردم نگاش بهت با..  پرید

 چه اینجا بهادر:  گفت رعنا و شد باز

  ؟ خبره

 

 رعنا به و بگیره من از نگاشو اینکه بدون

  .. بیرون برو: زد ،داد کنه نگاه

 

 ... چ ت هست معلوم: رعنا

 

 .. ببند درم بیرون برو رعنا: زد نعره

 

 در چوب چهار به زده تکیه هنوز رعنا

 رفت سمتش به عصبی بهادر که بود ایستاده

  ..کرد بیرونش اتاق از و
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 بگو حداقل..  بهادر شدی دیوونه وا: رعنا

 میکنی؟ همچین چرا ؟ شده چتون

 

..  بیرون برو تونیومده به فضولیش: بهادر

 طرفم به عصبی دوباره فتر بیرون که رعنا

 خواستگار:  گفت گرفته حالت یه اومدوبا

 انقدر کی تو ؟ کنی ازدواج میخوای ؟ داری

   ؟ گرفتی ندید منو که شدی نامرد

 

 از صورتم چپ طرف.. بود صورتم رو دستم کف

 آره: گفتم بغض با میکرد، گ زگ ز سیلیش درد

 خالص تو دست از تا کنم ازدواج میخوام

 بشم؛

 

 ؟ من دست از:  گفت خاص غم یه با

 

 از.. تو دست از آره: گفتم اشک و بغض با

 آلوده گناهات به منو داری که تو دست

 از دارم باشم تو با نمیخوام من ، میکنی

 به نمیشه روم اصال..  میسوزم وجدان عذاب

 یه ، نجسم میکنم حس ، کنم نگاه کسی

 به شکل بدترین با دارم که م فاحشه

 من میشم، نزدیک خونمون مرد نزدیکترین
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 از میخوام کنم تحمل وضعیتو این نمیتونم

 ، میخوام نجات راه یه ، کنم فرار دستت

 ..بشی جلودارم نداری حق هم تو

 

 گوه تو: غرید شیر یه مثل صورتم تو

 میکشمت؛ احمق،بخدا میخوری

 

 به تنمو کشید هوست هروقت تا بهتره بکشی -

  ببری؛ تاراج

 

:  گفت حرص وبا گذاشت گلوم رو محکم دستشو

 من واسه قراره که دیگی این ، میکشمت آره

 خواب تو ، بجوشه توش سگ سر میخوام نجوشه

 بشی؛ خالص من دست از ببینی

 

 گلوم رو دستش فشار نمیومد، باال نفسم

 من: گفت ش زده وحشت چشمای با زیادبودکه

 عوضی توعه اونوقت میمیرم، برات دارم

 کنی؟ ازدواج میخوای
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 حالت همون تو و گذاشتم دستش مچ رو دستمو

.. کنا..  ت..  زن  ..  تو:  گفتم زور به

  .. باهم..  رته

 

 بیچارش متنفرم، ازش نمیخوامش،: دادزد

 میکنم

 

 سراسیمه برزو و شد باز ضرب به دراتاق

 سرت به زده..  خدا یا:  اومدوگفت جلو

 بهادر؟

 

 گتهمر چه:  اومد هم مهرداد عصبیه صدای

 داری؟ چیکارش ، بهادر

 

 شروع که برداشت روگلوم از دستشو بهادر

 مهردادو به رو خشم با کردم، سرفه به

 برین نداره ربطی شما به:  گفت برزو

 !!بیرون

 

:  ایستادوگفت کنارمن اومد مهردادجلو

 عصبی بهادر به رو.. ) خوبه حالت ریحان

 چه ؟ ها داری چیکارش الدنگ پفیوز( غرید
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 ؟ میکنی اذیتش میری راه به راه ؟ مرگته

 خوابوندی سیلی خونمون تو که اونشب شدی

  !؟ گوشش تو

 

 ربطی تو به مهرداد نکن دخالت تو: بهادر

  .. نداره

 

 نحستو دست ضرب.. گراز خوردی گوه: مهرداد

 داری انگل ؟ ؟مریضی میزنی صورتش رو چرا

  ؟

 

 نگام خیره عصبی که کردم نگاش گریه با

 ریحان، حالته به وای:  گفت حرص میکردبا

 تشیع روز فردا که کن فرض مرده خودتو

 ؛ ته جنازه

 

 همین ما ؟ بهادر خوبی تو هللا بسم: برزو

 یهو شد چت میخندیدیم میگفتیم داشتیم االن

  ؟

 

 از هم ساختمون کل که دادی زد، داد بهادر

  لرزید؛ صداش
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  !بیرووون برین-

 

 حیوون؛..  گلوت تو درد: زد مهردادتشر

  !! نترکی ؟ چته شدی وحشی

 

 تو پا مهرداد:  گفت عصبانیت با بهادر

 میکنم خورد پاهاتو جفت که نزار من گلیم

 بیرون شین گم برین ندارم اعصاب امشب من

 

 سر شالتو:  وگفت گرفت منو دست مچ مهرداد

 ببین کنه لعنتش خدا پایین، بریم کن

 چیکارکرده؛ صورتشو

 

 خون: گفت شدو مهرداد ی قهی به دست بهادر

 َلت یکیو امشب هارشدم میخوره، داره خونمو

 احترامت پارو نکن کاری یه ، کنم پاره و

 .دارم کار این با من بیرون برین بزارم

 

 برداشت مهرداد پیرهن ی یقه رو از دستاشو

 پس دستشو حرص با مهرداد ، کرد مرتبش و
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 چی ؟ ریحان رو شدی کلید چرا:  زدوگفت

 ؟ داری چیکارش ؟ میخوای ازش
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 با مشکلی چه نمیگی چرا: گفتم بهادر روبه

  بگو بهشون ؟ داری من

 

 خون خفه: گفت کردو نگام زده شوک بهادر

  بگیر

 

 ذله نمیگیرم، خون خفه نه: گفتم گریه با

 همین کنی اذیتم بخوای بخدا دستت، از شدم

 میگم؛ عمورضا به رممی االن

 

 و ایستاد جلوش برزو که طرفم به زد جَست

 ؛ گرفت پشت از دستشو مهرداد

 

  شده؟ چت امشب تو بهادر چته: برزو
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 حرف:  گفت گرفتو جلوم وار تهدید انگشتشو

 خورد استخوناتو میزنم میام ریحان نزن

 نکنه؛ نگات سگم که میزنمت طوری..  میکنم

 

 ... که دیکر کاری االنشم همین -

 

  سلیطه؛ ببند دهنتو نزن، حرف میگم: دادزد

 

 رو برزو کردکه گریه بلند صدای با رعنا

 به انداختی زنتم بیا:  گفت بهادر به

 ماه از چندروزه همش سالمتی نا..  گریه

  .. زندگیتونه اول اومدین، عسل

 

 ولم: زدوگفت پس حرص با برزو بهادردستای

  برزو کن

 

 امشب این پایین بریم ابی ریحان: مهرداد

 گرفتتش جن

 

 پوستتومیکنم، ،من نیست جاش اینجا:بهادر

 نباش؛ چشمم جلو شو گم برو بیا
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 حق: وگفتم زدم زل صورتش تو گستاخی با

 کارام تو نداری حق بشی، مانعم نداری

   ...اجا بهت ، کنی دخالت

 

 شو گم ببند، دهنتو ریحاااااااان: بهادر

 !! نبینمت

 

:  گفت داد دستم به اومدوشالمو طرفم برزو

 نیست معلوم.. مهرداد با پایین برو بیا

 میشناسیش ، هارشده کردی سگش گفتی بهش چی

  .. پایین بپر نیورده سرت بالیی تا ؟! که

 

 بغض با لب زیر و انداختم سرم رو شالو

 که تنبونش کش شدم ، کرده غلط: گفتم

  .. میکشه منو بخواد دلش هرطرفی

 

 گفت حرص با که شدم رد کنارش از گریه با

  نشده تموم باهات کارم: 

 

 بشه چیزی اون نمیزارم:  گفتم کردمو نگاش

 میخوای؛ تو که
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 میزنین حرف گنگ چرا:  گفت مهردادایستادو

  ! بدونیم ماهم بگین هست چیزی اگه ؟

 

 زنبور ی لونه تو میکنی چوب داری: بهادر

 زنگ یمیر االن همین..  باشه هواست ریحان

 .. نیان میگی میزنی

 

  نمیکنم اینکارو من-

 

 باشه:  گفت تهدیدوار دادو تکون سرشو

 یه که بشناسیم خوب کنم فکر ، خوددانی

 طور بعد دفه نمیدم اولتیماتوم بیشتر بار

 ؛ میکنم عمل ای دیگه

 

 کردی سرویس منو دهن تو مصب ال بگم بهت چی"

 چه ، میکشی منو خواهیات زیاده با ،داری

 این تو میدونم وقتی باشم باتو جوری

 زنای شبیه وقتی ، دارم نقشی چه رابطه

 زمانی چه که میکنی تعیین وقت برام هرزه

 من نه ، باشی کنارم تا میکنه هوا دلت

 تمام با ، باشم تو شبای ی فاحشه نمیخوام



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

481 
 

 ، دارم سینم تو عشقت از که قدرتی

 این نمیتونم چون میکنم لهت ، میکوبمت

  " کنم تحمل رو هرابط

 

 ی چهره باز ، اومدم پایین مهرداد با

 ، گلوم تو شد عظیمی سنگ رعنا غم پراز

 اون چون..  کینه با همراه بغضی..  بغض

 این همه..  زندگیمه آشوب این مسبب

 دارم من حاال که اونه سر زیر قشقرقها

 ریسمان هر به شوهرش ازدست نجاتم بخاطر

  " میزنم چنگ ای پوسیده

* 

 

 همه این چی واسه ؟ بود چش بهادر: مهرداد

 میکرد؟ هوار هوار

 

 حسی یه مهرداد نگاه ، ایستادم پله سر

  .. چیه حسش بفهمم نمیتونستم که داشت

 یه زد زنگ بهم اونیکه: گفتم کشیدمو آهی

 ؛ همکالسیام از بود، پسر

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

482 
 

 بهادرو بود؟چرا چی ،علتش میدونم خودم-

 ریخت؟ بهم

 

 استگاریمخو بیاد قراره-

 

  ؟ خواستگار:  کردوگفت نگام گنگ مهرداد

 

 میخواست مامانمو ی شماره: دادم سرموتکون

 بیان کنن تعیین وقتیو یه آشنایی برای که

  !خونمون

 

 کرد، نگام و گزید لبشو ی گوشه مهرداد

 ؛ ایهام و حرف پراز و عمیق نگاهی

 

 ؟میخوای چیه جوابت:  گفت مکثی از بعد

  ؟ کنی قبول

 

 بیشتر تا جلو بیان که کردم قبول فعال-

 طبق یعنی نیست، بدی پسر..  بشیم آشنا

 نیست بد میگم دارم ازش که کمی شناخت

 که نیست کسی بزنم داد میتونستم کاش)؛
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 که همونیه من باشه،هدف من زندگیه هدف

 اما زد، کتک منو تصمیم این بخاطر االن

 که عشقی بزارم عشق این رو پا که مجبورم

 بخاطر من و میکنه نیست به سر منو رهدا

 (کردم انتخاب تردیدو از پر راه این اون

** 

 

 کردم حس ، نیومد پایین دیگه بهادر اونشب

 دمق کنی حرفام شنیدن از بعد هم مهرداد

 که بودم خودم چیزی هر از بدتر..  شده

 چرخ خودم دور به تواتاقم سرکنده مرغ مثل

 بود تباهاش تصمیمم نمیدونم..  میخوردم

 کنم انتخاب که شدم مجبور من اما غلط یا

 منو عشقش با که عاشقی بهادر   با زندگی یا

 اصال که سپهری ،یا میگیره هوس بار به

 تو ام آینده همسر بعنوان حتی نمیتونم

 خوگرفتم بهادر با من..  کنم تصورش ذهنم

 و افکار تمام جسمم..  قلبم.. خودم.. 

 جوری چه هدراومد ش سلطه تحت درونم

 هیچ که باشم مردی با بعدازاون میتونم

 خودشون محرم اونو اندامام از کدوم

 همسرم قانونا و شرعا اگه حتی نمیدونن

 تو به لعنت..  بهادر تو به لعنت..  باشه

 لحظه یه نمیتونم حتی که چیکارکردی من با

  !!؟.. بیام بیرون فکرت از هم
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 قرار یه مامان با جهانی خونواده باالخره

 بیان بود قرار امشب..  گذاشتن دیدار

 پیدا شناخت باهم ها خونواده تا خونمون

 که استرسی دارم استرس صبح از..  کنن

 سه..  بود شده معلوم علتش خودمم برای

 شده دعوام بهادر با که شبی اون از روز

 رو همدیگه نه روز سه این تو..  گذشته

 حس ، داشتیم تلفنی تماس باهم نه و دیدیم

 من با فعال نمیخواد عمدا خودش میکردم

 سکوتش این با اون باشه، داشته برخوردی

 ، کنه خالی زهرشو تا چیزیه یه منتظر

 و تکاپو تو دلم امشب ازقرار همینم بخاطر

 بهادر که نبود قرص دلم ته.. بود دلشوره

 مهرداد با بره، پیش وبخ چیز همه بزاره

 اگه حداقل بیاد اونم امشب که کردم صحبت

 بهادر جلودار اون بیفته اتفاقی قراره

 کرد قبول غر غر کلی و اکراه با..  باشه
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 داشته حضور مراسم این تو اونم امشب تا

  **** .. باشه

 

 به رو تنی ی حوله.. اومدم بیرون حموم از

 مینا رفتم، اتاقم به و پیچیدم دورخودم

  .. بود نشسته تختم رو

 

 بشین بیا:  وگفت کنارگذاشت گوشیشو

 برات؛ کنم خشک موهاتو

 

 حس.. میاد در داره دلم مینا ندارم حوصله -

 ! بیفته اتفاقی یه قراره امشب میکنم

 

 هم بهادر بابای میاد، مهرداد گفتی که تو -

 ایشاال نده، راه بد دلت به الکی ، هست که

 ..میره شپی خوب چیز همه

 

 مینا ندارم خوبی حس نمیره پیش خوب..  نچ-

 بزرگه خطر یه ی دهنده نشون بهادر سکوت..
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 شوهر این عین بکشم سشوار موهات پاشو-

 باید باالخره گرفتی، عزا نشستی ها مرده

 ، میدادی نشون مقابلش در واکنشی یه

 مرد یه با خواهر دوتا نمیشه که اینجوری

  استغفرهللا!! 

 

:  گفت که بود مامان شد باز اقدرات

 و مهین.. بخوریم شام بیا بکن کاراتو

 یکم بهادر و رضا آقا..  اومدن هم رعنا

 ماشام گفتن داشتن کار شرکت میان دیرتر

 ؛ بخوریم

 

  ؟ نمیان شام برای -

 

  میان؛ بعد میخورن شرکت نه:  مامان

 

 ریحانه: ایستادوگفت اتاقم در جلوی رعنا

  ؟ بزنیم حرف میشه

 

  اوهوم:  دادم تکون سرمو
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 که بخوریم شام بیاین باشین زود: مامان

  . وجورکنیم جمع بیان اینکه قبل

 

 وقت کلی که هنوز عجولی چقد مامان: رعنا

 ؛ داریم

 

 جاش از که..  خورد زنگ تک یه مینا گوشیه

 من دنبالم اومد بابام:  شدوگفت بلند

 ؛ دیگه برم باید

 

 مگه مینا، بری یخوایم کجا..  واا: مامان

 !بری نخورده شام میزارم

 

 شام برم باید ولی لیال خاله ممنون: مینا

 . عموم خونه شدیم دعوت

 

 .. برسون سالم عزیزم باشه: مامان

 

  خاله ممنون: مینا

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

488 
 

 :گفتم مینا به رو ، رفت مامان

  

 من مینا نرو من ؟جون بری میخوای کجا -

 میمیرم؛ استرس از دارم

 

 گفتم که بهت:  پوشیدوگفت لتوشوپا مینا

 ،سه نرم نمیشه دعوتیم عموم خونه شام

 بکشم سشوار بیاموهاتو میگم دارم ساعته

 . نمیزاری محل

 زنگ بهت:  بوسیدوگفت گونمو برداشت کیفشو 

  میزنم؛

 

 ممنون باشه، -

 

 روحیش باش مراقبش:  گفت رعنا به رو

  .. داغونه

 

 تقصیرمنه همش:  گفت غم کردوبا نگام رعنا

 

 خداحافظی مینا..  کردم نگاش تعجب با

 رفت کردو
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 لباس یه امشب برای تا کمدرفتم سمت به

  کنم انتخاب مناسب

 

 :رسید گوشم به رعنا پرازبغض صدای که

 

  ؟ ریحانه کردم بد حقت در خیلی من-

 

 گفت بغض با دوباره که کنم نگاش برنگشتم

 ربهاد کاش..  نبود یکی تو منو عشق کاش: 

 انقدر بخوام که نمیکرد لونه من دل تو

 داشتم دوسش منم براش، بشم خار و ذلیل

 عشق این چون نداشتم کاش ای اما ریحانه

 دوست منو اصال بهادر..  بود طرفه یه

 نمیکنه خرد هم تره برام حتی..  نداره

 یه که میکنم هرکاری میسوزم هرروز ،دارم

..  نمیشه اما بیام چشمش به ای گوشه

 ( شده درمونده رعنا چقدر کردم؛ گاشن)

 

 حرفم این با شاید: نالید وگریه عجز با 

 گرفتم ازت عشقتو ، خودخواهم من چقدر بگی

 میخوام ازت چیزیو پرویی با دارم حاال و

 توان دیگه من اما خودخواهیمه ی نشونه که
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 مستقیم)، میکشم زجر دارم ریحانه، ندارم

 ، کن جازدوا خدا رو تو( کردوگفت نگام

 جور و جمع زندگیمو بتونم منم تا برو

 به حتی بهادر هستی تو زمانیکه تا کنم،

 هم کلمه یه چندروزه نمیکنه، نگاه من

 دعوا همش بحث جرو همش نزده، حرف باهام

 زنشو ، ،من بدبختیمی عامل تو میگه من به

 دوست تورو چون چون، میدونه بدبختیش عامل

 ریحانه

 

 شد، کباب براش دلم نشستم، تخت رو کنارش

 چه میدیم، پس عشقیو چه تاوان داریم ما

 اومده؟ بهادر و من رعنا، سر بالیی

 

 من:  گفت گریه با و گذاشت آغوشم تو سرشو

 نمیتونم ولی ریحان دارم دوست خیلی

 برو کن ازدواج توروخدا بشم بهادر بیخیال

 بکنه دل ازت بزار. نباش بهادر چشم جلو ،

  .. برگرده من به و

 

 بغض این صبح از ، کردم نوازش کمرشو پشت

 با حاال که بود، زده چمبره گلوم تو لعنتی

"  شدن روون اشکام و ترکید رعنا شلیک تیر

 حاضرم ، نمیشه کنده ازمن بهادر، رعنا،
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 ازاینی زندگیت من باازدواج که ببندم شرط

 شالقیه این اما میشه تلختر بدترو هست که

 کمکی هیچ من و زدی خودت جون به خودت که

 چندروز این تو اگه نمیاد، بر دستم از

 شدن نزدیک علتش میرفت خوشی روبه زندگیت

 شدنم دور با حاال که بود بهادر به من

 زندگیت رو ُیمنی بد دیو این دست دوباره

 نمیتونم من اما متاسفم ، میندازه سایه

 به بهادر برای جسممو تو، خوشبختیه برای

  "بزارم غارت

 

&&&&&&&& 
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 جهانی ی خونواده که میشد ساعتی نیم

 و دمق ورودش بدو از بهادر ، بودن اومده

 بود؛ نشسته مبال از یکی رو شده پنچر

 میزد حرفی نه ، گرفته سکوت ی روزه انگار

 هر.. میداد مراسم این درمورد نظری نه و

 و بودم آتشفشانش انفور منتظر هرلحظه چند
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 طوفان از قبل آرامش   رو سکوت این

 .. میدونستم

 و خشک سالم یه فقط هم خونه به ورودش موقع

 به هم شاید.. کرد من به سرد خیلی و خالی

 این دادن ادامه که رسیده نتیجه این

 و غیرممکنه نیست بند هیچی به که رابطه

 عوض بامن رفتارشو روند هم همین خاطر به

 مسیر تو ازهم جدای   هرکدوم حداقل تا کرده

 ... بزاریم قدم ای دیگه

 

 آشپزخونه تو ،من بودن زدن حرف مشغول همه

 سینی که بزنه صدام مامانم تا منتظربودم

 .. ببرم رو چایی

 

 ، ریحانه: شدوگفت واردآشپزخونه رعنا

 صدات دیگه مامان االن کن آماده چاییارو

 .. میزنه

 

: گفتم گذاشتمو نیسی تو لیوانارو باحرص

 ؛؟ چیه فرمالیته مراسم این نمیدونم من

 چایی کنن صدام تا اینجا بشم میخ باید من

 بعد اونجا بشینم بیام اگه حاال ، بیارم

  !؟ داره ایرادی بیار چایی بگن بهم
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 واسه همه باید رسمه: لبخندگفت با رعنا

 بنظرمیادپسرخوبی..بمونن کف تو عروس دیدن

 !باشه

 

 ریخت میخواد چون:وارگفتم مزمهز زیرلب

 بایدم ازنظرتو برداره جلوچشمت از منو

  .. باشه خوب

 بشی بخت گوه قراره)زدم بخودم پوزخندی

 (بخت سفید نه ریحانه

 

 صدات تا منتظرباش: گفت اینکه بعداز رعنا

  .. پیوست مهمونا جمع به دوباره کنیم

 

 ی آینه با کردم، آماده رو چایی سینی  

 نگاهی م پریده رنگ صورت به یمدست کوچیک

 .. شد آشپزخونه وارد بهادر که کردم،

 

 بین سالم همون اومدفقط که موقعی از

 غریبه دوتا انگار شد، ردوبدل هردومون

 نه و حسی ،نه حرفی نه ، هم برای بودیم

  .. خاص العمل عکس یه
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 نمایان بیشتر چشماش غم ولی داشت اخم

 صدای زدوبا پوزخندی نگام گی ازخیره بود،

 حرف یکم اتاق تو بریم میشه:  گفت آرومی

  ؟ بزنیم

 

 رفتم اتاق طرف به و گفتم زیرلبی ی باشه

 یه بودو آشپزخونه کنار من اتاق.. 

 دید پذیرائی به داشت،اما کوچیک راهروی

  .. نداشت کاملی

 

 سرم پشت هم بهادر که شدم اتاق وارد

  . دروبست و واردشد

 

 و زدم تکیه دیوار به میزآرایشم کنار

 خواستنیه موجود این حرفای شنیدن منتظر

 .. بودم قلبم

 

 کشیدوبعد عمیقی وآه انداخت تخت به نگاهی

 میکنی اینکارو من با چرا: گفت من روبه

  ؟ ریحان
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 گرفتن، بازی به شالمو های لبه انگشتانم

 یک که کردم جمع توانمو وتمام کردم نگاش

  .. شهبا احساس بی و توخالی نگاه

 

  ؟ کردم چیکار من مگه-

 

 باهم آخرش تا که دادیم قول هم به ما -

  ؟ وقرارت قول بود این ، باشیم

 

 شرایط بااین اومدن کنار.. میزنم زیرش-

 !نمیتونم سخته برام

 

 ایستاد؛ و اومد جلوتر دوقدم

 چی بدونم که بگو دقیق ؟ شرایط کدوم با-

 ؟ کرده دور ازمن تورو

 

 شرایط میدونی خودت رون طفره بهادر-

 آینده نمیتونم من سخته برام بوجوداومده

 بزارم؛ ورعنا تو پای به مو
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 من واسه شرایط این تحمل میکنی توفکر -

 زندگیم تو رعنا ، اینجا تو ؟ آسونه

 ها بیچاره بدبخت این مثل باشه،خودمم

 خاکی چه نمیدونم دوتاتون، بین موندم

 رفتی دلت ک یف   ،بعدتو بریزم توسرم باید

 بشه باز پاش که! ؟ میدی خواستگارتو جواب

 من ضعفهای نقطه رو میزاری دست ؟ خونه تو

 ؟که چی که میکنی خورد منو میشکنی منو ؟

  ؟ بکشی منو ؟میخوای برسی کجا به

 

 اینجا از میخوام فقط من: گفتم بغض با

   برم

 

  ؟ چرا:  گفت محکم

 

 ضبغ یه داره، بغض کردم حس ، کردم نگاش

 سرشوچندبار داشته؛ نگهش زور به که سنگین

 میخوای من از:  کردوگفت باالپایین

 که دارم دوستت اونقدر که منی ؟ فرارکنی

( زد پوزخندتلخی)، برات بمیرم حاضرم

 نمیتونه من ی اندازه به هیچکس ، ریحان

 از هرروز دارم که منم این ؛ باشه عاشقت

  .. نابودمیشم نداشتنت غم
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 لبمو میشد، ریش ریش دلم ش کلمه باهر

 ولی نشه چکیده چشمام از اشکی تا گزیدم

 بی قلب ازسوزش که اشکهایی بودکنترل سخت

  .. میشدن سرازیر امانم

 

 زدم، لب حسرت پراز و بغض پراز

 بگیرم نادیده رعنارو وجود نمیتونم من -

 هم تو زندگیته، عمرتو تاآخر بهادر،اون

 جفتمون چون کنی انکار وجودشو نمیتونی

 همیشه؛ برای اونم هست، میبینم داریم

 

 صورتش بود، سانتیم چند تو شد، نزدیکم

 به عمیقش بازدمای که بود صورتم مقابل

 نگاه چشمام قرنیه به میخورد؛ صورتم
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 خود   به ، میکنم جداش: گفت کردومطمئن

 خودش پای با خودش که میکنم کاری قرآن

  .. بده طالق تقاضای بره

 

 گناهی اون ، کنی اذیتش نمیاد دلم من-

  ..  نداره

 

 پدر   بی من   اینکه اال ؟ پس چیه من گناه -

 دفه اون ، برات میدم جون دارم ، پدرسگ

 خبر هستم، منم باش خوب رعنا با گفتی هم

 تو کذائی مسافرت اون به رفتم تا مرگم

 جوری چه که کشیدی نقشه خودت واسه نشستی

 ؛؟ زندگیت پی   بری و بدی دور بهادرو

 ؟ باشی من بدون که ای زندگی

 

 پرتاب یه مثل من برای که حرفاش از عاصی

 حرفا این گفتن:گفتم بود قلبم تو تیر یه

..  برم کنم ازدواج بزار نداره، سودی هیچ

 ! بهادر خدا تورو

 

 دارن حرفات که نگو هیچی ریحان..  سیس-

 چشماشو)؛ میرن فرو قلبم تو داغی سیخ مثل



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

499 
 

 من با المصب، ، انصاف بی( باعجزگفت بست

  .. نکن اینکارو

 

:  گفتم غم با چکیدن، بیشتری باشدت اشکام

 این بهادر ولی ، میشم دیوونه دارم خودمم

 ، کنی فرار رعنا از نمیتونی تو زندگیته

 بدی طالق اونو میخوای جوری چه نمیشه اصال

 ، میکنه دق مامانم ؟ باشی من با بیای

 هم اینجوری حتی من میفهمن، فامیل همه

 یه که ای رابطه تو ، باشم باهات نمیتونم

 گیر خودم ووسطش رعنا سرش یه توئی سرش

  . باشم کرده

 

 که خریه چه توئی،رعنا همش رابطه این تو -

 بدون بده َامون تو ؛ بگیره جاتو بخواد

 حتی ؛من میکنم درست چیو مهه دردسرمن

 طوری دارم نخورده بهش انگشتمم تااالن

 شه لبریز صبرش سردیام از که رفتارمیکنم

 کنه؛ تموم رو رابطه این بخواد خودش و

 

 پس ؟ نداشتن ای رابطه باهم! میشه؟ مگه"

 بهادر نه بود؛ چی مال رعنا رفتارای اون
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 به غیرمستقیم خودش رعنا میگه دروغ داره

 " افتاده اتفاقاتی یه بینشون که وندرس من

 

 من: گفتم دادمو تکون راست و چپ به سرمو

 ؛ کنم ازدواج میخوام گرفتم، تصمیمو

 

 به محکم کردو مشت دستشو عصبی و حرص با

 چشمامو درد با که کوبید، کنارم دیوار

  بستم؛

 

 برن کن جوابشون برو ریحان میشم خفه دارم-

 ؛ بیرون

 

: زدموگفتم زل غمگینش چشمای به گریه با

 عاقبت باهم تو منو بهادر، نباش مانعم

 همه ببره، بویی کسی اگه نداریم، خوشی

 من ؛ میره آبروم ، میفته من گردن ننگش

 خدا اون آبروی نمیخوام پرویزم حاج دختر

 َقسَمت.. بچرخونم مردم دهن تو و بیامرز

 شده مشت چپش دست.. )نشو راهم سّد میدم

 رابطه این و تو از من( ودب پاش رون کنار

  بهادر؛ میترسم
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 میخوای( زد پوزخندی) من؟ از: گفت درد با

 من!؟ ریخت بی چلغوز   این به بفروشی منو

 یکی بغل تو میتونی چطور خودت بزارمت

  ؛ ساختی خاطره من با وقتی باشی دیگه

 

 .. میکنم فراموششون زمان باگذشت -

 

 به ممحک مشتشو دوباره و گفت کشداری آخ

 شد، کنده جا از قلبم ، کوبید دیوار

 اوج اما میمردم لحظه همین تو کاش بهادر

  ؛ نبینم کشیدنتو درد

 

 نزن دستتو: گفتم سنگینی بغض و گریه با

  .. میگیره دیواردرد تو

 

 فشار اما گرفت انگشتاش میون فکمو

 نامرد   توی  : غرید دندوناش بین از نمیداد؛

 گوشه از اشکی) همیسوز من حال به دلت پست

 و سوخت اشک بااون قلبم که چکید چشمش ی

 به بهادرتو که بمیری ریحان..  شد خاکستر

 جونم از عزیزتر زجر دیدن رسوندی، کجا

   (بود دردناکتر هم مرگ کابوس از برام
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 دندون به زیریشو لب ای مردونه بغض با

 خاطرات میخوای تو: گفت حرص با و گرفت

 تو بخاطر من میدونی وت ؟ کنی فراموش منو

 ، معرفت بی ، میسوزم آتیشی چه تو دارم

 باشم کثیفی پست هر اگر من ، مسلمون نا

 رو محکم مشت با) چشمورو بی توعه ولی

 هیچ نه رعنا نه ، اینی ماک فقط( زد قلبش

  .. ای دیگه شرف   بی سگ  

 

 تازه جون میگرفت، جال حرفش هر با قلبم

 جایی به ما کار که افسوس پیدامیکرداما

 ..گفت وداع خوشیا این به باید که رسیده

 

 ازدست آرامش تا ای لحظه فقط بست چشماشو

 برو ریحانه: گفت آرومتر برگرده؛ ش رفته

  ! میده عذابم داره وجودشون برن کن جوابشون

 

 نمیفهمی میگم هرچی چرا:کفتم باگریه

 زندگیم برای مجبورم من ، کن درک منو..

 درست راه واون کنم تخابوان درست راه یه

 انداختن سنگ جای به بهتره ،توهم اینه

  ! کنی درکم
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 مشت کرد، باالپایین سرشو عصبی چندبار

 سیخ دستش رگای که بود محکم انقدر دستاش

 باشه: مذکورگفت حالت همون با ، بودن شده

 میدونی اصال..  بگی تو هرچی..  باشه.. 

 من از تر احمق..  خَرم خیلی من چیه

 بپری کسی دنبال زیادی..  وجودنداره

 محلیه سگ دنبال میره ، میشه این عاقبتش

  .. دیگرون

 

 آرایشمو میز رو وسایل تمام عصبی باحالت

 از قسمت یه تو هرکدوم که ریخت پایین به

 خودش که ادکلنی ،، شدن وپال پخش اتاق

 سرامیکای بابرخوردبه بود خریده برام

  ... بیشتری درد با من قلب ؛اما شکست اتاق

 

&&&&&&&& 
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 ی چهره با و میز به زد ستون دستاشو

 تو:  کردوگفت کج طرفم به سرشو آشفته

 این به منو تو ، ونداری عشق این لیاقت

 رعنا من بدبختیه مسبب ، انداختی روز

 منو تخودخواهیا تمام با که تویی نیست

 که موقعها همون اگه ، کردی رعنا اسیر

 ادا االن مثل بزارم پیش پا میخواستم

 تو رعنا بجای االن میزاشتی کنار اصولکاتو

 سن   و ناچیز عقل اون با تو..  بودی کنارم

 منو، ؛ گرفتی بازی به چیزو همه َکم ت

 ...میشه کنده جا از داره که قلبی عشقمو،

 نمیزارم من ولی(  زدوگفت نیشخندتلخی)

  .. کنی تموم اینجوری و بازی

 

 صحبتات:  گفت که بود رعنا بازشد دراتاق

  ببینن؛ و عروس میخوان بهادر نشده تموم

 

 با میخواد بهادر که داشتن خبر همه پس "

 االن تا کسی که همینه برای ، بزنه حرف من

  "رعنا مخصوصا ، نشده حرفاش مزاحم

 

 عروس:  دوگفتز پوزخندی رعنا به رو بهادر

 آتیشا این همه میدونم که من...  هه...
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 نمیزارم ولی ؛؛ میشه بلند گورتو از

  .. برسی هدفت به ایندفه

 

..  رفت بیرون اتاق از محکم قدمای با

 میدونستم اگه:  کردوگفت بادردنگام رعنا

 دستی دو میرفتم بافته منو زندگیه کالف کی

 قطف میگفتم بهش و میچسبیدم سفت شو یقه

 ... زهر مثل برام تلخ  

*** 

 

 که شدم باعث خودم من میگه راست بهادر"

 از بکی فلش ، باشه ،حالمون حال این

  .. مرورشد توذهنم حرفام و گذشته

 

 نمیخوام که من داری عجله چقدر بهادر"

 به بزار ، چشمتم زیر همینجا کنم فرار

  "نه االن وقتش

 

 ممبابا عزاداره من نمیبینی تو بهادر "

 ماه هشت ، جلو بیام میخوام میگی همش

  " نرفته یادش عزا که من دل ، باشه
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 که بگذره بابام سالگرد بودی تومنتظر "

 مدت یه بزار ؛ حرفات به کنی شروع دوباره

 شوهر هول   چه دختره نمیگن االن بعد بگذره

  " بود

 

 هیچی االنش همین تو امتحاناتمم، دور فعال "

 هوش کردیم عقد بهم، بیمیچس اینجوری نشده

  "بهتر وقت یه بزار ، نمیزاری برام وهواس

 

 که بودم احمق چقدر ، نازکردم چقدر

 بیشتر نازکردنا بااین فکرمیکردم

 من اما شد این عاقبتش اما عزیزمیشم

 من مال فقط اون که بود قرص دلم ته همیشه

  ... میشه

 

 رسما داد که اولتیماتومی با بهادر

 بیرون خونمون از رو انیجه ی خونواده

 فعال دخترمون که" جمالت این گفتن با کرد،

 بخونه، درس میخواد و نیست ازدواجش وقت

"  کنین حساب شده تموم مراسمو این بهتره

 دادن اخطار بهش ومهرداد رضا عمو چی هر

 ی خونواده و نشد بیا کوتاه بهادر اما
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 از کنان غرولند و اعتراض کلی با جهانی

 " فتنر خونمون

 خاله مامانمو اعتراضات سیل با که هم بعد

 شد مواجه مهرداد و رضا عمو همینطور و

 گرفت پیش خونشو راه حرف کالمی گفتن بدون

  .. رفت باال ی طبقه به و

 

 مرده عین که بود لحظه همین تو من سقوط

 ورنج غم از ای ماتمکده شبیه که اتاقم تو

 ی یهازتک..  بودم کرده کمین بود وبدبختی

 ، نشستم زمین رو و خوردم سُر دیوار

 خودم ن گون بخت به و زدم بغل زانوهامو

 دردو تمام و زدم زار..  فرستادم لعنت

  .. دادم ،پس هق هق با رنجمو

 

 یا مامانم کردم فکر خورد در به تقه چند

 مهرداد تصورم عکس بر اما باشه خاله

  !؟ تو بیام میتونم:  گفت بودکه

 

 اومد داخل خودش که کردم اشنگ صامت فقط

  .. بست ودرو

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

508 
 

 زمین روی ی پالشده و پخش وسایل به نگاهی

 ؟ بوده خراب حالش بدجوری انگار: کردوگفت

  

:  وگفت افتاد ام شکسته ادکلن به چشمش

  کرده، ناکار جوری چه اینو ببین اوووو

 

 جلو دستشو و زانوزد زمین رو مقابلم

 سرمو تا گذاشت چونم زیر انگشتشو آورد،

 تردید و اخم کمی کردم نگاش ؛ کنم بلند

 گریه ازبس:  گفت شوخی حالت با ، داشت

 دماغت اون مخصوصا ، هلو شده صورتت کردی،

  .. صورتت تو کردن له گوجه انگار

 

 لحن با اینبار که ؛ زدم دردآوری پوزخند

  ؟ هست چیزی بهادر و تو بین:  گفت محکم

 

 کسی با ، زدممی حرف کسی با باید شاید "

 عاقالنه تصمیم یه بتونه بهادر منو بین که

 احتیاج ، بده نشونم درستو راه و بگیره

 کسی دانا مشاور یه ،به مرشد یه به داشتم

 عقلم و باشه خبر با بهادر بم زیرو از که

  " ست گزینه بهترین مهرداد میگفت
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 بودگفتم شده دورگه گریه از که صدایی با

  ؛ همیم عاشق ما: 

 

&&&&&&&& 
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 :کردوگفت نگام اخم با مهرداد

 که بود قحطی آدم ؟ عاشقی میگی این به تو-

 ؟ بهادر رو گذاشتی دست آدم همه این بین

 ادعای خواهرت زندگیه رو شدی چتر رفتی

  ؟ میکنی عاشقی

 

 ریحان ممتاسف برات:  دادوگفت تکون سرشو

 قضاوت آدما ظاهر رو گفتن قدیم از ،

 میدیدم ای دیگه طور تورو من ولی نکنین

  ... اینکه مثل ،اما
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 حق تو: گرفتم جلوش سکوت عالمت به دستمو

 بشنو حرفامو ، کنی قضاوت نشنیده نداری

 .. کن صادر حکمتو بعد

 

 میفهمی ؟تو بشنوم باید چی:  گفت عصبی

 دور کردی هوایی بهادرو چیکارمیکنی داری

 ؟ میکنی دعوت خواستگار اینو از خودت،

 ! احمق خواهرته شوهر اون

 

 ، بزنم حرف بزار: گفتم لرزون ی چونه با

 . میشم خفه دارم

 

 اتاقم به لحظه هر که مامان عصبیه صدای

 مهرداد رسید، گوشم به میشد نزدیک

 کشید موهاش به دستی ناراحتی با بلندشدو

  ..بازشد تاقا در لحظه همین ،تو

 

 چی واسه:  گفت عصبانیت و حرص با مامان

  ؟ نمیای بیرون شده خراب تواین تمرگیدی

 انداخت م ریخته بهم اتاق به کلی نگاه

 کردی قبول چرا نمیخواستیش که تو:  وگفت

 ؟ کنه آبروریزی اینجوری بهادر که بیان
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  ؛ میکردم نگاش فقط 

 

 حرف شدی الل چرا: گفت بلندتری باصدای که

 به افتاده عصبی که گفتی بهش چی نمیزنی

  ؟ مهمونا و وسایل جون

 

  خانوم لیال: مهرداد

 

 آبرومون مهرداد:  مهردادگفت روبه مامان

 االن همین نمیخواستیم که ما ، بخدا رفت

 میتونستیم ببرین، بردارین دختر این بگیم

!! اینجوری نه کنیم ردشون تر محترمانه

 بیادچایی نشده ُپزش حتی که شده ذلیل این

  ؛ بیاره

 

 با میخواد بهادرگفت ندیدین مگه: مهرداد

 ! دیگه نزاشته اون حتما ؛ کنه صحبت ریحانه

 

 چی این نیست معلوم!!  کنه صحبت: مامان

 جون به افتاده شده وحشی گوشش تو خونده

  مهمونا خودشو
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 ، توروخدا ببین منو ی ساده مامان "

 سینش به منو نگس داره بهادر که نمیدونه

 بامن اومده اونوقت نده ازدستم تا میکوبه

 " گفتی بهش چی تو که جروبحث

 

 حرفانیست این وقت فعال لیالخانوم،: مهرداد

 .. حرفا این بیخیال دیگه گذشته بوده هرچی

 

 چه ببین: کردوگفت نگام حرص با مامان

 خودتو پاشو نشستی ها مرده مادر عین جوری

 ازدواج بخدا کردی ذلیلم کن؛ وجور جمع

 یه ک ی برام، قوز باال قوز شده کردنتم

 من کول   رو از رو تو بار بیاد احمقی

 !؟ برداره

 

 ، خندید ریز و برگردوند صورتشو مهرداد

 روبه ، رفت بیرون اتاق از که مامان

 یا منه مامان نیست معلوم: گفتم مهرداد

 اتاقم سر بالیی چه میبینه ؛ بهادر مامان

 که گفتی بهش چی تو میپرسه من از برده

 ** !؟؛ شده عصبی
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 بهادر منو بین وجدال جنگ اون از ماه یک

 مهرداد به حرفامو تمام اونشب بود، گذشته

 چندشبی اون کردن سانسور با البته گفتم

 یک این تو بود؛ اومده اتاقم به بهادر که

 بودکه گرفته پیش جدیدی ی شیوه بهادر ماه

 قبل داغونتراز و تر دمق منو بار هر

 درجه صفر منفی   به رابطمون دمای ، میکرد

 قطب مثل درست بود، رسیده گراد سانتی

 گونه هیچ یخبندان؛ سردو دمایی ، جنوب

 هم دیدار وبا نداشتیم باهم ارتباطی

 و سالم همون بینمون، ردوبدلی حرفای  

 انگار نه انگار ؛ بود معمولی خداحافظی

 داشتنی دوست یا عشقی هیچ بهادر منو بین

 زور به داره خودش میدونستم ، وجودداشته

 که اینه هدفش ولی میکنه تحمل وضعیتو این

 در االن که ،منی برسونه جنون مرز به منو

 بودم، متحرک ی مرده یک شبیه نبودش

 شده تر صمیمی مهرداد با ارتباطم بااینکه

 منو دلتنگیه اوج نمیتونست هیچی اما بود

 آب از دورافتاده ماهی شبیه ، کنه برطرف

 با بهادر که ، آب ای ذره محتاج و بودم

 این عالم به منو یهویش دورشدن   این

  * .کرد نزدیک دلتنگی
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 که شدم خونه وارد برگشتم دانشگاه از 

  رسید؛ گوشم به رعنا کردن جیغ جیغ صدای

 

 فردا نیار در بازی مسخره بهادر:  رعنا

  ؟ بگیریم لباس باهم بریم

 

 تو کار ،کلی ندارم حوصله من:  ربهاد

 .برو خودت بیام نمیتونم ریخته روسرم شرکت

 

 همراهم یکی باید نمیتونم تنهایی من:رعنا

  ؟ برم کی با من ،پس باشه

 

 که اونم مادر، برو ریحانه با: مامان

  ... بگیره لباس باید

 

 لباس باید رعنا منو که چیه جریان"

  "بگیریم؟

 

  سالم -
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 بود کاناپه رو درازکش حالت به بهادر

 بود؛ نشسته کنارش کاناپه پایین هم ورعنا

  .. کردن نگاه بطرفم همه من گفتن سالم با که

 

&&&&&&&& 
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 آروم پوزیشن همون تو اش خیره بانگاه

 رعنا موهای تو دستشو دادو سالممو جواب

 میبرمت خودم فردا عزیزم: تفروبردوگف

 !بگیر داشتی دوست هرچی

 

 شد زده شوک برخوردبهادر از رعنا کردم حس

 تودلش زدگیشو ذوق من حضور بخاطر ،اما

 برای حرکت این تعجب از من کرد،ولی مخفی

 لعنتی شد، حبس م سینه تو نفس ای لحظه

 زانو مقابلش تا کنه تحریک منو میخواد

 دوری این من ر،بهاد نمیتونم بگم بزنمو

  !!نمیخوام رو
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 چرا: گفت که اومدم بخودم مامان صدای با

 برو بیا میکنی نگاه ب روب ر ایستادی

 ، کشیده آب موش شدی کن عوض لباساتو

 اینجوری که ببر چترتو این گفتم صددفه

  !خونه نیای خیس

 

 چتر بارون موقع میاد بدم گفتم صددفه منم-

 بهم بارون قطره چند یه ، باشه دستم تو

  .. که نمیمیرم بخوره

 

 با انگار تو ، دختر میشی مریض: مامان

 . داری لج خودتم

 

:  گفت مامان که برم اتاقم طرف به خواستم

 لباس یه بازار برو وبهادر رعنا با فردا

  بگیر؛

 

  ؟ خبریه ؟ چی واسه لباس-
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: گفت شوخی با و تصنعی حرص یه با مامان

 نفس یه دستت از که ایشاال کنه تو روزی  

 دخترعموی ست راضیه عروسیه بکشم، راحت

  بهادر؛

 

 آزارم فضا اون تو نگاهش سنگینیه

 تو برم زودتر هرچه میخواست میداددلم

 رسوخ که نگاهی بشم، قایم خودم مخفیگاه

 چشمامو من اما وجودم، اعماق میکردتا

 نگاهم گردششون با مبادا تا میکردم کنترل

  ؛ خواستنیش گاهن اون تو بشه تالقی

 

 اخم با که میکردم نگاه مامان به فقط

 باشه مبارکش: گفتم درونم حال   از ظاهری

  ؟ هست ک ی حاال

 

 ؛خیلی شب شنبه پنج: داد جواب که رعنابود

 فردا که من گرفتن لباس واسه نداریم وقت

  خرید؛ واسه میرم

 

 اتفاقی حتی که نکردم نگاه رعنا به باز

  ره؛بخو بهادر به چشمم
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 بخرم نمیخوام چیزی من: گفتم مامان روبه

  میپوشم؛ لباسامو همین از یکی

 

 ازاینا میخوای شده تکراری لباسات: رعنا

  ؟ بپوشی

 

 چشمام اما کردم نگاه رعنا به ناخودآگاه

 کمال در بهادر میدید،ولی اونو فقط

 بی این از قلبم گرفت، ازم نگاهشو نامردی

 ازنبودش دارم چرا دروغ شد، مچاله رحمیش

 برای نگاهشم اون محتاج   حتی ، میمیرم

 .. ای ثانیه حتی یا ای دقیقه

 

 ،اگه دارم کالس فردا: گفتم رعنا به رو 

 ! میرم مینا با کنم خرید کردم قصد

 

 میخوان رعنا بهادرو که فردا خب: مامان

 ساعت با نهایتش ، باشون برو هم تو برن

  .. میکنن هماهنگ کالسات

 

 حسش اصال ندارم خرید قصد فعال من مامان-

  ؛ نیام عروسی شایدم نیست
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 یه باید حاال! سرمنبر؟ رفتی بازتو: مامان

 تا بخونم روضه گوشت تو بشینم دوروز

 هروقت چرا ؟ نه یا بیای بدی تورضایت

 میکنی جیگرم به خون تو جایی برم میخوایم

 ؛؟ اومدنت بااین

 

 پیچیدم، بطرفش سرمو صداش گرمیه با

 هم بود،نگاهش مخاطبش مامانم که همونطور

  بود؛ مامانم طرف به

 

 زیاد زمان که شنبه پنج تا خاله: بهادر

 میره خودش داره دوست ،هروقت داریم

 بزار ؟ آخه میخوری حرص چرا شما میخره،

 ؛ کنه عوض لباساشو بره

 

 رعنا موهای رو گرشو نوازش دست بعد

  ؟ یمیار برام چایی یه عزیزم: کشیدوگفت

 

 رفتارمیکنه جوری یه من؛ با سردشده چقد)

 میخواد ندارم شک حضورندارم، اصال انگار

 هی ، میکنه تالفی داره بده، زجر منو

 خودت مگه ، شده مرگت چه تو ریحان
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 مگه ؟ بگیره فاصله ازت بهادر نمیخواستی

 قصد بهادر فراراز بخاطر که نبودی تو این

 حاال ؟ شتیدا و دیالق جهانی اون با ازدواج

 عادیش روال به چیز همه که حاال ؟ چته

 میزنی؟نمیدونم مخالف ساز چرا تو برگشته

 منو بهادر میکنم حس جوریه یه حالم فقط

 دلم که کرده پرت بزرگ پرتگاه یه از

 ( بگیر دستمو بزنم داد میخواد

 

 که وسیعی لبخند و شوق و ذوق یه با رعنا

 وبه گفت کشداری چَشم بود لباش رو

 ؛ رفت آشپزخونه

 

 اون احمق که کردم ولعین خودمولعن چندبار 

 شوهر باز کنه هم کاری هر رعناست شوهر

   .باش آروم بگیرو خفه پس رعناست

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۰۲ ۲۰.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 بودیم؛ نشسته شام میز سر همه

 

 دخترات به انقدر خاله راستی: بهادر

  ؟ بگیری لباس نمیخوای خودت گی،می

 

 لباس یه شما عروسیه واسه من: مامان

 مونده ، بپوشمش نشد قسمت ولی بودم گرفته

 .میپوشم همونو نخورده دست

 

 نوبت باید هم آرایشگاه واسه:رعنا

 سر یه فردا تومیتونی ریحانه بگیریم،

  ؟ بزنی نوبت برامون آرایشگاه

 

: گفتم رومآ که میکردم بازی غذام با فقط

 حاضر توخونه نمیرم آرایشگاه خودم که من

 نوبت برات میرم خواستی اگه ولی میشم

  .میزنم

 

 بشه کوفتت: گفت حرصی ی خنده یه با رعنا

 عمرا داشتم تورو ی قیافه منم اگه

  . نمیرفتم آرایشگاه
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 هیچوقت اون گرفت، تعجبم رعنا حرف از

 تمجید و تعریف من از بهادر جلوی

 های تیله دو که بلندکردم سرمونمیکرد؛

 شورو بود،نگاهش من جهت به شده میخ عسلیش

 میکرداما آروم منو سرکش   ودل داشت، حرارت

 ، گرفت نگاهشو دوباره که نکشید ثانیه به

 دیگه خنجر گفت رعنا به که ای جمله با و

  . رفت فرو قلبم تو ای

 

 ؟ میگی اینو که زشتی تو مگه: بهادر

 من نظر به تازه یکیه تتونصور قالب شماکه

  .تری خوشکل تو که

 

 ترشه من ماست میگه کی: گفت باخنده مامان

 ازش بایدم زنته رعنا چون معلومه خب! ؟

  .کنی تعریف

 

: گفت هیجان بلندوپر ی خنده یه با رعنا

 انقدر توعمرم حاال تا هیچکس ، بهادرم وای

 ماچ جمله این بند پشت و ، نکرده خوشحالم

  .. کاشت بهادر ی گونه رو آبداری
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 به نبودم؛ دنیا تواین انگار من ولی "

 میاد، باال زور به نفسم که رسیدم جایی

 که بودن تیغ انگار رعنا، ، مامانم حرفای

 یه اندازه به بغضی میشد، کشیده بدنم رو

 زده بهت من شدو جمع گلوم تنگنای تو کوه

 برعکس چشماش که بودم بهادری ی خیره فقط

 "میزد ای دیگه حرف راشرفتا

 

 این نمیتونم من نه بلندشدم، جام از

 چت تو احمق ریحانه ، کنم وتحمل وضعیت

 شوهر اون بفهمی نمیخوای چرا ؟ شده

 نه ، گذشته بهادر   یا تو عشق نه رعناست

 مشخص خودم با خودمم تکلیف نفهمم کال من

 ... نیست

 

 بیرون تردیدها این ازعالم منو صداش

  کشید؛

 

 نخوردی چیزی هنوز که تو میری کجا: ادربه

  ؟

 

 نمیتونستم اما کنم رفتار عادی میخواستم

  . ندارم میل نمیتونم:  زدم لب زور به ؛
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 مامان کردنای غرغر به تا نموندم دیگه

 بغضم شدم که اتاقم وارد ؛ بدم گوش

 اشک ریز ریز و گرفتم دهنمو جلوی ترکید،

 و مبرداشت موبایلمو گوشیه..  ریختم

  .. گرفتم مهردادو شماره

 

  .داد جواب سوم بوق با

 

 .. ریحان بله: مهرداد

 

  مهرداد:  گفتم گریه با

 

 یه اگه بخدا ؟ شده چی باز ؛ نچ: مهرداد

 میام پامیشم بزنی حرف بهادر درمورد کلمه

 یه..  گوش ت تو میخوابونم دوتا یه اونجا

 ! کردی کچل منو ماهه

 

 منو لج میخواد ، مهرداد میشم خفه دارم-

 من نمیاره زبون به اسممو دربیاره،حتی

  .. الکیه رفتاراش همه مطمئنم
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 کجا از تو:  گفت عصبی حالت به مهرداد

 با نشسته رفته زنشه آقا ؟ ها میدونی

 نمیتونه زنشه رعنا دیده کرده فکر خودش

 اون که حاال ، تو به بچسبه کنه ول اونو

 ! شدی نگخ   تو وسط این ،شانس شده آدم

 

 اون مطمئنم من نه نه: گفتم جیغ حالت به

  . میکنه اینکارارو من لج از

 

 ،داره کی هر یا تو لج از: مهرداد

 همینو مگه هم تو ، میکنه زندگیشو

 جایی به ؟ شده مرگت چه حاال ، نمیخواستی

 که کنی فکر صادقانه خودت با بشینی که

 زنشه من خواهر ، خواهرمه شوهر اون

 ی عاقالنه رفتارای از داری بشی ،بیخیال

  ؟ میشی ناراحت بهادر

 

  . میشم داغون دارم مهرداد سخته-

 

 دویده دنبالت االن تا چون ؟ چرا میدونی-

 گنجایشت تو کرده ولت یهویی که ؛حاال
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 ؛دوست نداری وضعیتو این تحمل و پرشده

 تو بیادو دنبالت قبل مثل دوباره داری

 من ، همینه، میگفت راست) ؛ بزنی پسش

 گذرا و عادی خیلی که االن میخوام، توجهشو

  (؛ میشم دیوونه دارم میشه رد کنارم از

 

 بیرون حرص با نفسشو کردو مکثی مهرداد

 ریحان؛بزار باش عاقل:  دادوگفت

 هم ،تو وشوهرن زن اونا بکنن زندگیشونو

 درس به بچسب بازیا بچه این بجای

 عشق نای به رسیدن که میبینی ، ودانشگات

 َدم بازم ، کنی قبولش بهتره توهم ، محاله

 بدتری اتفاق اینکه قبل که گرم بهادر

 بهتره هم ،تو کنار کشید ،خودش بیفته

 بهادر این بخاطر هم هردفه کنی، تمومش

 زار که بیرون نکشون مریض سر باالی از منو

  .. ب ل بهادر.. ا ل بهادر ، کنی گریه زار

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۵۶ ۲۱.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 فقط البته شدم آروم کمی مهرداد حرفای با

 بتونم که رفتم کلنجار باخودم کلی..  کمی

 بیام کنار بهادر جدید رفتارای این با

 قبل از تر سرسخت و تر قاطعانه بهادر اما

 منوبیشتر شیوه بااین و برخوردمیکرد

 ..میداد عذاب ازپیش

 

 بیش اصرار به رعنا و بهادر اونروز فردای

 تا اومدن دنبالم کالس ،بعد حدمامانم از

  .. بریم بازار به لباس خرید برای باهم

 

 بخند بگو و شوخی رعنا با انقدر ماشین تو

 ی شیشه از خودمو میخواست دلم که کرد

 تیکه هزار به تا بیرون کنم پرت ماشین

 واین میشدم منفجر داشتم ، بشم تبدیل

 در عشقتو اینکه از ، حسادت اوج یعنی

 پشیزی هیچ تو برای که ببینی رقیبت کنار

 مردن از بهتر حالی نباشه قائل ارزش

 بودن شوخی و خندیدن غرق چنان!  نداری

 ماشین تو من منحوس حضور انگار نه انگار

 از خندیدنش بار باهر..  میشد احساس

 زده فلک من   به نگاهی نیم یه توآینه

 که میگرفت ازم نگاهشو پوزخندی با میکردو
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 از تا میزدم چنگ قلبمو رفتارش بااین

 !! بایسته مغرور تخس مرد   این برای تپشش

 

 بعد:  گفت رعنا به و کرد پارک ماشینو

  ؟ بزنیم پیتزا بریم شام واسه خرید

 

 عزیزدلم نه که چرا:  لبخندگفت با رعنا

  بگی؛ تو چی هر

 

  " هوووف"

 

 خرایداتو سرفرصت نکن جلهع زیاد: بهادر

 خونه میبریم میگیریم نشد وقت نهایت بکن

 حسابی توپمون محفل با دونفره شام یه

  .. میچسبه

 

 پیاده ماشین از درحالیکه رعنا

 واسه میدم جون که من:  میشدخندیدوگفت

 حسابی باید پس ، عشقوالنمون محفل این

  .. بدم ل فتش امشب
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 نگاه هادرب به فقط شده مسخ منگال عین

 جملش یه به تنها سنگین، بغضی ،با میکردم

 ی نفره دو محفل گفتن اونم کردم فکر

 کردبا حس که نگاهمو سنگینه ؛ رعنا خودشو

 چرا: وگفت برگشت بطرفم قطبی سردو نگاهی

 کول ت بیام منتظری نکنه ؟ نمیشی پیاده

 ؟ کنم

 

 اینکه اماقبل لرزید م چونه رحمیش بی از

 و کردم باز درماشینو بشه چکیده اشکم

 صدای شدن پیاده موقع اما..  شدم پیاده

  .. شنیدم بلندشو ونفس کردن نچ

 

 از ظاهرا که بزرگ ی مغازه یه به باهم

  .. رفتیم بود بهادر دور فامیالی

 

 ایستادم کنار من احوالپرسی و سالم از بعد

 الکیشو تبلیغات و وراجی ی حوصله ،چون

 که میکردم نگاه لباسها ردیف تو نداشتم،

 ، خوشکل رنگ شیری لباس یه به خورد چشمم

   .. بود خوشکل حد از بیش یعنی خوشکل
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 روی و ای حلقه آستین بود، بلندی لباس

 قسمت از ، بود شده کار تور   سرسینه قسمت

 بود شده دوزی سنگ کامال لباس، کمر تا تور

 دامن پایین و ساده لباس دامن وسط ،اما

 به دستمو ، بود کارشده و سنگدوزی بازهم

 بود تن خوش و سبک ظاهرش برعکس زده لباس

 به شده مشت دستم بهادر ی جمله با که.. 

  .. برگشت اول حالت

 

 لباس این من بنظر جان رعنا چطوره:بهادر

  .. میشه قشنگ خیلی تو تن تو

 

 فکر ولی خوشکله خیلی ، عشقم مرسی:رعنا

 رهآ ؛ کرده انتخاب ریحانه اینو کنم

  ؟ ریحان

 

 باحرف اما بزنم حرف که بازکردم دهنمو

  . ماسید تودهنم حرفم بهادر

 

 کنه انتخاب دیگه لباس یه میتونه: بهادر

 همیشه از بیشتر اونشب عروسی تازه تو ،

 در و خوشکل چیز یه ؛باید میای چشم تو

 .. بپوشی خورت
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 دیگه سرمستش ی خنده و رعنا کردن ذوق

 قلبم هرچیزی از ربیشت نداشت، اهمیتی

 من به توجه بی ولی ترکید بهادر ازرفتار

:  گفت فروشنده روبه نگاهی؛ حتی یا و

 تا بیارین خانومم برای و لباس این میشه

 ؟.. کنه پرو

 

 چه:  وگفت اومد جلو خنده با فروشنده

 این جان، بهادر داری هم خوبی ی سلیقه

 لباسامونه پرفروشترین و ترین ازخاص یکی

 ..داشته فروش کلی هفته ینا تو..

 

 خاص مشتریه ماهم:  گفت خنده تک با بهادر

 .. پسندیم

 

  صدالبته:  فردشنده

 

 ، میاد ای عشوه چه بادکنک ببین ایییش "

 ،انگار بنداز هیکلت به نگاه یه اول تو

 خرکی عشوه بیا ،بعد کردی باد زدن پمپت

  " برو
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 کنه پرو تا داد رعنا به لباسو فروشنده

 لباسا رگال به فقط انگیزه بی منم.. 

 گرفته لباسو اون فقط چشمم ، میکردم نگاه

 آورد؛ درش چنگم از بهادر که بود

 

  نکردی؟ انتخاب چیزی: بهادر

 

 تو لطف به:  گفتم کنم نگاش اینکه بدون

 نه؛

 

 همیشه که من:  گفت مسخره پوزخند یه با

 بدسلیقه چرا حاال ، بوده زیاده لطفم

  ؟! من گردن ازیمیند بودنتو

 

 بدجوری عسلیش گوی   دو اون ، کردم نگاش

 من دادن حرص از انگار ، بودن شده شیطون

 بودن؛ خوشی غرق

 

 به منو انتخابیه لباس که بودم بدسلیقه -

  دادی؟ رعنا
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:  کردوگفت اخمی شَر ش پرشورو چشمای برعکس

 ، گرفت لباسو اون چشمم ورودمون موقع از

( آورد نزدیکت سرشو)،بود رعنا ی برازنده

 هست که عروسم تازه ؛ بهادر   زن   حال بهر

 ماه تیکه یه مثل فامیالم جلوی باید

 بمونه؛

 

 کردم مشت دستامو حسادت و حسرت و حرص با

 این ، رفتن فرو دستم کف تو ناخنام که ،

 اما میکشه، من رخ به داره که حقیقته یه

 بهادر شاید ، ندارم حقیقتو این ظرفیت من

 تو دروغی وهیچ شده خوب رعنا با قعاوا

 من: گفتم ناخودآگاه اما نباشه، رفتاراش

 اینکارارو من دادن زجر واسه تو میدونم

 مهم برام چندان بگم بهت باید اما میکنی،

 نیست؛

 

 رو و ردشدم کنارش از زد که پوزخندی با

 ی سلیقه به لباس یه گفتم فروشنده به

 برم رارهق که مجلسی و سن با مناسب خودش

 بیاره؛ برام

@ZAVAL_maryam 
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 ایه فیروزه آبی لباس یه فروشنده

 جناق از لباس روی که آورد، بلندبرام

 و بود کارشده وتور حریر دامن تاروی سینه

 دامن..  بود حریر جنس از هم لباس آستین

 مرک قسمت روی ولی بود کارشده ساده لباس

 از ، بود شده سنگدوزی کامال لگن روی تا

 خودم انتخاب این اما اومد خوشم انتخابش

 لباسو ، لباسها تعویض از بعد..نبود

 باید چون نبود دلم به نماش اما پوشیدم

 رو پرو اتاق در ، میبستم لباسو پشت زیپ

 ، اومده بیرون رعنا اگه تا کردم باز

 خوامب کمک ازش لباسم پشت زیپ بستن برای

 جلوم بهادر صورت که کردم باز درو الی ،

  .. شد ظاهر

 

  ؟ پوشیدی چیشد:  گفت سردوخشک خیلی

 

 ببندم لباسو پشت زیپ نمیتونم ولی..  آره-

 ؟.. نیومده بیرون رعنا ،
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 منو شده که زورم به االن کردم فکر

 خط اما میبنده زیپو خودش و برمیگردونه

  و کشید افکارم رو ای باطله

 صبر ،ولی نه:  گفت خشک لحن همون با باز

 ببنده برات بیاد میگم فروشنده به االن کن

..  

 

 شبی یاد ، شدم متعجب ای لحظه برای فقط

 تولد برای مهردادو بود قرار که افتادم

 جوری بهادرچه ،که کنم همراهی المیا

 کرد تنم دیگه لباس ویه درآورد لباسمو

  .. لباس زیپ بستن بخاطر حاال اما

 شورشو داری دیگه ریحانه، شی خفه بهتره"

 که بغضی با نیست خودم دست ، درمیاری

 آخرش میشه تر خفه و تر گنده داره هرروز

 **** " میکنم حناق روز یه

 

 خریدم رو فروشنده انتخابیه لباس همون

 پول تا کردن کاری هر بهادرورعنا ،البته

 کلی با و ندادم اجازه کنن لباسموحساب

 اون خودم کارت انداز پس از خمتَ  و اخم

 تقریبا شال یه بعالوه البته خریدم، لباسو

   .. رنگی مشکی دستیه کیف و همرنگ
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:  گفت بهادر که ، اومدیم بیرون پاساژ از

  ... بریم ، منه نوبت باشه که نوبتیه حاال خب

 

 که کنه کامل حرفشو بقیه نداد اجازه رعنا

 ، نخریدی چیزی تو بهادر وای:  گفت

  ..ها عموته دختر عروسیه ناسالمتی

 

 یکی دارم شلوار کت کلی من رعنا: بهادر

 دارم مفت پول ؛ دیگه میپوشم همونارو از

 ... بگیرم شلوار کت یه دقیقه هر

 

 که اونا:  گفت ملموس حالت یه با رعنا

 شلوار کت یه بهترنیست عزیزم، تکراریه

  ؟ بگیری جدید

 

 نه: گفت عنار به رو من به نگاهی بانیم

 که دارم زیاد شلوار کت من عزیزم

 از ،یکی ست نخورده دست بعضیاشونم

 نباش من نگران تو ، میپوشم همونارو

 ( اولویته تو بیشتر خانمم)
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 که کردم نگاه آسمون به رو پرحرص نفسی با

 یار از اونم انگار داشت، باریدن قصد باز

 بغض من مثل که خورده دست رو وفاش بی

  .. داره باریدن هوای دلش و کرده

 

 بریم بگیریم شام ؟؟ بریم کجا حاال: رعنا

  ؟ کنیم ردیف عشقوالنمونو محفل خونه

 

 بیرون نه:  زدوگفت ماشینو دزدگیر

  .. شب آخر واسه باشه بزممون ، میخوریم

 

 در و زد ریزی چشمکی که کردم نگاش تیز

 هردوشون به رو بشینه که کرد باز ماشینو

 شما مزاحم خونه میرم دیگه من:  گفتم

  .. نمیشم

 

  ؟ کجا: بهادر

 

 وار محسوس اما بلرزه صدام نداشتم دوست

 مامانمم ؛ خونه میرم:  میلرزید بغضم از

 بخوره شام تنهایی نداره دوست ، تنهاست

  .. ندارین سَرخَر شماهم ،اینجوری
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 حرص که لبخندمسخره یه با و جویید لبشو

 دلت نیست نیازی وت:  میکردگفت بیشتر منو

 واسه ، بسوزه خاله تنهاییه حال به

 تحملت مجبوریم اومدی که حاال سَرخَربودنتم

  .. کنیم

 

 ؟ میزنی حرفیه چه این بهادر وا: رعنا

 چیه مزاحم عزیزم شو سوار بیا جان ریحانه

 . خونه برمیگردیم میخوریم شام باهم

 

 نمیخوام:  گفتم سنگینم بغض با و زور به

  .. برم ممیخوا ،

 

 مچ پشت از کسی برم که بشم رد اومدم

  ؛ کشید و گرفت دستمو

 

 برم ؛ ماشین تو بتمرگ برو بیا: بهادر

 بری؟ کجا(  گفت تشر با) میکنی؛ برم

 یکی همین بودی که اینجاش تا ؟ قبرستون

 ؟ میکنه زیادی دلت رو ساعت دو
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 حالت همون با و کردم رعنا به نگاهی

 محفلتون مزاحم امنمیخو:  گفتم سابقم

  .. باشم

 

 زن قراره عمر یه ما: گفت رحمی بی با

 موندن ساعت دو یکی باهمین باشیم وشوهر

 .. نمیشه کم شورمون از چیزی تو

 

 پرت دادن هول حالت به کردو باز درماشینو

 .. عقب صندلیه رو شدم

 

 آتیش هیزم خروار خروار تو منو انگار

 رحمی بی چقدر ، میسوزونن زنده زنده دارن

 ظالمی چقدر! بهادر سنگدلی چقدر! بهادر

 به قلبمو حرفات از کدوم هر با که! بهادر

  ؛ میکنی تبدیل تیکه هزار

 

 از یکی رفت یادم من بهادر آخ:  رعنا

 صبر لحظه یه ، بگیرم فروشنده از خریدامو

  .. میام زود االن کنین
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 واسه که میگفت رو خوابی لباس همون

 خواب لباس داد، خرج به واسوس کلی خریدنش

 خریده امشب بزم برای حتما که تورتوری

 براش تا ، بهادر چشم از دور به بود

 نفهمید اما باشه، داشته قشنگی سوپرایز

 من چندبار من جلوی اونم خریدنش با که

  .. شدم زنده مردمو

 

 ترکید بغضم ، ُرل پشت بهادر نشستن محض به

 قبل اما زدم، گریه زیر بلند صدای وبا

 ماشینو در سریع بگه وچیزی برگرده اینکه

 شدن باز ،صدای شدم پیاده و کردم باز

 که خواستنیش صدای بعد و اومد درماشین

 های ضربه امشب من اما ، میزد داد اسممو

 اسمم گفتن با حتی که بودم، خورده مهلکی

 ، میبارید نم نم بارون ؛ نمیشدن درمون

 گریه میرفتمو راه تند تند عصبی حالت با

 خورد؛ زنگ چندبار ،گوشیم میکردم
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 اینکه فکر با اما بدم جواب نمیخواست دلم

 کیفم تو از گوشیو ، باشه مامانم شاید

 که شدم خیره اش صفحه به و آوردم بیرون

 برقرار تماسو.. میداد نشون مهردادو اسم

 گریه با سریع بزنه حرفی نزاشتم ، کردم

  بیا مهردا:  گفتم

 

 گریه داری ؛ ریحانه:  گفت مهردادمتعجب

  ؟ میکنی

 

  .. میکنم دق دارم مهرداد بیا -

 

 کجایی!!  خنگ ی دختره...  پوووف: مهرداد

  ؟

 

 دیگه ربع یه تا:  گفت که دادم آدرسو

  .. اونجام

 

 بود سردم ؛ نشستم رو پیاده کنار جدول رو

 درحال عشق این سرمای از لبمق بیشتر اما

 فرود سرم رو رگباری بارون بود، لرزیدن

 داشت من حال شبیه حالی انگار میومد
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 هم مردم سریع تردد و ماشینها بوق ،صدای

 نمیکشید، بیرون بار نکبت حال این از منو

 زیر کسی بودن، درمونده و آشفتگی عالم تو

 بود مهرداد کردم بلند سرمو ، گرفت بغلمو

 شورتو مرده:  گفت عصبانیت و اخم با که

 عین ، احمق شدی خیس جوری چه ببین ؛ ببرن

 بغل غم زانوی اینجا نشستی ها دیوونه

 مرد؛ بهادر رفت، بهادر ؟ چی که کردی

 اون غرق انقدر بیا؛ خودت به ، گور پدرش

 میزنم بوق دارم ساعته سه که شدی یابو خر  

  ؟ نمیشنوی میکنم صدات

 

 بود شده مدت این تو من برای مهرداد

 یک از تر مطمئن و همدم ، دوست نزدیکترین

 موردش در گذشته تو شاید..  واقعی برادر

 این با اما میکردم غریبی عجیب فکرای

 رئوفی خیلی قلب که کرد ثابت بهم صمیمت

  .. مرامه با هم خیلی و داره

 

 خیسیه به توجه بی و کرد باز ماشینو در

 عصبی ، نشوند جلو هصندلی رو منو لباسام

 ی درجه..نشست فرمون پشت و زد دور ماشینو

 نشی مریض امشب:  کردوگفت بیشتر و بخاری

  ؛ آوردی شانس
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 اینبار که بودم خیره جلو به فقط سکوت با

 ، ؟؛عزیزم ریحان مرگته چه:  آرومترگفت

 بهادر ، بیا خودت به خوب دختر   ، جونم

 ، استرعن شوهر االن بوده چی هر تو برای

 موضوعو این نمیتونی چرا..  خواهرت شوهر

 عشق یه اون که ، کنی تفکیک خودت برای

 صاحبش و داره صاحب که چیزی ، ست ممنوعه

  .. توعه به شخص نزدیکترین

 

 رعنا به میخوای تو:  کشیدوگفت بلندی نفس

 رعنارو کار تالفیه میخوای ؟ کنی خیانت

 وزپاس که هستی آدمی همچین یه تو ؟ بکنی

  ؟ بشی متاهل مرد یه

 

:  گفت که دادم تکون طرفین به آروم سرمو

 با خودش که اون ؟ نمیشی بیخیالش چرا پس

 شو بیخیال هم تو ، کنارکشیده خودش پای

 ذهنت تو ازش ،هرچی کن فراموش میدونم ؛چه

  ... دور بنداز داری

 

 که کسی میتونستم ؛مگه میگه چی مهرداد "

  " کنم راموشف رو شده اجین روحم با
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 مزاحممونی تو گفت من به:  گفتم بغض با

  .. کنیم تحملت مجبوریم ولی

 

 چی من... هللا اال اله ال..  نچ:  مهرداد

 میکنی تمومش ریحانه..  میگه چی این میگم

 تا بدم بهت حسابی گوشمالی   یه میخوای یا

  .. نیست تو مال بهادر بشه حالیت

 

 منو میخواد!! دروغه رفتاراش همه اون -

 به که کنه دیوونه منو میخواد..  زجربده

  .. بیفتم پاش

 

 کن، فراموشش میگم خنگ ، احمق: مهرداد

 کاری تو بکنه میخواد کاری هر اون بزار

 این بیخیال..  باش نداشته کارش به

  .. شو رفتاراش

 

:  گفتم گریه با که چکیدن دوباره اشکام

 ، همن چیز همه بهادر ؛ مهرداد نمیتونم

 درکم دیگه تو چرا ؛ کنم فراموشش نمیتونم

 ؟.. نمیکنی
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 بیرون پوف سنگینشو ونفس گفت پرحرصی نچ

 کشیدو خودش طرف به راستمو بازوی ، داد

 کنم آرومت بزار:  گفت سوالیم نگاه با که

..  

 

 تو منو چیه منظورش بفهمم اینکه قبل

 سینش رو سرم گرفتن قرار با کشید؛ آغوشش

 صدای با و شدن روون بیشتری تشد با اشکام

  .. کردم گریه بلند

 

  .. کرده جونمو قصد اون: گفتم هق باهق

 

 بیخیال..  هیش:  کردوگفت نوازش روسرمو

  .. کنه اذیتت نمیزارم من..  خوب دختر  

 

  .. مهرداد میمیرم دارم -

 

:  زدوگفت آرومی چنگ شال روی از موهامو

 ..دیوونه خنگول  ..  نزن مفت حرف
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 نامرد رعنای اون بود چیزم همه بهادر -

  .. گرفت ازم زور به اونو

 

 این آخه:  گفت خنده حالت یه با مهرداد

 خواهر دوتا شما که داره چی اوسکول بهادر

  آخه؟ آدمه ؟ براش کشتین خودتونو

 

 شرم بی چقد برداشتم روسینش از سرمو "

 زار دادمو لم بغلش تو راحت که شدم وحیا

 " میکنم گریه زار

 

 گفته تو به که برن میخواستن کجا حاال -

 ؟ مزاحمی

 

 شامو میخواستن: گفتم فین فین و هق هق با

 ! بخورن بیرون

 

 چقدر دیگه بسه:  وگفت گرفت جلوم دستمال

 دیوونه احمق   اون واال تو؛ میکنی گریه

 کور براش چشاتو که نداره ارزش انقدرا

 ! میکنی
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 شام بریم:  گفت که کردم پاک اشکامو

  ؟ بخوریم

 

 ؛ خونه برگردم باید نه-

 

 بگو مامانت به ، باش خودت واسه امشب یه-

 ، اسمشه چی وچلت خل دوست اون پیش رفتی

  ؛ اون پیش رفتی بگو

 

&&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 غول اون میترسم ، بگم دروغ نمیخوام نه-

  . نیومدم هنوز من ببینه خونه هبر هم وحشی
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 ازش که شوهرته مگه:  گفت اخم با مهرداد

 فقط تو..  داره ربطی چه اون به ؟ میترسی

  .. بهادر نه کنی مشورت صالح مامانت با باید

 

 نگاهی با مهرداد که کشیدم، غمگینی نفس

 وقتی:  گفت زده بارون و خیس خیابون   به

 میکنه حس ، میخوره بزرگ ی ضربه یه آدم

 میبازه، رنگ جلوش چیز همه دنیاست ته

 و مرور به میشه،ولی شکننده ، میشه ضعیف

 و تر قوی زخماش ترمیم با زمان گذشت با

 که میکشه باال خودشو طوری میشه تر سخت سر

 بزرگ زخم هر مقابل در مقاومت توانایی

  .. داره ایو دیگه

 

 ی ضربه اولین این ، ریحان: کرد نگام

 خودت از اگه ، باشی مقاوم باید زندگیته

 اما میبازی و جامیزنی در بدی نشون ضعف

 نو از خودتو ،تو درست رفت بهادر باش قوی

 و کنه عود دلت زخم که بجایی بزار بساز،

   .. بشه ترمیم بشه، بیشتر دردش

 

 من برای خودشو شکست داره مهرداد شاید

 دل زندگیش تو اونم بهرحال ، میزنه مثال
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 المیا به شبش اون نگاه ، شده کسی ی باخته

 ..رسوند اثبات به اینو

 

 لباش کردولی نگاه من به سنگین غم یه با

 ، نزنیم حرف فلسفی دیگه خب: خندیدوگفت

 میرسونمت بعد بخوریم شام یه باهم بریم

 خیلی اومدم بیمارستان از تازه..   خونه

  ! گشنمه

 

  ؟ نیستی شیفت شبا مگه -

 

 دوشنبه میگم بار هزارمین هواس: گفت عاصی

 هم امروز.. ندارم شب شیفت وچهارشنبه

 .. ست دوشنبه

 

  .. تعطیل کامل که هم جمعه و شنبه پنج-

 

 اگه نه: زدوگفت بینیم نوک رو انگشت با

  .. برم باید باشه اضطراری

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

550 
 

 تو گذشته جمعه نبود یادم آره آره-

  .. بودی بیمارستان

 

 بااین من:  گفتم کردکه روشن ماشینو

  .میره آبروم ، مهرداد نمیام لباسا

 

 بیشترخشک یکم برسیم تا ریحان بیخیال-

  . میشن

 

  . هست سردمم-

 

 سرد هوای این تو ؛ بخدا احمقی خیلی تو -

 بارون زیر نشستی وحشی گراز   اون بخاطر

 .. میشی مریض

 

 داشته کالم عفت: زدموگفتم بازوش به بامشت

 .. دکتر جناب باش

 

 وقتی ، میگم دروغ دیگه وحشیه: دوگفتخندی

.. میگه منم به وری دری کلی میزنه قاط

  ؟ بخوریم ماشین تو بگیرم شام
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:  کردوگفت درشت چشاشو که کردم نگاش

 شهر سر اون از گشنمه خیلی من نیار بهونه

  ... اینجا کشوندی منو

 

   .. باشه باشه -

 

** 

 

 باهم گرفت پیتزا دوتا شام مهرداد

 منو و کرد شوخی انقدر ، خوردیم ینتوماش

 ناراحتیم و غصه از گوشه تایه خندوند

 بار اولین این..  شد کمتر بهادر بخاطر

 شام تنهایی باهم مهرداد منو که بود

 که بود بارم اولین کل در یعنی میخوردیم

 حریم به رو دیگه مرد یه بهادر بجز

 عکس بر مهرداد..  بودم داده راه تنهاییم

 و موقر خیلی پسر شرورش و طونشی ظاهر

..  بود جنتلمن و آراسته همینطور و متین

 عمق به نگاهش با نگاه یک تو که کسی

 انسانی درکل اما میبردی پی بودنش مغرور

 باوجود که بود، مهربون و فروتن ذات با

 صمیمتمون زیادمون سنیه ی فاصله
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 دوست ترین اعتماد با وبرام شد بیشترباهم

  .. میومد ابحس به همدم و

 

 مهرداد روبه بود مامان خورد؛ زنگ گوشیم

  مامانمه:  گفتم

 

 زنگ مگه: خوردوگفت ش نوشابه از قلوپی 

  بهش؟ بودی نزده

 

 بهش بگیری پیتزاهارو رفتی که اونموقع -

  .. مینا پیش رفتم که گفتم زدم زنگ

 

 بده جواب خب: زد اشاره گوشیم به باسر

 .. میگه چی ببین

 

:  گفت آروم مامان که دادم وابج گوشیو

  ؟ ریحان کجایی

 

 .. مینا پیش رفتم که گفتم..  سالم -
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 خونه بیا زود: گفت آروم حالت باهمون باز

  .. عصبیه خیلی بهادر

 

 به غمام سیل دوباره بهادر اسم آوردن با "

 بیرون رعنا با شام مگه اومد، سراغم

 محفل مزاحم بودمن نگفته مگه بود؟ نرفته

 "؟ میکنه چیکار اونجا پس نفرشونمدو

 

  .. عصبیه بهادر که چه من به ، مامان میام -

 

 و بود شده جدی قیافش کردم مهردادنکاه به

  .. داشت اخم

 

 صداش بالفاصله اما نیومد مامان از صدایی

  پیچید؛ گوشم تو

 

  ؟ جهنمی کدوم شب موقع این: بهادر

 

 لحظه هر اخمش که بود مهرداد به نگاهم

 های شیشه و ماشین سکوت از ، میشد غلیظتر
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 پشت که بهادر صدای که معلومه باالرفته

  .. میرسه گوشش به خطه

 

 خونه..  االن میام: زدم لب ترس کمی با

  .. مینام

 

 شب نداری حق نگفتم بهت صدبار مگه: دادزد

  .. باشی خونه از بیرون دیروقت تا

 

 تکجاس منظورت خونه از بیرون: گفتم عصبی

 میچرخم، ول دارم خیابون تو مگه ؟

 .میام االن مینام خونه خبرمرگم

 

 توگوه:  گفت عصبی ولی نزد داد اینبار

...  موندی بیرون شب اینموقع تا خوردی

 نئشتو نیومدم تا خونه بیا پاشو زود

 .. بیارم

 

&&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 [۲۳:۳۴ ۲۲.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 89_پارت#

 

 

 به تعجب با شد کشیده دستم از گوشی

 بگم بزنم داد میخواستم کردم نگاه مهرداد

 و اخم همون مهردادبا اما نه توروخدا

 غال دادو همش چی: گفت گوشی تو عصبی حالت

 صافکاری به نیاز ت حنجره این ؟ میکنی

  .. ها داره

 

 وار شوکه حالت یه با که اومد بهادر صدای

  ... ریحانه.. تو..  تو:  گفت

 

 گلوتو کمتر..  منه با ریحان: مهرداد

  .. میارمش االن کن ج رواج ر

 

  ... حقی چه به تو: بهادر

 

 فکر:  گفت کنه کامل حرفشو مهردادنزاشت

 به اون..  بهادر باشه تو دست صالحش نکنم
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 های رابطه این وارد بخواد که رسیده سنی

 ..بشه اجتماعی

 

 همیگ داره چی سرم تو کوبیدم دستی دو با

 داری چی: گفتم خونی لب روبهش..  مهرداد

 پوستمو: گفتم پوستموکشیدمو ؟ میگی بهش

 میکنه

 

 مهرداد که دادزد گوشی تو چنان بهادر

  ..کرد چندشی لباشو دادو فاصله یکم گوشیو

 

 حرف ای رابطه چه از ؟ رابطه کدوم: بهادر

 من نباشه خونه االن همین ؟ مهرداد میزنی

  .. میشکونم رو تو گردن

 

 تو بودن َنر..  حیوون نزن داد: مهرداد

 جمع وبازوت زور کردنو هوار و داد ،تو

 نداشته کارش به کاری میارمش االن..شده

 دیگه طور گفتی بهش چیزی بفهمم بخدا باش

  .. میکنم برخورد بات ای
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 که داد زشت خیلی فحش یه توگوشی از بهادر

 به نمیشدحتی روم گرفتم، گوشامو رو من

 خنده تک با مهردادم ، کنم نگاه ردادمه

 جفتمه ریحانه که حیف بیشعور: گفت ای

 آب زبونتو..  نمیزاشتمت جواب بی وگرنه

  ! شده هرز خیلی بکش صابون

 

  !!!مهرداد نکن دیوونه منو: دادزد

 ..ندارم اعصاب امشب من خونه بیارش

 

 گوشم ی پرده روانی نزن داد:مهرداد

 بگم تو به بخوام که قبرمن به گوه..ترکید

  .. وحشی حیوون..  آدم

 

 عصبی حالت به کردوسریع قطع گوشیو

 میزنه جز داره: گفت گرفتو جلوم انگشتشو

 روح نیست،به بشو آدم این منی، با تو که

 خودت از آدم این جلوی بخوای اگه بابات

 میکنم کاری بدی وا بهش و بدی نشون ضعف

 سمما ترس از بیاد مهرداد اسم عمر یه که

  .. بشی قایم سوراخ هزار تو شده که
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..  شد آراسته نیز سبزه به بودو گل "

 همه بشه برام مهرداد که داشتم کم همینو

 آقا نگفتم دوست بهترین گفتم ؛ کاره

 تهدیدم داری اینجوری که باش باالسرم

 هرکی به که ببرن منو شوره مرده ؛ میکنی

 شکنیز منم و ارباب میشه بدم نشون خوش رو

 رو درنده غول اون من جهنم؛ به این حاال ؛

 م قیمه قیمه خونه میرم االن که کنم چه

  " میکنه

 

 عصبی پیتزارو ی کشیدوجعبه پرحرصی نفس

  .. عقب صندلیه کرد پرت

 

 تو چرا: گفتم استرس با کرد، روشن ماشینو

 ؟ باتوام من گفتی چی برای ؟ دادی جواب

 ورواجورج فکر هزارتا االن ست دیوونه اون

  .. میاد منحرفش مغز   تو

 

 اون..  خودشه مشکل: گفت عادی خیلی

 کاری واسه نداره حق..  توعه ی هیچکاره

  .. کنه مواخذت نشدی مرتکب اشتباه به تو که
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 اون ، خیاله خوش چقد مهرداد زدم پوزخندی

 خودش بجز نتونم که کرده خودش اسیر منو

 .. کنم فکر کسی به

 

 [۲۳:۳۴ ۲۲.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 میگرفتم دندون به لبمو استرس ترسو با

 دلم تو..  میکردم مشت دستامو ومرتب

 مسیرخونمون حاال.بود بپا ترس از غوغایی

 خونمون انگار کرج؛ ، تهران مسیر بود شده

 طوالنی راهش امشب همین بودکه دنیا سر اون

  .. بود شده

 

 ولی ، عصبیه که مهردادفهمیدم ظاهر از

 بزنم حرف کلمه یه حتی نداشتم حوصله اصال

 دیگه ی دقیقه چند درگیر فکرم تمام.. 

  . میکردم برخورد بهادر با که بود

 

 یه من برای که چنددقیقه از بعد باالخره

  . خونه رسیدیم گذشت قرن

 

 مهرداد که زدم در ی دستگیره به دستمو

 خبر من به شد چیزی هر:  گفت جدی و محکم
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..  کنه سواستفاده ضعفت زا نزار..  بده

 بخوای که نداره تو قبال در حقی هیچ اون

 آخرتو شدتیر پاپیچت خیلی.. بترسی ازش

  .. منی با بگو بهش بزن

 

 بهادر به من کردم، نگاش گردشده چشمای با

 ؛ میکنه چالم زنده زنده که توام با بگم

 بهادرو هرکس سیرشدم؛ خودم جون از مگه

 از بیشتر حتی اسمشمیشن خوب که من نشناسه

 ازم االن اگه اون..  زاییدتش که خاله

 که وتعصبی عشق مطمئنم ولی گرفته فاصله

  ** .. نمیشه کور هیچوقت داره دلش تو

 

 سوییشرت یه..  دیدمش..  شدم خونه وارد

 و سفید تیشرت یه با بود تنش مشکی قرمز

 رو خونه طول عصبی..  مشکی برمودای شلوار

  .. میرفت راه

 

 که گذاشتم کفشا کمد تو و درآوردم کفشامو

  .. دید ومنو برگشت

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

561 
 

 خانم سرکار به به:  اومدوگفت جلو عصبی

 پیچوندی مارو خوب ؟ آوردی تشریف باالخره

  !؟ دودور َدَدر رفتی خودت

 

 بهتر پس ، عصبیه خیلی میگفت، منقبضش فک

 باشم داشته زبونمو کنترل امشب یه دیدم

 و اومد بیرون خونهاشپز تو از مامان.. 

 گذاشت بینیش رو انگشتشو بهادر سر پشت از

 ..کرد اشاره  سکوت حالت وبه

 

  ؟ بودی کجا چندساعت این: بهادر

 

 خودت: گفتم دادمو قورت دهنمو آب ترس با

  ؟ میپرسی سوال چرا میدونی که

 

 ترس از هام وشونه بستم چشامو زدکه داد

  . پرید باال

 

 از بیرون ساعت ینا تا حقی چه به:بهادر

 ؟ بودی خونه
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&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۳۴ ۲۲.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 90_پارت#

 

 

  .. جان بهادر باش آروم: مامان

 

 عصبانیت از گوشاش چشماموبازکردم،

 رنگ بود، کرده مشت بودودستاشو قرمزشده

  .. میزد سفیدی به صورتش

 

 نکردم اشتباهی کار من: گفتم ترس با

 دعوت شام یه به منو فقط مهرداد..  بهادر

...  

 

 صدای ، پریدم ها گرفته برق مثل لحظه یک

 هم در مامان گفتن هین صدای با سیلیش

  .. پیچید
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 سومین این کردم نگاه بهش متعجب چشمای با

 می فرود صورتم رو دستش ضرب که بود باری

 بودم، برخوردش از متعجب و حیرون.. آورد

 باشه آخرت دفه:  گفت خطاریا حالت به که

 یه از سر اما مینام پیش میگی دروغ به که

 باشه آخرت ی دفه..  میاری در دیگه جای

 و میمونی خونه از بیرون ساعت این تا که

 همسایه درو تو ما میای خونه شب موقع این

  .. داریم آبرو

 

 خدا تورو: گفتم حرص با و زدم پوزخندی

 یادت انگار میزنه آبرو از َدم کی ببین

  ... رفته

 

 زبونتو جلوی: تشرگفت با که بود مامان

 . ریحان بگیر

 

 میخواد چی ببینم بزار خاله نه: بهادر

  ؟ میگفتی داشتی بگو..  بگه
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 من رو نداری حق تو: گفتم ازقبل تر جری

  ؟ کنی بلند دست

 

 ریحانه:  کردوگفت سکوت به اشاره مامان

  .. اتاقت تو برو بیا کن بس

 

 تو: گفتم زدمو زل بهادر توصورت گریه با

 ، نکن یا کن چیکار بگی من به نداری حق

 چه بدونم که میرسه عقلم اونقدر خودم من

 ی چیکاره اصال تو..  غلط یا درسته کاری

 آقا شدی ؟ دستورمیدی من به فقط که منی

 گرفتی اشتباه( گفتم تر محکم) ، باالسرم

  .. ترعناس زنت اسم نیستم زنت من آقا

 

 با که میکرد نگام عصبی و جیب به دست

 من: بودگفت زده که دادی از گرفته صدای

 که نزن حرف اینجوری سگیه اعصابم امشب

  .. میکنما خورد وپاهاتو دست میام

 

 تو دردت بهادر: ایستادوگفت جلوش مامان

 قبول..  مادر نخور حرص انقدر خالت سر

 تمیناس پیش گفته که کرده اشتباه دارم
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 اعتماد تو ی اندازه هم مهرداد به من ولی

   . پسرمه مثل اونم دارم

 

 این پیش اینارو خاله:  گفت بهادرعصبی

  .. میاره در ُدم نگو احمق ی ساده

 

: گفتم ردشدمو کنارش از و زدم پوزخندی

 شدی روانی ، بدبخت ای عقده بابا برو

 سر هاتو عقده داری خونه این تو افتادی

   . بده شفات بروخدا..  یمیکن خالی من

 

 گرفت جلوشو مامانم که طرفم خیزبرداشت

 نزن، حرف اینجوری من با ریحان: ،دادزد

 میکشم حلقومت از تو سلیطه زبون اون

 ، میمیرم دارم سردرد از امشب من.. بیرون

 در سالم جون امشب یه بگیر دهن به زبونتو

  .. ببری

 

 رومآ..  مادر باش آروم جان بهادر: مامان

 که رعنا از اون ؟ شده چتون شماها..  باش

 باال رفت زده غمبرک بود چش نیست معلوم

 بگیر آروم دقیقه یه..  شماها از اینم

  .. میشه بدتر سردردت االن مادر
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 براش بیار قرص یه برو:  گفت من بعدروبه

 پیچ خودش دور مار مثل غروب از ،بچم

  .. خورده

 

 یه نبودامشب ارقر رعنا با مگه ، ازغروب "

 بوده چش رعنا اصال ، بسازه عاشقانه بزم

 ؟ نموند اینجا چرا ؟ گفت اینو مامان که

 وقتی که میکنه آماده خودشو داره حتما

 چرا بهادر ، کنه سوپرایزش باال رفت بهادر

 تو بخاطر احمق ؟ مونده اینجا االن تا

 ج ر یقه داره جوری چه نمیبینی ، اینجاست

 نشون رفتاراش چرا ولی ، تو واسه میده

 بدتر اخالقش هرروز ، سردشده من با میده

 داره واقعا ؛انگار میشه قبل روز از

 بودچطوری من عاشق اونکه ، میکنه فراموشم

 کتک منو یا کنه بدرفتاری من با میاد دلش

  " بزنه

 

 واج و هاج ؛ کرشدی:  گفت دوباره مامان

 واسه بیار قرص یه برو میکنی نگاه چی به

  !؟ حالشو نمیبینی بهادر
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 شقیقه و بود زده تکیه دیوار ستون به

 .. میداد ماساژ هاشو

 

 [۲۳:۳۴ ۲۲.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 که چه من به: گفتم خودش مثل سنگدلی با

 دنیا یه بره بمیره اصال بیارم، قرص براش

 . بگیرن آرامش ازدستش

 

 گشادشده چشمای و رفته باال ابروای با

 کرده، تعجب سنگدلیم از شاید کرد، نگام

 توگوشم رو سیلی اون اگه خودشه تقصیر ولی

 رو کلمه این رحمی بی با منم ، نمیزد

  .. نمیگفتم

 

 خودم گفتم صدبار دلم تو میدونه خدا ولی"

 تار یه ، بمیرم خودم ، الهی بشم پیشمرگت

  "میمیرم من که بشه کم سرت از مو

 

 درد یا: گفت وعصبی خشم حالت به مامان

 نحستو زبون اون بگزه مار ، ریحان بگیری

 نفرین چرا ،آخه نگی پسرم به اینو که
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 برو..  سلیطه ی دختره! ؟ بچم به میکنی

  .. نبینمت بردار جلوم از و ریختت شو گم

 

 مامان یا منی مامان تو: گفتم عصبانیت با

 من به بعد زد کتک منو ؟اون وحشی غول این

 ؟ چیزمیگی

 

 خودش تلخ   ازموضع کرداما گامن بهادرباغم

 کن ولش:  گفت مامان به ورو نشد خارج

 به ، کنه نفرین میخواد چی هر بزار خاله

  .. نمیباره بارون سیاه گربه دعای

 

 برو شو گم:  گفت کشیدو حرصی نفس مامان

  .. بیار قرص یه

 

 چه من به نمیارم: باالدادم هامو شونه

 چی هواس!!  مامان شماست تقصیر اصال..

 اون مگه ، کنه دخالت من کارای تو میزاری

 ، دامادته ، داره من به نسبت حقی چه

 ... نداره حق باشه میخواد چی هر پسرخواهرته
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 حضرت ،به ندارم اعصاب من ریحانه: دادزد

 حتی که میکنم خورد ل نگاتو جفت میام عباس

 من چی یعنی ؛ بیرون بزنی خونه از نتونی

 ول بری آزاد رمتبزا! ؟ دارم حقی چه

 میشی هار داری ؟ خونه بیای شب نصف بگردی

 بخدا باشه، حرفات و کارات به هواست

 به آدم حتی که خونه همین تو میکنم اسیرت

  .. نبینی چشمت

 

 به اشکم از خیس چشمای و لرزون ی چونه با

 بغض با ، کردم نگاه خونش غرق چشمای

 .. وحشی حیوون بمیر برو: گفتم

 

 صدای ؛ بستم محکم درو و رفتم اتاقم تو

 در به تقه چند که اومد مامان کردن غرغر

  ؟ خوردی شام:  وگفت زد

 

 زهر: دادزدم بازکردمو درو عصبی حالت به

 سرم از دست میخورم ماری کوفت ؛ میخورم

 وحشیت یاغیه پسر به برس برو مامان بردار

  .. بمیرم بگیرم درد من بزار..

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

570 
 

 ازدست منو خدا:  میگفت حالیکه در مامان

 که رفت آشپزخونه طرف به بده نجات شما

  .. بستم محکم دوباره درو

 

:  گفت شنیدم ردشدکه دراتاقم بهادرازجلوی

  ** .. وحشی میگه من به اونوقت

 

 رو بخش لذت گرمای حس   یه با خواب تواعماق

 موهام تو که نوازشی و صورتم جای جای

 یخواستم دلم ، شدم هوشیار کمی شد پیچیده

 یه من برای این ،اما بهادره کنم فکر

 گرما اون حس با نبود، بیشتر َوهم و خیال

 داشتم دوست شدم، هوشیار بیشتر لبم روی

 ، خودشه ببینم میکنم باز پلکامو وقتی

 ؛ کنارم اینجاست،

 

 سیاه چیز همه پلکام بازشدن محض به اما 

 نبود، هاش بوسه و بهادر از اثری و بود

 بوی ولی.. ریحانه شدی خیاالتی مگفت بخودم

 مخلوط سیگار بوی با همیشه که ادکلنش تلخ

 که گفتم خودم بازبه خورد مشامم میشد،به

 دچار اون توهم به وتو بهادر   توهمه این

 خواب گرم   دوباره بستم چشمامو ؛؛ شدی

 شدن بسته صدای شبیه صدایی که شدم،
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 که بودم خواب گیج انقدر من ولی دراومد،

 بیرون واقعیت عالم به منو صدا این حتی

   .. نکشید
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  .. بیدارشدم خواب از خاله زدنای صدا با

 

  !؟ ریحان..  ریحانه: خاله

 

  پیچیدم، بخودم بیشتر پتورو

  هوم-
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 مگه 5 ساعت دیگه پاشو: زدوگفت کنار پتورو

  ؟ بشی آماده خواینمی

 

 روم پام، پایین   از پتورو بسته چشمای با

 بزار..  خاله میاد خوابم: انداختموگفتم

 .بخوابم

 

 تو؟ میخوابی چقدر: خاله

 

 قطبی خرس پاشو: گفت کشیدو پتورودوباره

   ..نباش تنبل انقدر..

 

..  ،قطبی میگفتم پسرش به من گرفت خندم

 با و مداد تغییر توگوشیم از اسمشو حتی

 تو بهادر..  کردم سیوش مردقطبی جدید اسم

..  قطبی وسردو یخ مرد   یه بود شده اینمدت

 به اونشب از..  میگرفت لرزم دماش از که

 ، نیومد هم پایین حتی ندیدمش دیگه بعد

 نبود بهادر که چندساعتی یه رعنا فقط

 های عشوه و قر از وکلی پایین میومد

..  میرفت ارهدوب و میزد حرف بهادر خودشو

 بهادر که بودم رسیده یقین این به دیگه

 کم کم داره و شده خوب ش رابطه رعنا با
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 که بذری اما میسپاره فراموشی باد به منو

 بزرگتر ،هرروز بودم کاشته دلم تو اون از

 که رسیدم باور این به ومن سرسبزترمیشد و

  .. نیست بیش جهنمی برام زندگی بهادر بدون

 

 بوق   از من ؟ چیه تنبل نکن دینامر خاله-

 ساعت یه تازه دانشگاه، رفتم پاشدم سگ

   .. گذاشتم مرگمو کپه

 

 ؛پاشو بکشه طول کارات میترسم: خاله

 .. بشم قربونت

 

 تو شدم بیدار خواب از خاله اصرارای با

 کم بگیر دوش یه: ایستادوگفت در چوب چهار

 زودتر مامانت منو بشی، آماده باید کم

  .. بیا رعنا و بهادر با وت میریم

 

 عروسه مادر ؟ چیکارکنه بره زودتر مامانم -

 اسپند بره میخواد یا داماد؟ مادر یا

   ؟ سرشون باال بگیره
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 اینکه مثل برم زودتر باید من: خاله

 مامانت به..  برادرشوهرمه دختر   عروسیه

  .. بریم باهم بیاد همرام اونم گفتم

 

 نمیفهمم من: موگفت اومدم پایین تخت از

 چشه من مامان   شوهرشماست، برادر عروسیه

  .. بره میخواد اولی ،که وسط این

 

 اومد؛ مامان صدای که رفتم کمد سمت به

 

 بخوابی نزاشتیم باز تو؟ میگی چی: مامان

 داره اصرار خالت ؟ شد شروع کردنت غر غر

 فعال که رعنا بهادرو..  برم باخودش منم

 آماده اون تا یشگاهآرا رفته رعنا نمیان،

  .. بیاین باهم بکن کاراتو هم تو بشه

 

 خودم من: گفتم درآوردمو توکمد از حولمو

 . نباش من نگران..  میام سرویس با

 

 با نداری حق نه: تشرگفت با اینبار خاله

 بهادر با شد تموم کارت ، بیای سرویس

 آرایش االن..  میاین باهم میکنی هماهنگ
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 سوار نیست درست شیمیپو لباستو میکنی

  .. بشی غریبه آدم یه ماشین

 

 کردم باز لب آوردم توکمدبیرون از سرمو

 دوزک بزک صورت دیدن با اما بگم چیزی که

 خیلی که پیازی پوست ودامن کت واون مامان

 مدتها از وبعد بود؛ زیبا نمادارو توتنش

  ؛ رفت قنجی دلم ته میدیدمش اینجوری

 

  ..طرفش فتمر زدمو بشکنی باخوشحالی

 کرده چه خانمی مامان ببین..  َله َله اوه-

 با تورو امشب..  َمشتی گرم دمت بابا.. 

  .. خیلیه نگیرن اشتباه عروس

 

 خودتو: خندیدوگفت شرمندگی حالت به مامان

 باز زبون.. نکن لوس

  

 از آبدار ماچ یه رفتم خندید؛ هم خاله

 منو خودشم که بردم قرمزش لپای

 خودمی شیطون و لوس دختر تو: بوسیدوگفت

 .. برم قربونت
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 دل  چه.. حاال خب خیل  : گفت خنده با خاله

 ، لیال بریم بیا..  میکنن حواله ی وقلوه

 بیچاره..  بریم که شده آماده رضا ببینم

  .. تنهاست دست االن( مادرعروس) اختر

 

 رعنا با کردی کاراتو مادر ریحان: مامان

 نیاین دیر که شو آماده زود..  کن هماهنگ

 .زودبیاین شماهم..  میرم خالت با من.. 

 

 میگیرم دوش یه االن منم.. برین شما باشه -

  ** .. میشم آماده سریع

 

 و گرفتم دوش ، وخاله مامان رفتن از بعد

 کشیدن و یو مشغول و کردم موهاموخشک سریع

 ناچارا ولی بودم خسته خیلی.. شدم موهام

 تا امروز فتم،میر عروسی این به باید

 به تا ازاونم بعد داشتم کالس سه ساعت

..  خوابیدم و خوردم ناهارمو رسیدم خونه

 اسم رو چشمام انداختم گوشیم به نگاه یه

 این صاحب از مدتهاست.. شد زوم" مردقطبی"

  .. تماسی نه و داشتم پیامی نه اسم
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 ش فرستنده اما اومد، گوشیم رو پیام یه

  ..بود مهرداد

 

..  خوبی ، سالم" بود نوشته کردم وبازپیام

 میام خودم بزن زنگ من به شدی آماده

  " دنبالت

 

 ؛لبمو خوندم آخر تا اول از پیامو چندبار

 جدیدا افتاد، دلم تو عجیبی استرس گزیدم،

 منظورش شده، نزدیک من به زیادی مهرداد

 لج قصدداره نکنه ؟ چیه کارا این از

 بهش میخواد شایدم یا ؟ دربیاره بهادرو

 ست شده تموم تو برای ریحانه که بفهمونه

 ای دیگه کس کنار اونو دیدن تحمل باید و

  "باشی داشته

 

 بهادر به کاری من اصال..  پرو ی پسره

 یه بدم اجازه نمیتونم عمرا خودم ندارم

..  باشه قلبم تو اون جانشین دیگه مرد

 بهادریه اونم داره مالک یه فقط قلب این

 بزاریم ناسازگاری سر باهم رهرچقد که

  .. خودشه جایگاه بازهم
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 با گفتن مامان و خاله" دادم پیام بهش

 اوناهم حتما بیام، رعنا و بهادر

 بدم انجام کاری یه نمیخوام ؛ درجریانن

  "بدن نشون بد واکنش که

 

 7 ساعت"  نوشت بعد ای ثانیه که س ندزدم

  " باش آماده اونجام

 

 از من کنم حالی وریج چه اینو..  وااا)

  ( خیلیه وبیابون کوه به نزنم اینا دست
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 و کردم ویو موهامو بودم، آماده تقریبا

 نشون بازتر ،صورتمو بستم سرم باالی

 انجام هم دخترونه و الیت آرایش یه میداد؛

 به کلی نگاه یه ، پوشیدم لباسمو ، دادم
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 و پالتو بود، شده خوب ظاهرم ؛ کردم خودم

 بهادر و رعنا تا شدم منتظر پوشیدم شالمو

 بود 7 وهوش حول ساعت..  دنبالم بیان

..  شده منصرف اومدن برای مهرداد انگار

..  خورد زنگ گوشیم که بودم فکر همین تو

  .. دادم جواب ؛ بود رعنا

 

  ؟ رعنا بله -

 

..  دریم دم   ، ریحان پایین بیا:  رعنا

  .. دیرشده خیلی بیا زود

 

  ؟ چیه من تقصیر اومدین دیر شما: رعنا

 

  باش زود..  بیا باشه:  رعنا

 

 تو بخودم دیگه نگاه یه کردم؛ قطع گوشیو

 عالی بنظرم چیز همه خوب انداختم، آینه

 از که همین..  زدم بیرون خونه از.. بود

 ماشین ،شدم خارج ساختمون اصلیه در

  .. شد متوقف بهادر ماشین جلوی مهرداد
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 جرات زد، یخ بدنم کل بهادر واکنش   ترس از

 خیلی مهرداد..برم جلوتر قدمی نداشتم

 به چه:  شدوگفت پیاده ماشین از عادی

 شو سوار بیا..  بانو اومدم موقع

 

 شوکه حالت یه با که خورد بهادر به چشمم

 تو دیدنش با.. شد پیاده ماشین از عصبی و

 بود تنش فیت که ای سورمه وشلوار کت اون

 براش هری قلبم میداد نشون ستبرشو سینه و

 دوروبرمون هیچکس میخواست دلم..  ریخت

 از سیلی با بودیم خودش منو فقط نبود،

  .. وعشق بوسه

 

 چیکار اینجا تو ؟ خبره چه اینجا: بهادر

  ؟ مهرداد میکنی

 

 دوباره دربها به نگاه نیم یه با مهرداد

 بیا.. عزیزم بیا:  گفت برگشتو سمتم به

  .. میشه دیر االن سوارشو

 

 چه اینجا میگم مهرداد؟ کری مگه: بهادر

 ؟ خبره
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: گفت صریح کردو نگاه بهادر به مهرداد

  ؟ هست مشکلی ؛ ریحانه دنبال اومدم

 

 به رو نمیکرداما نگاه اصال من به بهادر

 که شده بصاحا بی مگه:  گفت عصبی مهرداد

  ؟ دنبالش اومدی پاشدی شهر سر   اون از تو

 

 کتک زیر دستشو و کرد مکث یکم مهرداد

 برام کم کم داره:  زدوگفت کمر به مشکیش

 تعصب ریحانه رو انقدر چرا تو میشه سوال

  ؟ میدی نشون

 

 وتوصورت اومد جلو عصبی حالت یه با بهادر

 صورت و خشمگین چشمای اون با مهرداد

 کارت رد   برو بیا:زدوگفت زل ش هبرافروخت

 سرویس شدی تو که نمردم من هنوز مهرداد؛

  .. خانم مخصوص

 

 میگی چی تو اصال: زدوگفت پوزخندی مهرداد

 دختر این از چی ؟ چیه دردت بهادر؟

  ؟ میخوای
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 من روبه)؛ نیومده تو به فوضولیش: بهادر

  .. ماشین تو شو گم( گفت عصبی و اخم با

 

 بهادر ماشین سمت به بردارم قدم خواستم

 بهادر به نگاه گرفت؛ دستمو مچ مهرداد که

 با ، شدن خون کاسه یه چشماش که کردم

 از مهردادکرد، منو دست به نگاه تعجب

 میداد نشون واین ، میلرزید بدنش عصبانیت

 دندوناش الی از ازحدعصبیه، بیش بهادر که

 کاری یه قبول، بزرگتری ازم مهرداد: غرید

 من بزارم، بزرگی و احترام این رو پا نکن

 چون نکن، حیوون منو برو بیا ، نیستم آدم

  ..دارم هم رو درنده گرگ یه قدرت االن

 

  ؟ چیه دردت: مهردادخونسردگفت

 

 که بکشم بیرون دستمو خواستم

 خواهش:  گفتم آروم گرفت، مهردادمحکمتر

 .. کن ول دستمو میکنم
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 بهادر: گفت ازتوماشین که اومد رعنا صدای

 ریحانه اگه ، دیرمیشه االن دیگه بیا

 بیا.. بره بزار بره، مهرداد با میخواد

 .. شد دیرمون بریم ما

 

 کن ولش:  گفت عصبی رعنا به توجه بهادربی

 کارت؛ رد   برو بیا ؛ مهرداد

 

 !منه با ریحان: مهرداد

 

 چنان بهادر گردن رگ عباس، حضرت یا وای"

 ترسیدم آن یک که بود شده برافروخته

 لعنت منو خدا بکشه، منو خدا بشه؛ طوریش

 من ؟ زدی حرفو این چرا مهرداد ،آخه کنه

  " باشم تو با بخورم گوه

 

 و کرد نگاه من به واج و هاج اول بهادر

 با که بود آتیش یه مثل مهرداد؛ به بعد

 کرد؛ فوران آتیشش بنزین قطره یه ریختن

 ریز   چه: شدوغرید مهرداد ی یقه به دست

 میگی؛ چی باشه هواست مرتیکه مهرداد؟ زدی

 ،من بشه نزدیک ناموسم به بخواد که کسی

  " میزنم رگ"  میفهمی میزنم رگ سرش
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 باید تو: وگفت عقب دادبه هولش مهرداد

 ها؟ چیکارشی ؛ کارت رد بری

 اون: وگفت رعناگرفت طرف انگشتشوبه

 شده پیاده ماشین از هم رعنا حاال)زنته

  (میکرد نگاه ما به و بود

 

 بستمو یخ زد، مهرداد که حرفی با

 نگاه بهادر به مات و گیج فقط منجمدشدم،

  کردم؛

 

 دختر این سر از دست چرا: مهرداد

 ؟ درمیاری براش کیو ادای ؟ برنمیداری

 ، ننه یا داداش پسرشی؟ دوست نامزدشی؟

 میخواستیش انقدر اگه تو المصب د   ؟ باباشی

 خنگ خواهرش با تینمیرف داشتی دوسش و

  ؟ بزنی

 

 به خیره فقط و رفت عقب به قدم یه بهادر

 شاید بود، گیج ناباورو میکرد، نگاه من

 مهرداد پیش رازمونو من نداشت انتظار

 منو که نمیشد باورش شایدهم و کنم برمال

 امراز که باشیم صمیمی حد این تا مهرداد
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 به دیگه هم رعنا کنم، فاش پیشش دلمو

 شاید و بود، شرمنده ومد،انگارنی سمتمون

 بهادرو دم مهرداد اینکه از خوشحال هم

 کرد؛ قیچی رسما

 

 تنگترو من قلب که زد تیرآخرو مهرداد

  ترشد؛ مچاله

 

 بزرگ انقدر خودش منه؛ با ریحانه: مهرداد

 وصی وکیل به احتیاج که هست عاقل و شده

 زندگیت به بهتره توهم باشه؛ نداشته

 بهادر، هشدارمیدم بهت من ایندفه بچسبی؛

 تعصب زیادی منم ، یکیه منوتوجنسمون

"  کنه موس موس دورش کسی حساسم روش دارم؛

 " میزنم گردنشو

 [۲۲:۲۰ ۲۳.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 زل من به گنگ و گیج حالت همون با بهادر

 ناباوریش عالم تو میزدم حدس بود، زده

 نه..  ونمیشنوه مهرداد حرفای از هیچکدوم

 با فقط مهرداد، به ونه میزد من به رفیح

 غم، رنگ داشت، رنگ هزار که نگاهی

 کینه اونها بین از و بدبختی و ناراحتی

  .. ونفرت
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 مهرداد که بود، خیره من به غلیظی بااخم

  .. عزیزم بشین: بازکردوگفت ماشینو در

 

 ی گوشه از که اشکی داشتم، سنگینی بغض

 و لعنت دموگرفتم،خو انگشتم با چکید چشمم

  .. رفتم مهرداد ماشین طرف به و کردم نفرین

 

 نباشه وروزت حال این که کنه لعنت خدامنو)

 (بهادر
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 راه اشکام که مهردادنشستم ماشین سوار

 چشم از دور به حاال ؛ کردن پیدا خودشونو

 ، بریزم اشک میتونستم آزادانه بهادر

  .. نشست کنارم صندلیه سوارشدو مهرداد
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 ؛ نکن گریه: کردوگفت نچی

 

  ؟ گفتی دروغ بهش چرا: گفتم باگریه

 

 بهادر خیالت به ؛ نداشتم ای دیگه راه -

 ندیدی میشناسم من مارموزو اون کرده؛ ولت

 کنه؛ خالی دهنم تو مشتشو میخواست چطوری

  .. منی با تو گفتم چون ؟.. چی که

 

 کنارمون از که اومد ماشینش پرگاز صدای

 تو باالش سرعت بخاطر که وگردخاکی ردشد

  .. پیچید کوچه

 

 که کردم نگاه ماشینش به وگریه غم با

 به انگار میشد، ودورتر دورتر هرلحظه

 و داشت درد داشت؛ سوزش میزدن، چاقو قلبم

 .. بود بهادر ی چهره غم از ناشی دردش

  

 تو منو میگفتی بهش نباید: گفتم هق باهق

  ؟ زدی حرفارو این چرا..  باهمیم
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: گفت جدی خیلی و برگشت بطرفم مهردادکامال

 کوری انگار تو..  بره که میگفتم باید

 میگی که چیه منظورت رونمیبینی، رعنا

 ؟ شدی رابطه یه وارد تو که میگفتم نباید

 ، داره زن حاالهم و زده خنگاشو رفته خودش

 دوتا ؟ ها باشه تو با داره دلیلی چه

 یه باشه زنش رعنا طرف یه ؟ آره دوتا

  ..معشقوش ریحان طرفم

 

 صریح اخم با که کردم نگاه مهرداد به

 ؟ باشی بهادر ی معشوقه میخوای تو: گفت

  بریزی؟ پاش به تو ،آینده داری دوسش چون

 

:  وگفت گرفت باال انگشتشو وار تهدید

 و رضا دایی به میرم قرآن به ریحانه

 بنداز بکن بهادرو دندون ، میگم مامانت

 یه ممکنه که مجردی دختر یه تو...  دور

 بیاد گیرت بهتر شانس یه و خوب موقعیت

 .. نکن تلف بهادر بپای عمرتو

 

 زدم وبلند ترکید بغضم حرفاش حقیقت از

: گفتم گریه حالت همون با ،که زیرگریه
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 با االن که میدونم من.. مهرداد نمیتونم

 دروغ به نباید.. داره حالی چه حرفات

 .. باهمیم ما میگفتی

 

 داد سرم مهرداد بار اولین برای دادزد

 بدبخت، داره زن اون ؛ جهنم به: زدوگفت

 چیزی..  زنشه خواهرت بفهمی نمیخوای چرا

 تویی مرد ، چون نمیشه کم اون زندگیه از

 ازت که گفتم اینارو من ؛ میشی بیچاره که

 دخالت حق کجاست جایگاهش بفهمه ، بشه دور

 تورونداره کارای تو حد از بیش

 چون!! نیست صاحبت چون: بلندتردادزد)

  ( ریحان بفهم اینارو!!  نیست شوهرت

*  

 

 ، ریختم اشک و کردم گریه من تاالر خود   تا

 شده عاصی مهردادهم که کردم هق هق انقدر

 نا دل نصیحتهاش روند باهمون باز..  بود

 حرفاش به وقتی..  میکرد ذلیلتر منو روم  آ

 و نبود حقیقت جر چیزی فکرمیکردم منطقی

 میزدم دامن حقیقتها این به باید من

 باید داره زن بهادر اگه میگفت ؛مهرداد

 همیشه برای تورو که کنه هضم اینو بتونه

 رقیب یه کنار دیدنتو تحمل و داده ازدست
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 هنمیتون اونکه..  باشه داشته باالتر

 وجود با ، بگیره تورو و کنه ول رعنارو

 داشته ادامه رابطه این نمیشه هم رعنا

 تنت به چیو همه پیه تو باید پس باشه

 صوری ی رابطه این با بهادرو و بمالونی

 *** .. کنی دور خودت از

 

 پارک ماشینو مهرداد ، رسیدیم تاالر به

 حرکت تاالر ورودیه طرف به باهم و کرد

  .. کردیم

 

 وآشناها فامیل از چندتا با ومسیرت

 هرکدوم که داشتیم، احوالپرسی و برخورد

 مهرداد منو به دراومده حدقه از چشمای با

  .. میزدن زل

 

 جوری یه همه ؛ مهرداد میکشم خجالت من-

  .. میکنن نگامون

 

 تا کنن نگاه بزار: کردوگفت پوفی مهرداد

  ؛ داری کسی چیکار تو..  دربیاد جونشون
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 شایعه کلی ؛ درمیارن حرف سرم پشت فردا -

 رابطه باهم توحتما منو که میکنن چوچو

  .. داریم

 

:  کردوگفت نگاه صورتم به گنگ و ایستاد

 پشت بگیرن مچتو بهادر با اگه میکنی فکر

 به که اونجوری ؟..نمیکنن چوچو سرت

  .. میره آبروت شکل بدترین

 

 روی زیاده داری دیگه: گفتم کردمو اخم

 ای رابطه باهم بهادر منو.. مهرداد یکنیم

  .. نداریم

 

 که زدم مثال برات واقعیتو من: مهرداد

  !! این میشه رابطه این عاقبت

 

 واقعیتو خودم من: گفتم اخم همون با

 حرفارو این هردفه نمیخواد تو میدونم

  .. کنی مرور من برای

 

 رفتیم سالن اصلی قسمت به و افتادیم راه

 .. بود طمختل جشنش ،
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 از مهرداد فامیالی به احوالپرسی و سالم با

 میز به خورد چشمم که شدیم رد میزها بین

  .. خونوادگیمون

 

 وعمه خاله و بهادر و رعنا و مامان

  .. بودن نشسته میز یه رو هم کنار سودابه
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 چشمای تو رسیدیم، بودن نشسته که میزی به

 شادی برق ام خاله و مامان و سودابه عمه

 مهرداد منو دیدن با میدونستم عبورکرد،

 جاخوش دلشون تو ذوق تا هزار هم کنار

  .. کرده
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 کنارشون باهمه احوالپرسی و سالم از بعد

 سرهم پشت که بهادربود، پیش دلم نشستیم،

 دودشو خاص حرص یه با و میزد سیگارآتیش

  ..میکرد فوت باال به

 

 زدن حرف مشغول سودابه عمه و وخاله مامان

 گوش تو ازگاهی هر که هم رعنا ، بودن

 گردوندم چشم میزد، حرف گونه پچ پچ بهادر

 با موسی حاج و عمورضا اطراف، میزای بین

 سرمون پشت چندمیز دیگه فامیالی از چندتا

  .. بودن نشسته

 

 سمت به ناخودآگاه دوباره نگاهم

 نگاهش سنگینیه بخاطر شاید بهادرچرخید،

 نگاهی میکرد؛ نگام تیز داشت که بود،

 و غلیظ اخم همون با کشیدن ونشون خط شبیه

  .. خشمگینش چشمای

 

:  گفت آروم بود، نشسته کنارم مهرداد

 دختر عروسیه ناسالمتی برقصیم، بریم

 ..دائیمه
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 بی رنگ نگاهش کردم، نگاه بهادر به باز

  .. داشت اوتیتف

 

 پاشین مادر آره: گفت بودکه سودابه عمه

 بشه چی که ما دل   ور   نشستین برقصین، برین

 شما فقط میرقصن میرن دارن همه نگاه! ؟

 زنتو دست توهم عمه، بهادر..  نشستین

 فقط اومدی وقتی از برقصین وسط برین بگیر

  .. میکشی سیگار بند یه داری

 

 ریش منو دل که ای گرفته صدایی با بهادر

 میکنه درد سرم ندارم حال عمه:  میکردگفت

..  

 

  ..کرد غلیظتر بهادرو مهرداداخم پوزخند

 

 عمه ، بهادر: گفت بودکه رعنا اینبار

  . عزیزم برقصیم هم ما بریم ، میگه راست

 

 اخمش اینبار ولی کرد نگاه من به بهادر

 رو درار حرص لبخند ویه بود کناررفته

 بهرحال.. عزیزم بریم: گفتو کاشت لباش
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 قرار ؛ بگذرونی خوش که عروسی آوردمت

..  بشینی اینجا تو من حال بخاطر نیست

  . حسودات چشم تو بشی خار یکم حداقل بریم

 

 سرمن رو یخ آب سطل انگار ولی خندیدن همه

 عمدی انداخت که ای تیکه کردن، خالی

 آشفته منو دل   میخواست که بود مشخص وکامال

  .. کنه

 

 ماهم بیا: گفت آروم گوشم کنار مهرداد

  .. نزن غمبرک اینجوری برقصیم بریم

 

 بهادر که همونطور که کردم راضی خودمو

 .. نکنم اینکارو من چرا میده زجر منو داره

 

..  رفتیم ها رقصنده جمع به مهرداد با 

 به فامیلشون زنهای و دخترها تک تک نگاه

 فرضیه تنداش ،حتما بود شده زوم ما سمت

 پسرای بهترین خواهرم منو که میکردن سازی

  .. انداختیم تور فامیلو
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 لحاظ همه از مهرداد هم بهادر هم

 آل ایده کیس یه انتخاب برای معیارشون

 عشق یه گرو من دل که حیف ولی بود عالی

  .. بود ممنوعه

 

 هواسم چهاردنگ اما میرقصیدم مهرداد با

 چنان ارعن.. بود بهادر و رعنا پیش

 انگار میرقصید بهادر بغل تو چسبیده

 سفت اینجوری که داشت فرار قصد بهادر

 .. نره در تا گرفته اونو

 

 اونورو اینور همش..  برقص درست: مهرداد

  .. نکن نگاه

 

 کمرنگی اخم که..  کردم نگاه مهرداد به

 نزار کن کنترل نگاهتو افسار: وگفت داشت

  بچرخه ؛ بچرخه نباید که جایی

 

 ..میگیری نظر زیر منو رفتارای همه تو -

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

597 
 

 ترکستان به تومیری که راهی این: مهرداد

 راهو این نمیزارم من ولی..  ریحان میرسه

 ..میکنم محدودت نظر همه از شده.. بری

 

 ..زدم پوزخندی

 محدود منو بخوای که نداری نسبتی بامن تو -

  .. کنی

 

 مآرو فکمو مهرداد بچرخونم سرمو تاخواستم

 بهت..  برنگرد: پیچیدوگفت خودش بطرف

   ..کن کنترل نگاهتو گفتم

 

 چیکار نمیگی من به تو:گفتم عصبی حالت با

  .. خودمه دست نگاهم اختیار.. نه یا کنم

 

 باعث سرکشم ،قلب برگشتم قاطعانه اینبار

 ،به بشم ذلیل خارو اینجوری که میشد

 عاشقانه حس یه با که کردم نگاه بهادر

 و میزد حرف رعنا گوش تو وار زمزمه

 رعنا مشتاق چشمان نثار عمیق لبخندهای

  .. میکرد
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 داشتم سنگینی حس میکردم، نگاش واج و هاج

  . ایستادم حرکت از و بود شده َلش تنم ،

 

 صاف برمیگردی یا: گفت گوشم تو مهرداد

   .میکنم بپا شر همینجا بقران یا میرقصی

 

  .. مهرداد: گفتم غم با

 

  . میگم بهت برگرد..  زهرمار ردادومه-

 

 ماتم نگاه وقتی کرد نگاه من به بهادر

 چشمک رحمی بی تمام ،با دید مو زده

 مهر رعنا لبای رو ای بوسه و زد شیطونی

  .. کرد

 

 بهادر هیچوقت بود، لحظه همین تو من مردن  "

 تصور ها لحظه این تو رعنا کنار در و

 ".. صحنه ینا دیدن با حاال اما بودم، نکرده

 

 بغالمو زیر مهرداد ، شد خالی زیرزانوهام 

 هی: غرید دندوناش بین از و گرفت محکم
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 نکن اونطرف نگاه بگیر هرزتو چشای میگم

 میخواد ، بده د ق ت میخواد ؛ نمیفهمی مگه

..  احمق نمیفهمی چرا تو ، دربیاره لجتو

 ؟ شی آدم تا بزنمت

 

 

&&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۰۰ ۲۴.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 95_پارت#

 

 محکم منو مهرداد سستی و رخوت حالت با

 چشمام تو زد زل و داشت نگهم بود؛ گرفته

 بخدا یا میرقصی یا:  گفت خشم با و

 شورشو داری دیگه..  ریحانه میزنمت

  .. درمیاری

 

 از خودمو تعادل بود نزدیک اما دادم هولش

  ، بدم دست

  .. مهرداد نک ولم: گفتم بغض با
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 بغل تو شدم پرت خوردکه پشتم به محکم کسی

 جلف جلف   ی پسره یه دیدم برگشتم.. مهرداد

 میخورد دومتر به قدش..  مست ظاهرا و بود

 ..بود اندام الغر ولی

 

 هواستو: گفت میشناختش انگار که مهرداد

  ..نشی کور که بخور کمتر ، مجتبی بده

 

 لحن دوباکر من به اشاره هیزش چشمای با

 تو انداختمش بده: گفت مستی از کشدار

  .. ببری فیضی یه بغلت

 

  .. لندهور کنار برو  سرت؛ تو خاک: مهرداد

 

 هرلحظه که بغضی با وار شوکه هنوز من

 ، بودم خیره بهادر به داشت ترکیدن امکان

 لبخند یه با چون گرفت ش نقشه که معلومه

 ارورعن و کرد نگاه من به وسیع و وپهن پت

 رعنا سر که طوری گرفت آغوشش تو محکمتر

  .. افتاد سینش رو
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 به رو لرزون ی چونه با گرفتم آتیش

  کن ولم برقصم نمیخوام: گفتم مهرداد

 

 بیشعور: گفت سابق حالت همون مهردادبا

 توام چرا کنه، ناراحت رو تو نمیخواد مگه

  ؟ نمیکنی کارو همون

 

  ..نمیتونم برم بزار توروخدا -

 

 دستم تو شو پنجه و گرفت محکم دستمو مچ

 تو..  میرقصی:  گفت فشار وبایه کرد فرو

 بزار..  باش عاقل..  میکنی اینکارو

 . بشه دور ازت بهادر

 

 فشار یه و آوردم بیرون تودستش از دستمو

 با و ، بگیره فاصله ازم تا دادم سینش رو

 ولم مادرت جون میشه خفه دارم: گفتم بغض

  . کن

 

 دستشو ی حلقه و داد نشون واکنشی اراینب

 قفس از تازه که پرنده یه مثل ، کرد باز



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

602 
 

 پالتو و رفتم میزمون سمت به شده آزاد

  . برداشتم وشالمو

 

  ؟ بری میخوای کجا:  گفت تعجب با مامان

 

 تیز بیرون سمت به بدم، جوابی اینکه بدون

  .. دویدم

 

 و ترکید بغضم میگذشتم که میزها بین از

 تاریک نیمه تقریبا فضای اون تو ریز ریز

  .. ریختم اشک

 

 فامیل  ازپسرای تا چند تاالر بیرون

 بودن زدن حرف و کشیدن سیگار بهادرمشغول

 قسمت  وبه ندادم نگاهشون به اهمیتی ،

 تو کسی ولی بود تاریک رفتم؛ تاالر پشتیه

 خیال با میتونستم پس نبود قسمت اون

 و بشکنه احتیر به بغضم بدم اجازه آسوده

 در به که پله یه روی..  کنم تخلیه خودمو

 .. نشستم میشد ختم تاالر پشتیه
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 گریه اینبار نه گریه..  گریه..  گریه

 شب این تو..  شیون نوع یه..  نبود

 یه مثل و بودم عزادار رسما من پرهیاهو

 چشمام ی کاسه..  میزدم زار داغدار آدم

.  بود هگرفت شدیدی سوزش زیاد ی گریه از

 بودن زنده حس صداش با که بودم مرگ به رو

 .. پیچید تنم تو

 

 و پرحرص لحنی با و اومد جلو قدم به قدم

 داشته تفاوتی بی ظاهر میکرد سعی که عصبی

 اومده خوشت کردی مزه انگار:  گفت باشه

 هار داری هست، هواست( زد نیشخندی) ؟ آره

  ..  دختر میشی

 

 بهش خیره غضب با ولی نگرفتم منظورشو

 مهرداد:  زدوگفت پوزخندی که کردم نگاه

 تو ش تجربه اتفاقا ؛ خوبیه کیس خوبه.. 

 از بهتر فکرکنم باالتره من از زمینه این

  .. کنه راضیت بتونه منم

 

 چه االن با پیشش یکم ی جمله فهمیدم تازه

 که بلندشدم جام از خشم با.. داره منظوری

 نفر ده یه باشه هرچی: داد ادامه دوباره
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 درمیاد جور ق لقی همه با کرده؛ مزه بیشتر

.. 

 

  ..بفهم دهنتو حرف-

 

 به سیگارشو درحالیکه و اومد جلوتر

..  اینه غیر مگه:  گفت میکرد باالفوت

 سر و بشه جور مهرداد با دختر یه محاله

 .. نیاره در تختش از

 

&&&&&&&& 
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  ببند دهنتو-
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 تنم به کلی نگاه یه پایین تا باال از

 تا که بود ای اّره مثل نگاهش ، انداخت

  ..میکرد تراش استخونتو مغز

 

 جوری ؟چه میبوستت جوری چه: گفت حرص با

 تنتو من که همونجوری ؟ هوم ؟ میکنه بغلت

  ؟ میده اونم میدادم نوازش

 

: بستموگفتم چشمامو و کردم مشت دستامو

 بهادر شو خفه

 

 قّدیسه برخورد بهت چیه: وگفت زد پوزخندی

 ؟ اینه غیر مگه..  َدَهر ی عالمه..  خانم

 

 ؛ نیست نامرد تو مثل مهرداد-

 

 عقل چُس توعه: زدوگفت ای دیگه پوزخند

  ؟.بدونم منم بگو میبینی چی تو و نامردی

 

 دلش مراد به که نکشیده نقشه من واسه اون -

  .. برسه
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 حالتی همون تو و سیگارزد به عمیقی ُپکی

 نیست:  میکردگفت خارج دهنش از دودشو که

 دختر عقده ، نداره سواد ، کوهیه پشت

 رو تو ست، ندیده ،دختر دلش به مونده

 بغلش تو افتادی آسمون از کرده فکر دیده

 وشمایلش ریخت به فقط دارم نگهش گفته

 عالم ،تو توذهنم هم ازگاهی هر کنم نگاه

  .. میبرم باهاش فیضی یه خودم

 

 مهرداد.. بهادر کن بس: گفتم خشم با

 مثل دوسته یه برام اون نیست آدمی همچین

 .. مینا

 

 دوستای اون از حتما"  زدوگفت نیشخندی

  .. لحاف زیر میپرن بعدش که اجتماعی

 

 گرگرفتگی این اما میگرفتم گر حرفاش از

 ضعیف راونقد مقابلش بود،در عصبانیت از

 جوابی هیچ داشتم تکلم ضعف که بودم

 گفتم بغض و عصبانیت با فقط بدم، نتونستم

 دارم نداری، حدی هیچ که کنه لعنتت خدا:

  ..دستت از میشم دیوونه
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 و انداخت سیگارو ته زدو سیگارشو آخر ُپک

 چرا:  کردوگفت لهش کفشش ی پاشنه با

 یکی ؟کدوم.. میندازی من گردن دیوونگیتو

 لوس دختر یه اینکه جز ؟ دروغه رفامح از

 امتیاز چه دیگه بینی دماغ نوک و ننر و

 کشوندی سمتت به مهردادو که داری شخصیتی

 و ریختت و هیکل که نبود هواسم آها  ؟..

 اون که همینه( زد بشکنی..) گرفتم فاکتور

  .. میکنه موس موس دنبالت داره بز کره

 

 فکر هک بهادر پستی چقدر شد سراریز اشکم

 خو تو تن با که جسمی میتونم من میکنی

  .. بسپارم ای دیگه کس دست به رو گرفته

 

 از ، ایستاد قدمیم یک تو و اومد جلوتر

 تنها فقط نداشت حسی هیچ کردم، لرز نگاهش

  .. میزد موج توشون خشم و نفرت حس

 

 دارم که االن:  گفت رحمی بی و سنگدلی با

 احمق چقدر ممیبین میکنم فکر گذشتمون به

 و لوس دختر یه پای به احساساتمو که بودم

 زود تونستم ولی میکردم، خرج عنق بد
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 بیرون خودمو تو باتالق واز بیام بخودم

 با میزدکه توقلبم خنجر انگار) ؛ بکشم

 ریزش بیشتری سرعت با اشکام بعدیش جمالت

  (کردن

 از زندگیمونو دادم فرصت رعنا خودمو به

 زن ی همه مثل باشیم وباهم بسازیم نو

  .. دنیا وشوهرای

 

: زدم لب اشکم از خیس و زده غم نگاه با

  ؛ میگی دروغ تو

 

 زد؛ پوزخندی

 داری که خودت ، بگم دروغ باید چرا-

  واقعیه ی رابطه یه اون منو بین میبینی

 

 تو ؛ میگی دروغ داری تو: گفتم بغض با

  زجربدی منو میخوای

 

  عصبی؛ و هیسترک ی خنده یه خندید

 چرا من کوچولو؛ ریحان احمقی چقدر تو -

 انجام تو زجر خاطر به رفتارارو این باید
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 مگه( زد ام شقیقه به انگشتشو) آخه بدم

 .خوردم خر مغز

 

 میگی تودروغ: گفتم زدمو پس حرص با دستشو

 به من میخوای ؛ کنی اذیت منو میخوای.. 

 خودت که نمیدونی ولی ؛ بیفتم وپات دست

 تو من مثل رعنارو نمیتونی ، نیم عاشق

 رو محکم راستم دست کف با) بدی راه قلبت

 دیگه ی ضربه یه جمله بار باهر زدم قلبش

(  میبارید شر شر بارون مثل واشکام میزدم

 من جای چون..  منه تصرف تحت اینجا چون

 تو ای دیگه کس هر از قبل من ؛ اینجاست

 منو نمیتونی تو ؛ کردم جاخوش قلبت

 بدبخت داری ؛ میسوزی داری ، کنی وشفرام

 انتقامت آتیش تو هم رعنارو داری ؛ میشی

 با میگرفتم، آتیش داشتم)  ؛ میسوزونی

 تو..  تو:  گفتم لباش و چشماش به نگاهی

 نداری دوست منو میکنی تظاهر داری تو.. 

  ( منی عاشق فقط تو ولی

 

 حرکت یه تو و بلندشدم پام ی پنجه رو

 نزدیکش بخودم و گذاشتم سرش پشت دستمو

 از داشتم حتم ، بود گیج بهادر..  کردم

 منقلب بهش بزرگی شوک حرکتم این

 با اونم میخواستم چیز یه شده،اماتنها
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 بهادر دل تو هنوز که بفهمم بوسیدن این

 هرچیزی از بیشتر ولی میزنم؛ اولو حرف من

 که آرامشی بگیرم، آروم خودم میخواستم

 اونو امشب اگه و شده دریغ ازم مدتها

 میمیرم شک بدون نبوسم

 

 ولبمو نکردم توجهی ش زده شوک نگاههای به

 بوسیدمش، ولع با و محکم ، گذاشتم لبش رو

 هیچ بهادر اما گرفتم، چنگم تو موهاشو

 من ، میکردم تالش بیشتر باید نکرد، حرکتی

  .. میخواستمش وجود باتمام امشب

 

 وحشی وهام بوسه و کردم بیشتر لبمو حرکت

 و داد کف از اختیار انگار بهادر که تر؛

 پشت و کرد بلند جا از حرکت یه با منو

 حلقه کمرش دور زد؛پاهامو دیوار به کمرمو

 هیجان و عطش با که بود بهادر اینبار زدم

 لحظه این برای میرفت ضعف دلم..  میبوسید

  .. ش

 

 رد لبم روی از لبخند ها بوسه اون اوج تو

 بهادر که زدن بنامم دنیارو انگار نمیشد

 و گرفته چنگش تو منو احساس عمیقترین با

 کامش به جونمو ی شیره وجودش تمام با
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 ، امشب همین بودم خواستارش من..  میبلعه

  .. گناه چند هر و ممنوعه این خواستار  

 

 به پیشونیشو و داد فاصله کمی سرشو

 چشماش ؛تو میزد نفس نفس چسبوند پیشونیم

، 

 

 [۲۳:۰۱ ۲۴.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 گرفته جون تازه احساس یه و بود عشق حاال

 صدای با اما بگه چیزی که کرد باز لب ،

 هم از ولباشو ماسید دهنش تو حرفش مهرداد

  .. بست

 

  ریحانه: مهرداد

 ؟ کجایی..  عزیزم ریحانه ..

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 ای لحظه چشماشو مهرداد صدای شنیدن با

 کسری بازکرد؛تو کوتاهی مکث بعداز و بست

 ،وتو پریدن خوب حسهای اون تمام ثانیه از

 نشسته نفرت و ناامیدی و ترس حس چشماش

  .. بود

 

 تو از..  کردم سقوط ومن بازکرد حصارشو

 خودم تام   صاحب اونو کسیکه تنها آغوش

 رو محکم باسن با و کردم سقوط میدونستم

 لنگم کمرو تو بدی درد..  افتادم زمین

 طلسم درد ی اندازه به دردش اما پیچید

  .. نبود قلبم ی شده

 

 درد پوزخند با که کردم نگاش غمگین و گیج

 ای دیگه کس اگه نیستم عاشقت من:گفت آوری

 بدتری ی شیوه با بود تو جای االن هم

..  ارنز عاشقی فال به اینو پس میبوسیدمش

 کنارش در دارم وتصمیم دارم دوست زنمو من

 اینو تو بهتره کنم تر گسترده خونوادمو

  .. بفهمی
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 حلقه گلوم تو چنگاالشو رحم بی بغض بازهم

 سرشو دگرگون و خراب حالی با بهادر.. کرد

  .. رفت دادو تکون وار افسوس

 

 که میکردم شونگاه رفته قدمای تمام

 این تماشای به و ایستاده دیدم مهردادو

 ازش..  میکنه نگاه ناخوشایند کابوس

 لحظاتمونو میدونستم چون میکشیدم خجالت

 خلوت اون زدن بهم بخاطر و دیده باهم

  .. زده منوصدا اونجوری

 

 منی به عصبی حالت یه با و بود ایستاده

.. میکرد نگاه شدم گریه غرق دوباره که

 میشد بیشتر بیشترو هرلحظه لنگم کمرو درد

..  

 

..  میشد نزدیکم داشت که اومد قدماش صدای

 از که گرفت بغلمو وزیر اومد بطرفم عصبی

  .. مهرداد.. آی.. آی: وگفتم رفت نفسم درد

 

 و کوفت..  درد: گفت وعصبی حرص با مهرداد

 تو انقدر..  خر ی دیوونه بمیری..  آی
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 اومدی که میبافتم شعر همش زدم حرف گوشت

 ؟..بهادر با کردی خلوت

 

 .. میکنه درد خیلی کمرم: گفتم گریه با

 

 عر عر احمق...  بمیری..  َدَرک به: زد داد

 آرومت هاش بوسه با بیاد که گریه زیر زدی

 انگار بغلش تو چسبیده جوری یه! ؟.. کنه

 ! محرمشه ساله 50

 

  انداخت منو اون:  گفتم گریه با

 

 پاشو ریحان: باالبردوگفت عصبی مشتشو

 دندونت تا 32 هر دهنت تو میزنم وگرنه

 دستت از انقدر..  بشن خاکشیر خوردو

 بگیرمت ولگد زیرمشت میخواد دلم که شاکیم

..  

 

 هر چرا ؛ میخوای جونم از چی تو: زدم جیغ

 که توعه بخاطر ؛ میای دنبالم میرم جا

 بهش چرا شده متنفر من از اینجوری بهادر

  ...درو
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 دستمو. . بست نقش صورتم رو  دستش ی جرقه

 کردم نگاش تعجب با و گذاشتم صورتم رو

 کردو رومشت  بود زده صورتم تو که دستی

 منقبض فکشو که سابید هم رو دندوناشو

  .. میکرد

 

 انگشتشو غریدو عصبی دندوناش بین از

 من: دادوگفت تکون صورتم تو تهدیدوار

 عروسک بشی نمیزارم اما درست، هیچکارتم

 بعد به امشب از..  بهادر بازیه لی لی

 جوره همه ؛ هست کارات خودتو به هواسم

 کج پاتو اگه قسم خدا به..  ریحان میپامت

 ادب و بهادر خوب، فصل یه اول بزاری

 کف چیو همه حسینی راست   میرم بعد میکنم

 بهت ؛ میزارم مامانت و رضا دایی دست

 دختر..  نزار بهادر بپای تو آینده گفتم

 نکن بدبخت خودتو خطاها این با باش عاقلی

..  

 

 بودم خورده مهرداد ی ضربه از که بغضی با

..  مهرداد میشم دیوونه دارم من: گفتم

..  میکشونه بدبختی به منو داره عشق این

 برم میتونم نه نیست معلوم باخودم تکلیفم
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 عین هست بهادر وقتی..  باشم میتونم نه

 لعنت خودمو و میفتم خودم جون به خوره

 ولی باشه رابطه این نباید که میفرستم

 از بیشتر انگار میکنم دورش خودم از وقتی

 معتادی آدم مثل شدم..  میشم خواهانش قبل

 صرف موادش از نمیتونه اما ترکه تو که

 میده قول بخودش که بار هر با و کنه نظر

 بهش که مدت یه بعد ولی نره طرفش دیگه

  .. میبره باالتر مصرفشو دوز میرسه

 

 تو:  زدم لب و کردم نگاش بدبخت ناچارو

 این از جوری چه ؟ کنم چیکار باید من بگو

 میکنه تر غرق منو داره روز هر که عشقی

 احمقم خودم من باتوعه حق ؟.. بشم خالص

 هیچ که نفهمیه زبون دل از من احمقیه اما

 تو میکنه گیرم پا داره نیست حالیش رقمه

 دن  ز پس هربار با... شده باطل ی رابطه یه

 . میکنه ترغیب بخودش بیشتر منو بهادر

 

 چمبره پام جلوی که حالتی توهمون مهرداد

 تاسف با نگاهی.. میکرد نگام بود،فقط زده

 دلسوزی و

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

617 
 

 موهاش تو دادودستی بیرون حرصی پراز نفس

 زمین رو داخل بریم پاشو:  کشیدوگفت

  میشی ،مریض سرده نشستی

 

 . مهرداد بدبختم خیلی من: گفتم خورده شکست

 

 کشید؛ آغوشش تو منو دلسوزی حس   یه با

 اهمیتی برام بودنش نامحرم و محرم دیگه

 توسط اونم شدم زده پس امشب من ؛ نداشت

 بودم آرامش ماوای یه دنبال..  بهادر

 منو درد از ای گوشه کارش این با ومهرداد

    ..میکرد تسکین

 

 بدبخت تو: کردوگفت نوازش کمرمو پشت

 شکست یه بعد که نداری عقل قطف تو نیستی

  .. بسازی نو از خودتو

 

 ببر منو:  گفتم بهش آرومترشدم که کمی

 باشم اینجا نمیخوام..  خونه

 

  ؟ بگی میخوای چی اینا مامانت به -
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  ..نبود خوب حالش بگو تو-

 

 اما بلندبشم کنه کمکم تا گرفت بغلمو زیر

 گفتم آخ و گزیدم لبمو درد از بار هزار

 میکنه درد کجات:  گفت عصبی مهرداد هک.. 

  ؟

 

  . زدم کمرم به دستمو

  .. زیاده خیلی دردش لگنم، کمرمو -

 

 با منظورش که بود معلوم میزد غر زیرلب

 ببرن ریختتو شوره مرده.. ) بهادره

..  بهتره تو از هم حیوون.. وحشی بیشعور

 یابوی..  عالقه و عشق بااین سرت تو خاک

 ( خاصیت بی
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 از دستمال یه کردو نگاه اخم با توصورتم

 بیا: گفت گرفتو جلوم آورد، در جیبش تو

 ... رژت کن، تمیز لبتو دور

 دستمالو و انداختم پایین سرمو شرمگین

 بهادر با که هیجانی اون تمام گرفتم، ازش

 به جاشو حاال و.. هوا رفت شدو دود داشتم

 یه به تبدیل.. بود داده ناامیدی و سیا

 ای انگیزه هیچ که شدم پوچ و تهی جسم

 رسیدم نتیجه این به..  نداره زندگی برای

 مدفون دلم تو همیشه برای بهادرو باید که

 ومن برنمیگرده من به دیگه اون..  کنم

 بهادر بدون زندگیمو بعد به این از باید

 که داره تصمیم واقعا شاید..  کنم سپری

 یه بده تشکیل خونواده یه رعنا کنار در

 شروع تازه این و..  بزرگتر ی خونواده

 اون، بدون که بود من بدبختیای سرفصل

 باید..  تغییرکرد کل به من درونیه شخصیت

 مقابل در پرقدرت و جسورانه میکردم سعی

 میزنه فریاد بهادرو اسم لحظه هر که قلبی

  .. کنم مقاومت

 ؛ شد صبح دیگه شبهای ههم مثل هم اونشب

  ..بود بهادر منو بین که چیزی هر گذشت

 که ای عروسی و شب اون از هم دیگه چندروز

 این تو..  گذشت نفهمیدم ازش هیچی من

 هللا وبسم جن بودیم شده بهادر منو چندروز
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 بهادر جا هر و نبود اون بودم من جا هر

 ، مهرداد با م رابطه اما و نبودم من بود

 به بیشتر مهرداد میکردم سردی من هرچقدر

 دوست یه مثل مهردادو میشد؛ نزدیک من

 مهرداد اما کمتر نه و بیشتر نه میدیدم

 بعضی میشدو دقیق رفتارام و کارها همه تو

 تحت منو بیشتر دوست یک س َمت از هم وقتها

  **** میگرفت نظرش

 جز روزها این کردم سر مشکیمو ی مقنعه

  .. نمیکردم تنم یا دیگه لباس مشکی تیپ

 تو از مامان که اومدم بیرون اتاقم از

  کرد؛ صدام آشپزخونه

 بخور صبحونتو بیا مادر ریحانه: مامان

  برو بعد

 

 من به گیردادی صبحی اول باز مامان وای -

 نمیخورم..

 

 جسمو چندروزه..  نمیخورم چی یعنی: مامان

 چقدر غذانخوردنات از ببین شده آب جونت

 زور به باید صبح روز هر من. . رفتی شور

 بخوری صبحونه دولقمه بیای کنم وادارت

  ؟..
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 دانشگاهم: گفتم کردمو سقف به عاصی نگاه

  .. برم باید مامان شده دیر

 

 درد کم نمیشه دیرت خوردن دولقمه با -

  .. من دل تو بنداز

 

 نه چندوقت این تو میگفت راست مامان

 خواب هن داشتم حسابی درست خوراک خوردو

 طوری بودم شده الغرتر ازحدمعمول..  راحت

 این متوجه منومیدید، نگاه یک با هرکس که

  .. میشد الغرشدنم

 

 پیچیدو برام پنیری نون ی لقمه مامان

 بشم قربونت بخور بیا مادر بیا: گفت

 .. گرفته غار لپات که شدی ضعیف انقدر..

 

 ، نمیشه میلیم اصال نمیخورم خدا به مامان-

  .. نمیره پایین لومازگ
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 بیاری ضعف تا بهتره بخور زور به: مامان

 .. کنی غش

 

 غره چشم با دراومدمامان صدا به خونه زنگ

 بلدی فقط کن باز درو اون برو:  گفت

  .. کنی خورد منو اعصاب

 

 که کسی ی چهره که کردم باز رو خونه در

 جلوم افتادم روز این به دیدنش تب از

  .. ظاهرشد

 

 تو محکم بومب بومب بومب قلبم دنشدی با

 دلتنگی از دریایی چشماش..  میکوبید سینم

 از خوشحالی از برقی کردم حس که داشتن

 موضع همون بازهم اما..کرد عبور عمقشون

  .. گرفت پیش در رو تفاوتی بی

 

 بیداره؟ خاله..  سالم: بهادر

 

 کردم، پایین باال سرمو بودن منگ حالت با

 اما بگیرم ازش اهمونگ میخواست دلم
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 یک حتی که ست هفته یه از بیشتر نتونستم،

  .. ندیدمش هم ثانیه

 

 ؟ دانشگاه میرفتی داشتی: بهادر

 

 در دم چرا.. مادر تویی بهادر: مامان

  .. داخل بیا ایستادی

 

 خریدو لیست اومدم..  خاله ممنون: بهادر

 . بگیرم ازت

 

  .. اول بخور چیزی چایی یه داخل بیا: مامان

 

 هم صبحونه ندارم که تعارف خاله: بهادر

 ..ممنون خوردم

 

 چندروزه: گفت میرفت که حالی در مامان

 اونموقعها یعنی ؛ نمیای پایین قبال مثل

  ؟ خالت پیش میومدی رعنا بخاطر فقط
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 چندروزه:  گفت من به نگاهی با بهادر

 اگه..  کارام و شرکت دور خاله، گرفتارم

 .پایین میایم شام برگشتم زود شب

 

 بهادر دست به خریدو ولیست برگشت مامان

 حتما..  عزیزم چشم رو قدمتون:  دادوگفت

  .. بیاین

 

 کار خودم رو همه این گرفت خودم از تعجبم"

 مسخ عین کوچیک دیدار یه با آخرش میکنم

  "نمیخورم تکون سرجام شدم میخ ها شده

 

 برسونمت دانشگاه میری اگه: گفت من به رو

..  

 

 همون ، بزارم چی پای به حرفشو نمیدونم

 ازش اثری هیچ االن که داشتنی دوست احساس

 خواهرم شوهر یا بودن پسرخاله یا ، نیست

!!! 

 

 نمیدم؛خودم زحمت مرسی نه: گفتم خشک سردو

  . میرم
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 اینجوری چرا..  وااا: گفت تعجب با مامان

  ؟ میزنی حرف بهادر با

 

&&&&&&&& 
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 ؟.. مامان زدم حرف جوری چه -

 

 دارم من:  گفت لبخندمحو یه با بهادر

  ..میرسونمت سرراه بیا شرکت میرم

 

 خودم که گفتم: گفتم دوباره حالت همون با

 ؛ بیفتین زحمت شماتو نیست نیازی..  میرم

 

 مرگته چه تو ریحانه: گفت حرص با مامان

 وپاچه میپری همه به سگ مثل جدیدا چرا؟
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 کسی با نه ؛ میخوری غذا ؟نه.. میگیری

 خونه میای دانشگاه میری فقط ؛ میزنی حرف

 دیگه که بهادر..  اتاقت تو ،میچپی

 باهاش اینجوری که نیست رعنا یا مامانت

 ، بهادر بگو بهش چیزی یه تو ؟ میزنی حرف

 نخورده غذا بس از ببین میده، دقم داره

 از استخوناش مونده کم شده الغر چقدر

  .. بیرون بپرن زیرپوست

 

 لحن کردوبا نگام گنگ اخم یه با بهادر

 با بخوام من که ست بچه مگه: گفت سردی

 با..  بخوره غذا کنم زورش کتک یا حرف

 شوهر قصد پیش چندوقت ناسالمتی: پوزخندگفت

 بودنش ُکل عقل ادای که خانم ؛ داشت کردن

  .. نمیاد کارش به شما منو تنصیح میشه

 

 هم مامان حاال میرقصید نزده خودش اینکه "

  " میده دستش توپ ی بهونه اومده

 

 باید شده دیرم من: گفتم هردوشون به رو

 خداحافظ..  برم
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 پامیشم هرروز..  میبینی: باغرگفت مامان

 دریغ ولی بخوره که میزارم صبحونه براش

 این رفت؛ ردهنخو ناشتا ،االنم لقمه یه از

 .. میدونه خدا رفته کی سر لجبازیاش دختر

 

 خداحافظی صدای که اومدم پایین ها پله از

 پله سرم پشت بعد اومدو بهادرازمامانم

  .. اومد پایین یکی یکی هارو

 

 میرسونمت خودم بیا: گفت سرم ازپشت

 

: گفت دوباره که نگفتم چیزی و برنگشتم

 حرفای اسهو فقط یا..  کن عوض گوشتو سمعک

  کرمیشی؟ من

 

 کر   اونیکه اتفاقا نه: وگفتم برگشتم

 نیازی ، میرم خودم گفتم بهت چون تویی،

  .. ندارم تو لطف به

 

 مرموزش نگاه اون و عطرش بوی شد، نزدیکم

 باالتا از مغرورانه..  بود دلم گرمابخش  

 و پوست یه شدی: کردوگفت نگام پایین
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 ، نیمیز مهردادجونتو حرص..  استخون

 نمیسازه بهت شایدم یا( داد باال ابرویی)

 به بوش طرف میگن قدیمیا چیزی یه ؟ هوم ؛

  ... خورده تنت

 

 .. شو خفه لطفا.. بفهم دهنتو حرف -

 

  زد، پوزخندی

 اگه..  دخترخاله میزنی حرف قلم لفظ-

 الپورت حتمامیری ؟ میکنی چیکارم نفهمم

  ؟ بجوه خ َرمو بیاد تا مهرداد به میدی

 

 :گفت دوباره که ، ندادم جوابی

 .. کاردارم زیاد نگیر وقتمو.. شو سوار بیا

 

  .. وقتتو نیست نیازی-

 

  .. نشنوم حرف: کردوگفت درشت عصبی چشماشو
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 ظاهری خشم و گی خیره همون با چندثانیه

 هیجان و شور ، چشماش ، توچشمام زد زل

 احساس این برای من و..  داشتن وگرما

  .. بودم پرعطش

 

 انگار شد، باالپایین که دیدم گلوشو سیبک

 همه این به چشمام تو زدن زل از اونم

 موهاش الی البه دستی که برده پی احساس

 *** شو سوار برو: گفت آرومی صدای با کشیدو

 

 عصبی و میگرفت رو شماره یه همش تومسیر،

 بودم نشسته بکم و صم که منم..  میکرد نچ

   . شدم رهخی بیرون ی منظره به و

 

 شماره حال در ازصبح که کسی اون باالخره

  .. داد جواب بود گرفتنش

 

 ساعته سه کجایی تو بابا..  الو:بهادر

 توماشین ساکت فضای....) میزنم زنگ دارم

 صدای میداد، نشون رو خط پشت فرد صدای

  (بود زن یک ظریف

  .. نرسی دیر که کن سفیدک سرخاب کمتر-
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 نگاهی نیم یه تیزشدن، گوشام حرفش بااین

 قرار یلدا ببین:  گفت دوباره کردو من به

 خونه میرم شام امشب من ، کن کنسل غروبو

 ،قرارو خالم همون آره....  زنم مادر ی

 .... میزاریم زودتر

 

 از منظورش بفهمم تا بودگوش شده تنم تمام"

 " چیه زدن حرف صمیمیت   واین قرار

 

 که ئیستمر من اگه: زدوگفت ای خنده تک

 برس من به فقط تو....  میدم بهت مرخصی

 چیز یه همیشه مثل( خندید) نباشه کارت

 اووووف....باشه مشکی ترجیحا بپوشیا توپ

....  مشکیم س ت عاشق من آخ....  یلدا نگو

 قی رو آبرو و خورده حیارو بشر این) 

 ، میزنه حرف قید وبی حیا بی چقد ؛ کرده

 حال در کتری وت جوش آب مثل ؟ کیه یلدا

 صدای با که(  بودم کردن ُقل قلُ 

 5 ساعت همون فداتشم آره: بلندخندیدوگفت
 ،میبینمت نشو لوس حاال باشه.... خوبه

  .... فعال.... 
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 گذاشت ماشین داشبرد رو و کرد قطع گوشیو

 

&&&&&&&& 
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 سرم تو از حرارت و بود شده داغ گوشام

 و انداخت بطرفم نگاهی نیم..  میزد بیرون

 اینجوری چرا چیه:  گفت گیجی حالت با

  .. بهم زدی زل بز عین ؟ میکنی نگام

 

 سرش تو از موهاشو دونه دونه میخواست دلم

  .. میکندم

 

 که ازاونجایی:   گفت باری شیطنت لحن با

 مدختر دوست..  کنجکاو ،خانم   میشناسمت

  .. شرکته کارمندای از.. بود
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 قیافش و ریخت: کردوگفت نگام دقیق یکم

 به کلی نگاه) هیکلشم خوشکل ، تو مثل

 اون با منو جوری چه ببین انداخت، هیکلم

 ( میدونه یکی ش هرزه دختر دوست

 

 خیلی تو نه: کردوگفت کج پایین به لبشو 

 شاسی داف اون از المصب یلدا ، شدی الغر

 داره هیکل..  میمونه اسب ینهوع بلنداست

 شصت انگشت نوک ذوق حالت به)  توپپپپپ

 انگار بگو پوستشو( .. بوسید شو واشاره

..  سفیده ازبس کردن کشیش ماله بابرف

: گفت شیطونش چشمای همون با کردو نگام

 تن چقدر میپوشه مشکی س ت وقتی نمیدونی

  ... تر خوردنی سفیدش

 

 .. حیا بی کن بس:  دادزدم

 

 بغضم میزاشتم نباید کردم، بغض حرفاش از

 از خودم چشم جلو راحت ازاینکه ، بترکه

 داشتم دوست میزد حرف دیگه زن یه وبدن تن

  .. بمیرم
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 و انداختم بیرون به نگامو بود، شده ساکت

 گرفتم انگشت با سریع چکیدرو که اشکی

 حالمو حرفاش با تونسته بفهمه نمیخواستم

  .. کنه رو زیرو

 

 اومد، در صدا به دوباره سکوت کمی از بعد

 هرشب هرشب نمیتونه که آدم: گفت آروم

 دلتو شب یه باالخره بخوره سبزی قورمه

 قورمه اون میکنی، کباب چلو هوس میزنه

 همون شبیه یلداعه این رعنا، شده سبزیه

  .. ست کبابه چلو

 

 داد میگفت قلبم میگرفتم، آتیش حرفاش از

 بی تحمل شم ادهپی میخوام بگو بزن

 با کردنت ونوش عیش از که ندارم رحمیاتو

 الل اما..  میزنی حرف جونت یلدا و رعنا

 که نگاه یه با فقط..  گرفتم مونی

 بهادر به ریختگیمو بهم اوج میدونستم

 کارا این دنبال هنوزم: گفتم میفهمونه

  !! داری زن که تو ؟ میری

 

 مکدو: زدوگفت لبخندشیطونی نکردولی نگام

 خاطرش، واسه داره زن کی هر مگه ؟ کارا

 این از من نچ..  میزنه ونیستشو هست قید
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 دوست خودش جای زنم..  درنمیارم بازیا خر

 .. خودش جای دخترمم

 

 رعنا به داری تو:  گفتم خراب حالی با

  ؟ میکنی خیانت

 

 منظورم نبود، رعنا منظورم که میدونه خدا"

  "...حاال ماا داشت دلش تو من از که عشقیه

 

 پوزخندی و انداخت بطرفم نگاهی نیم

 زنم به ، نکردم خیانت که تو به: زدوگفت

 نداره ربطی توهم به کنم ،فکر کردم خیانت

...  

 

 ازم روشو که دید چی نگاهم تو نمیدونم

 .. کشید توموهاش دستی بلندی نفس با و گرفت

 

 رحمیه بی از هم شاید و دید ضعفمو شاید

  ..بود زده حاله چشمام تو که اشکی کالمش
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:  پرسیدم بود، صدام بغض   از که لرزشی با

  ؟ ست خونه رعناهمش که تو میبریش کجا

 

 زل توچشمام اینبارمستقیم کرد نگام

 .. گرفتم خونه یه: زدوگفت

 

 خونه دخترت دوست برای: پرسیدم تعجب با

 ؟.. داشت ارزششو یعنی ؟ گرفتی

 

 نبود قرار :گفت خیره نگاه همون بازبا

 قسمت اما..   باشه دخترم دوست ی خونه

  .. شد اون

 

 دیگه ، کردم پایین باال آروم چندبار سرمو

 بغضم بود ممکن هرآن چون میزدم حرف نباید

 .. بشه خبر با درونم ضعف از بهادر و بترکه

 

 ، نزدیم حرفی دانشگاه به رسیدن تا

 زدن، حرف به کنم باز لب نتونستم درواقع

 این جلوی ریختن اشک به مجبور اگزیرن چون

  .. میشدم انگیز نفرت موجود
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 حالت یه با و کرد، توقف دانشگاه نزدیک

 میاد همیشه جونت مهرداد: گفت حرصی

 ؟ دنبالت

 

 به و بدم، آزارش کردم قصد من ایندفه

..  آره: گفتم سردی لحن وبا زدم زل چشماش

 بهش چی هر.. دنبالم میاد هرروز اتفاقا

 بیمارستان راه از ای خسته تو ممیگ

 همش اون ولی ؛ من دنبال میای پامیشی

 خیالم اینجوری ، بیام حتما باید میگه

  .. راحتره

 

 هدف به تیرمو که میداد نشون منقبضش فک

 قضیتون پس: گفت کردو نگام دوباره که زدم

 که نکرده مالیت دست هنوز حتما!  جدیه

 یه ادمهرد کال..  میده آوانس بهت داره

 نیاد چنگش تو طرف تا داره خاصی ورژن

  .. میزاره الالش به لی لی زیاد

 

 مهردادواسه اتفاقا نه: گفتم زدمو پوزخند

 زندگیم م، آینده..  داره بهتری فکرای من

 میتونم و مجردم دختر یه من باشه چی هر ،

  .. کنم پیدا زندگیم واسه خوب موقعیت یه
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 با زدو رمونف رو آروم دستشو کف بار چند

  پایین برو: گفت بیرون به نگاهی

 

 خونی های رگه عصبانیت، از چشماش شاید

 چه بفهمم تا نمیکرد نگاه من به که داشت

 در جوشش به غیرتشو رگ شدم موفق اندازه

 ی برجسته رگ اون دیدن با هرچند..  بیارم

  .. بردم پی حالش عمق به گردنش

 

 فکر سنجیده مهرداد مورد در دارم من -

  .. برام بتونه شاید میکنم

 

  پایین برو: زد داد عصبی

 

 عمیقی ،نفس لرزید تنم زد که دادی از

 بغض با گرفتم، دستگیره به دستمو و کشیدم

 .. بهادر متنفرم ازت: گفتم

 

 خون غرق که نگاهی برگشت، سمتم به نگاهش

 باهم تفاهمی چه: زدوگفت پوزخندی ؛ بود

 از منم قااتفا..  خاله دختر داریم
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 شو گم( زد اشاره ابرو با.. ) تومتنفرم

  .. پایین

 

&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 افکار تو انقدر بودم، نشسته کالس سر

 چندبار استاد نفهمیدم که کردم سیر بهادر

 که اومدم بخودم مینا ،بانیشگون کرد صدام

 وار زمزمه حالت به کردو اشاره استاد به

 میگه داره ساعته سه تو؟ کجایی:  گفت

 امیری

 

 ؟ نیستی کالس سر کجایی؟ امیری: استاد

 که مینویسم روسقف مطالبو دارم من بنظرت

  میکنی؟ نگاه باالرو همش

 

 خندیدن، همه
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 خوب حالم واقعا من ولی ببخشید استاد-

  برم؟ میتونم.نمیفهمم درس از ،هیچی نیست

 

 کجا زهرمار: گفت آروم بود کنارم که مینا

 ؟ بری

 

 عقب: گفت بعد و کرد نگام یکم اول استاد

 کامل ی جزوه نفر یه از بعد میمونی،

 قسمتهای جز این کن، یادداشت بگیر مطالبو

  . درستونه مهم

 

 حتما چشم، -

 

  بری میتونی: استاد

 

 بزغاله: وگفت گرفت نیشگونم دوباره مینا

 یه میکردی صبر ری؟ب میخوای کجا توام با

  . میرفتیم باهم دیگه ساعت
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 مینا نمیتونم: وگفتم کردم جمع وسایلمو

 بهم ودانشگاست درس چی هر از حالم.. 

 .. میخوره

 

 امیری خانم.. سیس:  زدوگفت استادرومیز

 ..نریز وبهم کالس نظم

 

 بعدا رفتم، من مینا..استاد ببخشید-

 خداحافظ..  میبینمت

 

 لحظه یک بهادر فکر ، ومدما بیرون کالس از

 بفهمم لعنتیم درس از چیزی نداد اجازه هم

 عقده.. بود بیخودی کالس سر موندنم پس

 دو تا بود قرار که کسی ی عقده ، داشتم

  کنه سر جونش یلدا بغل تو دیگه ساعت

 

 و آوردم در پالتوم جیب تو از گوشیمو

 شنبه پنج امروز مهردادوگرفتم؛ ی شماره

 بیمارستان پنجشنبه روزای دمهردا و بود

   نمیرفت
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: گفت وصمیمی گرم صدای با بوق چند از بعد

  ریحانه جانم

 

  ؟ خوبی ، سالم -

 

  ؟ کجایی ؟ چطوری تو خوبم،..  سالم -

 

  مهرداد دانشگام -

 

 ؟. باشی کالس سر نباید االن مگه -

 

 ؛ نشستم دانشگاه حیاط نیمکتای از یکی رو

 برم میخوام منم دهنیوم استاد ولی چرا -

 درب روزم و حال بفهمه نمیخواستم) خونه

 (زدم جیم بهادر خاطر به وباز وداغونه

 

 میام االن خودم صبرکن باشه:  گفت سریع

  دنبالت
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 جریان در خواستم فقط ، میرم خودم نه -

 ..باشی

 

  اومدم:  گفت حرفم به توجه بی

 

 مهرداد تا شدم منتظر و کردم قطع گوشیو

 به اینکه بدون ازگاهی هر معموال ، بیاد

 میاد، دنبالم اتفاقی بگه چیزی خودم

 من ولی چیه کارا این از هدفش نمیدونم

 ی رابطه که بشه مطمئن میخواد میکنم فکر

 ******.. ست شده تموم بهادر منو بین

 

.. اومد دنبالم ساعت نیم از بعد مهرداد

  خبر؟ چه بهادر از:گفت که بودیم مسیر تو

 

 .. خونمون بیان شام واسه قراره مشبا -

 

 سر میاد دوباره االن: گفت حرص مهردادبا

 تیکه به میکنه شروع میشه باز دلش

 من با شام نرو امشب.. تو به انداختن

  باش؟

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

643 
 

 بهونه نمیخوام خونه برم باید مهرداد نه -

  .. کنه شروع دوباره بدم دستش

 

 چرا تو: وگفت انداخت بهم نگاهی نیم 

  ؟ میبری حساب بهادر از رانقد

 

 نمیرم حساب: گفتم شمرده وشمرده عاصی

 منم اونوقت چون بزنه حرفی ؛نمیخوام

 .. بشینم ساکت نمیتونم

 

 تو گفت چی هر خب: دادوگفت باال ای شونه

  .. بگو تا ده برگرد هم

 

 فقط..  بنداریم راه جنگ میدون دیگه آره -

  !!داریم کم تانک و توپ

 

  ؟ من ی خونه بریم-

 

: گفتم کردمو نگاش وگنگی تعجب حالت با

   !؟ تو ی خونه
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  .. کرد پایین باال سرشو

 

  داری؟ مجردی خونه هم تو مگه -

 

 ؟؟ توهم مگه: کردوگفت نگام سوالی

 

 سریع ولی اومد بدم خودم بازیه گیج از

 خونه همییشه تو که بود این منظورم: گفتم

 ونتخ از اسمی روزی ندیدم من باباتی ی

 ؛ بیاری

 

 که میدونی..  بابامه خونه نزدیک خونم-

 واضح حرفشو نمیشد روش انگار کرد، نگام)

  .. (بزنه

 

 میدونم: گفتم کردمو نگاه بیرون به

 نمیتونی قاعدتا مجردی پسر یه تو باالخره

  .. ببری بابات ی خونه تو دخترتو دوست
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 چیز دختر میاد خوشم ایول: گفت خندیدو

  .. هستیا فهمی

 

 .. دانشگاه رسوند منو صبح بهادر -

 

 خیره جلو به اخم یه با و شد جمع ش خنده

  .. بود

 

 هم با بازم: گرفتموگفتم دندون به ناخنمو 

  کردیم بحث

 

 زد؛ پوزخندی

 بگو بود، اومده استاد پس: مهرداد

 در ؛پیچوندی کنم تحمل کالسو نتونستم

  رفتی؛

 

 دوست با ، مهرداد  داره دختر دوست بهادر-

  .. داشتن قرار باهم امروز زد حرف دخترش

 

 از بعد که همیشگی اخم همون با کرد نگام

   مینشست ابروهاش بین بهادر اسم آوردن
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 نمیشه ریحان دیده دیگه، آره: مهرداد

 بدبختش تا گرفته رو دیگه یکی دست رفته

 بال بال بخاطرش تو که همونیه ،این کنه

 عاشق ببینش، تخود چشمای با خوب میزدی

 ناسالمتی.. میکنه ببر بیار زن چاکت سینه

 بشو آدم ولی( زد پوزخندی)؛ گرفته زن

  .. نیست

 

 جهنم به: گفتم کشیدمو دلم سوز از آهی

 بکنه داره دوست هرغلطی دارم چیکارش

 بکشه خوب حاال رعنا چیکارشم؛ من مگه..

 ! نمیخواست همینو مگه

 

  ؟ من ی خونه بریم: مهرداد

 

  خونه برم میخوام نه -

 

 دوساعت یکی میریم: گفت خواهش حالت به

 که تو میرسونمت، خودم بعد میشینیم،

 کالسی سر میکنن فکر همه پیچوندی هم کالستو

..  
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  .. مهرداد: گفتم وار شوکه

 

  جووون: گفت باخنده

 

: گفتم گفتنش جون حالت از لبخند یه با

 سریع کیه نابابت رفیق بپرسن ازم اگه

  مهرداد؛ یگمم

 

 توکه: کشیدوگفت لپمو خندیدو بلند مهرداد

  خوشکل جیگر   منحرفتری همه از

 

 .کردم نثارش ای خندیدمودیوونه

 

 [۲۳:۱۲ ۲۶.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 102_پارت#

 

 رفتیم سر یه اول مهردادبودم با غروب تا

 تو ماشین با ،بعدهم شاپ کافی یه تو

 که بود روبغ دمای دم..  زدیم چرخ خیابون
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 ، رسیدنمون محض با اما خونه رسوند منو

 .. کرد توقف هم بهادر ماشین

 

 خشنش ی قیافه اون دیدن از ولرز ترس با

..  بدشانسم من چقد مهرداد وای:  گفتم

  ..بود اومدنش وقته چه االن

 

 کردی شروع باز:گفت عاصی لحنی با مهرداد

  ..َاه ریحانه

 

 و داد پایین مارو سمت شیشه ماشین تو از

 برد پارکینگ داخل ماشینو و داد تکون سری

 انداخته راه مهرداد با جنگ سر   انگار.. 

 نشون خوبی واکنش هم مهرداد برای حتی که

  ..نداد

 

 .. برسه دادم به خدا اووخ-

 

 بهت چیزی نداره جرات:  خندیدوگفت مهرداد-

 بیام منم میخوای میترسی ازش اگه ولی بگه

  ؟.. همرات
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..  کافیه تورودیده که اندازه همین تا نه-

 من گلوی تو دندوناش باشی چشمش جلو بیشتر

 نداری کاری..  دیگه برم من..  میکنه کار

  ؟

 

 ؛ شدم پیاده ماشین از

..  نمیگه بهت چیزی نباش نگران:مهرداد

 .. تو منو با شده کلفت پوستش

 

 مگه میگه راست مهرداد خب ، زدم پوزخندی 

 اصال..  نمیبینی شو چندروزه نای رفتارای

 میاد مهرداد که میدونست کجا از صبح

 با من داره خبر که معلومه خب دنبالم

 ترشدیم صمیمی وباهم دارم دیدار مهرداد

  .. نگفته چیزی مدت همه این ،ولی

 

 ساختمون وارد و کردم خداحافظی مهرداد از

  .. شدم

 

 باال پارکینگ های پله از بستم که درو

 اصال من یعنی که رفتم جوری یه ،اومد
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 به ها پله ،از نشدم اومدنت باال متوجه

 صدام سر پشت از که رفتم باال دو حالت

  کرد؛

 

  .. بینم وایسا هوی: بهادر

 

  . ندم نشون ترسمو کردم سعی ، ایستادم

 

 خونش غرق چشمای اون با اومد، نزدیکم

 چشمم خوبه:گفت و کرد نگاه چشمام تو عصبی

 میده یادت چاه و راه ؟ درآوردی ُدم روشن،

 این با میچرخی ول میری دانشگاه راه از ؛

 آوردی در رو انقدر ک ی تو دیوث؟ مهرداد

 میرم میگی همه به ؟ میپری هرز داری که

 چیز همه بی مهرداد این با میری دانشگاه

  ؟

 

 بودنش عصبانی جدیت و صداش تحکم از

 د،بو کم خیلی من با ش فاصله ، ترسیدم

  .. میداد نشون خشمشو اوج برافروختش صورت
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 خشمگین شیر یه مثل ، قدرت تمام با دادزد

 زیر شدی ؟ هرزه بودی کجا: غرید صورتم تو

  ؟ مهرداد خواب  

 

 وپاهام دست ، کردم داغ زد که حرفی از

 بی این انتظار کرد، لرزیدن به شروع

 باال ،دستمو نداشتم بهادر از رو حرمتی

 بیاد فرود صورتش تو اینکه بلق اما بردم

  .. گرفت مردونش قدرت اون با دستمو مچ

 

 میکشمت: دادوگفت فشار دستمو مچ خشم با

 ... ریحانه

 

 تا دادم فشار سینشو رو دستم اون با

 میلی یک از دریغ اما ، کنم دورش ازخودم

  . . جابجایی

 

 ای عوضی یه تو: زدم جیغ صدام تو بغض با

 مثل رو همه هستی، ثیفیک آدم خودت ازبس ؛

 کجا من نداره ربطی تو به..  میبینی خودت

 کارام تو نداری حق ، میرم کجا یا بودم

 من به نسبت حقی هیچ تو..  کنی دخالت

 دست با) ، خودتی ست هرزه اونیکه ؛ نداری
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 فقط که تویی هرزه(  کوبیدم سینش رو

 منو..  میدونی وشهوتت َنفس وسیله زنارو

 .. دونن یکی باخودت

 

 کرد؛ نگام منگ شدو گیج حرفام از

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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: گفت ، لبام و چشمام به دقیقی نگاه با

  ؟ بودی کجا

 

  نداره ربطی تو به -

 

  ، بست چشماشو
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 ؛ میکنی دیوونم رفتارات با داری ریحان -

  ؟ بودی کجا مهرداد با بگو

 

 گفتم بهت منم پرسیدی: گفتم لجباز و تخس

 .. نداره ربطی تو به.. 

 

 خودش طرف به بود دستش تو که دستمو مچ

  .. گذاشت کمرم پشت دستشو اون و کشید

 

 ..دادم هولش

  .. نزن من به کثیفتو دست..  عوضی کن ولم -

 

 بازی وحشی: دادوگفت تکون دستمو مچ

  ؟ بودی کجا بگو فقط ندارم کارت ،درنیار

 

 کوبیدم؛ سینش رو دستم اون مشت با

 ،به بازیات زن دنبال برو آشغال برو-

 حتی که نیستی حدی در تو نیست، تومربوط

 و پست موجود یه..  بدم جوابتو بخوام

  .. انگیزی نفرات
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  ریحاااااااان: دادزد

 

 بودم، کجا چه تو به ؟ چیه: دادزدم منم

  ؟ چیکارمی وت اصال

 

 کن دور خودت از و مهرداد: گفت خشمگین

  . میکنم بپا خون بخدا ریحان

 

 پس ؟ شده حسودیت چیه: زدموگفتم پوزخندی

 واسه مهرداد ،منو بدونی بیشتر بزار

 تو ، داریم خوبی خیلی فکرای زندگیمون

 اصال ؟ خوشبختیم جلوی بشی سنگ میخوای چرا

 اینجا تینداش قرار جونت یلدا با تو مگه

  ؟ میکنی جین سین منو داری که چیکارمیکنی

 

 بیا ریحان: گفت خواهشی لحن با و آرومتر

 این از دست تو هم من هم ، شو آدم

  المصب( گفت عاجزانه.. ) برداریم لجبازیا

 چرا کنی زندگی کسی با من بجز نمیتونی تو

  ؟ آخه میزنی حرفارو این
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 مامت تالفیه میخواست دلم ، شدم مغرور

 هیچ بدون ، بریزم بهادر سر سختمو روزای

 زندگیم برای من: گفتم سنگدلی با و رحمی

 لحاظ همه از مهرداد، هدفمم و دارم هدف

 شخص که فهمیدم مدت این تو و خورده محک

 کردم حرفام چاشنیه چشمکی..) آلمه ایده

 صمیمی باهم اونقدر ضمن در( گفتم وشیطون

  .. بیام خونش از االن که شدیم

 

 حرفارو واین میشدم الل ، کاش ، کاش ، کاش"

 و شکل این تو بهادرو هیچوقت نمیزدم،

 حال در بدنش تمام بودم، ندیده عصبانیت

 بود، خون رنگ به صورتش بود، لرزیدن

 خون از ای کاسه تو چشمای عسلیه ومرمک

  " بودن ور غوطه

 

 پارکینگ های پله طرف به و کشید دستمو

  . رفت

 

  ؛ کن ولم ؟ میبری ومن کجا -

 

 باتوام: زدم داد دوباره که نگفت هیچی

  ... کن ولم میگم نمیفهمی مگه
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 هرزه شو خفه: زد عربده  توصورتم ایستادو

  ببند دهنتو ؛ کثافت ی

 

  بهادر: گفتم ازترس

 

 یه: داد تکدن تهدیدوار توصورتم انگشتشو

 یادت داری عمر تا که بدم نشونت بهادری

  .. نره

 

 کشون کشون ومنو میرفت پایین ها لهازپ

  .. بیفتم پله از بود نزدیک میبرد، باخودش

 

.  میزنم جیغ بخدا..  کن ولم بهادر -

  ؟ داری چیکارم

 

 فقط عزیزم هیچی: گفت عصبانیت و باحرص

  .. کنم معاینت میخوام

 

 و سست ترس از شد؛ فلج بدنم تمام انگار

  .. کشید بیشتر منو بهادر که..  شدم َلش
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 که گرفتم، پله راه های میله به دستمو

  .. کشید محکمتر

 

 ول دستمو ،بهادر میزنم جیغ بخدا: دادزرم

  .. کن

 

 بیشرف   توعه..  تو: گفت عصبی ایستادو

 نتونستی هارشدی، خورده بهت من تن هرزه

 مشت حتما یکی باید ؟ آره کنی سر َنر بدون

 یه( گفت خبیثی پوزخند با) ؟ بده ومالت

 صورت تو نکنی َزهره که بدم بهت ومال مشت

  .. بندازی نگاه َنَرم پشه یه

 

 این از من.. کالمش جدیت اون از ترسیدم،

 ترس با داشتم، ترس اندازه از بیش مرد

 من گفتم، الکی بخدا بهادر: ولرزگفتم

 تا رسوند منو فقط نرفتم مهرداد ی خونه

  بهادر..  خونمون

 

  ..میشی معاینه االن ؛ نباشه حرف هیش -
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  .. بهادر: زدم جیغ

 

   . رفت عقب در طرف به و زد ماشینو دزدگیر

 

 بودکه گرفته ومحکم سفت منو انقدر

  دربیارم، چنگش از خودمو نمیتونستم

 کن ولم:  زدم داد ، میکردم کاری یه باید

  ؛ نمیفهمی چرا نرفتم خونش میگم..  روانی

 

 در به دستمو منوکشید، و بازکرد عقبو در

 توانم زورو تمام با و گرفتم ماشین

 نشه موفق تا سرمیدادم زمین رو پاهامو

 ساختمون پارکینگ..  ببره ماشین تو منو

 ای پله راه همون فقط نداشت راه خونه به

 میشد ختم ساختمون ورودیه در به که

 ی دهنده نشون رضاهم عمو ماشین بودن..

 یا رفتن بیرون قصد اینکه و بود حضورش

 امیدم شمع ذره یه همون..  نداره ومدنا

   .. شد فوت هم
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 بخدا:  زدم جیغ کشیدنها این کشمکش از

 ، میگم بابات به میرم بخوره من به دستت

  .. میخورم قسم میزنم حرف جدی دارم بهادر

 

  .. میدم نشونت: کشیدوگفت بیشتر منو

 

 میگم..  عوضی بیشرف کن ولم: گفتم جیغ با

 حیوونی تو مگه.. نرفتم مهرداد ی خونه

 !؟ نمیفهمی

 

 بود شده زیاد انقدر شرایط این تو زورم

 نشد، ماشین تو کشیدنم به قادر بهادر، که

: گفتم جیغ با که گرفت گاز دستمو ناچار

  .. کنه لعنتت خدا..  وحشی آی

 

 سریع برداشتم ماشین در رو از که دستمو

  .. عقب صندلیه رو کرد پرتم و کشید منو

 

 کارمو که لعنتی غرور اون از بودم زعاج

 بهادر:  تالیدم گریه با کشید، اینجا به

 حرف الکی من بخدا.. باش آروم توروخدا

  .. گفتم دروغ ، زدم



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

660 
 

 

 اعتماد دیگه چشمامم به من: کردوگفت نچی

 به دلمو و رفتن هرز بار یه چون ندارم

 ضمانتت بیاد هم خدا ، کردن اسیر تو عشق

 االن نمیشم، قانع ممنفه خودم تا کنه

 .. میشه معلوم

 

&&&&&&& 
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 آورد، پالتوم های دکمه طرف به دستشو

 با و رفتم عقب ، گذاشتم دستش رو دستامو

 من حسین امام به ، بقران:  کنم گریه

 .. میکنی اشتباه ریدا بهادر، نکردم کاری
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 ؟.. پته ا ته به افتادی چرا: گفت حرصی

 ..میشه معلوم االن نترس

 

 قسم برات دارم نفهم ی دیوونه:  زدم جیغ

 ؟.. نداری قبول خدارو کالم حتی تو میخورم

 

 شیطانم خود   من فکرکن: زد نعره صورتم تو

 نمیشم کن ول خوردی گوهی چه نفهمم تا ولی

..  

 

 محکم بود پالتوم ی یقه رو که دستش با

 یکی یکی کرد وشروع خودش طرف کشید منو

 و ترس حالت همون کردن؛با باز هارو دکمه

 تورو خاله، جون تورو بهادر: گفتم گریه

 میدم قسمت عباس حضرت به ؛ حسین امام به

 تو ، نکردم کاری من بخدا نکن اشتباه

  .. میکنی چیکار داری نمیفهمی شدی دیوونه

 

 دیوونه آره..  آره: دادوگفت نتکو سرشو

 دانشگاه در نمیومدم که نبودم اگه شدم

 ببینی که بزنم حرف باهات که کثافت توعه

 بفهمم بعد نرفتم، پدرسگی دختر هیچ پیش
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 برسی بری کردی ول کالسو زودتر دوساعت تو

 .. بازیات هرزه به

 

 . میکنی اشتباه داری بقران: گفتم هق هق با

 

 ولی کردم زیاد اشتباه نم-:داد تکون سرشو

  ..  سردستشونی تو

 

  .. بهادر:  نالیدم

 

 تنم از رو پالتو بود، گرفته چنگش تو منو

 با و گرفتمش وسخت سفت که دربیاره خواست

..  باش آروم ریحانه جون: گفتم التماس

  .. باش آروم بشه مرگت پیش بمیره ریحانه

 

 که شد گرم دلم کرد باز و بست چشماشو

 دوباره مکث یکم بعد ولی شده رومآ حتما

 ی گریه با که ؛ داد ادامه کارش به

 بهادر، کردم غلط: گفتم هق هق بلندترو

 حتی میکنم کاری میزنم پس مهردادو بقران

 آروم فقط تو بیاره زبون به اسممو نتونه

  .. باش ،آروم قران تورو توروخدا ، باش
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 ، درماشینوبست و شد ماشین داخل کامل

 قرار اگه حتی دربسته و دودی های باشیشه

 دودو امیدم ، برسه فریادم به بودکسی

 .. خاکسترشد

 با بهادر اما دادم قسم و گفتم انقدر

 در تنم از لباسامو تمام رحمی بی همون

 که میخواست امید کورسوی یه دلم آورد،

 حیوون این و برسه سر شرایط اون تو کسی

 شک ونبد بهادر ، کنه جدا من از رو درنده

 از کدوم هیچ که..  بود شده وحشی

  .. نداشت ای افاقه روش من التماسای

 

 درآورد رو بود تنش که مشکیه اسپرت کت

 .. جلو صندلیه کردرو وپرت

 

 برهنم بدن رو که پرحرارتش و داغ دستای

 از و دل ته از زدم، جیغ عاجزانه ، نشست

 کمرو رو مشت با میزدم پسش..  گلوم عمق

 ، میرفت فرو تنش تو چنگم یزدم،م بازوهاش

 بوسه اون با بهادر اما کردم کاری هر

 ی بوسه من برای لحظه اون تو که هایی
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 به منو بود، متجاوز یک ، انگیزه نفرت

 ..بود کرده اسیر خودش چنگ

 

 صدام میسوخت، گلوم که زدم جیغ انقدر

 تنم تو جونی هیچ دیگه بود، شده دورگه

 رو دستاشو و میبوسید بهادر ، نداشتم

 هوس حرکاتش تمام میداد، حرکت تنم تمام

 ؛ داشت تنمو دریدن   عطش   نگاهش و بود آلود

 باز محض به و گرفت فاصله بعد دقیقه چند

 رعشه بدنم تمام شلوارش کمربند کردن

...  افتاد تنم تو شدیدی لرز و انداخت

 لرزشش طوریکه میلرزیدم وار محسوس

 روهم چلیک چلیک دندونام بود، غیرارادی

 جسم بایه میموند این مثل..  میخوردن

 یخبندان سرمای یه تو جون بی و مریض

 که میلرزید انقدر بدنم بودم، افتاده

 هیچ رمق.. میدیدم عزرائیلم بهادرو

 فقط زور با و خراب حال با نداشتم تکونیو

..  ها.. به..  بَ ..  بَ ..  بَ :  بگم تونستم

   ُدر.. دُ ..  دُ .. ها

 

 چقدر حالم و ،چیشد ازم دید چی ونمنمید

 سریع و شد منصرف کارش از که بود وخیم

 آغوشش تو منو و انداخت روم رو پالتو

 کشید؛
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..  جانم: گفت بود صداش تو که بغضی با

 آروم ریحانه نترس..  نترس.. بهادر جان

  .. شد تموم.. باش

 

 فقط ، نداشتم گریه برای جونی حتی دیگه

 تو میلرزیدم، که حالتی ودرهمون شده خشک

 وموهامو کمر پشت خودش که بودم بغلش

 خوب حالت..  ریحانه: وگفت میداد نوازش

  ؟ دکتر ببرمت بیا.. نیست

 

  ؛ ناتوانیم از و درد از میکردم، هق هق

 ، نداشتم رو زدن حرف کلمه یه توان حتی

 میفتادو روهم چلیک چلیک دندونام هنوز

  میکرد، صدا

 

 میخواستم: گفت بغض با بوسیدو روسرمو

 منو خدا ؛ باش آروم توروخدا ؟ کنم چیکار

 نترسون منو بگو چیزی یه..  کنه لعنت

 ..ریحان
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 به..  تی.. ستی..  میخوا.. تو.. تو.. تو -

 .وُ .. جا.. تَ ..تَ ..  من..  به.. 

 

..  نگو هیچی: گذاشتوگفت لبم رو انگشتشو

..  میکشم خودمو االن نگو هیچی خدا تورو

 منو: وگفت گرفت محکم چنگش تو موهاشو

( فحش) مهرداد   اون اسم همش ، کردی دیوونه

 چقدر روتو من نمیدونی تو میاری جلوم رو

 میشم دیوونه تو نبود از دارم ؟.. حساسم

 اصال.. باختم باتو زندگیمو و دنیا همه.. 

 تو اونوقت..  کردم فراموش وایمونمو دین

 عوضیه اون اب من جلوی میای راست میری چپ

 !! ناموسی بی

 

&&&&&&&& 
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 که عشقی اون تمام کارش این با بهادر

 تبدیل نفرت به رو داشتم دلم تو بهش نسبت

 نفرت و منفورترین برام آغوشش کرد،حتی

 در محکم منو االن که بود آغوششی بارترین

  .. برگرفته

 

 از خودمو پریشونم زارو حال همون با

 با چکیدو اشکش که کشیدم بیرون آغوشش

 اون بریم: گفت مایوس و زده غم نگاهی

  .. میایم بعد بشه بهتر حالت تا م خونه

 

 که لباسومو کنم، نگاش حتی نمیخواستم

 بود افتاده صندلی پایین بعضیاشون

 برداشتم رو بود وجل صندلیه رو وبقیشون

 صدا آروم اسممو عاجزانه که بپوشم تا

 کرد؛

 ! ریحانه -

 

 ناپذیر جبران کارش این ، نکردم توجهی

 شسته ازدلم ای شوینده باهیچ که بود

  .. نمیشد
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 دستمو مچ اما داشت آورد،تعلل جلو دستشو

 جونیم بی جون با یکباره به که گرفت

  نزن دست من به:  زدم جیغ وار ،جنون

 

 ولی باشه..  باشه: وگفت گرفت باال دستاشو

 من ی خونه بریم بیا باال نرو اینجوری

  .. برمیگردیم بهترشد حالت

 

 یکی یکی لباسامو زدنش حرف به توجه بی

 گرفت شماره یه و درآورد گوشیشو ؛ پوشیدم

 گوشی تو رعنا صدای چندثانیه از بعد و

  .. پیچید

 

 ببین. . سالم رعنا: گفت سریع بهادر که

 دیرتر دارم کار ساعت دو یکی من کن گوش

  میدونم باشه...  میام

 

 اما برم که کنم باز میخواستم درماشینو

:  کردوگفت سرهم تماسشو سریع بود، قفل

 بدونه که بگو خاله به کاردارم گفتم رعنا

..  
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 کنم نگاش اینکه بدون کرد، قطع گوشیو

 باز درو: گفتم و زدم پیشونیم به دستمو

  .. کن

 

 داره بدنت همه ، پریده خیلی رنگت ریحانه -

 یه میفهمن همه باال بری اینجوری میلرزه

  .. میایم بهترشدی یکم بریم ،بیا هست چیزیت

 

 بودکه شده ودورگه گرفته جیغام از صدام

 االن من: گفتم مذکور حالت همون با دوباره

  .. کن باز درو این کن لطف ، نیست خوب حالم

 

 کشیدم کنار خودمو که آورد جلو صورتشو

 ازش..  بودم ماشین در به چسبیده طوریکه

 توخودم لرزون ی چونه و بغض با میترسیدم

  نیا نزدیکم: گفتم شدمو جمع

 

 چرا: کوبیدوگفت خودش سر تو دست با محکم

 داری وحشت ازمن تو ؟ ریحان شدی اینجوری

  ؛
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 خدا تورو: گفتم که ترشد نزدیکم دوباره

 نیا منزدیک

  

 .. ریحان: گفت بغض با

 

 جنون اون دوباره که زد بازوم به دسشو

 اینبار اومدولی سراغم به پیش چنددقیقه

 هم خودزنی گلوم از گرفته جیغای اون با

 تو موهامو و میزدم صورتم تو میکردم،محکم

 عصبی بهادر ؛ میکشیدم و میگرفتم چنگم

..  ریحان باش آروم: میگردومیگفت گریه

 خودمو االن بقران باش آروم قلبم تو دردت

 تو میکوبونم خودمو ی کله االن ، میکشم

  .. بشه خورد تا شیشه این

 

 پا و ودست میکشیدم جیغ ، میزدم خودمو

  .. میزدم

 

 و گرفت محکم دستامو دوتا جفت بهادر

 باش آروم کن بس:دادزد توصورتم
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 دستش تو از دستامو از یکی زورم تمام با 

 ترس..  زدم چنگ گردنش سرو هب و کشیدم

 درهای بودن بست بن و پیش دقیقه چند

 بیشتر زده خوف فضای این تکرار و ماشین

 میکرد، واهمه و ترس این به ترغیب روحیمو

 بید مثل کنارم بهادر حضور از طوریکه

 دوربشم ازش میخواستم فقط میلرزیدم

 .. کنم پیدا خالصی بودن تنگنا وازاین

 

 برم کن باز درو: گفتم زدمو چنگش عصبی

 کثافت کن دروباز..  میکشم خودمو وگرنه

  .. الشی

 

 چشمش تو چنگم که کنارمیکشید هربار سرشو

 همون وبا گرفت دستمو دوباره..  نره

 میمیرم االن: میکردگفت گریه که حالتی

..  المصب نکن..  باش آروم من جان ریحانه،

 تو خوردم گوه..  کردم غلط..  باخودت نکن

  .. باش آروم فقط

 

  کن باز درو: گفتم آروم دورگه صدای با
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: کردوگفت نگاه چشمام تو خیسش چشمای با

  .. باال بری اینجوری نمیزارم

 

   ..میارم خودم سر بالیی یه نزاری اگه-

 

 حتی..  نرو اینجوری بده حالت..  ریحان -

 سوال همه االن..  دختر نمیاد در صدات

  .. میکنن پیچت

 

 بزار میاد بدم اینجا از: گفتم بغض با

  .. میارم خودم سر بالیی یه وگرنه برم

 

 کرد، نگام نادم کردو رها آروم دستامو

 کنه خفه و بغضش تا کشید دندونش زیر لبشو

 پایین پریدم ماشین از زد که و قفل.. 

 فلج زانوهام انگار ، نداشتم جون اما

  .. زمین رو خوردم که بودن

 

 ماشین واز علی یا:  فتگ سریع بهادر

  شد؛ پیاده
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 کمک به نیا جلو:  گرفتموگفتم جلوش دستمو

  ندارم احتیاجی تو

 

 چنگشو ؛ شدم بلند و زدم ماشین به دستمو

 کشید؛ درد با نفسی و زد توموهاش

 

 بردم ها پله طرف به کشون کشون َلختمو تن  

 یکی یکی و گرفتم ها میله به دستمو و

 پی در پی زدن   داد ایصد که رفتم باال آروم

 میکوبیدوشنیدم دیوار تو که مشتایی و ش

 نفرت حد از بیش مرد این از دیگه اما

 تا منو امشب اون میومد بدم ازش ، داشتم

 اجنبی متجاوز یه مثل برد،و پیش مردن مرز

 در و شکل بدترین به اونم کرد رفتار بامن

  ... جا بدترین

 

 مورضاع و خاله دیدن با ، شدم واردخونه

  ..شد اضافه غمهام سیل به

 حالم بااین جوری آوارشد،چه روسرم دنیا "

 "باهاشون کنم مفصل احوالپرسی یه
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 سالم شده خفه صدای همون با و رفتم نزدیک

 گفتم

 

 خاله ولی داد سالممو جواب محبت با عمورضا

 این چرا ریحانه: گفتن تعجب با مامان و

 گرفته چرا صدات  ؟ خوبه حالت ؟ شدی شکلی

  ؟

 

 دستشو و اومد بیرون آشپزخونه تو از خاله

 چته نداری هم تب: گفت زدو پیشونیم رو

 ؟ نیست خوب حالت ؟ خاله

 

 [۲۱:۴۳ ۲۸.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

[Forwarded from Maryam.m] 
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 درد یکم گلوم..  خاله خوبم: گفتم آروم

  .. میکنه
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 بده رگمم خدا: اومدوگفت بطرفمون مامان

 کسی با ؟ اینجوریه قیافت چرا ریحان

  ؟ شده دعوات

 

 کنم فکر: گفتم هردوشون به رو کالفه

 سرد هوای از صورتمم ، سرمابخورم میخوام

 خیلی ازصبح هم گلوم شده، قرمز بیرون

  .. گرفته صدام دردمیکنه

 

 اینبار شد، اضافه جمعشون به هم رعنا

 ؟ خوبه حالت ریحانه: گفت که بود رعنا

  ؟ شدی مریض

 

 خوبم من بابا..  خدا ای: گفتم عاصی

  .. بخوابم میخوام اتاقم تو برم بزارین

 

 خانم لیال: وگفت رسید دادم به عمورضا

 اینجوری چرا یا چته بپرسی اینکه بجای

 چیزی ای جوشونده یه دارویی یه برو شدی

  ؛ میخوره سرما داره حتما.. کن درست براش
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 ، زاره وروش رنگ ارض آقا نه:  مامان

 که نمیگه دختر این بده خیلی حالش معلومه

 ببرمش نکنم پیله من تا بده حالش چقد

  .. دکتر

 

 لجبازیای از تو رضا میگه راست:  خاله

  .. نداری خبر ریحانه

 

 میخوام من ببخشید:گفتم سریع مامان به رو

 نکنین صدام شام واسه میشه اگه..  بخوابم

..  

 

 با بیا بده حالت اگه الهخ ریحان: خاله

  برم؛ قربونت نکن لج ، دکتر ببریمت رضا

  ! پریده خیلی وروت رنگ

 

 فقط.  خوبم..  خاله: گفتم شمرده شمرده

  بخوابم..  میخوام..

 

 که شام.  لجبازی انقد چرا تو آخه: مامان

 مطمئنم ، نمیخوری هم صبحونه ، نمیخوری
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 ناهار هم کوفتیت دانشگاه اون تو که

  ؟ داری خودکشی قصد مگه یخورینم

 

 رسید؛ دادم به رعنا

 کردن غرغر همه این جای به مامان: رعنا

 نبود چیزیش اگه کنه، استراحت بره بزار

 براش مریضی تا هزار شما اوصاف این با که

 میزارم سوپ یه براش االن من ، کردی ردیف

 بهتر حالش تا میکنم درست هم جوشونده ،

  .. شه

 

 و عمورضا از و ممنون:  گفتم مآرو بهش رو

 رفتم اتاقم به و کردم عذرخواهی خاله

..****** 

 

 سراییم ومرثیه کردن گریه از چقد نمیدونم

 شدید گرمای یه حس با که بود گذشته

 اون و گرفتم دیوار تکیه از دل باالخره

 اون پیش چندساعت یادآور که نحسی لباسهای

 با ور بود بهادر منو بین آور، مرگ لحظات

 بود کوتاه و ساتن که مشکی خواب لباس یه

 ،عوض میخورد بند فقط هام شونه رو واز

 .. کردم
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 کوره یه مثل و میگرفت گر حرارت بدنم از

 شام برای مامان بار چند.. بودم آتیش ی

 همه به عصبانیت و غرغر با اما کرد صدام

 ضعف این همه و بخوابم میخوام که گفتم

 اجازه و گذاشتن مریضیم بپای اعصابمو

 رضا عمو هرچند  کنم، استراحت تا دادن

 بیمارستان به منو تا کرد اصرار چندبار

 نیازی که گفتم تشکر کلی با اما ببره

 ی ثمره وروزم حال این واقع در ، نیست

 خدا که بوده خودش پسر ناشایست کار

 من غرور کشتن از بعد و کجاست االن میدونه

  .. داره احساسی چه

 

 ی خواسته به و نکرد عملی کارشو تهدرس

 کشت منو احساس بهادر ،اما نرسید شیطانیش

 بابت من و کرد له پاهاش زیر غرورمو ؛

  ******. نمیبخمش هیچوقت کارش این

 

 به نامفهوم اصوات یه بیداری و خواب تو

 که بود ضعیف خیلی میرسید،صداها گوشم

 هوشیار کمی اما ، نبودم شنیدن به قادر

 فرو خواب اعماق به دوباره و میشدم

 رو انگار بود، بد خیلی حالم ، میرفتم
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 باز..  بودم سوختن حال در آتیش هیزم کلی

 رسید گوشم به بهتر صداها و هوشیارشدم

  .. کثیف و انگیز نفرت فرد اون صدای مخصوصا

 

  ؟ خاله اینجوریه ک ی از: بهادر

 

 داره دختر این که ایشاال بمیرم من: مامان

 خونه اومد که سرشب..  میکشه خودش با ومن

 منو کردیم کاری هر بدبود خیلی حالش

 ببریمش گفتیم بهش وبابات مامانت

 جوری چه ببین.. نکرد قبول بیمارستان

  !!.. بهادر میسوزه تب تو داره

 

 رعنا.. میاد االن مهرداد زدم زنگ:  بهادر

 گردنش و صورت تو و دستمال اون دوباره

 کن پاشویش بیشتر یکم هم تو خاله..  بزار

  .. نره باالتر تبش که

 

 و پاهام تو سردی یه حس با بعد چنددقیقه

 شد کم کمی درونم التهاب از ، گردنم سرو

  حس   یه برام لحظه اون تو واین

  ..خوشایندبود
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 اطرافم و دور تمام ،اما بازکردم چشمامو

 دوباره و شدم گیج بود؛ مطلق سیاهیه

 ریحانه: کرد صدام مامان هک بستم چشمامو

 محل چرا دختر بمیره مادرت..  ریحان.. 

 ؟.. بیمارستان ببرمت موقع همون نزاشتی

 

 جمع هاتو گریه این توروخدا خاله: بهادر

 مریضه خودش اون ، سرش باال از ،پاشو کن

 انداختی راه زاری گریه توگوشش رفتی توهم

  ؟

 

 تو داره بچم بهادر: گفت گریه با مامان

 خاکی چه من کنه تشنج اگه میسوزه تب

 کاش نیومد هم مهرداد ؛ بریزم توسرم

  .. بیمارستان میبردیمش

 

 الی که شنیدم رو بهادر داد صدای بعد کمی

  بازکردم؛ چشمامو

 سه گوری کدوم..  مهرداد بجنب: بهادر

 میشه تلف داره دختر این ؟..ساعته

 زوووود..
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  ؟ گفت چی: مامان

 

 جمع وسایلشو باید خاله یادم داره: بهادر

 .. کن عوض رو ریحانه لباس رعنا.. میکرد

 

  ؟ کنم عوض چی واسه: رعنا

 

  ؟ بازه چقد نمیبینی لباسشو کوری: بهادر

 

  .. میشه حساب محرم دکتره که مهرداد: رعنا

 

 من به نمیخواد تو: گفت که بود عصبی لحنش

 کن عوض لباسشو ، نامحرمه یا محرم کی بگی

..  

 

 که مهرداد جان بهادر نمیخواد: مامان

  .. دکتره

 

 به مهرداد میگم همینو منم خب: رعنا

  .. میشه حساب آدم محرم دکتر یه عنوان
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 به من بکن گفتمو که کاری رعنا:  بهادر

 کافی ی اندازه

 

 [۲۱:۴۳ ۲۸.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

[Forwarded from Maryam.m] 

 .. هند دستم بهونه دیگه تو داغونم

 

 بدنم دمای میپیچیدم، بخودم تخت رو همش

 داشتم عطش خیلی ، میرفت باالتر لحظه هر

  مامان: وارگفتم ،ناله

 

 قلب تو بالت درو چیه مامان جان: مامان

  .. مامانت

 

  .. میخوام آب..  آب-

 

  .. خاله میارم من: بهادر
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 کرخت و جون بی بدنم اما بازکردم، چشمامو

 راه جنگ میدون و تانک و توپ سرم تو بود،

 ؛تعادل بود سنگبن سرم بودن؛ انداخته

 بدن یکم رعنا و مامان نداشتم هم بدنمو

 به دستشونو و کشیدن تخت رو از سستمو

 های صحنه اون لحظه یه آوردن، لباسم

 حال همون تو و اومد چشمام جلوی وحشتناک

 قیافه گرفتم؛ رعنارو مامانمو دستای

   . بود تار برام هاشون

 

 کنم عوض لباستو میخوام بزار: رعنا

 .. جان ریحانه

 

 کنین ولم..  نمیخواد: گفتم خفیف صدای با

 .. بردارین سرم از دست.. 

 

  ؟ چیشده: بهادر

 

  .. کنیم عوض لباسشو نمیزاره: رعنا

 

 میخوامولباستو بزار مادر ریحانه: مامان

  ؟ میترسی چرا کنیم عوض
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 نمیخوام.. نینک ولم: گفتم صدا تن باهمون

  .. نمیخوام.. 

 

 یکم بده بهش آبو این..  هوووف: بهادر

 .. شه بهتر حالش بخوره

 

 بودم متنفر ازش هم، جونی بی حالت اون تو

 آب از چندقلوپ ؛ نمیکردم نگاش حتی که

 نتونستم گلوم سوزش بخاطر ولی خوردم

  .. بخورم بیشتر

 

 انگیزش نفرت صدای دوباره گذشت که کمی

 مهرداد االن کن عوض لباسشو رعنا :اومد

 .. میاد

  

 ! کنیم عوضش تا بیرون برو تو باشه: رعنا

 

  ؟ بکن کارتو داری من چیکار تو: بهادر
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 دکتره که مهرداد چطور... واااا: رعنا

  ؛؟ محرمی تو اما نامحرمه

 

 

&&&&&&&& 

 

 [۲۱:۴۳ ۲۸.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 میرم دارم مرگم خبر خبَ   خیل: بهادر

  .. کن عوض لباشو سریع بیرون

 

 بلند شدن بسته صدای اما بود بسته چشمام

  .. اومد در

 

: گفت زیرلب زدن غر با و نشست کنارم رعنا

 حرف بامن اینجوری چشه این نیست معلوم

  . کردم مریض رو ریحانه من انگار ؛ میزنه
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 که تو رعنا نکن ثبح باش انقد: مامان

 باش نکن دو به یکی نداره اعصاب میبینی

 آیفون ؛ زنگ صدای کن عوض لباسشو سریع.. 

  .. مهرداداومد کنم فکر

 

 دقیقه یه بزار عزیزم ریحانه: رعنا

  .. میکنه بپا شر بهادر االن کنم عوض لباستو

 

 الهی: گفتم ضعیفم صدای همون با لب زیر

 .. بمیره

 

  ؟ میگی چی: رعنا

 

 حرف نمیتونم که زدم اشاره انگشتام با

  .. بزنم

 

 تنم تو چی کردنمیدونم لباساموعوض

 تخت رو دوباره بیحال ، بود پوشونده

  .. رسید گوشم به منفورش صدای ،که افتادم
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  پوشید؟ لباسشو رعنا: بهادر

 

  .. آره: رعنا

 

  بیا مهرداد: بهادر

 

 ؛ اومد مهرداد احوالپرسیه و سالم صدای

 بودنش به دلم لحظه این تو کسیکه تنها

 کسی شرایط همین تو میخواست دلم بود، گرم

 با سیر دل یه تا نداشت حضور اتاقم تو

 تا میکردم ودل درد و میزدم حرف مهرداد

 تنم و دلم رو بهادر که عمیقی زخم این

 .. کنه پیدا تسکین کمی کاشته

 

 بقدری صدام اما میزدم صدا اسمشو زیرلب

 ناله یه مثل اونا برای شاید که ودب ضعیف

  .. میرسید گوش به کردن

 

 که میشدم بدتر و تر گیج لحظه هر: مهرداد

 ای لحظه چشمامو دستم تو چیزی سوزشی با

  .. کردم بسته بازو
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 شنیدم؛ نزدیک از مهردادو صدای

 برین بهتره خانم ولیال تو رعنا: مهرداد

 شبرا ، زدم سرم بهش نباشین نگران بیرون

 کنه استراحت صبح تا ، آوردم هم دارو

  .. میشه خوب حالش

 

 پایین تبش ؟ جان مهرداد چشه: مامان

  میاد؟

 

 حالش صبح تا نباشین نگران آره: مهرداد

 ؛ میشه بهتر

 

: گفتم خفیف و گرفته صدای همون با

  .. مهرداد.. مهرداد

 

: وگفت نشست کنارم سریع چون شنید انگار

  ؟ تشنته ؟ یمیخوا چیزی..  جانم

 

 چته:  گفت که باالدادم نه عالمت به دستمو

 شد؟ چت بودی؟یهویی خوب غروب که تو عزیزم
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 ؛مگه بشی کارآگاه االن نمیخواد: بهادر

 حاال پاشو نکنه درد ،دستت نکردی طبابتتو

  .. برو

 

 جسم داشتم دوست ولی بزنم حرفی نمیتونستم

 اساسی تا نبود ضعیفی این به جونم و

 داره پرویی با باز که میگرفتم وحالش

 .. میکنه مبرا کرده که کاری از خودشو

 

 سر   زیر هست چی هر میدونم که من: مهرداد

 چیکار ،بفهمم شه خوب حالش بزار ؛ توعه

 پدرتو افتاده، روز این به که کردی

 .. بهادر درمیارم

 

 بهت بار یه ؟ داره ربطی چه تو به: بهادر

 بکش من گلیم از وپات مهرداد، دادم اخطار

 داره ربط ریحانه به که موضوعی ؛تو بیرون

  .. نشو دخیل

 

 کنم، حالیت عملی باید انگار: مهرداد

  من؛ نه تویی کنار بره باید اونیکه
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 .. مهرداد-

 

 از بودم کرده سکوت مدت این اگه:بهادر

 لج دلم باخودمو نبود، خر نره توعه ترس

 بهت، میکنم تاکید دارم ولی بودم کرده

 به بگرده دورش من بجز کسی منه مال ریحان

  .. میکنم کنفیکون زندگیشو واحد احدو خدای

 

 ؛ شدی اشتها خوش.. بابا نچایی: مهرداد

!!  میاد خوش مزاجت به چندتا تا چند

 به بندازی خواهرارو جفت ، رعنا ، ریحان

 میخوای که چیزی به بیشرم توعه که هم جون

 حیا و شرم هم ت خاله از توحتی..  برسی

 حدی تا ؟ هستی کی ی خونه تو االن ؟ نداری

 نقشه دخترش دوتا واسه داری که شدی پست

  ؟ میکشی شوم های

 

 من َکت تو حرفا این.. نگو چرند: بهادر

 من مال باید منه مال   که چیزی ، نمیره

 ریحان از میزنم، حرف جدی دارم..  بشه

 لفامی و برادری رو چشممو وگرنه باش دور

 نصف که دختری این..  میبندم بودنمون

 منه ندار دارو همه تخته رو االن جونش

 دارو کسی نمیزارم..  زندگیمه ،همه
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 به کسی نمیزارم ، بدزده ازم ندارمو

 هواست..  بشه نزدیک زندگیم به ناموسم

 جایی این.. مهرداد میزاری پاتو کجا باشه

 ممکنه هرآن نیست سفت پایش پاگذاشتی که

 .. بریزی فرو خودم ستاید با

 

 این قبل اگه نداشتم دلخوشی هیچ حرفاش از

 مرگ ذوق و میرفت قنج دلم ته بود ماجرا

 از حالم ، میگیره عقم حاال اما میشدم

 بهم میزنه که حرفایی و احساسش و خودش

 به ذات بد مرد این به تنفرم حس   میخوره

 اتاقم تو االن حضورش از حتی که بود حدی

 کم بدنم شدم، خواب گیج..  بودم متنفر هم

 و کم و مهرداد ؛حرف شد حس بی و َلخت کم

 ... رفتم فرو عمیقی خواب به وبعد شنیدم بیش

 

 چون بکنی نمیتونی غلطی توهیچ: مهرداد

 این که اونجوری نمیخواد؛ تورو ریحانه

 ** .. توعه به که کردم کاری ساختمش مدت

 

&&&&&&&& 

 

 [۲۱:۴۳ ۲۸.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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[Forwarded from Maryam.m] 

 108_پارت#

 

 تو..  بود گذشته ماجرا اون از هفته یک 

 و بدتر روز هر روحیم اوضاع هفته یک این

 چیه دردم که نگفتم کس هیچ به میشد بدتر

 مهرداد به حتی افتاده برام اتفاقی وچه

 تمام خوره یه مثل اتفاق اون ولی.. 

 به تبدیل منوو بود دربرگرفته منو دامان

 بود، کرده حال پریشون و افسرده آدم یه

 هم دانشگاه حتی هفته یک این تو طوریکه

 مهرداد و خاله و مامانم ، مینا..  نرفتم

 هر بودن شاکی کارام دست از رعنا حتی ،

 این دلیل بفهمن تا میزدن حرف من با چی

 جدیدی حال همون با من ولی چیه رفتارام

 بود، شده نصیبم ادربه بیشمار لطف از که

 با آخرش میکردم؛و نگاشون بکم و صم فقط

 و بحث جرو به حرفاشون ته من سکوت

 مامانم مخصوصا میشد؛ ختم عصبانیت

 ...ومهرداد

 

 از بیش حاال که شخصی از هفته یک این تو

 نداشتم، خبری هیچ بودم بیزار ازش حد
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 من نشینیه خونه بخاطر که میدونستم تنها

 .. نیومده هم خونمون به

 

 بغلم تو زانوهامو و بودم نشسته تخت رو

 تو و بود پنجره طرف به نگاهم کردم، جمع

 بود چیزی تنها روزها این که فکری اعماق

 گرفته خودش تصرف تحت منو هواس   تمام که

  ..بود

..  بازشد اتاقم در و خورد در به تقه چند

 ناهارمو یا حتما که مامانمه میدونستم

 خونی روضه معمول طبق وادمیخ یا اورده

 .. کنه

 

 قدمهاشو وبعد اومد دراتاق شدن بسته صدای

 بوی ؛ کیه فهمیدم برداشت تخت بطرف که

 موقعش بی حضور از پرکرد، مشاممو تنفرش

 تخت رو بیشتر خودمو و..  شد مورمور بدنم

  .. کردم مچاله

 

 که میداد نشون ادکلنش سیگارو تیز بوی

 نشستنشو تخت رفتن نپایی باال واز نزدیکمه

  .. کردم حس
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 از بود، پنجره به شده میخ هنوز نگاهم

 بودم، بیزار هم حیوون این به کردن نگاه

  .. داشتم وحشت هم

 

 برای حضورش شاید و چنددقیقه ، چندثانیه

 و اومد حرف به باالخره که بود چندساعت من

 خودتو میخوای ک ی تا: گفت آرومی صدای با

  ؟ کنی دانیزن اتاق این تو

 

 حالتای این: گفت دوباره که ، نگفتم هیچی

 خیلی خاله میترسونه، رو همه داره جدیدت

 کردن، گریه شده کارش هرروز ، نگرانته

 نمیخوای که گرفتی مریضی یه تو میگه همش

  .. بگی چیزی کسی به

 

 حالمو هیچی که گرفتم العالجی مریضیه آره"

 که وییت العالجم مریضیه و نمیکنه بهبود

 "افتادی جونم به خوره مثل

 

 دانشگاه ست هفته یه ، کن جور جمع خودتو-

 خودتو فقط نمیخوری، غذا درست نرفتی،

 سر فکرایی تو همش و کردی اتاق این اسیر
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 تو اما بشن فراموش باید ،که میکنی

 ... کنی فراموششون نمیخوای

 

 و میکردم نگاش نه بودم حالت همون بازتو

  .. میزدم حرفی نه

 

 از ای حاله صداش کشید،اینبار بلندی نفس

  ؛ داشت بغض

 

 متاسفم رفتارم بابت من..  من..  من-

 وحشیانه اصال بدبود، خیلی کارم ،میدونم

 بخدا اما..  اما ترسوندم خیلی تورو بودو

 فکر ، گرفتم تورو جنون   لحظه اون تو من

 به وادار منو بودی مهرداد با تو اینکه

  ... چی نفهمیدم حتی ،من کرد کار اون

 

 از بعد و کشید آهی ولی نداد ادامه

 مرگ..  ریحان:  ،گفت سکوت چندثانیه

 همون به برگرد ، بیا خودت به بهادر

 ،سردی باهام کن لج اصال بودی، که ریحانی

 حاضر ریحان   بشو ، برگرد اما باهام کن

 یه همه واسه آستینش تو همیشه که جوابی

 که اینجوری من حانری...  داشت جوابی
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 ، دختر.. داغونم..  میمیرم دارم میبینمت

 همه ، زندگیمی دنیامی، ، چیز منی توهمه

 و حال این از دارم خودت جون به ؛ وجودمی

 تو بخاطر ،چندروزه میشم دیوونه اوضاعت

  ... ندارم زندگی

 

 پایین باال کمی تخت چون شد جابجا انگار

  رفت؛

 

 جمع شترتوخودمبی شد باعث نزدیکش صدای

  .. بشم

 

: گفت داشت صداش تو که بغضی همون با

 همه برگرد، زندگیت به خودت به ریحانم،

..  منو بیشتر همه از ، میترسونی داری رو

 فراموش و اتفاق اون بهادر، توجون دردت

 اشتباه من کردم، روی زیاده من میدونم کن

 کوتاه تو ولی خوردم، گوه من اصال کردم

 همون بشی دوباره بزار کن وشفرام ، بیا

 یه پیش بریم میخوای اصال..  گذشته ریحان

 بدتر روانشناس..  نه..  نه ؟ روانشناس

 بیرون ببرمت بیا..  میکنه روانی آدمو

 آماده پاشو ؟ هوم شه، عوض وهوات حال یکم

  ؛ بریم شو
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 که بگیر خون خفه بگم بهت میتونستم کاش"

 یه باز که حیف اما ، نشنوم صداتو حتی

 ازم هم حرفارو این گفتن قدرت چیزی

 " میگیره

 

 بغض ،با ندادم نشون که العملی عکس

  داد؛ ادامه بیشتری

 نیستم آدم من ، حیوونم من میگی راست تو -

 نبود، حالیم هیچی لحظه اون من بخدا ولی

 به باشی شده مهرداد مال تو اینکه ترس

 تو که بشم مطمئن میخواستم افتاد، جونم

 جسمت اگه حتی منی مال هنوزم که...  وزهن

...  

 

 و شب اون ی خاطره میگرفت، عقم حرفاش از

 تقال ، التماسام ، میکردن زنده برام

 که قسمهایی و ، کشیدم که زجری ، کردنم

 چشمهای اون با م برهنه تن   دیدن ، میدادم

  .. هوسش پر و دردیده

 

 با میداد؛ آزارم بودنش ، گرفت بغضم باز

  .. بیرون برو: گفتم بغض
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  .. کن نگام لحظه یه توروخدا ریحان-

 

  .. بیزارم ازت..  میخوره بهم ازت حالم-

 

 نباشی روز و حال این تو که بمیره بهادر-

 لحظه یه میدم َقسَمت بابات روح به رو تو ؛

 نمیتونم ،من میشم دیوونه دارم.. کن نگام

  .. باشم تفاوت بی حالت به نسبت

 

 باهیچی کردی که کاری ؛ تویی المح مسبب-

 جبرا

 

 [۲۱:۴۳ ۲۸.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

[Forwarded from Maryam.m] 

 دندونتو ،من نیست توش بخششی ؛ نمیشه ن

 باالخره..  همیشه برای دور، انداختم کندم

 و جمع زندگیمو و میام خودم به روزی یه

 اونشب که خدایی همون به اما میکنم جور

 کاری ، گرفتی ندید تو و ادمد قسمت کلی

 نکرده تصوراتت تو خیالشو حتی که میکنم
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 هیچ که بگیری دردی کارم این با که باشی،

 و باشه نداشته درمونی برات طبیبی

 کنی سر درد اون با وروزتو ،شب زندگیتو

 زیر جسممو که بودنی ضعیف همین با من.. 

 که دارم قدرتی میکردی له وپاهات دست

..  کنم ویرون و بدبخت تورو میتونم راحت

 بکنم اینکارو که میرسه روزی باش مطمئن و

...  

 

 نبودت از منو..  ریحانه:  گفت غم با

  .. نترسون

 

 برو:  گفتم دوباره و زدم درد با پوزخندی

  .. بیرون

 

 عمیقی آه بعد ای لحظه و کرد سکوت کمی

 قدمهاش صدای..  بلندشد تخت رو واز کشید

 در ، داشت رفتن قصد انگار ؛ میشد دورتر

 که کردم نگاهش برگشتم بازکرد، که و اتاق

 ش قیافه ؛ میکنه نگام مستقیم داره دیدم

 حد از بلندتر ریشش بود، آشفته خیلی

 اما نامرتب و ژولیده موهاش و بود معمول
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 که داشت رو ای خواستنی ی چهره همون هنوز

  .. کشونده روز این به منو

 

:  گفتم بهش رو و دچکی چشمم از اشکی

  .. بهادر نمیبخشمت هیچوقت

 

..  گزید زیریشو لب و بست درد با چشماشو

 به محکم دستش کف با که گرفتم روموازش

  .. شد خارج اتاق از بعد و کوبید دیوار

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۲۱ ۲۹.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 ومن بود شده عوض کامال بهادر به احساسم

 بی سردو آدم یه به کورشده احساس این با

 همه اون ؛ شدم تبدیل انگیزه بی و احساس

 پرورش بهادر برای قلبم تو که عشقی
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 مردگی   دل به رفتارش اون با ش همه میدادم

 کابوس تجاوز، اون های صحنه..  شد ختم من

 سیک وقتی بود، شده م شبونه خوابهای جدید

 شخصی که بگیره قرار شرایطی همچنین یه در

 بدنت تمام بدونه شیطانیش هدف مورد تورو

 میده نشون واکنش بزرگ شوک این معرض در

 درمقابل که واکنشیه همون اثرات واین

 نشون بود عزیزتر برام جونم از که بهادری

 .. میدادم

 

 ، نرفتم دانشگاه به هم دیگه ی هفته دو 

 ، زدم رو دانشگاه و سدر قید رسما دیگه

 و مهرداد و خاله و مامانم اعتراضات سیل  

 این اعصاب ی دغدغه هرچیزی از بیشتر مینا

 ازگاهی هر مهرداد..  بود شده روزهام

 رفتارمو علت وقتی میزدو حرف باهام تلفنی

 گوشیو مفصل دعوای یه با نمیدادم توضیح

 هرروزمون برای روال این ولی...میکرد قطع

 جوابیم بی همون به بازهم من اام بود،

  .. میدادم ادامه

 

 برای باشم قادر که نبود چیزی بهادر کار

 شرم هم گفتنش از حتی چون بدم توضیح کسی
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 سکوت همون به رو این از..  داشتم

  .. کردم بسنده همیشگیم

 

 به بازهم و اومد دیدنم به بازهم بهادر 

 آب با اینبار ولی زد حرف من با شکل همون

 مکرر تکرار با باز ولی.. بیشتر تاب و

 نوع ایندفه..  شد مواجه من حرفهای

 بهادر   همون بهادر ، بود شده عوض رابطمون

 دیگه من ولی بود قدیم ی پیشه عاشق

 بهتر روحیم اوضاع..  نبودم قبل ی ریحانه

 خونه بجز هفته سه این تو ولی شد قبل از

 **** .. نرفتم ای دیگه جای بودن نشین

 

 خاله و مامان که اومدم بیرون حموم از

 کاناپه رو زدن حرف مشغول معمول طبق

  .. زدن لبخندی من بادیدن ، بودن نشسته

 

  .. عزیزم باشه عافیت:  خاله

 

  خاله ممنون -
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 دوباره کن خشک موهاتو زود مادر: مامان

  .. نشی مریض

 

 گاز برداشتمو ها میوه توظرف از سیب یه

 .. زدم

  ؟ باال نمیرین مگه..  میرم ناال باشه-

 

  .. واال حضرت توایم منتظر: خاله

 

..  خاله میسازی شعر اوووه: لبخندگفتم با

  .. میشی شاعر داری کم کم

 

 که بگرده دورت خاله ای:  خندیدوگفت خاله

 اخم جز روزه چند.. دیدم لبخندتو باالخره

 موهاتو برو ؛ نکردی حوالمون چیزی َتخم و

 یکم تنهاست دست رعنا..  بریم بیا کن خشک

  .. باشیم کمکش

 

  .. میام میشم آماده منم برین شما -
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 تو..  میریم باهم تایی سه..  نچ:  خاله

 بیرون بزنیم در این از ما میشناسم که رو

  .. نمیای باال دیگه

 

 کار یکم آخه ، میام نه:  گفتم خندیدمو

 بهتر لباس کنم،یه خشک موهامو تا دارم

 معطل شماهم اینجوری..  میام بعد مبپوش

  .. نمیشین من

 

 ی خونه عمرا من ، نمیرفتم میگفتم دروغ "

 بود گرفته سنگسار به دلمو که مردی

 دروغ لحظه اون تو شدم مجبور ولی نمیرفتم

 " بگم

  

 این بریم ما ، مهین میگه دروغ: مامان

 هر پریشبا ندیدی مگه.. باال بیاد عمرا

  .. نیومد شما ی خونه بیارمش کردم کاری

 

 میمونم ، نمیخورم گولتو من ریحان: خاله

  .. میریم باهم همه بکن کاراتو اینجا
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 برین شما..  میام خاله: گفتم خنده با

 .. میام کردم کارامو منم

 

 بزرگت من ریحان:  گفت باخنده هم خاله

 یاال..  بزاری کاله خالتو سر میخوای کردم

  .. منتظرم برو

 

 چیزی یه به مامانه بدتره هم خاله فاوو "

  "سرش میشه گیر دیگه کنه بند

 

 عادتمو ، کردم نگاه مظلومانه مامان به

 با میوردم کم کسی درمقابل وقتی میدونست

  .. میخواستم کمک ازش مظلومم نگاه

 

 چندوقته.. نکن لوس خودتو برو: گفت مامان

 هرطور امشب!  شدی خ نگ موندی اتاق این تو

 دنبالت اومده خالت که حاال باال، یایم شده

  .. میریم باهم شو آماده ننداز، زمین روشو

 

 آخه گیرمیدین چرا مامان: گفتم حرصی

 !بیام؟ نمیتونم
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 که!  دانشگات از ؟اون چته تو اصال:مامان

 چی هر نزدیم، حرفی کردی ول رو دانشگاه

 بیرون ببرنت میکنن اصرارت وبهادر مینا

 اسارت این از کنی وضع وهوایی حال یه

 خالت ی خونه نمیزاری؛ محل بازم دربیای

 معلوم اصال نمیری؛ خواهرت ی خونه ؛ نمیری

 !!؟ شده چت هست

 

  .. نیست چیزیم من-

 

 به خب داری چیزی مشکلی اگه ریحانه: خاله

 تو به مامانت منو از کی بگو، ما

 .. خاله نزدیکتره

 

  .. شد شروع همیشگیشون سواالت باز

 

 دروغ کن باور..  میام منم باال برین خاله-

 ؛ نمیگم

 

  . کنم باور که بخور باباتو خاک قسم: خاله
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 راضی باالخره تا خوردم قسم و شدم ناچار

 برای رو همه رعنا امشب..  رفتن و شدن

 این با این البته بود کرده دعوت شام

 به تا باشه بهادر ی نقشه ندارم شک دعوت

 از یکم تا بکشه خونش به منو شده که زورم

 * .. بیام بیرون گرگونی این

 

 یه خودم برای ،اول رفتن که خاله و مامان

 نسکافه لیوان ، کردم درست داغ ی نسکافه

..  رفتم اتاقم طرف به و برداشتم رو

 کنم تحمل دیدنشو روباید امشب یه انگار

 بهش نسبت نفرتم حس   میزان اون از چند هر

  ..بودم نکرده یتغییر اما ؛ شده کمتر

 

 رو حوله ، گذاشتم آرایشم میز رو و لیوان

 ... کردم باز موهام رو از

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۲۱ ۲۹.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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[Forwarded from Maryam.m] 

 110_پارت#

 

 رو بهادر عطر بوی که کشیدم توموهام دستی

 .. کردم حس خودم نزدیک

 

 بود، سرم پشت کردم نگاه آینه تو از

  .. کشید موهام از عمیقی دم و بست چشماشو

 

 بدی واکنش چرا نمیدونم اما میشد مورمورم

 ترحم جور یه احساسش به شاید ندادم نشون

 نخواست دلم لحظه اون تو که میکردم

  .. بزنم بهم آرامششو

 

 اما پراحساس و بسته چشمای همون با زد لب

  .. نزد من دل به چنگی

 

 تو بدون من..  ریحانه برگرد من به -

  .. میمیرم
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 چرخیدم، طرفش به کامل و کنار کشیدم سرمو

 بدون چرا:  گفتم خشن که کرد باز چشماشو

  ؟.. گذاشتی من اتاق تو پا اجازه

 

  ریحانه-

 

 چیزی تو منو بین دیگه بفهمی اینو بهتره -

 اجازه بدون دیگه بار یک اگه نداره، وجود

  مامانم به هم خدا به بیای اتاقم ،تو

 حد از چیزو همه..  خاله به هم میگم

 به و کردم سکوت االنم تا اگه ، گذروندی

 بخاطر نیست تو بخاطر نگفتم چیزی کسی

 بیارم زبون به حتی دارم شرم چون خودمه

  .. انگیزی نفرت و پست چقدر تو که

 

 اتفاق اون:  گفت درد با بود، ملول چشماش

 ، باشی بامن که کن قبول تو..کن فراموش و

 دوباره تا میدم زندگیمو همه خودت جون به

 چی هر که میشم کسی برات ؛ برگردی من به

 .. کنی فراموش و دیدی ازم بدی

 

 ؛بهتره برنمیگردم تو به من: زدم جیغ

 که قلبی همون ،تو کنی فرو مغزت تو اینو
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 ، کردی له پاهات زیر رو بودی مالکش

 قسمت ، داشتم ازت که وحشتی التماسامو،

 ها امامزاده تمام به خودم مرگ به دادم

 خیلی اونشب ،من نکردی اعتنایی تو ،ولی

 اون با دربسته، فضای اون تو ترسیدم،

 تو تومنو..  تو ، داشتی تو که حالی

  ... ماشین تو ،میخواستی کردی اسیر ماشین

 

 نتونستم گرفت بغضم هم یادآوریش با حتی

 قبال اگه شاید:  گفتم فقط بدم ادامه

 هم مال تو منو روزی یه که داشتم امیدی

 تموم چیزو همه کارت بااین تو اما میشیم

 حسی دیگه ، کشتی ،قلبمو منو تو..  کردی

 فراموش چیزو همه هم تو بهتره ندارم بهت

  .. بدی ادامه زندگیت به و کنی

 

 ش برافروخته صورت و ش شده مشت دستهای

 روز اون وریهیادآ با هم خودش که میگفت

  .. میکشه عذاب داره

 

 همه..  ببخش منو: گفت دارش بغض صدای با

 که میکنم کاری..  میکنم جبران اینارو

  ... بشه پاک ذهنت تو از کامل اونشب خاطره
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..  نمیشه پاک: گفتم دادمو سرموتکون

  .. نمیشه پاک هیچوقت

 

 همه..  ریحانه میکشی منو..  بهادر جان  -

 نفسمو..  نکن ناامیدم..  تویی زندگیم

..  ندارم زندگی تو بدون من دختر نگیر

 تو امیده به آوردم دووم االنم تا اگه

  .. بوده

 

 تاپ یه ، کردم نگاه آینه تو بهش توجه بی 

 شلوارک یه با بود تنم گردنی صورتیه

 خجالت..  بود زانوم رو تا که زرشکی

 منو تن اون که اومد یادم وقتی ولی کشیدم

 گذاشتم کنار شرممو دیده پوششی هیچ ونبد

 نگاه یه نگاهش نوع االن که وقتی مخصوصا ؛

  .. بود شیطنت و هوس هر نوع از خالی

 

 تر مناسب لباس یه تا رفتم کمد طرف به

 بینمونو سکوت بلندش نفسای صدای ؛ بپوشم

 هر که نکردم توجهی ولی میشکست هم در

 زمر به داره حرفام بار زیر غرورش لحظه
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 رو اینا از بدتر اونوبلید میرسه شکستن

  .. بخره جون به

 

 از تر پایین که ای ،سورمه سفید پیرهن یه

 انتخاب مشکی شلوار یه و میرسید باسنم

 به زده تکیه که برگشتم ،بطرفش کردم

  .. میکرد نگاه منو بودو دیوار

 

 عوض لباسامو میخوام بیرون بری نمیخوای-

 ؟. کنم

 

 ؛؟ هدیگ باال میای-

 

 با: گفتم دادمو تکون ودستمو کشیدم نفسی

 مجبورم داده بهم خاله که قسمایی اون

  .. بیام

 

 توعه بخاطر: گفت که کردم نگاه پنجره به

 راضیت بیاد خواستم ازمامانم خودم من.. 

 ازخونه ست هفته سه ؛ باال بیای تا کنه

  .. نزدی بیرون
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 :گفتم تمسخر حالت به و کردم نگاش اخم با

  .. شده این من وروز حال تو مضاعف لطف به

 

 تقصیر همش میدونم خودم: وگفت اومد بطرفم

 غرق خودت حال تو بزارم نمیتونم اما منه

 میشم دیوونه دارم باورنمیکنی چرا.. بشی

 یا  روز هر هم پدرسگ سگ   اون..  ریحانه

 تو میگه شرکت میاد پامیشه یا میزنه زنگ

  !؟ شده اینجوری که کردی چیکار ریحانه با

 

  ؟ نمیگی بهش چرا خب: پوزخندگفتم با

 

 از رو بود،گوشی کنارم خورد؛ زنگ گوشیش

 به نگاه یه درآورد مشکیش شلوار جیب تو

 نگاه با بعد کردو ،اخمی انداخت اش صفحه

  .. اینه میگن که محل بی خروس: گفت من به

 

 گفتم بهت رعنا...  بللللله: داد جواب

...  میام االن...  بگیرم غدو برم میخوام

( داد ادامه زد من به که چشمکی با)
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 االن منم باشه...  ؟ اومده هم ریحانه

  ... میام

 

 شده دراز زبون جدیدا: کردوگفت قطع گوشیو

 و تو بین که میپیچه پام پرو به زیادی

 ریحان حال که افتاده اتفاقی چه ریحانه

 ؟.. بدشده

 

 آخرت دفعه ، بیرون برو: پوزخندگفتم با

  .. میای من اتاق تو باشه هم

 

: گفت بسته چشمای با کردو ای قروچه دندون

 امید..  ریحانه کردم گیر فالکت تو من

 ازنو زندگیمو تا بده امید بهم میخوام

 هیچ دیگه بدم دست از تورو اگه..  بسازم

 خدا تورو.. ندارم زندگیم واسه امیدی

  .. نکن کور امیدمو

 

 زدم، ینیآگ زهر نیشخند

 جوابتو دارم االن که کن شکر خدارو برو -

 بخاطر اگه میزنم حرف نرم باهات یا میدم

 اینکه ویا نبود عمورضا و مهین خاله
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 که کسی پسرش که نفهمه ازت چیزی مامانم

 منو از

 

 [۲۳:۲۱ ۲۹.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

[Forwarded from Maryam.m] 

 چه ،میخواست داره دوسش بیشتر هم رعنا

  ... کاری بیاره من سر بالیی

 

 ادامه ندارم دوست..  کن بس: گفت اخم با

 تا باال برو بیا..  کن تموم بحث ،این بدی

 بخرمو الکی پرت و خرت سرکوچه برم من

 تو بخاطر برگردم

 

 [۲۳:۲۱ ۲۹.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

[Forwarded from Maryam.m] 

  .. پایین اومدم زدم جیم

 

 گفتی خودت پیش آره: خرگفتمتمس حالت با

 که االن کنم عملی کارمو نتونستم اونشب

  ..حداقل برم نیست کسی
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 محض:گفت بلندتری صدای غلیظترو اخم با

 اندازه به خودم من..  کن تمومش خدا رضای

 نکن فوتم دیگه تو میگیرم آتیش دارم کافی

..  

 

 خاله بخاطر: گفتم که رفت اتاق در طرف به

 تو به نسبت نظرم نکن فکر االب میام عمو و

 انگیز نفرت آدم همون همیشه تو ، شده عوض

  .. میمونی باقی زندگیم

 

 نگام برگشت، امیدانه نا و بزرگ غم یه با

 باخت رنگ من جدیت دیدن با که نگاهی کرد،

 * ..شد خارج اتاق از وار مایوس و

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۳:۲۱ ۲۹.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

[Forwarded from Maryam.m] 

 111_پارت#
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 محض به ، بودیم بهادر ی خونه تو همه

 همینطور و مامانم و خاله خونه به ورودم

 من واقعا انگار شکفت گلشون از گل رعنا

 بودنشو خوشحال دیدنم با که اسیربودم

  .. میدادن بروز

 

 ساکت ، بودم اومده که میشد ای دقیقه چند

 مامان که بودم شستهن مبل رو حرف بی و

 ببر رو دستیا پیش این مادر ریحانه:  گفت

  .. توآشپزخونه بزار

 

 یکی رو بودیم خورده میوه که دستیایی پیش

  .. رفتم آشپزخونه به و گذاشتم هم رو یکی

 

 شنیدم که رو رعنا و بهادر زدن حرف صدای

 که ایستادم آشپزخونه در ، نشدم وارد

 و بیشرف اون چی واسه: گفت بهادر شنیدم

  ؟ کردی دعوت

 

 چون ؟ مهردادداری با مشکلی چه تو: رعنا

 ؟ میای جدش چرا تو ؟ داره نظر ریحانه به

 زیاده سنیشون ی فاصله اینکه با اتفاقا

  .. میان بهم خیلی که من بنظر ولی
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 رعنا،شامتو نبستمش تا ببند دهنتو: بهادر

 پوزو و َپک بد اون خوردی گوه تو..  بکش

  ؟ نگفتی من به چی واسه ؛ کردی دعوت

 

 اینو صالح خونه این زن عنوان به: رعنا

  .. کنم دعوت مهمونامو که دارم

 

 تو خونه این زن  : گفت پوزخند با بهادر

 نمیبینه چشات..  بیاد گفتی بهش کردی غلط

  .. کنم تحمل نمیتونم ریختشو من که

 

 ؛ میشی پرو داری دیگه بهادر: رعنا

 مرگت چه روزه چند..  دار نگه احترامتو

 خر میکنی فکر ؟ من جون به افتادی شده

 لج بخاطر اونموقعها نمیفهمیدم بودم

 میکردی، محبتت گرم   دلمو ریحانه درآوردن

 پیش چی بینتون میدونه خدا که هم حاال

 پیاده من سر دلیتو دق   هرروز که اومده

  .. تحمله قابل غیر اخالقت ؛ میکنی
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..  دراز جاده باز راه ، ننک تحمل: بهادر

  .. نداشته نگهت اینجا زور به کسی

 

 برم میخواستم کشیدم آشپزخونه تو سرکی

 با ، کنه پیدا خاتمه بحثشون تا داخل

 میشد بیشتر بهادر به نفرتم رعنا حرفای

 آشیه این که کردم تلقین بخودم باز اما

 این سزاوار پس پخته خودش برای رعنا که

 متنفر ازش هرچقدر حاال سته بهادر رفتارای

 رعناست اصلی مقصر موضوع اون تو کلی باشم

..  

 

 به جفتشون نیمرخ اما بود بطرفشون نگاهم

 بودن بحثشون جرو غرق طوری ، بود من جهت

 آشپزخونه تو من حضور ی متوجه هنوز ،که

  .. نشدن

 

 رو دستاشو جفت عصبانیت و حرص با رعنا

: دادوگفت هولش عقب به زدو بهادر ی سینه

 چه نیست معلوم شدی؟ اینجوری چرا ؟ توچته

 سگ عین ؟ تلخی من با روز و شب مرگته

 و اخالق دست از دارم ؛ میگیری گیر پاچه



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

720 
 

 وریحانه تو بین چی ؛ میشم کالفه رفتارت

 ...  سردو موجود یه به تبدیل تو که گذشته

 

 بین از خشم با و گرفت رعنارو دستای مچ

..  رعنا دارم نونج من: غرید دندوناش

 زندگیته این باشه زدنت حرف به هواست

 زور به ، نخواه نمیخوای بخواه میخوای

 داره که اینجور م پاچه تو افتادی اومدی

 خیلی ؛ بیای َدَرم نیست قرار میره پیش

 چاک به بزن نداری تحمل ، شدی خسته

 ،دیگه وداغونم درب کافی قدر به خودم..

 آخرت دفه..  شهنمیک یکی تو واسه اعصابم

 میکنی دعوت من اجازه بدون کسیو باشه هم

   .. رو مهرداد مخصوصا

 

 که ، دید منو برگشت و کرد رها دستاشو

 و رعنا وشوهریه زن دعوای به واج و هاج

 نداشتن وشوهر زن به شباهتی هیچ که بهادر

 .. بودم خیره

 

 که کرد نگام هم رعنا ش، خیره نگاه با

: گفت کردو پاک دستش پشت با سریع اشکاشو
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 جمع میومدم خودم کشیدی زحمت تو چرا

  .. میکردم

 

 که میومدم اینجا نباید ، نبود درست کارم

 گر   نظاره که بفهمن یا ببینن منو اونا

 بیچاره که رعنا مخصوصا ، بودم دعواشون

 خواهی عذر یه با..  میکرد نگام وار

 که گذاشتم سینک تو و دستی پیش ظرفای

  .. رفت بیرون آشپزخونه از هم بهادر

 

 باز سردلشو رعنا که شدم ظرفا شستن مشغول

  .. شد من با کردن دل دردو به وشروع کرد

 

 کنم آروم ودلشو بزنم حرف باهاش کردم سعی

 ست شده تموم چیز همه بهادر منو بین که

 بین ی گذشته عشق اون چشماش تو ترس اما

 کلی..  میکرد تداعی براش بهادرو منو

 عاقالنه تصمیمات زندگیم برای که داد سممق

 جایگاه که بود این واونم بگیرم ای

 . کنم تر پررنگ زندگیم تو مهردادو

 

&&&&&&&& 
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@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۱۳ ۳۰.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 به هم مهرداد..  بودیم نشسته شام میز سر

 هم تو باعث این بودکه شده اضافه جمعمون

  ... شد بهادر خمهایا رفتن

 

 چهره بدتر که بود، نشسته من کنار مهرداد

..  میکرد تحریک رو بهادر اخم از پر ی

  ؟ بکشم برات چی:  گفت و برداشت بشقابمو

 

 یکم: گفتم که ، کشید بلندی نفس بهادر

  ..لطفا بزار برام جوجه و پلو

 

 باال حرصش از پر صدای ، حرفم این گفتن با

  .. اومد

 

 آداب انقدر که تو مهرداد میگم: ربهاد

 زن چرا موندم من بلدی رو زنا به احترام
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..  میشیا پیر کم کم داری دیگه ؟ نمیگیری

 من از هم سالی چهار سه اینکه مثل

  ؟ بزرگتری

 

 میکشید، پلو بشقابم تو درحالیکه مهرداد

 تو افتادم جدیدا اتفاقا: گفت لبخند با

 آرزو یترسمم میشم پیر دارم بقولت ، فکرش

  بمونم بابا یه گفتن دل به

 

 دل به آرزو ، شو کار به دست تو:  عمورضا

  .. جان مهرداد نمیمونی

 

 کردی پیدا و خوشبخت دختر این حاال:  خاله

  ؟

 

 مهرداد ولی زد داری صدا پوزخند بهادر

 و گذاشت من جلو و بشقاب و خندید بلند

  .. زندایی کردم پیداش وقته خیلی:  گفت

 

..  بال نگفتی حاال تا چرا..  خوب چه: رعنا

  ؟ کنی سوپرایزمون یهویی میخواستی
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 خورش ؛ بده و نمکدون اون رعنا: بهادر

  ... نداره نمک اصال

 

 واال... جان بهادر نخور نمک انقدر: مامان

  ..  ست اندازه به هم نمکش داره نمک خورش

 

 هست هم خوشمزه خوبه نمکش مادر آره: خاله

  جان رعنا نکنه درد ستتد.. 

 

 .. گفت جانی نوش لبخند با رعنا

 

 با بود نشسته بهادر روبروی که مهرداد

 زورت چیه: گفت آروم تمسخرآمیزی ی خنده

 االن نخور نمک  ؟.. ها میترکی داری میاد

 ..میشی بدتر

 

: وگفتم زدم مهرداد پهلوی به آرنجم با

 زبونش رو کنترلی اونکه نزار سرش سربه

  .. میگه بهت چیزی یه االن هندار
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 داغش باید: گفت گوشم تو آروم مهرداد

 چندروزت این خراب   حال میدونم که من کنم،

 خدا بوده چی سر ولی داده تحویلت این و

  .. داند

 

 با که ، کردم نگاه بهادر به ناخودآگاه

 که گرفتم ازش رومو..  میکرد نگام اخم

  .. ومدا چنگالش و قاشق بلند برخورد صدای

 

 دختر این خاله بقول مهرداد نگفتی: رعنا

  ؟ حاال هست کی خوشبخت

 

 تو رعنا؛ آشناست: لبخندگفت با مهرداد

  میشناسیش همه از بیشتر

 

 همه ، بهادر دست تو لیوان   شکستن صدای با

 کردیم نگاه بطرفش

 

 وای ای:  شدوگفت بلند جاش از مامانم

 تو اتپ باشه هواست بده مرگم خدا ، بهادر

 نره ها شیشه
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 بشین: گفت آروم ولی عصبی لحن با بهادر

 هواسم میکنیم، جمعشون بعدا بلندنشو خاله

 هست؛

 

 نیست خوب حالت مگه..  بهادر چته: عمورضا

  ؟ بابا

 

 نع: بهادر

 

 االن که تو ؟ نیست خوب حالت چرا: خاله

 لعنتی سردرد اون بازم نکنه ؟ بودی خوب

  ؟ اومده سراغت

 

 منم دیگه آره: گفت پوزخندآروم با مهرداد

  میگیرم سردرد بخورم حرص زیاد

 

 ؟ آخه چی واسه حرص:  گفت شنیدچون مامان

 !! بهادر

 

 که عصبانیتی کردوبا مشت دستاشو بهادر

: گفت مهرداد به رو داشت کنترلش در سعی

 ظرفیت جدیدا من مهرداد نکن شوخی من با
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 ایشوخی این با دیدی موقع یه ندارم شوخی

 سنگیم مشت میکنی باز نیشتو که مسخرت

 ببنده؛ نیشتو

 

 ؛ زدنه حرف طرز چه این بهادر:  عمورضا

 ؟ مهمانته مهرداد ناسالمتی

 

 کشید، بلندی نفس کردو نگاه من به بهادر

 گفتن اراجیف جای به:   گفت رعنا به رو

 کن جمع رو ها شیشه این بعد خوردی ؛شامتو

 

 شام که هنوز :گفت رعنا شدکه بلند ازجاش

 ست نخورده دست غذات ؟ نخوردی

 

  .. ندارم میل: بهادر

 

 حسابی خورده زیاد: گفت طعنه با مهرداد

 . سیرشده
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 ؛ کوبید میز رو که مشتی محکم صدای از

 و کردن برخورد هم با ظرف تو چنگالی قاشق

  .. دادن صدا

 

 من..  لطفا ببند مهرداد: گفت عصبانیت با

 جون ندارم، درمونی تدرس اعصاب چندروزه

 و دست تا بده َانگولکم یکی منتظرم خودت

  .. نزارم سالم براش پا

 

 حرف اینجوری ؟چرا چته بهادر وای: خاله

  ؟ میزنی

 

  برادرته مثل که مهرداد مادر زشته: مامان

 

 درحالیکه و پرخشمش چشمای همون با بهادر

 گرگ مثل بود خورده گره میز رو هنوز مشتش

  ..میکرد نگاه خیره هردادم به زخمی

 

 نه لحن و کالمی جدیت با عمورضااینبار

 بهادر؟ میکنی همچین چرا: گفت آروم چندان

 ازش پدرتو ارث انگار میزنی حرف جوری یه
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 کی از مهمانتو به حرمتی بی..  میخوای

  ؟ گرفتی یاد

 

 بین موضوع بابا: وگفت بست چشماشو بهادر

  ؛ چیه رممنظو میدونه ؛خودش مهرداد   منو

 

 حداقل بدونیم ماهم بگین چیه؟:  عمورضا

 میبینیم رو همدیگه هروقت چی واسه

  .. کارمیکنه هم گلوی تو دندوناتون

 

 شوخی باهم همش میکردم فکر اول من: خاله

 حرفاست این تر جدی قضیه انگار ولی میکنن

..  

 

 ؟ بگین هست چیزی جان بهادر بگو: مامان

 

 این بیخیال: دوگفتکر مصلحتی ی سرفه رعنا

 عادت کال اینا نیست خاصی موضوع حرفا؛

 وسروصدا بحث کوچیک چیز یه سر دارن

 خودشون به برمیگردن دوباره بعد میکنن؛

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

730 
 

 یکی تو:  کردوگفت رعنا به نگاه بهارر

  نیستی الل که میدونیم هممون نزن؛ حرف

 

 سینه به دست دادو تکیه صندلی مهردادبه

 و خانوم لیال:  گفت محکمی لحن با شدو

 یه مورد در شده وقتش راستش رضا دایی

 زندگیم برای من کنم؛ شماصحبت با موضوعی

 ی مرحله تویه االن و دارم مشخص هدف یه

 هستم؛ سنی

 

 .. مهردااااااااد: بهادر

 

 [۲۲:۱۴ ۳۰.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 صدا مهردادو اسم که بلندی صدای با

 بود شده قرمز که ردمک قیافش به زد،نگاه

 .. میلرزید خشم از دستاش و

 

 بهادر بزنم حرف بزار:  گفت جدی مهردادهم

  ..حرفم تو نپر.. 
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 حتی که زد رو حرفی وصریح سریع خیلی وبعد

  .. موندم باقی شوکش تو خودمم

 

 دارم تصمیم من خانوم لیال راستش: مهرداد

 فراهم واسه موقعیتم ،االن کنم ازدواج

 من.. مناسبه آل ایده زندگیه یه کردن

 زیاده، ریحانه منو سنی   ی فاصله میدونم

 اما..  نیست کمی ی فاصله سال 14 بهرحال

 و زندگی اونم معتقدم چیز یه به من

 بخودم که شناختی با که..  شدنه خوشبخت

 و زندگی پس از میتونم که ،مطمئنم دارم

 بشه زندگیم شریک قراره کسیکه خوشبختیه

 فقط میشناسین کامل منو که شما.. بیام بر

 اگه که جان ریحانه وخود   شما نظر میمونه

 با بزاریم قرار ،یه باشه مساعد چیز همه

  .. برسیم خدمت ام خونواده

 

 اندازه به من:  گفت خوشحالی با خاله

 تو از کی جان مهرداد دارم قبولت بهادرم

 اصل نیست مهم سنی اختالف که االن..  بهتر

 تو که خوشبختیه شدن ضامن و بودن مرد

  .. داری کمال و تمام همشو
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 ی چهره یه با که کردم؛ نگاه رعنا به

 چشمکی و کرد نگام عمیق خوشحالیه و خندون

  .. زد

 

 رعنا،و ، مامانم گفت، چیزی یه هم عمورضا

 اما میزدن، حرف مهرداد و خاله همینطور

 میکردم نگاه میز به شده منگ و گیج من

 من ؛ ولی شدن خوشحال جورایی یه همه ،چرا

 کدوم ؟ نیستم خوشحال اصال چرا من.. 

 اقبالی و بخت همچین یه شنیدن از دختری

 که کردم نگاه مهرداد به ؟ نمیشه خوشحال

 در صحبت گرم و بود عمورضا مخاطبش ظاهرا

  .. ازدواج این داغ بحث مورد

 

 و اقتدار با ، خوشتیپ   ، خوشکله اون

 اجتماعیه و دکتر مهمتر مهازه ، مردونست

 تا ؟ نمیزنه دل به چنگی من برای چرا ولی

 و صمیمی دوست یک جز به اونو هیچوقت االن

 این با اما..   نمیدیدم اسرارم محرم

  .. پیشنهاد
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 و ما به کرده پشت که کردم نگاه بهادر به

 دود سیگار و بود، ایستاده پنجره جلوی

 نسنگی و عمیق پوکهای با..  میکرد

 

 چرا نمیدونم..  سربازد دوباره دلم زخم

 پیشنهاد این و وروزش حال این دیدن با

..  شد گرفته دلم ، مهرداد ی وارونه شوک

 و برگشت که کرد حس نگاهمو سنگینیه انگار

 باختش از نشون که غمی پراز ی چهره با

  .. کرد نگام میداد

 

 نگاهمو میکرد صدام مرتب که خاله صدای با

  .. مگرفت ازش

 

 درموردتو داریم ما ریحانه کجایی:  خاله

 فکری چه تو نیست معلوم تو ، میزنیم حرف

 مهرداد با که رضا مامانتو! ؟ میکنی سر

 یه بزاریم میگه مهرداد ، زدن حرفاشونو

 نامزدی و خواستگاری عیدمراسم واسه باَرکی

  ؟ خوبه میگی چی تو ؛ بزاریم رو

 

 بوقم اینجا من انگار زدن حرفاشونو همه "

 زندگی مهرداد با قراره من اینکه مثل.. 
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 که شما نه بگیرم تصمیم باید من و کنم

  " دوختین و بریدین

 

 لبخند با که کردم نگام مهرداد به

 بگو داری حرفی اگه:  دادوگفت سرشوتکون

  ؟ جان ریحانه

 

 هول عروس: گفت خنده با و شد نمکی رعنا

  .. میکشه خجالت یکم ، االن کرده

 

 بره قربونش خاله: گفت خنده با خاله

 نه حاال..  متره چهار و چهل زبونش اینکه

  .. میکشه خجالت ندیده مهردادو اصال اینکه

 

 تودهنمو تیز که بهادر به نگاه یه با

 و برگشتم ، میگم چی ببینه تا میکرد نگاه

 باید قبلش..  بکنم فکرامو باید من: گفتم

 که حرفامو نم،بز حرف هم مهرداد خود   با

  .. میکنیم مشخص قرارشو زدم
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..  عیار خر تمام:  گفت عصبانیت و داد با

 ازدواج داره باباتو سن   که کسی با میخوای

  ؟ کنی

 

 20 تو اینکه نه آره: گفت حرص با مهرداد

 عاشقی و عشق و بلوغ شُُرف تو تازه سالته

  ؟ ای

 

 باید مرد ؟.. وساله سن به مگه:  عمورضا

 هم ماشاهلل..  زندگیش واسه اشهب مرد

 همه از مهرداد هم و کاملیه دختر ریحانه

 کنار در جفتشون من که من بنظر.. آقا نظر

  .. میشن تکمیل هم

 

 حسابی بود معلوم که گرفته صدای با بهادر

 بزارین حرفارو این بابا: گفت کرده داغ

 باز زن مهرداد   به ریحانه کجای کنار

 خبر مهرداد کاریای گند از من ؟ میخوره

 بشه زنش ریحان نمیدم اجازه ،بمیرمم دارم

..  

 

 کشیک عمر یه خودت نه: گفت مهردادحرصی

 دیدی که زنی وآخرین ،اولین بودی کلیساها
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 میگی اینارو من به همینم واسه بوده رعنا

 باید تو بوده که ای پروژه هر تو خوبه.. 

 .. میشدی پیشقدم اولی

 

 چه ببین..  غفرهللااست بابا ای: عمورضا

 چیه چرندیات این کردین بپا ای َالمشنگه

 ؟! آخه میگین

 

 خودش ریحانه اگه:  گفت بهادر به رعنارو

 همه ؟ بگیری جلوشو میخوای چرا تو بخواد

 پسرا کی اونم دارن اشتباه زندگیشون قبل

 .. ازدواج   از بعد مهم!! 

 

 کردی کوفت شامتو اگه رعنا: دادزد بهادر

 تو توگوشم نیاد صدات کن جور و عجم پاشو

  ..نزن حرف یکی

 

  ؟ مادر شده چت تو بهادر..  هللا بسم:  خاله

 

 کن دم براش زبون گاو گل یکم رعنا: مامان

 ، شده قرمز صورتش..  بشه آروم اعصابش
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 یهویی نیست معلوم بچه این نداره اعصاب

 !؟ میگیره ُگر اینجوری که میشه چ ش

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 گل..  بهتره بمیرم بخورم کوفت من: بهادر

  .. سرم تو بخوره زبون گاو

 

 و گفتن ای نکنه خدا باهم خاله و مامان

 که گرفت باال دوباره بهادر اعتراض هم بعد

 لقمه یه گفتم بهت: گفت مهرداد به رو

..  ندادی گوش تو ولی بردار دهنت اندازه

 رو انگشت با) نمیرسه سرانجام به کارت

 سرانجام به نمیرارم من چون( زد سینش

 از یا میشی ریحانه بیخیال یا..  برسه

  .. میبینی بودنمو زهر خودت بعد به االن
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 آقای: دادوگفت تکیه ریلکس مهردادخیلی

 ؟ نه ،چرا میشی و ل ز ج ل ز داری که برادر

  .. کن قانع رو همه بیار منطقی دلیل

 

 نگاه یه بعد و کرد نگاه من به اول بهادر

.. آتیش رو اسپند بود شده..  همه به کلی

 و ترس با طوری یه نداشت قرار و آروم اصال

 مهرداد االن همین میکرد،انگار نگام واهمه

  .. بریم میگه و گرفته دستمو

 

 وقت االن ست بچه ریحانه:  گفت همه به رو

 تا درسشوبخونه باید .. نیست کردنش شوهر

 سراغش خوب موقعیت یه که دیگه چندسال

..  نخونین گوشش تو و ازدواج حرف بیاد،

 خیال خودتون واسه خاله هم و مامان تو هم

  ..  بخونه درسشو باید دختر این نکنین بافی

 

 خیلی ریحانه نه آره:  پوزخندگفت با رعنا

 یه که بود خون درس اگه..  میخونه درس هم

  .. بشه نشین خونه نمیکرد ول دانشگاشو ماهه

 

 االن تا عصبانیتش همه اون با بهادر وای

 حرف این با که بود گرفته زور به خودشو
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 برداشت خیز کسی گرفتن درنظر بدون رعنا

 داد بهادر به خطاب رضا ،عمو طرفش به

 صندلی رو از سریع هم مهرداد و زد بلندی

 بهادر دست چون نرسید موقع به ولی بلندشد

 صدای و اومد فرو رعنا صورت چپ سمت رو

  .. شد ریش ریش براش من قلب که داد دلخراشی

 

 بهادر رفتار به تعجب با مامان و خاله

 منو فقط وسط این اما میکردن نگاه

 وخیم حال از که بودیم رعنا مهردادو

  .. خبرداشتیم بهادر

 

 ولی بود گرفته بهادرو دستای مهرداد

 از کسی:  گفت رعنا به بلند صدای بهادربا

 بکن کاراتو شو الل..  کرده نظر اظهار تو

 ویز ویز حرفام وسط میفتی مگس عین.. 

 سرویس اعصابم نمیبینی کوری مگه..  میکنی

 مشتمو وگرنه مهرداد کن ول دستامو.. شده

 .. میکنم خالی تو صورت تو اینبار

 

 چه زهرمار:  گفت عصبانیت با مهرداد

 پفیوز میزنیش چی واسه ؟ دیش یاغی مرگته
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 وگرنه کنم حالیت که نداری اینوهم ارزش ؟

  .. میدادم نشونت

 

 به:  گفت حرص با کردو رها بهادردستاشو

 دخالت من زندگیه مسائل تو نداره ربطی تو

 میکشمش هم بخواد دلم وشوهریم زن..  نکن

   ؟ وسط این میگی چی تو

 

 ینا..  ناحسابی مرد بکش خجالت:  عمورضا

 رو دستشو کی درمیاری چیه بازیا بیشعور

 ؟ جمع تو اونم بلندمیکنه زنش

 

 که واقعا:  وگفت رفت رعنا سمت به خاله

 اینجوری تورو رضا و من بهادر بیشعوری

  .. بودیم نکرده تربیت

 

 چرا بود شده دعوات رعنا با که تو: مامان

 آشتی میزاشتی ؟ گذاشتی امشب مهمونیتو

 اینجوری حداقل یومدیمم ما بعد میکردین

  .. نیفتین هم جون به گربه و سگ مثل
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:  گفت وآروم رفت پنجره سمت به بهادر

  ..نبود خودم دست خاله ببخشید

 

 بود، صورتش رو که دستی و بغض با رعنا

 کرده دیوونه منو..  بیشعوره ازبس: گفت

 میاره در خونه تو و بساط همین هرروز.. 

 با مردم یزنهم حرف سگش با داره انگار

 که میکنن رفتار تر محبت با خیلی سگاشونم

  .. میکنه رفتار اینجوری من با این

 

 نداره ،عقل خره چون:  گفت طعنه مهردادبا

 بچسبه باید هست چی هر زندگیشه این که

  .. کنه خداروشکر بارم هزار و بهش

 

 با و برگشت همیشگیش سیگار اون با بهادر

  ..کرد گاهن مهرداد به نفرت و خشم

 

  ؟ میگه چی رعنا..  بهادر: مامان

 

 شروور ی حوصله منم..  و ر شرو: بهادر

 میکنم وَتخم اخم که اینه ندارم شنیدناشو

 .. برمیخوره بش خانم
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 ی دیوونه..  میگی شروور خودت: رعنا

 ریحانه که داره ربطی چه تو به..  روانی

 ؟ ها کنه ازدواج کی یا بشه کی زن میخواد

  .. داره ربطی چه وت به

 

  .. کن زیپ دهنتو: بهادر

 

 همه به و میکنه آبروریزی االن رعنا وای"

 قبل..  قراره چه از موضوع میفهمونه

 مامان به ،رو بشه بدتر اوضاع اینکه

 مامان پایین بریم ما بیا: گفتم

 

 چه باال اومدم مرگم خبر بریم آره: مامان

  .. شده دیوونه امشب پسره این کنم

 

 میخوایم ما که کردم اشاره مهرداد به

  .. بریم
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 شنلی منم برداشت وسایلشو و لباس مامان

 که برداشتم رو بودم پوشیده لباسم رو که

  ؟ خاله کجا: گفت بهادر

 

 زحمت..  پایین میریم دیگه ما:  مامان

 .. دادیم

 

 بدشد امشب ببخشید:  وگفت اومد سمتمون به

   . خاله ست ریخته بهم خیلی اعصابم.. 

 

 ، زنت با چرا ؟ چته نمیگی چرا خب: مامان

  ؟ میکنی بحث بقیه مهردادو با

 

  ؟ پایین میرین دارین: مهرداد

 

 زندایی ، دایی:  گفت که دادم تکون سرمو

 خونه پایین میریم بیاین هم شما ،

  .. لیالخانم
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 کردو نگاش حرص وبا شد جیب به دست بهادر

 سراغ ندادن راه د ه به و درویش: گفت

  .. میگرفت رو کدخدا

 

&&&&&&& 
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 به.. بهادر کافیه امشب واسه: مهرداد

 دهنت کردی؛ پا به قشقرق کافی ی اندازه

  .. گرفتنت مهمونی این با سرویس

 

 نمیزدی مفت زر   اگه تو: گفت حرص با بهادر

 حرفات و رفتارا مراقب ؛ نمیشد اینجوری

  .. میره خودت چشم تو دودش که باش

 

 خودتو: گفت داری صدا پوزخند با مهرداد

 بهادر به سرشو..) طرف میبینی بزرگ زیادی
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 چیز همه میبینی زودی به( کرد نزدیک

  .. بخوام من که میشه اونجوری

 

 بهادر خشمگین صورت به چشمکی و کنارکشید

 نگاه و بهادر ی زده گره مشتهای..  زد

 دوئل از نشون مهرداد، به نفرتش پراز

 چشمهاشون با ؛که بود هردوشون بین بزرگ

 نشون و خط سرسختانه ی مبارزه یه برای

  میکشیدن؛

 

 به عمورضا و خاله و مهرداد مامانمو با 

 نگاههای هیچوقت..  اومدیم پایین ی طبقه

..  نمیکنم فراموش بخودم رو بهادر آخر

 مثل درست بود غمگین..  داشت سوز نگاهش

 از جا یک شو خونواده اعضای تمام که کسی

 .. شده کس بی و میده دست

 

 خودم فقط که طوری آروم خداحافظی موقع

 از رو تو که گرفتم مهمونی:  گفت بشنوم

 خودم بیارم بیرون لعنتی هوای و حال اون

  .. میرم بین از دارم
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 گاشن خودش درد مشابه دردی با لحظه اون

 ****زد غمگینی لبخند که کردم

 

 به دوباره اصرارمهرداد به بعد چندروز

 گواهی کردن جور با اونم رفتم دانشگاه

  .. نبود سختی کاری مهرداد برای که پزشکی

 

 ترس و میشدیم نزدیک عید روزهای به کم کم

 بیشتر مهرداد پیشنهاد برای من ی ودلهره

 یموقطع جواب هنوز چون بود شده بیشتر و

 و صحبت سر که بار هر و بودم نداده بهش

 یه بزنیم حرف موردش در تا میکرد باز

 پیدا دادن جواب از خالصی برای راهی

 .. میکردم

 

 و بود ما ی خونه هرشب بهادر مدت این تو

 ریحانه ب ال و ا ال که پامیکرد بر کودتایی

 با انقدر..  کنه ازدواج مهرداد با نباید

 بودم گرفته سامسر که زد حرف خودم

 به درستی جواب نمیتونستم همین بخاطر..

 کسانی تنها وسط این ولی..   بدم مهرداد

 جواب که میکردن زمزمه گوشم تو مرتب که

.. بود خاله و رعنا بدم مهرداد به مثبت
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 بهادر به شدیدش ی عالقه بخاطر مامانم اما

 .. بود نظراون مطابق هم نظرش

 

 تا میکرد پیله بدجوری بهادر روزها این

 مزاحمی هیچ بدون تا برم خونش اون به

 هیچ دیگه من ،ولی بزنه حرف بامن راحت

 همین به نداشتم بهش قبل مثل اعتمادی

 میکردم پوشی چشم پیشنهادش از همیشه دلیل

 برده ازش قبل ماه دو یکی که ترسی.. 

 مونده باقی وجودم تو همچنان بودم

 *******.بود

 

 چندروزی مینا..  اومدم بیرون دانشگاه از 

 پسر با قراره بود، عقدش کارای درگیر

 آشنایی شخص صدای با...  کنه عقد عموش

 زده تکیه که خندون مهرداد به و برگشتم

  .. کردم نگاه بود ماشین به

 

  ؟ میکنی چیکار اینجا تو ؛ سالم -

 

 شو، سوار ؛بیا سالم:  گفت جذابی لبخند با

 برسونمت؟ اومدم بده
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 مشکی سویشرت یه و خاکستری جذب تبشرت یه

 همیشه مثل بود، تنش طوسی جین شلوار و

 مرتب؛ و پوش خوش

 

 کردوگفت باز درو که رفتم ماشین طرف به 

   مادمازل بفرمایید.. نباشی خسته:

 

 .. شدم سوار و کردم تشکر خنده با

 

 ریحان خب:  گفت شدو ماشین سوار اونم

  ؟ حاال بریم کجا خانم

 

 .. من دنبال اومدی تو:  گفتم خندلب با

 . خونه میرفتم داشتم که من 

 

 اول بریم:  گفت و خاص نگاه یه کرد، نگام

  بزنیم؟ باهم ناهار یه

 

:  گفتم و انداختم بیرون به نگاهی

  .. آخه نمیدونم؛
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 آخه: زدوگفت پام رون به آروم دست پشت با

 یه هم من ی خونه بریم دیگه، نکن آخه

  .. بزنیم خوب خوب حرفای هم یمبخور ناهار

 

 خونه خونه همش میبینه منو هروقت اینم "

 شیطونکی پا سرتا همینجوریش که ؛تو میکنه

 خودت از و میدون دیگه که خونت بیام

 "میدونی

 

 کلی خونه ببر منو: وگفتم کردم نچی

 تکمیل تحقیقمو ی پروژه باید..  کاردارم

  .. کنم

 

 زدو تکیه ینماش در به حرصی حالت یه با

 ..نگاه..  نگاه..  نگاه.. کرد نگام

 

 ؛ کردم نگاش

  ؟ چیه هوم -

 

  ؟ خونم نمیای چرا بگو خدایی-
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  .. کاردارم کلی من مهرداد-

 

 تو زدو لپش زیر داخل از زبونشو عصبی

 ی ثانیه چند کرد، نگام خیره حالت همون

 من ی خونه میریم:  گفت جدی خیلی بعد

   ؟ منی پیش ناهار

 

  .. شد بسته نطقم که بود جدی لحنش انقدر

  .. مهرداد -

 

 کردوگفت روشن و ماشین و چرخوند و سوییچ

 اینهمه ؟ میترسی من از چی واسه ؟ چیه: 

 چرا ؟ دیدی ازم رفتاربدی بودیم باهم مدت

 باهم ماشین تو االن مگه ؟ میکنی همچین

  ؛ اینجوریه هم اونجا نیستیم تنها

 

 خیلی تو به من..  نیست ینا موضوع مهرداد -

   .. منوتو نیست درست ولی..  دارم اعتماد هم
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 منتظره نشسته شیطون خب آره: گفت عاصی

 کنیم خلوت توخونه میایم کی تو منو ببینه

 .. کنه چهارتا تا دو دو بشینه وسطمون بیاد

 

 من از که تو: گفت دوباره که نگفتم چیزی

 تو که کنم کاری من دیدی روزی داری شناخت

 ناپسندی رفتار میدونم چه یا بیاد بدت

  ؟ دیدی ازم

 

 حالت با که دادم تکون طرفین به سرمو

 خودتو میخوای.. مرگته چه پس: گفت شوخی

 میریم بزنم حرف باهات میخوام ؟ کنی لوس

 حرف هم با هم باشیم هم کنار ناهار هم

  ؟ باشه ؛ بزنیم

 

 پارو امروز یه که کردم قبول ناچار به

 که مهردادی پیشنهاد و بزارم انونامق

 کنم؛ قبول رو میدادم رد جواب بهش همیشه

@ZAVAL_maryam 
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 نگه آپارتمانی واحد یه در ماشینو مهرداد

  .. داشت

 

  ؟ اینجاست -

 

  .. آره: کردوگفت خاموش ماشینو

 

  ؟ میکنی پارک اینجا ماشینو چرا خب -

 

 تو به واال:  گفت شوخی حالت به و خنده با

 ی دقیقه 10 دیدی وقت یه نیست اعتباری

 اینجا ببر منو بگی شدی پشیمون دیگه

  .. نمیمونم

 

 پسر تو: گفتم و زدم بازوش به دست پشت با

  .. نمیزنم حرفو این اصال من باشی خوبی

 

..  ها چیزیه خوب هم مینا این: خندیدوگفت

  .. قرارامون واسه توپیه بهونه
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 جا هر میگفت راست ، گرفت خندم منم

 بود؛ وسط همیشه مینا اسم برم میخواستم

 ناهار که زدم زنگ مامانم به اومدن موقع

  *** مینا پیش میرم

 

 ی خونه..  رفتم مهرداد خونه به باالخره

 دکور..  بود تمیزی و مرتب ولی کوچیک

  .. بود مشکی رنگ به بیشتر خونه

 دست یه که داشت کوچیک پذیرایی و الح یه

 تلویزیون.. بود پذیرایی کنج ، مشکی مبل

 تزئینی عکس قاب   چندتا و دی ای ال میز و

 تو که بود چیزایی همه بزرگ مجسمه یه و

  .. میومد چشم به پذیرایی قسمت

 

 دو که خونه قسمتهای تمام به گردوندم چشم

 جمع و کوچیک آشپزخونه ویه داشت اتاق تا

..  نفره 4 ناهارخوری   میز یه با جور و

 با رنگش که بود دیگه در یه اتاقها کنار

 سرویس میزدم حدس نبود یکی اتاقها رنگ

  .. باشه دستشویی حموم

 

  .. نشستم مبلها از یکی رو
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 تا بود رفته اتاقها از یکی داخل مهرداد

  .. کنه عوض لباسشو

 

 که میکردم نگاه خونه نمای به همینجوری

 تو ش ت اوه:  گفت و اومد بیرون اتاق از

 ؟ کنی عوض که نداری لباس

 بود پوشیده که مشکی شلوارک جیب تو دستشو

 بهت خودم لباسای از میخوای: بردوگفت فرو

  ؟ بدم

 

 لباسام با من: گفتم بلندشدم جام از

..  خوبه همینا نمیخواد مهرداد، راحتم

  .. گشنمه خیلی من بده سفارش ناهار بیا

 

 من اصال که نه آره:  گفت خنده با

 ناهارتو زود که میخوای..  تورونمیشناسم

 !! بری َدر بخوری

 

 انقدر تو یعنی: وگفتم زدم خونه تو چرخی

 از میکنی تشویق منو همش که ترسناکی

  ؟.. برم اینجا
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 سریع خورد م روشونه که دستش گرمای با

 کمی خیلی ی فاصله تو که برگشتم بطرفش

  .بود ایستاده

 

 به قدم یه شدم شوکه یهویش حرکت این از

 نترس:  گفت خاصی لبخند با که رفتم عقب

 خور لولو من انگار میکنی همچین چرا بابا

 بت اینجوری که باریه اولین این.. م خوره

 فرق ومکانش جا و مدل چون یا ؟ میزنم دست

  ؟ میترسی ازم کرده

 

 نه:  گفتم و کردم آزاد مو شده حبس نفس

 .. جاخوردم کمی فقط.. بود یهویی آخه

 

 ؟ میخوری چی:  وگفت رفت آشپزخونه بطرف

 یه با..) دارما نوشیدنی جور همه اینجا

 مزاجت به کدومش بگو فقط( گفت شیطون چشمک

  ؟ میسازه

 

..  اندازت غلط ی قیافه این با..  کوووفت -

 میخورم مثبتارو بچه پرتقال آب همون من
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 مونده همینم منحرف توعه پیش..  کافیه

  .. بخورم زهرماری

 

..  جونم ای:  گفت و خندید بلند صدای با

  .. مثبت بچه

 

 به شربت لیوان تا دو از سینی یه با

 که بودم نشسته مبل ،رو برگشت پذیرایی

 پرتقال آب من برای..  گرفت جلوم رو سینی

 برای که مشروبی لیوان دیدن با ولی بود

 که..  نشست دلم هب ترسی بود آورده خودش

 مشروب میخوای تو:  گفتم کنان م ن م ن با

  ؟ بخوری

 

 مبل رو و برداشت توسینی از لیوانو

  ؟ هست مشکلی آره:  وگفت نشست کناریم

 

 حق اینجام من تا مهرداد: وگفتم شدم جدی

 االن همین وگرنه بخوری مشروب نداری

  .. میرم پامیشم
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..  بیا : زدوگفت پاهاش رون رو دست کف با

 واسه اینجوریه اخالقش میدونستم که من

 بعد..  نزاشتم پارکینگ تو ماشینو همینم

 .. میکنه م مسخره خانم

 

 ای اندازه به نترس: کردوگفت نگام 

 حس با و..) بدم گاف بشم مست که نمیخورم

 خوشحالیه نوع یه فقط(  داد ادامه خاصی

 .. م خونه به اومدنت بخاطر

 

: گفت آرومی لحن با که کردم نگاش ترس با

 بزار..  ریحان نمیشم مست خودت جون به

  .. گرفتم لیوان یه همش بخورم

 

 یه با نبود قرار واقعا شاید نمیدونم

 ازمن بهتر خودشو حتما..  بشه مست لیوان

 ترس از ولی نکردم مخالفتی..  میشناسه

  ..نشد کم درونم

 

&&&&&&& 
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 [۲۲:۳۵ ۳۱.۰۸.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 117_پارت#

 

 های شبکه یکم..  داد سفارش و ناهار

 جرات ، کردم پایین باال و تلویزیون

 مبادا اینکه از کنم روشن رسیورشو نداشتم

 که اونوقته باال بیان مبتذلش های شبکه

 بده قورت ومنو کنه باز دهنشو زمین باید

  .. نبینم چشم به مهردادو رخ رنگ تا

 

 ها میوه ظرف از پرتقال یه..  نشست کنارم

 یه:  گفت و گذاشت دستی پیش تو و برداشت

  .. بیارن ناهارو تا بخور چیزی

 

 ، گذاشتم دستی پیش تو پرتقال یه منم

 مهرداد حرف با که شدم، گرفتن پوست مشغول

 هر چرا شدنمیدونم ریخته بهم اعصابم باز

 ناخودآگاه میکشید پیش و بحث این که دفه

  ... میشدم عصبی
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 کردن فکر برای ماه دو کنم فکر: مهرداد

( کرد نگام! )؛ باشه بوده مناسبی زمان

  ؟ ریحانه کردی فکراتو

 

 من.. "  صامت و واکنشی بدون ، کردم نگاش

 بدرد که فکری نه اما کردم فکر دوماه این

 این تو من..  بخوره م آینده و زندگیم

 عقل بین دوراهیه تو..  کردم گیر دوراهی

 میشه چی نمیدونم..  عشقم و قلب و نطقم و

 به که نمیکنه یاریم دلم هست چی هر ولی

 نمیتونم من..  بدم مثبت جواب مهرداد

 چند آدم مگه..  باشم داشته دوست مهردادو

 بس   کردم عاشقی بار یه ؛ میشه عاشق بار

 " بود پشتم هفت

 

 وچی خوند چی م زده ماتم نگاه از نمیدونم

 اونم..  زدن حرف به دکر شروع که فهمید

 همخونی من منطق و عقل با که حرفایی

 بود قلبی به زدن ضربه هدفشون و..  داشتن

  .. بود عقلم با کردن ستیزه حال در که

 

 چرخید بطرفم و گذاشت رومیز رو دستی پیش

 نگاه و بود مبل ی دسته رو راستش دست ؛
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 حرارت بتونم که چشمام به مستقمیش

 . . کنم احساس سلولهام تک تک با حرفهاشو

 

 شایدم دوماه ، ریحانه ببین: مهرداد

 در و من درمورد تا داشتی زمان بیشتر

 میخوام من کنی؛ فکر ت آینده زندگیه مورد

 روی از نه..  بگیری تصمیم عاقالنه تو

 از نه و میاد چشمت به که چیزی و ظاهر

 که میدونی..  قبلیت اشتباه کردن رد روی

  ؟ چیه منظورم

 

 که دادم نشون سرم دادن وتکون زدن پلک با

  .. متوجهم

 

 همینم من: گفت دوباره دادو تکون سرشو

 از میشناسیش سال چندین که کسی..  ریحانه

 تو میدونی حتی..  داری خبر بمش زیرو

 چه مرتکب و کردم چیکار م گذشته

 ی گذشته تو هرکدوم ؛که شدم اشتباهاتی

 توروخوب مهمینطورمن و..  شده مدفون خودش

  .. میشناسم

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

761 
 

 بیخوام که نیستم آدمی من ؛ ریحانه ببین-

 دوست وار شیفته یا عاشقتم بگم دروغ به

 مرد یه برات ، میگم صادقانه اما ؛ دارم

 برای هم خودت برای هم واقعی مرد یه میشم

 و گرفت نفسی اومد؛ جلوتر یکم..)  زندگیت

  (زد لب دوباره چشمام به باخیره

 

 داری دوست بهادرو هنوز تو ممیدون من-

 به نگاهات از ؛ کنی فراموشش ونتونستی

 دوگانگیت وهمین زدنت حرف نوع از بهادر

 میفهمم ؛ من با ازدواج   گرفتن   تصمیم برای

 فکر منطقی بشین ولی میگذره چی دلت تو که

 بپای هم ابد تا تو ببین..  ریحانه کن

 ؟ هست رسیدن برای راهی بهادربشینی

 کنارش خواهرتو همیشه کسیکه به میتونی

 و اصل با دختر یه تو ؟ بشی نزدیک دیدی

 خواهرت شوهر با نمیتونی هیچوقت نسبی

 این چون باشی داشته رابطه یواشکی بطور

 پرویز حاج ذات تو..  نیست خون ت تو چیزا

 با پس..  بره رو راه این دخترش که نبوده

 .. کن انتخاب درستو راه منطقت و عقل

 

 اون بین کشیدودستامو نفسی..  شد یکمنزد)

 مورمورم نه گرفت، گرمش و مردونه دستای
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 قوت بهم گرماشون حس   ؛ چندشم نه و میشد

 تصمیم   انتخاب برای قدرتی و میداد قلب

 مخصوصا باشه حامی یه میتونه اون.. درست

  ( گفت حرفاش ی ادامه در که ای جمله با

 

 که تیحال همون کردوبا نوازش دستامو پشت

 بهت: بود،گفت شده مسخ منه چشمای به خیره

 یه حتی که بسازم ای زندگی برات میدم قول

..  نده راه بهادر سمت به فکرت هم لحظه

 زخمای ؛ میکنی فراموش بهادرو من درکنار

 با رو نو زندگی یه و میکنی ترمیم دلتو

 زندگی حق تو..  میکنی شروع جدید حس یه

 از بهادر اطربخ و حق این ریحانه داری

 قول بهت هم باز من..  نکن دریغ خودت

 مثل ؛ باشم کنارت مردونه مردو که میدم

 طور همین برات دوستیم، باهم که االن همین

 فقط تو..  بمونم باقی دوست و حامی یه

 زندگیت نفع به که کن انتخاب رو راهی

 آبروت و حیا و حجب به ای ولطمه باشه

 خواهرت رکنا در بهادر..  نکنه وارد

 تو نخور، حرفاشو فریب ، داره زندگی

 پوچ تهش میدونی که باشی کسی با نمیتونی

  .. بسته بن و
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 خونه زنگ که بزنم حرفی تا کردم باز لب

  .. زدن رو
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 نگاه مهرداد به ترسیده ، در زنگ باصدای

 .. بلندشد جاش از مهرداد .. کردم

 

  مهرداد؟ کیه-

 

 شده بیکار.. شیطون  : گفت شوخی لحن با

 چیکارمیکنیم داریم تو منو ببینه اومده

 هاش وسوسه که کن رعایت حجابتو زود.. 

  .. کمترشه
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 باعث که زدم سرم رو شالمو منگال مثل

 اپن رو از پولیشو کیف..  شد زدنش قهقهه

 خ نگ کوچولوی جوجه : گفت خنده وبا برداشت

  .. آوردن غذامونو

 

 ولگد مشت زیر لحظه اون میخواست دلم

..  چرا نمیدونم ترسیدم راستش..  بگیرمش

  ... باشه بهادر ممکنه کردم فکر آن یه ولی

 

..  کردم آماده حاضری غذاهای با میزو

..  بود نشسته روبروم صندلیه رو مهرداد

 کردن یزندگ تصور تو فکرم اما غذامیخوردم

 بهش اگه اینکه تصور..  بود مرد این با

..  بشه شوهرم قراره بدم مثبت جواب

 به خیانت هم بهادر خیال   حتی اونموقع

 مهرداد با زمانیکه تا..  شوهرمه و زندگی

  وسط پیشنهاد این از حرفی و بودم دوست

 حاال ،اما بودم راحت باهاش خیلی نبود

 که یا غریبه..  ست غریبه یه مثل برام

  .. بدم ُاختش روحم و جسم با نمیتونم

 

 دعوت فرداشب پس ریحانه راستی: مهرداد

 میای..  دوستام از یکی عروسیه به شدیم

  ؟ که
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  شدی؟ دعوت من با مگه -

 

 لیوان تو آب از یکم دادو تکون سرشو

 با تورو المیا تولد تو اونشب: خوردوگفت

 .. نامزدمی که گفتم پرسید ، بود دیده من

 بریم؛ باهم که کرده دعوت جاال

 

..  شدم خوردن غذا مشغول و گفتم ای باشه

 از پر درونم..  میخوردم ظاهر به فقط اما

  ..بود َورهم درهم افکار و تشویش

 

 که کردیم وجور جمع میزو ناهار از بعد

  خورد؛ زنگ مهرداد گوشیه

 

 من به رو و برداشت اپن رو از رو گوشی

 این ببینم تا بزار یچای یه ریحانه: گفت

  ؟ میگه چی

 

 مرتب رو آشپزخونه و ودادم چایی ترتیب

 زدن حرف مشغول همچنان مهرداد ،ولی کردم

 من به که اون.. بود تراس تو گوشی با



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

766 
 

 این پس نمیره کارا این سراغ دیگه گفته

..  میزنه حرف باهاش داره االن تا که کیه

 باز نیمه تراس در ؛ کیه ببینم کنجکاوشدم

 زدن قدم حین در که درایستادم پشت ، بود

  ..میرسید گوشم به وبیش کم صداش

 

 نمیتونه کاری...  نگو چیزی تو: مهرداد

 برو نیست راهی دیدی اگه...  کرده غلط..

  .. بگو بهش

 

 حسم اما نفهمیدم چیزی حرفاش از اینکه با

 ثابت جا یه..  رعناست خط پشت شخص میگفت

 ؛ شنیدم هترب شو مکالمه که ایستاد

 

 من که همین میگم چی ببین..  آره: مهرداد

 دائی به میشه پاپیچ زیاد دیدی اگه گفتم

  ... میبره حساب دائی از ، بگو

 جواب امروز... کردم صحبت ریحانه با من

 کله ست، دیوونه اون...  میگیرم رو قطعی

 همین به چیز همه میکنه ،فکر داره باد ش

...  داده جا شمخرب مغز تو که آسونیاست

 باش نداشته کارش به کاری نگو چیزی تو

 ازش کاری بهادر بره پیش خوب ،کارا
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 آره...  الکیه ،هارتوپورتش برنمیاد

 من باشه...  میشه درست چیز همه که ایشاال

  ؟ نداری کاری رعنا دارم مهمان

 

 که کسی.. بود رعنا زدم حدس درست پس "

 گیمزند برای حاال و گرفت ازم زندگیمو

 وقتی بهادر آخ..  میگیره تصمیم داره

 جایی یه برم دارم دوست میشنوم اسمتو

 برای جماعت این ،تا کنم وگور گم خودمو

 چه ولی نگیرن، میلش برخالف تصمیمی قلبم

 تن مجبورم ومن برنمیاد ازم کاری که کنم

  **"  بدم دوباره ای زندگی شروع به

 

 از هدفش بیشتر ، خونه رسوند منو مهرداد

 تو که بود جوابی گرفتن خونش به من بردن

 باالخره و..  کرده تحمل دوماه یکی این

 مثبت جواب مهرداد به ومن گرفت جوابشو

 که داشت خبر دلم از خدا فقط اما..  دادم

 بار چند ازدواج این به رضایتم گفتن با

 ***.. رفت ایست به رو قلبم

 

 غمگینی موسیقی صدای بودم نشسته بالکن تو

 میرسید؛ گوش به بهادر ی خونه بالکن از
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 زندگی به مدنیتم تمام باشنیدنش که آهنگی

 میشد؛ اساس بی آینده به و

 

..  شد تداعی ذهنم تو بهادر غمگین ی چهره

 پله رو ، رسوند منو مهرداد که بعدازظهر

 نگام اینکه بدون بود، نشسته خونه های

 ،درحالیکه  شده بم و غمگین لحن ،با کنه

 سوختن درحال که سیگاری خاکستر به اهشنگ

  ؟ دادی جوابشو:  گفت بود

 

 مهرداد با من فهمیدکه کجا از نمیدونم

 یا مهرداد شایدم میزدیا حدس شاید بودم،

 زدن؛ حرفی دادنش حرص بیشتر برای رعنا

 

 حرکتم متوجه اما دادم تکون نامحسوس سرمو

  بود؟ چی جوابت: پرسید بالفاصله چون شد

 

 بودنش، غمگین ، بدش حال ؛ گزیدم لبمو

 درد به دلمو ش آشفته و ژولیده اوضاع

 تو بگم بزنم داد داشتم دوست.. میورد

 خودت سهم منو تمام   که هستی کسی تنها

 کنار کسی با تو بجز نمیتونم ومن کردی
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 مسیری تو قدم مجبورم اینبار ولی بیام

   زجرآوره؛ خودمم برای که بزارم

 

  ؛ دادم مثبت جواب: فتمگ شده وخفه آروم

 

 کام بسته چشمای همون با و بست چشماشو

 لحظه اون..  گرفت سیگار از سنگینی

 لبمو..  شد سرازیر اشکم ک ی نفهمیدم

   .کردم بغض همیشه بازمثل ، گزیدم

 

 نکرد،با نگاه من به ولی کرد باز چشماشو

 پشتمو..  معرفت بی:  گفت پرازغمی صدای

  ؟ دادمهر چرا ؟ کردی خالی

 

 اومد طرفم به و انداخت حرص با سیگارو ته

 ، موشکافانه و ریز کرد، نگام اینبار ،

  .. بّران و مستقیم

 

: گفت سوزنده و دلخراش ایستادو مقابلم

 بودی من چیز همه تو ؟ کردی اینکارو چرا

 ؟ ریحانه
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 [۲۲:۲۷ ۰۱.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

  (میزد فریاد اینو صداش ،نوع داشت بغض

 

 ونفس گرفت دندون زیر ، حرص با زیریشو لب

 کسی با حداقل:  گفت کشیدو مانندی آه

 هر تا..  نباشی چشمم جلو که کن ازدواج

..  بشم زنده بمیرمو بار هزار دیدنت بار

 .. ریحانه میمیرم من

 

 و شدن روونه بیشتری ،اشکای جرفش بااین

  .. ناچارشدم من: گفتم کالمم درد با

 

 تکون ناامید سرشو ، ردبستد با چشماشو

 آه و سوزش پراز نفس با بعد و ، داد

   .. رفت و گرفت درپیش رو پله راه ؛ عمیقش

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۲۷ ۰۱.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 119_پارت#

 

 به ؛وقتی گذشت دلم سوز   دررو با اونشب

 بوده، مثبت مهرداد به جوابم که گفتم همه

 منو تنها اما دادن نشون شوق و ذوق کلی

 فرو واندوه غم الک تو که بودیم بهادر

 تا که نداشت خبر دلمون از هیچکس و رفتیم

 بیش..  ایم درمونده تصمیم این از حد چه

 من بهرحال ، بود خوشحال رعنا همه از

 محو همیشه برای شوهرش چشم جلوی از داشتم

 یک به رسیدن یعنی اون برای واین میشدم

 ******.. خوشبختی زا امتیاز

 

 آینه تو دیگه بار یه مهرداد تماس با

 رنگی قرمز بلند پیرهن ، کردم نگاه بخودم

 انجام ودخترونه ملیح آرایش یه پوشیدم؛

 قشنگی ی جلوه صورتم به که بودم داده

 .. بود داده

 هام روشونه باز و کردم صاف موهامو

 و پاکردم بلندمو پاشنه کفشهای ، گذاشتم

 خونه از مامانم با کوتاه داحافظیخ یه با

 .. اومدم بیرون
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 و بود پوشیده زغالی شلوار کت یه مهرداد

 .. آراسته همیشه مثل

 

 خوره مثل دادم بهش مثبت جواب که ازروزی

 دلم که چیزی..  چرا..  افتادم خودم بجون

   ؟.. نشد میخواست

 

 سوار لبخندزورکی و خشک خیلی سالم یه با

 ایه تجربه با آدم ردادمه..  شدم ماشین

 چه دلم تو که نفهمه رفتارام از محاله

  .. آشوبیه

 به من خاطر به همیشگیشش منش باهمون اما

 ی جمله چند گفتن با و کرد بسنده سکوت

  * .. شدیم تاالر راهیه کوتاه

 

  .. مهرداد بخورم میخوام منم -

 

 سابقه بخوری نباید تو.. بیخود: مهرداد

 ممکنه هم کوچیک پیک یه با نداری خوردن

  .. بدی ا رور
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..  میخورم کم نیار در بازی مسخره مهرداد -

 کنم؛ مزه یکم میخوام

 

 روزه دو این تو: گفت اخم با و کرد نگام

 واسه ؟ میکنی رفتار اینجوری چرا ؟ چته

  بخوری؟ میخوای چی

 

 رفتار جوری چه: گفتم باالدادمو ای شونه

 گفتم منم میخوری داری خودت ؟ میکنم

 .. کنم امتحانش میخوام

 

 نمیشه ؛ نداری اعصاب تعادل اصال تو نخیر-

 یا نمیدی جواب میزنم زنگ ؛ زد بهت حرفی

 یا ، حمومم که میاری بهونه میدی جواب

 کی اونم میکنم جارو دارم یا ، دارم کار

 این به دادی گیر که االنم ؛"  تو" 

  .. زهرماری

 

..  میزنی حرف اینجوری چرا تو..  وااا -

 ؟ گفتم چی االن مگه
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 اوردو گوشم کنار سرشو بود؛ نشسته کنارم

 ریحانه کن جور و جمع خودتو:  گفت آروم

  .. باشی اینجوری ندارم دوست.. 

 

 بریم:  گفت زدو چشمکی که کردم نگاش

 جشن مجلس اومدیم اینکه مثل ؟ برقصیم

  .. وعروسی

 

:  وگفتم گذاشتم چپم پای رو راستمو پای

  .. نیست حسش..  برقصم نمیتونم من

 

 منو شانس شوره مرده:  گفت و غرزد لب زیر

 با بره بعد جشن بیاد نامزدش با آدم ببرن

 .. برقصه بقیه پارتنر

 

 نامزدت هنوز که من: گفتم شوخی حالت به

  .. میکنی بافی خیال خودت واسه که نشدم

 

 حرفمو که کرد نگام جدیت و اخم یه با

 آروم پام با ، کردم جمع خندموولب خوردم

 میکنم شوخی دارم:  گفتم زدمو پاش به

 ..تو ای جنبه بی انقدر چرا مهرداد
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:  بلندشدوگفت دادو بیرون حرص با نفسشو

..  میام و اطراف این بزنم چرخی یه میرم

  .. نباش چیزی نگران برام دورو همین

 

  .. باشه:  دادموگفتم تکون سرمو

 

 حوصلم هم ، بودم نشسته اتنه ای چنددقیقه

 دیشب.. بهادربود پیش فکرم هم میرفت سر

 نامزد بعنوان قراره که فهمید وقتی

 سکوت با کنم همراهیش جشن این تو مهرداد

 شام اینکه وبدون بود شده خیره همه به

 هاش ریه به سیگارو غلیظ دود بخوره

  ..میفرستاد

 

 اشاره که گذشت کنارم از سینی یه با شخصی

 اون از لیوان یه.. بیاد بطرفم تا زدم

 چیه نمیدونستم اسمشو حتی که لعنتی مشروب

 بیش روحیش کسیکه برای فهمیدم ؛ برداشتم

 اون میده جواب حدودی تا داغونه حد از

 این هدفم تنها نکردم فکر هیچی به لحظه

 بیام بیرون وهوا حال این از یکم ،که بود

..  
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 دادم باال سر یه و مشروب لیوان احمقا مثل

 نبود خوش مزاجم به گ سش و تلخ ی ؛مزه

 آوردم در چندشی حالت به دهنمو طوریکه

 تو زیادی گرمای و داغی خوردنش با ولی

  .. پیچید تنم

 

 میگرفت گر تنم کم کم و داشتم گرما حس

 انگار بخورم بیشتر بازم داشتم دوست اما

  ..میرفت باالتر بیشترتمایلم نوشیدن برای

 

 ی سرگیجه که خوردم اندازه چه نمیدونم

  .. گرفتم شدیدی

 

:  اومد مهرداد حرص پراز و عصبی صدای

 ؟ دختر کردی غلطی چه تو ریحانه.. واااای

 

  مهرداااااد: کشدارگفتم

 

 به لب نگفتم مگه..  زهرمار: گفت عصبی

  ؟ نداری ظرفیتشو تو نزن چیزا این
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 ذره یه همش نکن شلوغشش مهردااااد اوووه -

  .. وردمخ

 

 پاشو پاشو..  خودت جون آره: گفت باحرص

 آبروریزی تا صورتت به بزنم آب یکم بریم

  .. نیوردی در

 

 من ؟ دررررمیاارم آبرورررریزی من-

  ؟ میبرم آبرووووتو

 

 پاشو.. ریحان پاشو:گفت و گرفت بغالمو زیر

  ؟ خوردی ؛چرا نیار در بازی احمق

 

 ، رفت گیج سرم که شدم بلند جام از

 به مو تیکیه که گرفت محکم منو مهرداد

 . . زدم ش شونه

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 [۲۲:۲۸ ۰۱.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 120_پارت#

 

 برد دستشویی سرویس سمت به منو آروم آروم

 التهاب از اما زد، صورتم به آب یکم.. 

 ی خواسته چه نمیدونم..  نشد کم درونم

 داشتم سر تو دفه یه تنها که بود عمیقی

.. بود کردنش لمس یا بهادر دیدن اونم

 وتمام بهادر بود شده جونم تمام انگار

  .. میزدن صدا اونو وجودم

 

 خمار و کشدار حالت همون با مهرداد روبه

  .. خونه ببر منو:  گفتم

 

 تا برم نزارم که من سر تو خاک: مهرداد

 چه ببین.. بنداری وضع این به خودتو تو

 !! میزنه فحر جوری

 

 حرص اینهمههه چرااا مهرداااد..  َاااه-

  .. خونه ببر منووو ؟ آخه میخوری
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 زدی تو که خ نگی بااین:  گفت حرصی مهرداد

  .. خونه بریم بایدم

 

 دستامو رو کردو خیس شیرآب زیر دستاشو

 بیام بیرون حال ازاین کمی تا کشید گردنم

 داغیه اون میگذشت بیشتر چی هر اما.. 

 شدیدتر هام سرگیجه..میشد بیشتر نمت

 وجودم که عجیبی حس واون درونم والتهاب

 .. میرفت باالتر هرلحظه میخواست بهادرو

 

 بگیر سرتو بده خیلی حالت اگه: مهرداد

 .. آب زیر

 

  .. خونه برم میخواااام من -

 

 باشه:  گفت حرص با کشیدو ای کالفه نفس

 .. بیارم وسایلتو تا بشین یکم بیابریم

 

 کنار میزای از یکی رو منو مهرداد

 نشی بلند جات از ؛ وگفت نشوند درورودی

 .. بیام زود تا باش همینجا ؟ خب
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 همه میکردم حس..  دادم تکون سرمو فقط

 به نگاهی..  میچرخه سرم دور داره چیز

 ستونها از یکی پشت..  کردم بغل میزای

 با.  دیدم بوسیدن درحال رو پسری دخترو

 ؛ افتادم بهادر خودمو یاد صحنه ینا دیدن

 برای میکرد بیتابی بودو قرار بی دلم

 .. بوسیدنش دوباره

 بهادر االن همین میخواست ودلم داشتم عطش 

 گلم از مهردادگل اومدن با..  بود کنارم

 رفت گیج سرم که بلندبشم خواستم.. شکفت

 من به خودشو بلندوسریع باقدمهای مهرداد

 میخواد دلم ریحانه:  گفت رسوندوحرصی

 بچه خوردن مشروب مگه آخه..  بقران بزنمت

  ؟ ولجبازی سرکش انقدر چرا تو..  بازیه

 

 دستاش..  برداشتیم قدم بیرون طرف به

 بخودش وزنمو سنگینیه و بود هام دورشونه

 .. غرمیزد لب زیر..  بود داده تکیه

 

..  جشن اومدیم باهم سرم خیر: مهرداد

 اینجوری و نامزدمی تو گفتم همه به خوبه

 به رفتم رفت، آبروم پاک..  میکنی رفتار

 من   ، کو نامزدت پس میگه بگم تبریک دوستم
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 خورده مشروب بگم ؛ بگم چی موندم احمق

 بگه بیادتبریک نمیتونه شده پاتیل و مست

  ...میگم تبریک جفتمون طرف از من جاش به

 

  .. مهرداااااد میزنی غر چقد -

 

!!  غر میگی اینا به:  گفت صحر با مهرداد

 ک ی تو ؛ بدی حرص بلدی فقط که نداری عقل

  ... عالمه خدا بشی بزرگ قراره

 

 عقل اگه:  گفتم کشدار و خنده با

 ... بشم زنت میخوای چراااااا نداااارم

 

 عقل از اونم:  گفت خنده با هم مهردادم

 دنده یه لجبازو دختر یه که خودمه معیوب

  .. کردم انتخاب رو

 

 ماشین به.. خندید که بازوش به زدم

 باز و درماشین ؛ زد دزدگیرو..  رسیدیم

 مهرداد..  نشستم جلو صندلیه رو که کرد

  .. نداشت رفتن قصد انگار اما..  نشست هم
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 داری ؟ نمیری چراااا:  وگفتم کردم نگاش

  ؟ میزنی استخاره

 

 لحن شیطنت و بود، شیطون چشماش کرد، نگام

  .. کردم حس و بیانش

 

 االن نمیتونی ظاهرت این با توکه: مهرداد

 گوش خانوم لیال که بری اگه..  خونه بری

 .. میبره سرتو گوش تا

 

 ؛ بودم خمار و گیج

  ؛ خونه برم باید باالخره ؟ بریم کجا خب-

 

 بود، برنده تیزو نگاهی کرد، نگام شیطون

 تو کرد، نگاه مو موبه تنم اجزای تمام به

 از ولی مستم میگفت مهرداد که یعالم اون

 مثل میشد، جوری یه حالم نگاه این

 رو عادی نگاه فرق بودم هوشیار زمانیکه

 .. میفهمیدم شیطونش نگاه با
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 ما فکرمیکنن همه که االن: مهرداد

 دوش یه من ی خونه بریم..  تومراسمیم

 میریم؛ شد راه به رو که حالت ، بگیر

 تو که مهنمیفه هم خانوم لیال اینجوری

 .. کردی مست امشب

 

 چشاتو هوی:  گفتم بازوشو به زدم محکم

 دستتو مستم من نکن فکر..  نکن هیز

 مست از تومیخوااااای...  نمیخونماااااا

  ؟ کنی سواستفاده من بودن

 

 .. میزد قهقهه طوریکه.. خندید بلند

 

 ماشین..  ریحان بالیی خیلی:  گفت خنده با

 هرچی خونتون برمتمی من:  کردوگفت وروشن

  جوابگوی و امشب یه باید..  خودت پای شد

  .. باشی مامانت

 

 مامانم..  باشی من نگرون دل نمیخواد تو -

 گفتی تو میگم(  گفتم خنده با... ) بامن

 * کردی اغفال منو بخور
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 ماشین..  خونه رسوند منو مهرداد

 شدم پیاده خواستم ، داشت نگه ودرخونمون

  ؛ نهریحا:  گفت که

 

 گرفت دستش تو دستمو که ، چرخیدم بطرفش

 با کردو نوازش دستمو پشت وار نوازش.. 

 بیشتر یکم دارم دوست من:  گفت آرومی لحن

 اعتمادت حس   میخواد دلم ، بشیم نزدیک بهم

 .. ریحانه بشه بیشتر من به

 

 اینجوری االن مگه:  گفتم کردمو نگاش گیج

  ؟ نیست

 

..  نیست نه:  فتگ دادو تکون آروم سرشو

 من..  ریحان هست فاصله خیلی تو منو بین

 اینجوری بشیم نزدیک بهم بیشتر میخوام

  .. میگیرم  انس بهتر باهم حتی

 

 شد متوجه خودش انگار ؛ نفهمیدم منظورشو

 بزار ریحانه ببین:  گفت دوباره که

 و تر قوی هست که ازاینی یکم رابطمون

 دوست نم( گفت آرومتر.. ) بشه تر عمیق

 تماس نوع یه میدونم چه ؛ کنم لمست دارم
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 بهم بیشتر قلبامون میشه باعث که ، جسمی

 .. بشن نزدیک

 

 [۲۲:۲۸ ۰۱.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

:  گفت لبخند با که میکردم نگاش فقط

 ها برداشته تاب مخت خوردی مشروب انگار

  ؟ االن نفهمیدی من حرفتی از هیچی تو.. 

 

 بیرون به نگاهی هک دادم تکون سرمو

 شانس خشکی به:  گفت وار زمزمه و انداخت

 رسما کرده مست رفته نبود، خ نگ کم..

  .. شده گاگول

 

  .. میگی داری چی هست هواسم -

 

 مکث کمی..  کرد نگاه چشمام به لبخند با

 صورتم تمام رو نگاهشو آهسته بعد کردو

 مکثش رسید که لبم به اما ، داد مانور

..  نشست کمرم ی تیره رو عرق هک شد طوالنی

 گرفت دندون به لبشو ش خیره نگاه همون با

..  
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 که میبارید آتیش و حرارت نگاهش از

 فرار برای راه یه دنبال میکرد، منومعذب

 وگفتم کردم باز لب..  بودم نگاه این از

  .. برم میخوام من: 

 

 چیزی داد، چشمام به آهسته نگاهشو که

 نامحسوس و نرم خیلی دستامو اما ، نگفت

  ... کشید خودش طرف به

 

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۳۷ ۰۲.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 121_پارت#

 

 که زمانی مثل کرد، نزدیک بخودش آروم منو

 قصدوغرضش که میفهیدم بودم هوشیاریم تو

 ، من بوسیدن با میخواست مهرداد..  چیه

 طمونراب تا بشیم نزدیک هم به جورایی یه

 ؛ باشه تر مستحکم
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 و بست چشماشو ، شد نزدیکم عمیق حس یه با

 با ، نتونستم من اما آورد؛ نزدیک صورتشو

 کنار خودمو صورتم به صورتش شدن نزدیک

  .. کردم آزاد مو شده حبس نفس و کشیدم

 

 شدم خیره جلو به و نشستم صندلی رو صاف

 توقع من از اون کنم؛ نگاش نمیشد روم حتی

 میزنم پس اونو سردی با من و داره نخواست

  ؛

 

 ریحانه رفتارمیکنی اینجوری چرا: مهرداد

  ؟

 

 و خراب حالم که حالتی همون تو آروم

 فرصت نمیتونم؛ االن:  گفتم میشد خرابتر

 بده فرصت بهم ؛ میخوام

 

..  شد پیاده ماشین کشیدواز پرحرصی نفس

 میکنم کمکت:  گفت و کرد باز منو سمت در

 نیست معلوم سرگیجه بااین ؛ بری باال تا

  میاری خودت سر بالیی چه
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 ازماشین تا کرد کمک و گرفت بغلمو زیر

 . بشم پیاده

 

 ها پله از مهرداد به زدن تکیه با آروم

 باالرفتم

 

  دربیار کیفت تو از کلیدو: مهرداد

 

 بهادر کردن صحبت صدای که درآوردم، کلیدو 

 ، میزد حرف بلند بلند..  رسید گوشم به

 خونش های پله از بود، جروبحث شبیه انگار

 مهرداد و من دیدن با که..  اومد پایین

 بدون بعد کرد نگامون خیره ای لحظه متعجب

 قط تماسو بگه خط پشت فرد به چیزی اینکه

 دوید؛ پایین سریع ها پله از کردو

 

 چرا ؟ وضعیه چه این ریحان: بهادر

 ردادمه ؟ نیست خوب حالت شدی اینجوری

  چشه؟ ریحانه
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 ،بروکنار کرده مست نیست چیزیش: مهرداد

  ؛ کنم باز درو میخوام

 

  ؟؟!! کرده مست: بهادر

 

 یه امافقط خوردم مشروب من..  بهاااااادر -

 ؛ ذره

 

 اوخ:  دادوگفت تکون صورتش جلوی دستشو

 یه که معلومه الکل تند بوی این از ؛ اوخ

( گفت ماخ با مهرداد روبه.. ) خوردی ذره

 بخوره مشروب نزار نگفتم بهت دفه صد مگه

  ؟ بدی مشروب بهش که مهمونی بردیش ؟

 

 خودش ندادم من:  گفت اخم با هم مهرداد

 .. خورد

 

 توعه حتما ؟ خورده جوری چه خودش: بهادر

 .. دادی بهش چلغوز
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..  ندادم بهش من بهادر نزن حرف: مهرداد

 وکارخودش خانم اومدم زدم دور یه رفتم

  .. بود کرده

 

 که.. مواظبشی اینجوری بیشعور: بهادر

 اگه ؛ بکنه خواست هرکاری اینم بزاری

 ؟ چی میشد نزدیک بهش یکی تومستی

 

 بهادرو حرص میخواست که حالتی مهردادبا

 چرا تو..  منه نامزد:  گفت ، بیاره در

  ؟ اصال چه تو به ؟ میزنی جوش

 

 شدست نشون هروقت:  پوزخندگفت بهادربا

 نامزد؛ نامزد بگو بعد کردی

 

 

 با من جلوی لج از هم مهرداد بیشعوراین "

 لجشو تا میزنه حرف اینجوری بهادر

 دندون و بهادر خوردن حرص ؛ دربیاره

 فکش استخون افتادن زاویه رو سابیدنشواز

 چقدر هر و بود چی هر من برای کردم؛ حس

 دلم اما باشه گذشته بد و خوب بینمون
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 که بزنه بهش حرفی کوچکترین کسی نمیخواد

 " بشه خوردنش حرص یا رنجش باعث

 

 وای:  وگفتم بلندخندیدم مستی حالت تو

 میکنیییین دعوااااا همش چراااااا ششششما

 کوچولوووو هااای پسررربچه ایییین ؛عین

  میمونییین

 

 ؛ خندیدنم و من مستی   حالت با بهادر

 این..  زد نمایی دندون و عمیق لبخند

 و میخوردم ماده این از من که بار ناولی

  .. بودم نما مست مهرداد و بهادر و جلوی

 

 بود تاب بی دلم ، گرفتم جون لبخندش از

 ول ظاهرا مزاحم مهرداد این اما..  براش

  .نبود قضیه کن

 

 که کنه باز درو تا گرفت ازدستم کلیدو

 اگه تو داخل میبرمش من بزار:  گفت بهادر

  .. برو بری میخوای
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 چی گفت چیزی خانوم لیال اگه: مهرداد

  بگی؟ میخوای

 

 منه ی خاله اینکه مثل خانوم لیال:بهادر

 چیزا این سر خاله چون مسته نمیگم.. ها

 نساخته بهش اونجا غذای میگم ؛ حساسه

 ؛ خونه آوردیش بدشد حالش

 

 یه برم؛ من پس ؛خوب خوبه آره: مهرداد

 ؛ نشه بدتر بده بهش آبلیمو شربت

 

: کردوگفت باز ودرو گرفت کلیدو بهادر

  هست؛ هواسم خودم برو تو جون دکی باشه

 

 زیر و اومد بطرفم بهادر اینبار

 سراب به تشنه که کسی مثل ؛ بغلموگرفت

 بهش، چسبیدم رسیده آب به تازه و باشه

 فرستادم؛ هام ریه به ولع با تنشو بوی

 

 تعارف وبدون سردو خداحافظی یه با بهادر

 آخر ی لحظه ؛ برد خونه به منو دادمهر به

 از انگار دیدم، بخودم مهردادو نگاه



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

793 
 

 بودم داده لم بهادر آغوش تو که وضعیتی

 ی بهونه مستی این ولی نبود؛ راضی اصال

 اون تو مهرداد که داشت، کارم برای خوبی

 رفتارام به نسبت بدی گمان نتونه لحظه

 نفس وجودم، تمام با و عمدا من اما ببره

 تلخ بوی و مخصوصش عطر میکشیدم؛ قعمی

 ماده ترین مست من برای تنش بوی و سیگار

  خوردم، که ای نوشیدنی تراز مست حتی بود

 

 از کرد، حرکت اتاقم بطرف و بست درو

 که میفهمیدم نماش دندون و پهن لبخند

 ،از عمیقم نفسای با دارم که شده متوجه

 و ایستاد لحظه یه ترمیشم؛ مست تنش بوی

 از که تو:  کردوگفت نگام خیره لبخند با

 اگه بلدی؛ و انداختن جفتک فقط زندگی

 این تا میدادم مشروب بهت زودتر میدونستم

  ؛ بشی حالی

 

 خنده ؛ معمولی ی خنده یه نه اونم خندیدم

 کنار زیاداونم خوشحالیه ف رط از که ای

 و زانو زیر دستشو بود، مردخواستنی این

 با بلندکرد، اج از منو و گذاشت کمرم

 هات خنده این قربون: گفت ریزی ی خنده

 مست هم منو جوری چه خودم؛ببین جیگر بشم

 وروجک میکنی
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 خنده با که زدم حلقه دورگرونش دستمو

  .. شدیا شیطون:  گزیدوگفت لبشو

 

 خودم که حسی بود، وجودم تو عجیبی حس

 یه خواستار تنم اما میکردم گیغریب باهاش

 فرو توگردنش سرمو..  بود مهیج آرامش

 حس گرگرفتگی   ازاون داغ نفسهای با و بردم

 لب آروم و کشیدم نفس گردنش ،تو لعنتیم

 اینجورررری ماماااانم نمیتتتترسی: زدم

  ؟ ببینتمون

 

 میده کش چه..  جوووون: وگفت خندید

.   منمامان پیش رعنا مامانتو..  حرفاشو

 این با تورو که پایین میرفتم داشتم منم

  .. دیدم نسناس

 

 بست درو پاهاش ی لبه با و شد اتاق وارد

 که نداشتم ،تعادل گذاشت تخت رو منو ،
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 بهادر ؛ کشیدم دراز تخت، وسط بشینم

 . میکرد نگام ایستاده

 

 و عمیق نفسای و ، دیدم و گلوش سیبک حرکت

 به رارتیح پر نگاه با..   ش پی در پی

 نگاه چشمام به ؛ میکرد نگاه تنم تمام

 داشت، دلمو با بازی قصد ندارم کرد،شک

 به آروم نگاهشو که گرفتم دندون به لبمو

 کرد نگام خیره چندثانیه...  داد سُر لبام

 پاشو:  کشیدوگفت موهاش الی به ال دستی که

 یه نمیخوای..  کنی عوض لباساتو کنم کمکت

  ؟ بیای در حال نای از تا بگیری دوش

 

  نچ -

 

 خب:  وگفت گرفت اومدودستمو جلو قدم یه

 هم چی المصب..  کن عوض لباساتو پاشو

  " قرمز"  پوشیده،

 

 چرا: گفتم چشماش به خیره و فشردم دستشو

 بدبخت جفتمونو که کردی اینکارو رعنا با

 زندگی شد این ؛ بسوزی تو بسوزم من ؟ کنی

  !!؟
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  .. کشید پرسوزی نفس

 

 هیچکس من بهادر؛ ندارم دوست مهردادو من -

 تورو فقط من..  من..  ندارم دوست و

 این چرا ؛ تویی من تمام  !!  میخوام

 ؟ بشیم دور هم از که کردی و اشتباه

 

 برق چشماش کرد؛ نگام تلخی لبخند با

 خودم بطرف دستشو که بود، گرفته خوشحالی

 برام گناه و ممنوعه لحظه تواون..  کشیدم

 ،عطر وجودش فقط ، نداشت معنایی هیچ

 بهادر..  میخواستم خواستنشو و بودنش

 پودم تارو تمام با که بود وجودم ی نیمه

  .. میخواستم اونو

 همه بین چشماش رقصان مردک و زد خیمه روم

 .. بود گردش در صورتم اجزای

 

 لب آروم و زدم حلقه گردنش دور دستامو

 ؛ باشم سیک با تو بجز نمیتونم من:  زدم

 تو حتی بهادر، میشه خالصه تو در زندگیم

 کسی به نمیتونم تو بجز که تویی خیالمم

 .. کنم فکر
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 حریص منو و میخورد صورتم تو داغش نفسای

 .. وجودش لمس برای میکرد تر

 

  واون تنش گرمای و وزنش ی سنگینه 

 خوردن بخاطر نمیدونم من که ای گرگرفتیه

 این خواستن هوس یا بود لعنتی مشروب اون

 تا دادن هم دست به دست همه و همه..  مرد

  . بریم فرو شیرینی ی خلسه تو بهادر منو

 

 ، فردایی به یا چیزی به کردن فکر بدون

 آرامش به بهادر خودمو گرفتن کام از دلمو

 تر حریص و ، میبوسید حریصانه.. رسوندم

 صدای..  میبلعیدم وجودم به کامشو ی شیره

 از ناله شبیه صوتهایی شبه و مداغ نفسای

 که.. میشد خارج دهنم از ، زیاد هیجان  

 به بودنمونو باهم به رغبت و میل این

 .. رسوند باالیی درجه

 

 عمیق هاش بوسه ، برد فرو گردنم تو سرشو

 .. بود آتشین تندو و داغ و
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 شد بلندتر صوتهام شبه بوسیدنش بار باهر

 توگوشم روا زمزمه و بوسید گوشیم ی ،الله

 بیاد خاله میترسم فداتشم؛ آروم:  گفت

  .. بشنوه صداتو

 

 سنگین نفسهای با و رفته تحلیل صدای با

 مال تو:  گفتم آروم و بوسیدمش، هیجان از

 میاد بدم رعنا از ؛ من مال فقط ؛ منی

  ؛ گرفت ازم تورو چون

 

 دورت:  بوسیدوگفت لبمو خندیدو ذوق با

 نه رعنا نه یم؛هم مال تو منو ؛ من بگردم

 کنن، دور از هم مارو نمیتونن مهرداد

 ..کنه جدامون هم از احدی هیچ نمیزارم

 

 فقط میبینی:  وگفت گذاشت قلبش رو دستمو 

  .. صاحبشی تو چون ، میزنه تو واسه

 

 کشیدبطرف آروم دستمو و شد بلند روم از

 به دستشو بشینم، نشسته بحالت تا خودش؛

 داشتم هراس هم ؛ برد لباسم پشت زیپ سمت

 دارم میدونستم..  خواستنشو جنون هم

 و لحظه ازاین کندن دل اما میکنم اشتباه



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

799 
 

 حد از بیش خواستنی؛ هوس   این از شدن دور

  ..بود ام اراده از خارج

 

 لبخند لبهاش و چشماش من؛ بیتاب   نگاه با

 موج ش چهره تمام از خوشحالی ، میزدن

  .. میزد

 

 ازجام تا کشید دستمو کرد، باز لباسو زیپ

 سرگیجه هنوز اما ایستادم ، بلندبشم

 سرمو طرفش، به کردم متمایل خودمو داشتم،

 تند ضربان و حرارت گذاشتم ش ی روسینه

 با. بود لمس قابل لباس روی از ، هم قلبش

 پایین تنم از لباسو ؛ گردنم رو بوسه یه

 .. افتاد پاهام زیر تا که کشید

 

 تو ای غریزه برعکس نداشتم شرم ازش دیگه

 لمس برای تنم بودکه بیدارشده وجودم

  ..میکرد طغیان بیشترش

 

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 تنم تو که لباسهایی و کرد قفل و اتاق در

 بی و خاص حس یه با رو بود مونده باقی

 هدایت تخت طرف به منو و آورد در قرار

  ..ردک

 

 و داغتر تنم هاش بوسه با و زد خیمه روم

  .. میشد تر سرکش  ام خواسته

 

 چنگ کمرش به و آوردم در تنش از تیشرتشو

 منو بودن اال نبود مهم برام هیچی ؛ زدم

 وجدان عذاب اینکه با..  هم کنار بهادر

 خودم از نمیتونستم اما داشتم و لذت این

 هیجان از آهی و نفس هر با..  کنم منعش

:  میگفت جوابم در عمیق عشق یه با ،بهادر

...  بهادری جون   تو..  جون... جونم) 

  ( بهادر نفس  ..  بشم نفسات قربون
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 و مسّرتر حس این تو منو ش کلمه هر با

 شدن یکی ی خواسته  دلم..  میکرد بیتابتر

 ترس ، میترسیدم اما داشت، بهادرو با

 بخشمب بهش ندارمو دارو تمام من اینکه

 این با ؛ نشه من نصیب هیچوقت اون اما

 تو از که کردم، نگاش ترسیده کمی افکار

 و آورد گوشم کنار خوند،سرشو ترسمو چشمام

 میخواد جونم تمام اینکه با:  کرد زمزمه

..  نیست جاش اینجا اما بشم یکی باهات که

 بیاد، خاله میترسم نیستی، عادی حالت تو

 که بدی نشون بدی واکنش یه توهم و

  .. بیفته بخطر اوضاعمون

 

 آروم میخواستن و هیجان این سلوالم تک تک

  ...  رابطمون میخواد دلم من:زدم لب

 

 حالیکه ودر برد فرو توگردنم سرشو

..  ریحان نه اینجا:  گفت آروم میبوسید

 ، کنم ریسک نمیتونم..  نکن دیوونه منو

 گرفتم رو خونه من..  نیست جاش اینجا

 .. تو واسه

 

 با کردو نگاه لبام به بعد و چشمام به 

 امشب ولی مراقبم االن:  گفت خمار چشمهای
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 اونجارو..  خونم بیا..  نمیشی من مال

 راحت خیال با اونجا گرفتم، تو برای

  .. باشیم هم با میتونیم

 

 بهش موافقتمو نگاهم نوع با و چشمهام با

 ارزش با داشتنش من برای..  کردم اعالم

 برای ولی خواهرمه شوهر اون درسته ، بود

 میرم انزوال به رو نبودش از که عشقیه من

 ... دارم ودوست بهادر جنون حد تا من..

 

 از تنمو که ، رفت پیش طوری امشب بهادر

 برای که آرامشی..  رسوند آرامش به وجودش

 تنها کنار ؛در کردم ش تجربه بار اولین

 و جانهی ترین لذت با برام ،و زندگیم مرد

  .. داشت

 

 شدن کمتر و رابطه این از بعد چند هر

 اما داشتم وجدان عذاب کلی مشروب اثرات

 نشد کم چیزی بودنمون نزدیک لذت اون از

..******  
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 بهادر به و دادم تکیه چپم دست آرنج رو

 میپوشید لباساشو یکی یکی که میکردم نگاه

..  

 

 جلو مامانم یهو میری داری که االن اگه-

  ؟ میگی بهش چی دربیاد وتر

 

 اگه که بپوش چیزی یه تو پاشو: بهادر

 ؛ بتونم بچینم دروغ یه خواستم دیدمش

  .. خوابیدی تخت رو لخت تو ببینه نیاد

 

 وضع این با منو اگه:  گفتم و خندیدم

  ؟؟!! میشه چی ببینه

 

 ایستادوگفت لحظه یه که پوشید لباساشو

 پاشو: تگف هولزده میاد؛ ورودی در صدای:

 باز هم درو قفل بپوش، لباس ،پاشو ریحان

  .. کن

 

 کل که پایین، پریدم روتخت از ترس با

 منو سریع بهادر ، خورد چرخ سرم دور اتاق
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 میارم لباساتو من بشین تو: وگفت گرفت

  ..عزیزم

 

 تیشرت یه و قرمز شلوارک یه کمد تو از

  .. بپوش باش زود بیا: گفت آوردو صورتی

 

  .. میزد صدا منو که میومد مانمما صدای

 

  ؟ کنم چیکار بهادر آخ -

 

 ، کنم تنم سریع لباسامو تا کرد کمکم

 بگو بدی جواب نمیخواد:  گفت جوییدو لبشو

  .. بودم خواب

 

 صدای بعد و شد پایین باال در دستگیره

 مامانم؛

 

  ؟ مادر اومدی ؛ ریحانه ؛ ریحانه: مامان
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 کشدار صدات که تو:  گفت خنده با بهادر

 کنه فکر حداقل بزار بگو چیزی یه شده؛

  ؛ بودی خواب

 

 ؟ خوابی..  عزیزم ریحانه: مامان

 

:  گفتم دورگه کشدارو صدای حالت باهمون

 ؟ چیشده خوابم من ماماااان

 

 هیچی..  کردی قفل درو این که باز: مامان

  .. اومدی ببینم میخواستم فقط

 

  خوابم؛ب میخوام هم حاال..اومدم آره -

 

 این بیای دقیقه یه نمیتونی یعنی: مامان

  کنی؟ باز درو

 

 بیدارم خواب از..  نمیتونم مامان نه-

  ؛ دیگه اومدم میبینی ؟ بشه چی که کردی
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 شب..  بتمرگ خب خیل  : گفت حرص با مامان

  بخیر

 

 زدمو بازوش به که خندید، غش غش بهادر

 دروغ مامانمم به میکنی مجبورم:  گفتم

 . مبگ

 

 تااینجا منو تو..  نکن نامردی آی آی آی -

  !؟ من گردن میندازی داری حاال کشوندی

 

 برات که نه:  وگفتم کردم نگاش لبخند با

 . میگی اینو همینم واسه بدشد

 

 رو ، پیشونیم رو ، روسرم نشست، کنارم

:  کردوگفت بوسه غرق بدنمو تک تک دستام

 ، میچیز همه ، آرامشی بزرگترین برام تو

 فقط..  زندگیمی ی همه و ندارم دارو تنها

 بشی پانشی خواب از فردا ریحان توروخدا

 هر..  ندون هیچی لجباز و تخس دختره همون

 بپره سرت از مشروب این اثر چندمیدونم

  ؛ میشی قدیم ی ریحانه همون
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  نمیشم:  گفتم چشماش به نگاه با

 

 قیمت به.. باش من مال  :  زدوگفت لبخندی

  ..بیاد پیش مسیر این تو که چیزی هر

 

  گناهی تو -

 

 برام توهم:  زدوگفت پیشونیم به ای بوسه

 دست ازت نمیتونم که گناهی شیرینترین

  .. بکشم

 

  ؟ میکنی چیکار رعنارو -

 

  .. تشویش و تعلل کمی با ، کرد نگام

 

 که نمیشم نزدیکش اصال من: گفت باالخره اما

 ازم روزی یه البهرح ؛ بشه خسته ازم خودش

 .. میدم قول بهت اینو ؛ میشه جدا

 

 [۲۲:۳۸ ۰۲.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 چون کنم ترحم زندگیش به نمیتونم دیگه من -

 عشقمو من..  اولویتی تو من برای تو

 رحمیش بی تمام با رعنا که کسی میخوام

 ؛ بهادر میمونم باهات من.. گرفتش ازم

 تو جای به زندگیم تو رو کسی نمیتونم چون

 میخوام.. برگرد من به توهم ،ولی بدم راه

 یا رعنا وجود بدون..  باشی من برای فقط

  .. ای دیگه شخص هیچ وجود

 

 تونستیم ،تا من هم ، بهادر هم اونشب

 کردن بدل ردو با ؛ کردیم دردودل باهم

 هردومون دل تو بینمون ی عاشقونه حرفای

 ... میشدیم سرخوش ما میشدو قندآب

 

 بهادر ، مامانم اتاق چراغ شدن خاموش اب 

 از بیتابیاشو من دل اما ؛ رفت خونش به

 که بقبولونم بخودم هرچقدر من..  گرفت سر

 در وجودم تمام اما ست ممنوعه مرد این

 به ترحم بدون اینبار..  سوزانشه عشق گرو

 همیشه، از تر مصمم مهرداد؛ یا رعنا

 نهم حق   بهادر ؛ بگیرم پس حقمو میخوام

  .. گرفت ازم اونو ناروا به رعنا ولی
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 به دربست گفتن با ؛ رسیدم کوچه سر

..  کرد ترمز پاهام جلو تاکسی ، راننده

 حس..  کشیدم روم جلو چادرمو و سوارشدم

 از لحظه یه درونیم وجدان   عذاب و شرمندگی

 زن یه مثل خودمو.. نمیرفت بیرون نمذه

 هوسی به تن دیشب که زنی میدیدم؛ بدکاره

 و حرام و بوده ممنوع ، بوده غیر که داده

 خواستم دیشب ، من اما  میشه؛ محسوب گناه

 از وقتی ؛ زدم دامن بزرگ گناه این به و

 میبردم بسر مستی تو دیشب که حالتی اون

 ؛ شد ورمر ذهنم تو لحظات تمام شدم ،خارج

 آبروی من کردم، پیدا نفرت خودم وجود از

 دنیا این از دستش که کسی آبروی بابامم،

 زندگیم، با خودم، با دارم ؛ شده کوتاه

 چرا ؟ میکنم چیکار وخواهرم مامان با

 این با ؟ نمیشه کمرنگ قلبم تو بهادر

 هر از بیشتر میکنم حس بودنمون هم کنار
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 هم اندازه همون به اما ، میخوامش زمانی

 .. ام سرافکنده و نادم دیشب بخاطر

 

 بشه بیدار کسی هنوز اینکه بدون زود صبح 

 بعد و کندم، دل نخوابیدم اصال که ازتختی

 اولین برای حکمش که غسل یه و دوش یه از

 و کردم سر چادر بود کرده تغییر برام بار

 این تا هیچوقت..  شدم زهرا بهشت راهیه

 با نداشتم وجدان عذاب کاری به نسبت حد

 اما بودم زندگیم شخص عزیزترین با اینکه

 خودم به ونفرین لعن پراز من درون باز

 **** ..بود ها لحظه اون ساختن بابت

 

 کردن حساب از بعد ؛ شدم پیاده تاکسی از

 به و برداشتم قدمامو آروم ؛آروم کرایه

 بغض..  رفتم جلو آرامشم مامن تنها سمت

 حس هرآن که بود کرده لونه گلوم تو بزرگی

 .. داره کردنمو خفه قصد میکردم

  

 که بیامرزی خدا پدر ، رسیدم مزارش به

 گذاشت تنها مارو ی همه پیش نیم و یکسال

 پر اززندگیمون خوشبختی وبعدازرفتنش

 کشید؛
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 روی ی شده نقاشی عکس و اسمش دیدن با

 و نشستم مزار کنار ؛ چکیدن اشکام مزار

 ختم؛ری اشک گوله گوله

 

 بابا؛:  زدم لب حسرت و آه و گریه با

 میبینی داری میدونم متنفری؛ ازم میدونم

 میمیرم دارم ؛ شدم بدی دختر چقدر من که

 میومدم من و بودی زنده کاش ای ؛ بابا

 چاه و راه میزدم حرف باهات پیشت

 که حالتی همون اون با تو و میخواستم

 داری بابا ی ریحانه"  میگفتی بهم همیشه

 " نرو و راه این میکنی اشتباه

  میکردی؛ تبرئه منو

 

 روون هام گونه رو بیشتری سرعت با اشکام

 شدن؛

 

..  شرمندم ازت..  میگیرم حناق دارم بابا -

 کنم نگاه عکست به حتی نمیتونم که اونقدر

 خودم با تکلیفم..  میشم دیوونه دارم.. 

 دست چیز همه از میخوام..  نیست معلوم

 رعنا که گردابی تو..  نمیتونم اما بکشم
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 نجات راه یه ؛ میشم غرق دارم ساخته برام

 زندگی این از تا کن، کمکم.. بابا میخوام

 ؟.. شده اینجوری زندگیم چرا..  بشم خالص

 از همه چرا ؟.. دارم چندسال من مگه

 من چرا ؟.. میکنن سواستفاده من سادگیه

 ؟.. بابا ببینم رو خوشبختی رنگ نمیتونم

 بزن ؛پاشو بزن حرف باهام خدا رو تو

 ؟ کردی کارو اون دیشب چرا بگو توگوشم

 همون ، م ریحانه من..  میشم خفه دارم

 صداش ناز با همیشه که دردونت عزیز دختر

 بلند صدای با و ترکید بغضم.. ) میزدی

..  شدم خسته زندگی این از(  کردم گریه

 من با رعنا  چرا..  ندارم تحمل دیگه

 اون شوهر باید بهادر چرا ؟ کرد ارواینک

 بودم شوهرش با دیشب من ببخش منو ؟ باشه

 .. بابا

 آبروتو داره ت ریحانه همون حاال ؛ میبینی 

 ؛ بخدا بودم مست دیشب من اما..  میبره

 من..  میخواستمش وجودم تمام با ولی

 نبودش از دارم..  بابا دارم دوست بهادرو

 همه بهادر..  دارم دوسش بخدا..  میمیرم

..  منه زندگیه تمام بهادر.. منه چیز

 دارم ؛ بزار پام جلو راهی یه خدا تورو

 حاال نمیتونم من..  میمیرم وجدان عذاب از

 ای دیگه کس با سپردم بهادر به جسممو که

 ؛ بابا کن کمکم خدا تورو.. کنم زندگی
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..  شد سبکتر یکم دلم تا گفتموگفتم انقدر

 آرامش قلبم به نستممیتو که جایی تنها

 . بود بابام زندگیم مرد بهترین مزار بدم

 

 درب..  دورشدم مزار از گرفتم که آرامشمو 

 خاکی به اهمیتیم بی باعث بودنم داغون و

 دراز زبون ی ریحانه من.. بود لباسام شدن

 به دارم عشق یک با حاال که بودم مغروری و

 ***  میرم فنا

 

 درآوردم؛ متوکیف از ؛ خورد زنگ گوشیم

 افتاده گوشی ی صفحه رو قطبی مرد اسم

 بود؛

 

 با اینکه از ، دادن جواب برای بودم مردد

 من ، بده دست از امیدشو تمام خرابم حال

 دنیاست این تو بدبختی زجرو هرچی حاضرم

 غمگین هیچوقت بهادر اما کنم تحمل رو

 نباشه؛
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 حد از بیش صدام ، کردم برقرار تماسو

  ..بود شده هدورگ و گرفته

 

  .. بهادر بله -

 

 چطوری..  سالم:  گفت قبراق و سرخوش

   ؟ خوشکلم

 

  خوبم:  وگفتم کشیدم آه با نفسی

 

 درونیم حال متوجه شک بدون ؛ کرد مکث کمی

  .. شده

 

 خوبه حالت: پرسید ؛آروم مکث کمی از بعد

  ؟

 

  اوهوم -

 

 حرفای همه که بگی نمیخوای ؛ ریحانه -

  ... بینمون اتفاق   اون دیشبتو
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  نه:  گفتم سریع

 

 غرق خودم که عذابی تو اونو نمیخواستم "

  " کنم شریک ، بودم

 

 باهام میزنی حرف اینجوری چرا خب: بهادر

  ؟

 

  ؟ جوری چه -

 

 صداتم ؟ نیستی دیشب مثل:  کشیدوگفت نفسی

 ؟ کردی گریه..  گرفته

 

 ؛ بابام مزار سر اومدم من..  من -

 

 نفساش صدای فقط که کرد مکثی ، نگفت چیزی

  میرسید؛ گوشم به

 

  .. بهادر بودم مست دیشب من:  گفتم نادم
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 بگی میخوای ؟ چی که حاال:  گفت تشر با

 ؟ پشیمونم حاال ، شد چی نفهمیدم بودم مست

 کردی گریه عَرعَر مزار سر رفتی جمعه صبح

 !؟ بودی من با دیشب که

 

 ؛ میشم دیوونه دارم من بهادر -

 

 تو؛ دست از بکشه منو خدا:  گفت حرص با

 

 من به خدا لعنت:  گفت بار سه وار تشدید

 که ؛ من به خدا لعنت من؛ به خدا لعنت ؛

 تو..  میشم گور راهیه تو دست از دارم

 انقدر روز یه ؟ آخه نداری حدوسط چرا

 رو خوشبختی درای مهه خدا انگار که خوبی

 میشی بد انقدر روزم یه کرده باز روم به
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 تخت برم بیارم گیر قبر یه حاضرم که

 مگه ؟ کردی دیوونه تومنو.. توش بخوابم

 ماباهم مگه ؟ نبودیم خوب باهم دیشب ما

 هم با که ندادیم قرار و ،قول نزدیم حرف

 ؟.. شد شد، چی هر باشیم

 

 ؛ هستم سرقولم من -

 

 صبحی اول ؟ پس چته:  گفت صبیع حالت با

  ؟ شده چت

 

 اون دوباره بینمون نمیخوام: گفتم غمگین

..  بهادر پشیمونم من ؛ بیاد پیش رابطه

 میکنم حس جهنمو آتیش دارم ادراکم باهمه

 ؛

 

 قول   سر فقط تو:  کشیدوگفت حرصی پراز نفس

 نمیزنم، دستم تو به دیگه من باش، حرفات

 هم و مهردادک این باش بامن فقط ؟ خوبه

 ... غلط من کنار بره بزن
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 از ، شنیدم رو رعنا زدن داد صدای دفه یه

 مثل باشه شنیده بهادرو حرفای اینکه ترس

 صدای با..  لرزکرد تنم ، شدم زده یخ آب  

 رعنا جیغای و بهادر زدنای داد شلوغیه

 این بخورم قسم حاضرم شد؛ خشک دهنم ازترس

..  شنیده وبهادر حرفای یعنی سروصداهاش

 یا"  میگفتم فقط و کردم قطع گوشیو

 نفهمیدم"  برس دادم به خودت ابوالفضل

 خونه ،بطرف شدم تاکسی سوار ک ی و چیشد

 به رعنا نکنه بود؛ آشوب دلم تو..  رفتم

 مونو مکالمه حرفای ، بگه چیزی کسی

 فقط یادآوریشون با کردم مرور چندبار

 ستمود خدایا گفتم و فرستادم صلوات ذکرو

 غلط خدایا ؛ بگذرون بخیر خودت بگیر،

 تابرسم..  نگه چیزی کسی به رعنا کردم،

 از بود، بپا سرم تو بلوایی خونه به

 ، میلرزیدن وپاهام دست واسترس دلشوره

 آوردم در کیفم ازتو چقدپول نمیدونم حتی

 پیاده ماشین از ،سریع دادم راننده وبه

 ید،میلرز زانوهام استرس و هول از.. شدم

 ؛ کنم برخورد زمین به چندبار بود نزدیک

 باز درو و درآوردم کفم تو از کلیدو

 کردم؛
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 ی خونه طرف به دویدم باال ها پله از

 بودکه این ها خونه این خوبیه.. بهادر

 برای صدا بودتا قوی صوتیشون های عایق

 خونه نزدیک ولی نشه؛ درز دیگه های طبقه

 کردن مههمه و بهادر فریاد صدای بهادر

 در بار چند محکم..  میرسید گوش به رعنا

 که دادم فشار سرهم پشت و زنگ ، زدم

 پرخاشگر ظاهری و آشفته ی چهره با بهادر

 خورده یکه اول من دیدن با ؛ کرد باز درو

  ؟ گفت چی رعنا: گفتم که کرد نگام

 

 با ؛ بشم داخل تا کناررفت در جلوی از

 اینو یا امروز من:  گفت گرفته صدای

 عمر یه تا میکنم معرفی خودمو میرم میکشم

 خودم سر   بالیی یه یا ؛ زندان تو بخوابم

  ؛ میارم

 

 انگار که اومد رعنا بلند های گریه صدای

 گفتم بهادر روبه ، میزد حرف کسی با داشت

 چیزی کسی به نکنه ؛ میزنه حرف داره: 

 !!بگه
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 پشت ، رفت اتاقش طرف به سرعت با بهادر

 حرف کی با: زد بهادداد که یدمدو سرش

  ؟ کثافت میزنی

 

 ، ایستاد قلبم دیدم دستش تو که رو گوشی

 رحم بهم خدایا میره؛ آبروم قطعَاََ  امروز

 .. کن

 

 یه هرزتو دست بقرآن:  گفت جیغ با رعنا

 پشیمون که میکنم کاری بزنی بهم دیگه بار

  .. بشی

 

 مگه ؟ نکردی االن تا مگه:  زد داد بهادر

 با داشتی کثافت بیشعور   ؟ نکردی ختمبدب

  ؟ میزدی حرف کی

 

 بهادر ، بود پوره پاره رعنا لباسای همه

 جیغ با خودش مطمئنم نداره زدن به دست

 از این ، کرده پاره لباساشو کردنش جیغ

 ..بود عادتش قدیم
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 تو که من طرف به دستشو زدو جیغ رعنا

:  کردوگفت دراز بودم ایستاده در چهارچوب

 به که این طرف میری که عوضی خوردی وهگ

 غلطی چه باهم دیشب..  خواهره اسمش اصطالح

 واسه که ؟ میزارین قرار و قول ؟ کردین

  ؟ اخالق سگ من واسه بشی یار این

 

 چرا تو:  گفت جیغ با و زد داد من به رو

 تو ؟ میپری من شوهر با که ای هرزه انقدر

 خت،بدب ی بیچاره نداری آبرو نداری حیا

  ؛ خواهرت زندگیه به دادی گیر

 

 بهادر که کردم نگاه بهش لرزون ی چونه با

:  گفت کوبیدو دهنش تو محکم دست پشت با

 امروز حسین امام به وگرنه ببند دهنتو

 میفته؛ گور تو نحست ی قواره قدو این

 گردن بازیاتو هرزه ؛ کردی پاره افسار

 میندازی؛ دیگرون

 

 که االن آشغال یمیکن غلط:  زد داد رعنا

 با آدم یه مثل که میکنم کاری بیاد بابات

 کنی؛ زندگی من
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 کوبید خودش سر تو محکم دودست با بهادر

 نمیخوامت: زد داد زد زجه براش دلم که

 تو افتادی بختک عین چرا نمیخوامت، رعنا،

 داری داشتنت دوست اون تو گوه ؛ زندگیم

  کثافت بیشرف میکشی منو

 

 بزنه رعنا سر تو که برد البا محکم مشتشو

 دیوار تو مشتشو چون ؛ نتونست انگار اما

 ی شده مشت استخون َتَرق صدای که کوبید

 کرد لبریز و اشکام دستش

 

 چیز همه میکوبیدن؛دیگه محکم رو خونه در

 شوهر رضا عمو که بود کم همینم ؛ شد تموم

 سر موضوع از بابام باجناق ؛ خالم

 دربیاره

 

 آروم بردو باال سرشو خراب حالی با بهادر

 د َقم داره که اینو یا بکش منو یا:  گفت

  نمیکشم دیگه..  میده

 

 .. کنه باز درو تا رفت در بطرف وبعد
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 اشک غرق که منی به رعنا ، بهادر رفتن با

 خودتو خوب:  زدوگفت پوزخندی ، بودم

 ؛ میکنی نمایی ظلومم و میگیری مظلوم

 به میچسبی و من زندگیه به میندازی آتیش

 در خواهرارو ادای خودم جلوی بعد شوهرم،

 ازت..  ریحانه پستی خیلی!!  میاری

 شیطون تو ؛ نیستی من خواهر تو..  متنفرم

 در به راه از شوهرمو داری که زندگیمی

 چه چندروز این بهادر بگو پس ؛ میکنی

 تاکید و آورد باال وانگشتش..) شده مرگش

 از بمیرمم ببین منو(  گفت جدی و وارونه

 با باید عمر یه..  نمیشم جدا بهادر

 نمیزارم..  منه مال اون که ببینی چشمات

 تو ای نقشه هر ؛ بشه جدا ازم وجه هیچ به

 نمیشه تو مال   اون ؛ دور بنداز داری ذهنت

 ؛

 

 برام دیگه اما ، کوبید سرم تو حقیقتاشو

 بیشتراز میکشم دارم که زجری ، ودنب مهم

 بیحیام من بگه بزار..  نافرجام   عشق   این
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 موضوع این نباید اون اما شرافتم بی من ،

 .. میزد جار رو

 

 به چرا: گفتم لرزون ی چونه و گریه با

 هر باشیم بد هرچقدر ما ؟ گفتی عمورضا

 بابا آبروی چرا ، باشیم ناخلف فرزند چقد

 من ، میبریم قیهب جلوی مامانمونو و

 بهادر ،حتی کردم سکوت کارتو بخاطر

 چیزی کسی به موضوع این از کالمی حاضرنشد

 داری هممون آبروی با پاک تو اما بگه

 که نیست این به حیا و حجب ؟ میکنی بازی

 هم تو دهن   ؛ رعنا میکنی تفسیرش داری تو

 خدا بابای آبروی که ست هرزه یه

 تو بردی؛ نخالمو شوهر جلوی بیامرزمونو

 !! لرزوندی گور تو بابارو تن کارت بااین

 

 من، شوهر   با تو بازیای هرزه: زد داد

 داری حیا بی توعه ؟.. نمیلرزونه تنشو

 ببین..  نداری شرف ؛ میگیری ازم شوهرمنو

 چه دیشب ؛ کرده چیکارم امروز بخاطرتو

  ؟ میکردی باهاش غلطی
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 داد که اومد حال تو از بهادر داد صدای

 میکنم ل ه ت میام بخدا باش خفه رعنا:  زد

 ؛

 

 با بهادر و رضا عمو سروصدای باشنیدن

 تو جوری چه من..  کردم گریه بلند صدای

 رعنا کنه لعنتت خدا کنم؛ بلند سر صورتش

 ..بردی آبرومو

 

 شریفی و خوب خیلی مرد رضا عمو بااینکه "

 روبیان موضوع این نباید رعنا اما بود،

 منو آبروی نباید بودم واهرشخ من میکرد،

 بخاطر  خواهر، میگن توهم به ، میبرد

 "نمیبخشمت هیچوقت حرفا این گفتن

 

 قدمهاشون صدای که میکردم گریه ریز ریز

 کردم حس رو عمورضا حضور ؛ میشد نزدیک

 صدای با که ، کنم بلند سر نشد روم اما

  .. کرد خطاب منو آمیزش ومحبت گرم

 

 زنگ من به خواهرت ، اباب ریحانه: عمورضا

 پرسیدم هم بهادر از ، گفت چیزایی یه زد

 حرف درست میکنه بیداد دادو همش که اون
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 این بگو تو ؛ چیه به چی بفهمم نمیزنه

   ؟ زد رعنا که چیه حرفا

 

 کنار بزار رو حرفا این بابا: بهادر

 . نیست خوب حالش ،ریحانه

 

 هق هق گریه زور از و بود پایین سرم

:  گفت رعنا روبه عصبی بهادر که میکردم

 به بدبختی چه ببین رعنا بمیری ایشاال

  .. امروز بارآوردی

 

 ریحانه و تو که نیست بدبختی این: رعنا

 دارم من ؛ زندگیم تو شدین دوقلو چسب

 دفاع زندگیم از ندارم حقم ، میشم بدبخت

 ؟ کنم

  

 با کنین؛ بس: گفت عصبانیت با عمورضا

  جفتتونم

 

 دیوار به زده تکیه ، اومد من رفبط بعد

 گرفته درد قلبم زیاد ی گریه از و بودم

 با عمورضا حضور و فضا این از بود،



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

827 
 

 داشتم شدن خفه حس   ، موضوع این فهمیدن

:  گفت محبتانه و آروم و شد نزدیکم..

 فردا ؛ ریحانه بزنیم حرف باهم باید

  ؟ شرکت بیای میتونی

 

 پایین البا سرمو فقط ، نمیومد در صدام

  .. گرفت جلوم آبی لیوان بهادر که کردم

 

 آب یکم ، ببینمت کن باال سرتو: بهادر

  ؛ کردی گریه بس از میمیری داری بخور

 

 با و آب لیوان فقط ، نکردم بلند سرمو

 هیچوقت ، گرفتم دستش از لرزون دستای

 آرزوی خدا از و نبودم شرمنده حد تااین

 که بود راه به بدی سکوت ؛ نخواستم مرگمو

 میپیچید، اتاق تو من زدنای زجه صدای فقط

 سر که صبح اول از اون بود، بد خیلی حالم

 االن از اینم و کردم گریه کلی بابام مزار

 میلرزیدن پاهام ، شد بیجون و سست بدنم ؛

 با و رمق بی ؛ نداشتن سستمو وزن وتحمل

 به و کردم بلند سرمو گریه حالت همون

 و رفت سیاهی چشمام که کردم نگاه بهادر

  .. خورد چرخ سرم دور خونه کل
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 داد که بهادر فریاد با که داشتم سقوط حس

 روزمین"  ریحانه عباس حضرت یا:"  زد

  ... مطلق سیاهی   بعد و افتادم
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 چشمام ، شدم بیدار خواب از بدی سردر با

 زدم پلک چندبار میدید، تاریک جارو همه

 چشم ؛ کنم عادت اتاق سوی کم نور به تا

 بود، بهادر اتاق اتاق؛ تو چرخوندم

 آرایشی میز صندلی رو که دیدم و مهرداد

 نگاه خیره من به زده تکیه و ، بود نشسته

 .. میکرد

 

  سالم -
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 ..نداد سالممو جواب

 

 بلند تخت رو از تا زدم پیشونیم به دستمو

 نشو پا:  اومدوگفت بطرفم سریع که بشم

 .. زدم دستت به سرم

 

 برم میخوام ، میکنم غلطی چه اینجا من-

 غش و جروبحث موضوع یادآوری با) خونه

 عوضی رعنای اون(  نالیدم بغض ،با کردنم

  .برد گفت،آبرومو عمورضا به چیو همه

 

 دوباره دادکه عقب به هامو شونه دستش با

 ؛ کشیدم زدرا

 

..  کنی استراحت باید..  هیش: مهرداد

 حالت رو که دیشب بود؛ افتاده فشارت

 ؛ بخوری شام ،نتونستی نبودی طبیعی

 این ، نخوردی مطمئنم که هم صبحونه

 شده فشارت افت باعث هم ها گریه و دعواها

  ؛
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 میداد، بهادرو بوی که بود بالشی رو سرم

 عمیق دم نامحسوس چندبار و شدم پهلو رو

 دردسر، همه بااین بکشه منو خدا) ؛ کشیدم

 داره ، بکنم دل مرد ازاین نمیتونم بازم

 کر و کور انگار اما میکنه عالمم رسوای

 ( شدم

 

 مهرداد که چکید چشمم ی گوشه از اشکی

:  گفت میکرد، نگام درحالیکه و ایستاده

 اعصابی با دائی ؛ ریحانه آوردی در گندشو

 بری فردا تو گفت ولی پایین رفت داغون

 ؛ بزنه حرف باهات تا شرکت

 

 ؛ چکید ای دیگه اشک قطره که بستم چشمامو

 صریح خیلی و مهابا بی مهرداد که سوالی

  .. کرد سیخ تنم به مو پرسید ازم

 

 بهادر و تو بین رفتم من که دیشب: مهرداد

  ؟ نیفتاد اتفاقی که

 

 پراز و خیس چشمانی با و کردم باز چشمامو

 ؛ کردم نگاه بهش ترس و ویشتش
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 بسر آغوشی تو دیشب آره بگم ؟ بگم چی)

 شدم غرق هوسی تو دیشب بود، گناه که بردم

 و لرزید هیجانی از تنم دیشب بود؛ ذّلت که

 نامحرم مرد یک با که رسید آرامشی به

  ( ؟.. آخه بگم چی بود؛

 

 به که کرد خطور توذهنم دروغ یه تنها

  .. آوردم زبون

 

 برد، خونه داخل منو که موقع همون ادربه -

  .. رفت عجله با بعدش زد، زنگ گوشیش به کسی

 

  ؟ میگه چی و ل دهن رعنای این پس -

 

  ؟ گفته چی مگه: گفتم ترس با 

 

 تونو مکالمه میگه ؛ میدونم چه: مهرداد

 حرفای شوهرش به دیشب تو ظاهرا شنیده

 ؛ گذاشتی قرار و قول ، زدی قشنگ قشنگ

  .. دیگه حرفا نازای
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 . بودم مست دیشب من مهرداد -

 

:  گفت کمرنگی اخم با و کرد ریز چشماشو

 ، بودی مست دیشب تو نبود، هواسم آره

 ..بود نشده ذائل عقلت من واسه فقط ظاهرا

 

  ؟ چیه منظورت -

 

 خل دو این ببینم برم من ؛ هیچی: مهرداد

 ، درنمیاد ازشون صدایی میکنن چیکار چل و

 خیال باشه مرده یکیشون ایشاال شاید برم

 .. شه راحت ماهم

 

 درد با نفسی و گفتم ای نکنه خدا تودلم

 به که چیشده هممون سرنوشت ببین..  کشیدم

  .. قانعیم هم مردن

 

 خودم سکوت همون تو باز من و رفت مهرداد

 که گذشت ای چنددقیقه ؛ ریختم اشک ،آهسته

 که یمپیچید در بطرف بازشد؛سرمو اتاق در

 افسرده و حال پریشون حد از بیش ش قیافه

 .بود
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 عزیزم چطوره حالت:  کردوگفت پاتند بطرفم

  ؟ بهتری ؟

 

  .. بهادر:  گفتم فقط لرزون ی وچونه بغض با

 

:  بوسیدوگفت سرمو و نشست تخت رو کنارم

 انقدر ؛ جونم باش آروم!!  بهادر جان  

  ! میگیرن نفسمو تو های گریه ، نکن گریه

 

 نفس بی دارم:  گفتم هق هق و گریه با

 رعنا بخاطر همه میره آبروم.. بهادر میشم

  .. میکنن نفرین و لعنت منو

 

 نوازش موهامو رو کرد؛ نگام وار غصه

 خدا..  باش آروم روخدا تو: گفت که میداد

 من آتیشو این ؛ ریحانه کنه لعنت منو

 توش خودمو و تو دارم که کردم درست

  ! میسوزونم

 

 مردمک شد، پایین باال گلوش سیبک ازبغض

 جفتمون بحال دلم میزدن، دودو چشماش
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 آتیش این میگه راست بهادر اما میسوخت

 طریقی هیچ به که آورده بار به وخودش

  ! نمیشه خاموش

 

 بیاد داخل کسی اینکه قبل شد باز دراتاق

 وفاصله رفت پایین تخت از بهادر سریع

 دلم چون بودم راضی کارش از گرفت؛

 .. بدم کسی دست به جدیدی ی بهونه نمیخواست
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 از بعد و شد اتاق وارد که بود مهرداد

 میتونی اگه:  گفت کشید؛ دستمو سرم اینکه

  .. پایین بریم کنم کمکت پاشو

 

 تخت واز کردم موافقت سرم دادن باتکون

 شده ثابت تخت به بهادر نگاه اومدم پایین
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 رو من که باریه اولین این چون شاید بود،

 پوستی زیر خوشیه نوع یه براش بودم تختش

  ؛ بود

 

 مهرداد کمک با شده خفه خداحافظی بایه

 میرفت گیج سرم هنوز ؛ رفتیم دراتاق بطرف

 بود در کنار میز رو شده تا که چادرمو ؛

 اگه:  گفت سر پشت از بهادر که ؛ برداشتم

 بمون دیگه یکم نیست خوب حالت هنوز

 بهم اعصابتو خاله غرغرای االن ؛میدونم

  .. میریزه

 

 برافروخته صورت با ؛ بگم چیزی که برگشتم

 حرفی گفتن به ،زبونم ش شده مشت دستهای و

 گفت سرد خیلی و برگشت مهرداد ولی نچرخید

 ؛ میکنه استراحت خودشون خونه میره: 

 ؛ داره حالش به فرقی چه اونجا یا ینجاا

 که بوده آروم خیلی اعصابش اینجا یعنی

  ؟ کنن بدترش اونجا

 

 کالفه نفس اما نگفت چیزی جوابش در بهادر

 سمت به سیگاری، کردن روشن با و کشید ای

 ***؛ رفت اتاقش ی پنجره
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 روبه میشدیم خارج که ورودی درب از

: گفتم ،بود ام دورشونه دستش که مهرداد

  ؟ خوبه حالش ؟ کجاست ندیدم رعنارو

 

 آراام یه مرگش خبر:  گفت حرص با مهرداد

 . خوابیده خورده بخش

 

 ؛ گرفت تعجبم مهرداد زدن حرف نوع از

 نشون و بود خوب رعنا با ش رابطه اونکه

 برای چیدن دسیسه درحال باهم که میداد

  .. حاال اما بهادرن منو

 

 میزنی حرف اینجوری چرا:  پرسیدم تعجب با

 برعکس ؛ نداری مشکلی رعنا با توکه ؟

 پیش خوب خیلی باهم تون رابطه که بنظرمن

 . میرفت

 

 که.. لجنن دوتا جفتشون:  زدوگفت پوزخندی

 بمیرن ،برن ساخته هم واسه تخته درو خدا

 که گیرآوردن وساده خر وسط این تورو ؛

  ؛ میکنن بیچارت دارن
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 تشر و حرص با من هروب و ایستاد ها روپله

 ؟ ریحانه نزدم حرف باتو من مگه:  گفت

 ، بگیر فاصله بهادر از نگفتم من مگه

(  میشد بلندتر و تر عصبی هرلحظه صداش)

 پدر   ،گور خورد هرگوهی کرد، کاری هر

 آبروتو چرا ؛ کارش رد   بره بزار ؛ پدرسگش

 بخواد فردا دائی که میبری مردک بااین

 نمیکشی خجالت تو هریحان" بخونه توگوشت

 هر یارو این ؛ خواهرت زندگیه تو شدی میخ

 ازسرش دست خواهرته شوهر االن بود خری

 نگاه دائیم صورت تو میشه توروت"  بردار

 از قاپیدن شوهر جرم به داره وقتی کنی

  ؟ میکنه محاکمت خواهرت،

 

 عصبانیت با یهو که کردم نگاش بغض با)

 باالپرید؛ هام شونه که که دادی زد، داد

 واسه(  شد دورگه زد که دادی از ش حنجره

 رفتار آدم مثل چرا!!  لعنتی نکن بغض من

 داری بیشرفا این بخاطر چرا ؛ نمیکنی

(  زد داد بلندتر) ؟ میکنی بدبخت خودتو

 پدر بی من   با اصال نخواه نمیخوای منو

 بکش دست ؛ دختر باش آدم اما نکن ازدواج

 هوس یه به تورو که کثافتی بهادر از

  ؛ فروخت
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 و آشفتگی ، شد باز بهادر ی خونه در

 که بود خشمگین شیر یه شبیه عصبانیتش

 ؛ میجنگه و میکشه نعره قلمروش حفظ برای

:  گفتم و زدم آورد؛جیغ هجوم مهرداد بطرف

 بهادر؛ ؛ رضا امام یا

 

:  کشید ونعره مهرداد ی یقه به زد چنگ

 رفح گوشش تو انقدر ؛ کن ولش مهرداد

 میشم تو قاتل یا من بقرآن ؛ نزن اضافه

 من زندگیه سر همتون چی واسه ؛ رعنا یا

 بردارین؛ زندگیم سرمنو از دست ؛ شدین ُمال

 بالیی تا کن گم گورتو ؛ شو دور ریحانه از

 .نیوردم سرت

 

 گریه با و کشیدم بهادرو پیرهن پشت از

 االن نکن آبروریزی بهادر توروقرآن:  گفتم

 جون از چی میبرین؛ منو شرف ادمی مامانم

 خودم حال به بزارین ؛ میخواین بدبخت منه

 میکنین؛ عالمم رسوای دارین بمیرم

 

 به ، بهادر از داغونتر اعصابی با مهرداد

 تو داری دوسش اگه:  وگفت داد هولش عقب
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 پتیارت زن   ؛ نالوتی بردار سرش از دست

 آبروی بازیاش سلیطه با نمیشه، رد ازت

 نکن خراب زندگیشو ؛ میبره زبونو بی این

 زندگیت تو شده که بارم یه بیا ؛ بهادر

 این گند بوی اینکه قبل بزار ، باش مرد

 سروصدا بی قائله این بیاد باال ماجرا

 زندگیش؛ پی بره دخترم این ؛ بخوابه

 شده زنت دیگه نخواستی یا خواستی رعنارو

 پس نیومدی در زبونش ی عهده از ؛توکه

 از کن، زندگیتو ؛ میکنه بدتر ایناز بدون

  ؛ بکن دل هم ریحانه

 

 چشمای به خیره و گرفته صدای با بهادر

 ؛نمیتونم وجودمه ی نیمه:  گفت مهرداد

 نمیتونم؛ چون نخواین ازم ؛ بکنم دل ازش

 

 لحظه به لحظه که ؛ همین یعنی تدریجی مرگ"

 یه به دارم زندگی تو ؛ بری مرگ به رو

..  زوال    به نزدیکی ماون و میرسم نقطه

 همه ؛ شده شطرنج بازیه شبیه زندگیم

 برای کدوم هر و گرفتن خودم از اختیارو

 و تاس ؛ میسازه جدید بازی یه زندگیم

 بازی بار این ببینن تا صفحه رو میندازن

 میدونم خودم فقط ولی میشه برد کی نفع به
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 مات و کیش بازی این تو که منم تنها که

 **" میشم

 

 بزارم هم رو پلک حتی نتونستم صبح ات شب

 اومدم بیرون تختخوابم از اذان گفتن با ،

 پهن مو سجاده باشرمندگی و گرفتم وضو ؛

 میخواست عارفانه خلوت یه دلم ، کردم

 از عذابش که ، روحم تسکین برای حداقل

  بود، شدیدتر جسمم

 قبل تا شدم آماده سریع نماز از بعد

 کالس ساعت قید ندچ هر ؛ شرکت برم دانشگاه

 باحضور میدونستم چون زدم اولمو

 بحث و کنه پیدا کش ممکنه بهادرحرفامون

 .بگیره باال
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 یه ، پوشیدم ساده لباس یه همیشه مثل

 ای، سورمه جین شلوار و مشکی مانتوی

 بهاری به رو هوا و بود عید نزدیک روزای

 کم من مردگی دل از چیزی ولی میرفت

 سوییشرت و کردم سر مو مقنعه.. نمیشد
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 خونه از سریع..  پوشیدم رنگمو مشکی

 اصلی ساختمون در به نرسیده ؛ زدم بیرون

 .. کرد صدام بهادر

 

  ؟ شرکت میری داری سالم:  گفت که برگشتم

 

 آره سالم،:  گفتم گرفته و خراب حالی با

 . اونجا میرم دارم

 

 . میریم باهم ابی: بهادر

 

 عمورضا شرکت به رفتن واسه نداشتم دوست

 آبروم همینجوریشم من ببینه بهادر با منو

  ، رفته سوال زیر

 منو کسی نمیخوام ؛ بهادر میرم خودم من-

 ذره یه همون اینجوری ببینه، هم با تورو

  . میره باد به موندمم باقی شرف

 

 پسر(  خودش به فحش) منه:  گفت عصبی

 خیرسرمون ؟ میگی چیه چرندیات این ؛خالتم

 ؛ میکنیم زندگی باهم ساختمون یه تو
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 بهادر برم خودم بزار:  گفتم کالفه و عاصی

 آسمون از همینطور داره فعال مرگم خبر ،

 برم ،بزار میباره خوشبختی و خیر من واسه

 جدیدی داستان چه برام دیگه بابات ببینم

  ؛ میسازه

 

 این به لعنت:  تگف کشیدو کشداری پوووف

 خسته) نداره، هیچی بدبختی جز که زندگی؛

 " باش خودتم مواظب برو(  " گفت غمگین و

****  

 

 

 ، رفتم عمورضا شرکت به بست در یه با

 حاال و بود بابام از سهامش نیم که شرکتی

 سود ماه هر و میشد اداره بهادر بدست

 . میکرد پرداخت سهامونو

 

 و اندام الغر ردخت ، رسیدم منشی میز به

 آرایش و ظاهرمرتب بود، ای جثه ظریف

 ی جلوه ظریفش صورت به که داشت ملیحی

  .. بود داده قشنگی
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  سالم -

 

  ؟ بفرمایید..  سالم:  گفت کردو بلند سرشو

 

  . داشتم مالقات قرار یه خسروی آقای با -

 

  ؟ امیری ریحانه: منشی

 

  بله -

 

 رفتن یخسرو آقای پسر االن همین: منشی

 ، برین بگم اومدین هم شما گفتن داخل

  . منتظرتونن

 

 رفتم عامل مدیر اتاق سمت به و کردم تشکر

 و کشیدم عمیق نفس هم سر پشت بار چند ؛

 که رضا عمو صدای دربا به زدن تق دو با

 .. شدم اتاق وارد  ؛ بفرمایید:  گفت
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 بهادرو اما ، کنم بلند سرمو نمیشد روم

 ، بود میز جلوی مبل رو نشسته که دیدم

 و بود انداخته چپش پای رو راستشو پای

 کردم سالم آروم میداد؛ تکون عصبی بحالت

 اومد طرفم به بلندشدو جاش از رضا عمو که

..  

 

 اومدی خوش..  قشنگم دختر سالم:  عمورضا

  ؛ جان ریحانه

 

  . رضا عمو ممنون -

 

 بشین بیا:  گفت و گذاشت مرمک پشت دستشو

  ؛ جان بابا

 

 عمو که رفتم بهادر روبروی مبل سمت به

  ؟ بیارن بگم میخوری چیزی:  گفت

 

 نگاهی با و کنم بلند سرمو شدم مجبور

  ممنون نه:  گفتم شرمنده
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 پشت و رفت میزش سمت به و داد تکون سرشو

 .. نشست میز

  

 نگاه بهادر به اصال ؛ نشستم مبل رو

 مرد این شرمنده همینجوری من یکردمنم

 هرز چشمام نمیزارم خودش جلوی حاال بودم

 سکوت کمی با..  کنن نگاه پسرش به و برن

 نفسهای و اطراف به بیخودی نگاههای و

  .اومد حرف به رضا عمو باالخره بهادر، عمیق

 

 یه بهادر از من ؛ جان ریحانه:  عمورضا

 هم حرفارو سری یه ، شنیدم رو چیزایی

 این صحت تو ؛ شنیدم رعنا از دیروز

  ؟ میکنی تایید حرفارو

 

  ؛ میکنه تایید فقط منو حرفای صحت: بهادر

 

  ؟.. بابا آره:  عمورضا

 

  بله:  گفتم شده خفه
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 بهادر و تو که بله ؟ چی که بله: عمورضا

 کلک با رعنا و میخواستین، رو همدیگه قبال

  ؟ بهادرشده زندگیه وارد

 

 پایین باال سرمو ؛فقط بودم زمین به خیره

 به نسبت رعنا: گفت عمو دوباره که ، کردم

 خب ، میترسه ازت ؛ میکنه خطر احساس تو

 داره حق اون کنم فکر منطقی بخوام اگه

 ؛ بهادره زن   االن که ،میدونی بهرحال

 

 و بدبخت منه ؛اما بیامرزتت خدا بابا "

 خارو اینجوری که دنیا این تو کشوندی چرا

 کشتن قصد همه حرفا این با ، بشم ذلیل

  " دارن منو

 

 که گرفتم بازی به عصبانیت از و ناخنهام

 من بابا:  گفت که بود بهادر اینبار

 کنی پیدا برام چاره و راه زدم حرف باهات

 ، بدی تشکیل قضایی دادگاه بیای نگفتم

 ؟ منه زن رعنا که میگی ریحانه به داری

 اندازه به دربها میبینه داره که خودش

 گوربه رعنا این!!   شده در به در کافی
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 ، بابا بیار درش من پاچه از رو شده گور

  . میکنه سرویس دهنمو داره دیگه

 

 درست منو حرفای چرا تو بهادر:  عمورضا

 ؟ بگم چی رعنا به برم من ؟ نمیشی متوجه

 خواهرت به چون جداشو پسرم از بیا تو بگم

 ؟ نمیشناسی رو نارع تو مگه ؟ داره عالقه

 چه با ندیدی دیروز نیست ریحانه رعنا

 بره نمیترسی تو ؟ میزد حرف من با زبونی

 اونوقت ؟ بگه مامانت به یا خالت به

  ؟ کنی چیکار میخوای

 

 گفتم بغض با و کردم نگاه عمو به ترسیده

 برسه مامانم گوش به نزارین توروخدا: 

 بخدا یا میکنه سکته یا الل زبونم عمو؛

  ؟ میکشه منو

 

 به همینو منم:  گفت ناراحتی با عمورضا

 که رعنایی اون ؛ میگم شق کله ی پسره این

 دست کف میزاره میره راست یه میشناسیم ما

 بخاطر خالت که اونوقته ، خالش مامانتو

 صورت تو میندازه تف ،صدتا آبرویی بی این

 . . . میکنه نیست سربه هم دختراشو تو، منو
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 به:  گفت و شد بلند مبل ازرو بهادر

 به چیو همه میرم بشم مجبور خدا خداوندی

 . میگم خاله

 

 جاش از عصبی اینبار هم عمورضا

 مرد؟ میزنی ناحساب حرف چرا:  بلندشدوگفت

 پرویز حاج اون ، داره قباحت ، بکش خجالت

 کرده خونوادش امین تورو منو امرزبی خدا

 اون ، بیاریم بچش و زن سر بالهارو این که

 اسیرخودت هم کردی،اینو بدبخت دخترشو

 سکته زنشوهم انگیزت شگفت کارای با کنی،

 به که گندی کنی؟ بیمارستانش راهیه بدی

 نمیشه جور و جمع هیچی با آوردی بار

 . بکن زندگیتو سروصدا بی بشین بهادر،
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 ندارم؛ کشش دیگه بابا؛ نمیتونم: دربها

 دلم ذره یه دخترخاله یه بعنوان اگه قبال

 سَرَکَنم دشمن حاال اما میسوخت، بحالش

 بختک یه عین میاد بدم ازش میبینمش؛

  . میکنه خفم داره گلوم تو گذاشته دستاشو

 

 ی پنجره وبطرف کشید ای کالفه نفس عمورضا

 اصال:  گفت بهادر دوباره ،که رفت اتاق

 تفاهم باهم رعنا منو میگم خاله به میرم

 کوفتی، ی بهونه یه میدونم چه ، نداریم

 طالقشو ازمن تا میکنم جور زهرماری ، مرضی

  . بگیرن

 

 به پنجره از نگاهش حالیکه در عمورضا

 رعنا با:  زدوگفت پوزخندی ، بود بیرون

 !! م ریحانه عاشق اما ندارم تفاهم

 

 . محض   حقیقت: بهادر

 

 آدم مثل بشین بهادر؛ باش عاقل: عمورضا

 باید میشه عاشق کی هر مگه.. بکن زندگیتو
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 بهتر خیلی نرسیدنا وقتا ؟گاهی برسه بهش

 میبینی و پرلیوان ی نیمه تو رسیدنه، از

 عشق این ، میبینم شو پرشده من اما

 ست گذشته مال بوده که چی هر..  اشتباهه

 ؛ یرونب برین رابطه این از جفتتون بهتره

 

 متوجه: گفت جدی کردو نگاه من به برگشت

 ؟ ریحانه شدی

 

 عمو بله:  گفتم وغمگین گرفته صدایی با

  . فهمیدم رضا

 

 اوج لحظه هر عصبانیت از بهادر صدای 

 زنمو من بابا:  زد داد که میگرفت

 هم خوبی ی رابطه مااصال بقران ، نمیخوام

 یه هنوز من اشتباه همون بجز ، نداریم

 به نمیتونم اصال ، نشدم نزدیک بهش مبار

 حتی نمیزارم مدتهاست ؛ ببینمش زنم چشم

 از نمیزارم اصال ، بخوابه تختم رو دیگه

 شد اینم آخه..  ردبشه کیلومتریم پنج

 میکشه زجر داره هم بدبختش خود   ؟ زندگی

 به گلی چه ، نیست من   کن ول چرا نمیفهمم

  !؟ نمیداره بر ازسرم دست که زدم سرش
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 طالق جداشیم، ازهم بگو بهش برو: عمورضا

! ؟ چیه میکنه که کاری اولین ببین ، بگیر

 و ریحانه که میگه مامانش پیش میره اول

 خراب زندگیمو هم رو ریختن هم با بهادر

  !! من زن سراغ میاد هم بعد کردن،

 

 جلوی میتونی تو:  گفت من به رو عمورضا

 بمونی میکنه ردیف برات رعنا که تهمتایی

 از دست نتونستم عشقم بخاطر بگی میتونی ؟

 آره بگی میتونی ؟ بردارم خواهرم شوهر سر

 نیست مهم برام و دارم دوست خالمو پسر من

 به بدتر همه از و متاهله مرد یه اون

 ؟میتونی شه خراب خواهرم زندگیه جهنم

 ببینی چشمت به مامانتو کردن سکته

 بارت که ناسزاهایی مقابل در ؟میتونی

 باشی؟ جوابگو میکنن

 

 که کردم نگاه عمورضا به خیس چشمای با

 ؛ اشتباهه عشق این دخترم: گفت دلسوز

 و تورو خودشو زندگیه حماقتش با بهادر

 میکنم فکر طور هر من کرده، خراب رعنارو

 باهم که بدم شما به حقی نمیتونم میبینم

 این نبرده بویی کسی اینکه قبل باشین،تا
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 سوا و کنین پاره هم از رو گسسته بند

 بشین؛

 

 توانایی من داشت واقعیت عمورضا حرفای "

 اخطارهارو این از هیچکدوم با مقابله

 به اما باالست خیلی ارزشش عشق ، نداشتم

  " نباشه درمیون سرسختی رقیب پای که شرطی

 

 و چیزی من اما کرد نگام تردید با بهادر

  . نداشت ازم انتظارشو که گفتم

 باید بهادر ،اما کنار میکشم من ورضاعم -

  . نیاد من بر دورو دیگه که بخوره قسم

 

 من به تو نااامرد ریحااااانه:  زد داد

  !؟ دادی قول

 

 آروم ی گریه با و پایین انداختم سرمو

 این عمورضاست با حق بهادر نمیتونم: گفتم

 نمیخوام من ، میاره خاری من برای عشق

  .بیفته خطر به آبروم
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 زمین پخش رومیز های پرونده تمام آن یک

 کنترل قابل غیر مرد این عصبانیت شدن،

 عصبانیتش این از بینهایت حد تا من و بود

  . نداشت جنون از کمی دست چون داشتم ترس

 

 با افتادن زمین رو میز، رو چیزای تمام

 سرشو و زد تکیه میز رو دستاشو خراب حالی

 نفس نفس یکهدرحال و برد پایین به متمایل

 ناموس دختر این بابا:  گفت ،محکم میزد

 به نباشه، خدا شرع به اگه حتی ، منه

 بخواد کسی پیغمبر به پیر به خدا همون

 من..  میکنم پارش تیکه ، بگیرتش ازم

 یه ندارم دادن ازدست واسه هیچی دیگه

 بپا خون بندازین سنگ بخواین ست ریحانه

 هم ییآبرو بی لوح ازمون شده ، میکنم

  ... که چیزی نیست مهم برام دیگه بسازن

 

 بهادر کن شرم": دادزد عصبانیت با عمورضا

 دختر این سر از دست پسر داری زن تو

 طالق دخترو اون میشه روت اصال تو ، بردار

 این خواستگاریه واسه خالت پیش بری بدی

 و مردونگی و غیرت تو به من ؟ دخترش

 ، برزویی الگوی تو ؟ دادم یاد اینجوری

 برمیداره قدم و میکنه نگاه تو به برزو
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 تقلید به اونم میری خودت که راهی میخوای

  ؟ کنه عمل تو

 

 عمورضا نزدیک و گرفت فاصله میز از بهادر 

 اونم که دارم سر تو هدف یه من:  گفت شدو

 بابا ؛ شده پاره حنجرم دیگه گفتم ازبس

 دیگه وایمون دین که رسیدم جایی یه به من

 کاری میشناسی خوب که منو ، نیست حالیم

 که

 

 [۲۲:۴۵ ۰۵.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 نمیکنی فکرشو ذهنت تهای ته اون تو حتی

 باال بدتری گند نزارین پس میدم، انجام هم

 من مال دختر این درهرصورت ،چون بیارم

  ؛ میشه

 

 جنون   واقعا تو که بهادر وای وای، ، وای "

 هم منو داری گیتدیوون با گرفتی، عشقی

 پامون جلو چاه و راه دارن همه میترسونی،

 اولش محور سر دوباره اون اما میندازن

 من با ،میخواد داد هشدارآخرشو میچرخه،

 حتی نمیشه جدا ازش رعنا کنه؟ چیکار

 عاجزه طالق واسه کردنش راضی از عمورضاهم
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 جلوی من آبروی کنه اشتباهی بهادر اگه ،

 و میشم عمرسرافکنده یه من ، میره همه

  " بشنوم اونو اینو سرکوفت باید

 

 از عصبی و داغون ، حرفا این گفتن با

 که نکردم سربلند حتی ، رفت بیرون اتاق

 اما ؛ کنه برخورد دلخورش نگاه با نگاهم

  . رنجوره و دلگیر حرفم بابت که میدونستم

 

 ؛ گرفتم در از نگاهمو رضا عمو صدای با

 

 مثبت جواب مهرداد هب تو مگه: عمورضا

  ؟ بودی نداده
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 پشت که کردم نگاه شرم با عمورضا به

 رو دستاشو هردو آرنج ، نشست و میزرفت

 کشیدو صورتش تو دستاشو هردو کف زدو میز

 ولی ندارم دختر من ، عزیزم ریحانه:  گفت

 خودم دخترای مثل رو رعنا و تو هخدامیدون

 َکل َکل و بهادر االن رفتار از من ؛ میدونم

 به بزرگی عشق که فهمیدم مهرداد با کردنش

 اگه ، نمیشه فامیلیم ما اما داره، تو

 بهادر یا بهادری با تو ببره بویی کسی

 آبرومون بده طالق زنشو میخواد تو بخاطر

  ؟ میفهمی که ،منظورمو میره

 

 بلندشد جاش از که کردم پایین االب سرمو

 تعلل کمی از بعد نشست، بروییم رو ورومبل

 که سوالی باالخره کردن پا اون و پا این و

 مغز بهادر،تو منو ی رابطه فهمیدن از بعد

  ؛ پرسید ازم رو میکنه خطور کسی هر

 

 وبهادر تو بین: گفت کالمی اضطراب کمی با

  ؟ نیفتاده که بدی اتفاق.. 

 

 دارم نم چشمای با ، لرزید سوالش از تنم

 خیره عمورضا تردید و شک پراز چشمای به
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 کاری بهادر منو: گفتم بغض با و شدم

 .عمو نکردیم

 

 هفته همین آخرین: گفت کشیدو ای کالفه نفس

 واسه بیاین اینا سودابه میگم

 .خبرمیدم هم اینا مامانت به خواستگاریت،

 

 تر قوی و سرسخت اینبار ولی بغض،بغض بغض،

 چه من فشرد، گلوم تو رحمشو بی چنگاالی

  . بمونم زنده بهادر بعد جوری

 العمل عکس کوچکترین بدون و انگیزه بی

 . چشم: گفتم فقط عمو به رو خوشایندی

 

 عمورضا به رعنا که حرفاییه تاوان این

 مورد در گیری تصمیم" میشه تهش ، گفته

 " من زندگیه

 

 نمیخواد لمد من بابا ریحانه: عمورضا

 ، کاره بهترین این اما ببینم ناراحتیتو

 دست ،بهادر کنی نامزد مهرداد با تو اگه

 اونو من ،پسرمومیشناسم برمیداره ازسرت

 اون نکن هارتوپورتش به ،نگاه کردم بزرگ
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 باشه روش دیگه یکی اسم کسیکه دنبال

 نفع به اینجوری نمیشه، ناموس دزد نمیره،

 قبل بگیرم رو کار این جلوی من که ست همه

 باید تو بیاد، پیش بزرگی ی فاجعه اینکه

 ****؛  بشی دور بهادر از

 

 بیرون عمورضا اتاق از خراب حالی با

 کشید؛ دستمو کسی که اومدم

 

 همه شرکته اینجا ؟ چیکارمیکنی بهادر -

 . میشناسن مارو

 

 . دارم کارت بیا: بهادر

 

 وبازوهام بست درو ، اتاقش تو کشوند منو

  ؟ گفت چی بابام:  وگفت گرفت و

 

 آخر خواستگاریه مراسم مورد در نمیخواستم

 ی اندازه به دوروز این ، بگم چیزی هفته

 ؛ رفته فنا به اعصابش کافی
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 منو که این ؛ شنیدی خودت که حرفایی همون -

 . بشیم جدا هم از باید تو

 

 هم تو پس: پوزخندگفت با کردو نگام

 قول بهم اینجوری ؟ درآی جلوشون نتونستی

 و زیر انداختی سرتو حتما ؟ بودی داده

 !! بگین شما چی هر عمورضا چشم گفتی

 

 من واقعیته همش بابات حرفای بهادر-

  . بزنم حرفی حرفش رو نمیتونم

 

 بازم ؟ اونا تیم تو رفتی پس: بهادر

  !؟ کردی پشت من به و کردی نامردی

 

 شتبردا قدماشو آروم که کردم نگاش غصه با

 کمرم طرف دو دستاشو بعد ایستاد،و پشتم و

 ؛ لرزید دستاش حرارت از تنم ، داد قرار

 میدادن انتقال تنم به که گرمایی اون از

 دستاشو رو دستامو میشد، مورمورم ،

 یه با اما بگیره فاصله ازم تا گذاشتم

 و گرفت منو تر محکم کمرم رو خفیف فشار

  .. نزدیکترشد
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  ؟ بهادر میشی بچه نقدرا وقتا بعضی چرا -

 

 با و گذاشت چپم ی سرشونه رو شو چونه

  ؛ زد لب شیطون و ظریف لحنی

 یکی با بری بزاری تنها منو میاد دلت تو -

 از که آرامشی اون از بعد اونم ؟.. دیگه

  ؟ گرفتیم هم

 

 همش: گفتم گرفتمو کمرم دوطرف از دستاشو

 دیدی که خودت نکوب؛ سرم تو و اشتباه اون

 . بودم مست اونشب نم

 

 خوب چقدر..  اووم:  کشیدوگفت عمیقی دم

 هنوز ؛ تنت داغیه ، نفسات بود،صدای

 نوع از) میکنم، حس تنم رو نفساتو گرمای

 تنم ، کنارصورتم بازدمش و دم و زدنش حرف

  ( میشد داغ

 

 میخواد دلم: گفت آرومتر اینبار که

 ، میدونی..  کنیم ش تجربه باهم دوباره

 مخصوصا ، بدم دست از تورو یتونمنم من
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 تنم تموم گرفتم، ازت آرامشمو که حاال

 ، میزنن تورو جوش داره بودن تو با بخاطر

 عمر آخر تا اگه که دارم عطشتو هنوز من

      .. سیرنمیشم عطش این از ، باشی کنارم هم

  "ریحانه نمیدم ازدستت دیگه بمیرمم "

 

  .لرزمیکرد تنم ازحرفاش

 

 چرا بهادر: گفتم ترس و باضطرا با

 باهم بخاطر مارو دارن همه بفهمی نمیخوای

 چیزو همه عاقالنه بیا ؛ میکنن تحقیر بودن

 همه آخر دست ، نکن بدبخت منو کنیم، تموم

  .. میشکنن من سر هارو کوزه کاسه
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 وارکشیدو نوازش آروم رموکم رو دستاشو کف

 مذکور حالت همون بوسیدوبا نرم گونمو

 باشه ؟.. آره کنیم تمومش میخوای پس: گفت

 حاالها حاال تو منو میکنم، تمومش عزیزم

 .. کارداریم باهم

 

 پیش من: ( گفت و زد شیطونی ی خنده تک)

 پسش ازت بزودی که دارم امانتی یه تو

  .. میگیرم

 

 و حرفاش شوک از ود،ب شده تنگ نفسم راه

 پایین باال م سینه ی قفسه درونم، ترس   از

 رو وار ملموس که دستاشو حرص با میشد،

 برگشتم بطرفش و گرفتم رو میخورد چرخ تنم

 بود هویدا صدام تو ترس از که لرزشی با ؛

 مگه کن تموم بازیاتو این بهادر:  گفتم

 دیروز ندیدی مگه ؟.. گفت چی بابات ندیدی

 ندیدی مگه ؟..زد من به حرفایی چه رعنا

 تواین چرا ؟..کرد سرزنش منو چقدر مهرداد

 عشق این چرا ؟.. بهادر نمیبینی چیزارو

 خودپرستی و خودخواه آدم یه تو از لعنتی

 ؟.. میبینی خودتو فقط و فقط که ساخته

 اگه ، بهادر نکن این از تر بیچاره منو

 من که بخورم قسم حاضرم داری دوست منو تو
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 وقتی اما دارم دوست تورو صدبرابرش

 ندارم تو به رسیدن برای راهی هیچ میبینم

 بخاطر حداقل میکشم؛ کنار راه ازاین

 میکنم تموم و کشمکش این اعصابمون آرامش

 ...تمو بزار ، ازم بگذر هم تو ؛

 

 چرخ چشمام تو چپ به ازراست چشماشو مردمک

 گفته بهت بابام: گفت عصبی لحنی با دادو

 گفتی هم تو مهرداد با برو کن کیش دروبها

 اون بغل تو بری که کنم ولت ؟.. چشم

 بدم دست از تورو من که ؟ عوضی مهرداد

 تهدیدت حرفاشون با بابام، ، رعنا چون

 تکون صورتم جلو آروم انگشتشو) ؟ کردن

 که بود شده شیطون نگاهش رنگ باز داد؛

 از دیگه گفتم تو به بار یه من(  گفت

 که خونوادم با تو بخاطر ، یدمنم دستت

 ، منی حق   ،تو میجنگم دنیا همه با هیچ

 کسی نمیزارم ، منه مال که چیزی منی مال  

 ؛ بگیرش ازم

 

 نگاهی با و گذاشت گونم رو دستشو کف

 که خودمی وحشیه گربه تو: گفت تبدار

  .. میشی رام خودمم دستای تو بزودی
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 هیچ مهرداد و رعنا ، باباش ، من زدن حرف

 خودم افکار  تو فقط ، نداره سرش تاثیری

 اگه ، میکنم سرزنش اونشیب بخاطر خودمو

 نمیومد پیش چیزی بهادر منو بین اونشب

 جسمم تصرف برای محکم مستبدو انقدر االن

 از که منی صورت به چشمکی.. نمیزد حرف

 با و زد میکردم، نگاه بهش خیره ترس

   . رفت میزش طرف به شیطون لبخندی

**** 

 

 یک این تو گذشت، باد و برق مثل هفته یک

 بحث باهم هرروز و هرشب رعنا بهادرو هفته

 باال جروبحثشون صدای که طوری داشتن

 و مامانم دخالت با آخر دست و میگرفت

 شب یه..  میشدن آروم شوهرش و مهین خاله

 با زدن حرف قصد عصبانیت ازفشار که رعنا

 بهادرو منو بین موضوع تا داشت مامانو

 که کردم سکته و مردم ترس از کنه آشکارا

 دوباره ومهرداد عمورضا پادرمیونیه با

  .. شد ساکت

 

 واقعا انگار هفته یک این تو خودم واما

 تمام بودم، شده مریض دل و افسرده

 زورکی دانشگاه همون من آرامشیه مکانهای
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 دردهای همیشگیه خلوتگاه که واتاقی بود

 روحی لحاظ از حد از بیش.. بود قلبم مزمن  

 مهرداد زمانیکه فقط بودم غمگین و افسرده

 تصنعی آرامش با میکردم سعی میزد زنگ بهم

 که کنه فکر نداشتم دوست بزنم، حرف باهاش

 کنم ازدواج باهاش قراره عمو اجبار به

 رها برای من ناجیه تنها که االن مخصوصا

  .. بود سوز خانمان عشق این از کردنم
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..  رسید فرا هم من ساز سرنوشت شب باالخره

 ی خونواده همون که محبی ی خونواده امشب

  . اومدن خواستگاریم به بودن مهرداد
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 اما بود، شده عوض کل به بهادر رفتار

 سرم تو ، میکرد بیداد تووجودمن ترسی

 در بهادر که ، میزد زنگ شداره یه مرتب

 به برای اساسی و توپ ی نقشه یه چیدن حال

 مدت این تو که بود حرفایی گذاشتن اکران

 امشبش خونسردیه و آرامش..  میزد من به

 .میکرد بیشتر برام لحظه هر رو ترس این

 

 فال به رو بهادر رفتار این عمورضا اما

 جان ریحانه دیدی:  گفت من به و گرفت نیک

 دست ی شده بزرگ بهادر گفتم بهت که من ،

 دنبال هیچوقت اون ، خورده پاک شیر منه،

 بشه عمش پسر ی کرده نشون قراره که دختری

  . نمیره

 

 با و زدم نیشخندی رضا عمو حرف به دلم ته

 به عمورضا، جواب در کوتاه لبخند یه

  . رفتن آشپزخونه

 

 به بنا ، شد زده مقدماتی صحبتای سرشام 

 خاصی حرف ها خونواده و مهرداد منو اختشن

 این اصل در و نشد ردوبدل مهرداد منو بین

 بیشتر که بود فرمالیته مراسم یه مراسم

 این با تا اومدن من آوردن نشون برای
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 مهرداد منو که بشه ثابت همه به نشون

  . شدیم نامزد رسما

 

: کردوگفت صدام پذیرائی تو از موسی حاج

 ، شد زده که حرفا خترمد بیا جان ریحانه

 که هم نوبتی خوردیم که هم رو خوشمزه شام

  . کاریه اصل نوبت باشه

 

  .بیا بیار رو چای مادر ریحانه: مامان

 

 .مامان میام االن:بلندگفتم آشپزخونه تو از

 

 سینی ، گذاشتم سینی تو رو چایی لیوانای 

 برم بیرون آشپزخونه از که برداشتم و

 تکیه آشپزخونه در چهارچوب به مهرداد

 خوب فکراتو:  میکردوگفت نگام و بود داده

  ؟ ریحانه کردی

 

 فکر اال کردم فکری همه من ؟.. فکرامو"

 پراز توسرم من ؛ تو با زندگیم به کردن

 فکر واسه جایی دیگه ورهمه درهم افکار

 متحمل که عذابی بخاطر اما ، ندارم جدیدی
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 قلب به اهمیتی فکرو هیچ بدون میخوام شدم

 کنم کج تو سمت به مسیرمو نفهمم زبون

 شاید و بشه گلستان تو با عاقبتم ،شاید

  " سوزان جهنمی هم

 

 جای نباش نگران مهرداد، کردم فکرامو آره-

 بامن خودت پیش چندوقت نیست، ای شبه و شک

 درسته:  گفتی من به و زدی حرفا سری یه

 نداری دوست منو وار شیفته و نیستی عاشقم

 برای که مردونه اونم دادی، ولق اما

 دقیقا منم ، میکنی کاری همه من خوشبختیه

 من اینبار اما دارم، تو به و احساس همون

 مسیرم تمام که بدم قول بهت زنونه میخوام

  " تویی" هم جهت اون و باشه جهت یک به

 

 و کرد عبور مهرداد چشمان از خوشحالی برق

 بانتخا درستو  راه که خوشحالم:  گفت

 اجباری هیچ پای نمیخواد دلم ولی ، کردی

 تو خودت خواست به میخوام باشه وسط

  . بیای زندگیم

 

: زد صدام خانم سودابه که نگفتم چیزی

 خوشکلم؛ عروس بیا ، عزیزم بیا جان ریحانه
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 این و میرسم آرزوم به عمری بعد دارم که

  . میکنم راه سربه و نااهل پسر

 

 وگفت نشست لباش رو کمرنگی ی خنده مهرداد

 و دزد انگار نااهل میگه جوری یه: 

   . فروشم مواد و قاچاقچی

***  

 

 به ، کردم تعارف همه به یکی یکی چاییارو

 خیره نقطه یه به اخم با که رسیدم بهادر

 متوجه که بود کردن فکر غرق انقدر بود؛

 .نشد من

 

 ؟ بهادر:  زدم صداش آروم

 

 چایی سینیه ،به کرد نگا و گرفت باال سرشو

  . بردار چایی:  گفتم و کردم اشاره

 

: گفت داشت نهفته حرف کلی که نگاه باهمون

  . نمیخورم
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 نشسته بهادر کنار که کردم تعارف رعنا به

 بدون باری نفرت و غلیظ اخم با بود،

  نمیخورم:  ،گفت کنه نگام اینکه

 

* 

 

 مامان کنار چاییا کردن تعارف از بعد

 ؛ جون لیال:  گفت خانم سودابه که نشستم

 که ،خداروشکر زدیم که و مقدماتی حرفای

 همدیگه زندگیه از و فامیلیم هم هممون

 تو همش که منم پسر گل داریم،این خبر

 از شده بزرگ شماها پیش و دائیش ی خونه

 خبر که رفتارشم اخالق و زندگیش کارو

  ... چیز همه که خداروشکر دارین

 

 ردیف تومار راچ: گفت خنده با عمورضا

 بشیم دل یه بگو و کالم لوپ سودابه میکنی

  . بره

 

 سودابه و خندیدن موسی حاج و سودابه عمه

 با امشب میخوام داداش راستش:  گفت خانم

 ریحانه زنداداش و شما و جون لیال ی اجازه

 . بزاریم نشون رو
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 اختیار:  گفت عمیقی لبخند با مامان

 دست همما اجازه ، جون سودابه دارین

 موافقتشو قبال خودش که ریحانه شماست،

 و بگیره تصمیم خودش چی هر منم کرده اعالم

   . ندارم مخالفتی باشه درست

 

 ، جون لیال کنه حفظتون خدا: خانم سودابه

 از ، پدر پا یه بودین مادر پا یه ماشاهللا

 دختر   تا دو محجوبی مادرصبورو همچین یه

 خودش این که اومده بار به حیا و حجب با

 . بزرگه افتخاره یه

 

 زدم، پوزخندی دلم تو هم گرفت خندم هم

 که اون ، حیاییم و حجب با رعنا منو کجای

 چندشب تا که منم زده قاپ دیگرونو مال

  . میزدم قاپ اونو مال داشتم پیش

 

&&&&&&& 
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 سرمو لبام رو تمسخرآمیز   لبخند همون با

 با که خورد بهادر به چشمم که کردم بلند

  . میکرد نگام اخم

 

 تکون طرفین به نامحسوس سرشو زدو پوزخندی

  . داد

 

 و نشون این اجازتون با من پس:  سوداخانم

  .  بدم جون ریحانه به

 

  . جون سودابه بفرمایین: خاله

 

 اجازه خاله از متعاقب هم دائی و مامان

 جاش از خانم سودابه و کردن صادر رو

 به زنجیر پالک یک که منو نشون و بلندشد

 مهرداد اسم قلب، اون روی و بود قلب طرح

 گردنم به رو بود نوشته التین حروف به

 پوزخند باز"  من و مهرداد ؛ قلب. "گذاشت

 و خودم به اینبار زدم دلم تو ای دیگه

 ... زهر مثل تلخ
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 کوچیک ک ل یه هم با هخال و خانم سودابه

:  گفت بوسیدو صورتمو بلندشد خاله و زدن

  . عزیزم باشه مبارک

 

  . خاله ممنون-

 

 بودن مامانم و خانم سودابه اون از بعد

  . گفتن تبریک و بوسیدن منو که

 

 منو که انگار نه انگار..  خواهرم اما

 االن تا مراسم اول از..  خونیم یه از اون

 هم االن و نزد حرف نم با کلمه یه حتی

 بخاطر خالی و خشک تبریک یه حتی نشد حاضر

  . بگه من به بقیه جلوی آبرو؛ حفظ  

 

 با و موشکافانه گه افتاد مهرداد به چشمم

 انگار میکرد نگاه منو دقیق و تیز نگاهی

 میکرد موشکافی هم درونمو ته نگاه بااین

 نبود بعید تیزبین مهرداد این از البته

 تعبیر خودش برای درونمو کروف بتونه که

  . کنه
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 مهرداد منو به هم عمورضا و موسی و حاج

 بهادر از تبریکی نه ولی گفتن تبریک

 . وفا بی رعنای از نه و شنیدم

 

 [۲۳:۲۳ ۰۶.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 مهین و رضا آقا و خانوم لیال:  موسی حاج

 میخواستم باشین موافق شما اگه ، خانوم

 ، بخونم محرمیت ی صیغه یه هردوشدن بین

 باشن داشته دیداری باهم میخوان اگه تا

 که میدونین ، باشن تر راحت برن جایی یا

 هم دل به مهرشون هم آیه این خوندن با

 عقاید و اخالق با میتونن بهتر هم میشینه

  . بشن آشنا هم

 

 واال:  گفت کردو نگاه خاله منو به مامان

 قراره لحا بزرگترین،بهر شما بگم چی

 خودتون که چی هر بسپرم، شما دست دخترمو

 بدین انجام  صالح   به و درسته میدونین

  . حاجی

 

  .. نه صیغه -
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 گفت رو جمله این که بهادر طرف به همه

 خانم سودابه به رو اخم با که کردن نگاه

 عمه شده برداشته رسومات و رسم این:  گفت

 خونده ای صیغه هیچ رسمی عقد زمان تا ،

 .. نمیشه

 

 نگاه مهرداد به مسخره لبخند یه با بعد 

 نزدیک بهم دالتون قراره اگه: گفت کردو

 . میتونین هم آیه این خوندن بدون بشه

 

 و محرمیت ی صیغه عزیزم بهادر:  خاله

 ... شرعی لحاظ از که میخونن

 

  نع:  گفت جدی و محکم

 

 بیا دقه یه خاله:  گفت مامان به رو بعد

 .دارم کارت

 

 هم مامانمم و رفت مامانم اتاق طرف به

 چهره تو ترس.  رفت ببخشید یه با سرش پشت

 همه از ، میزد فریاد رعنا و عمورضا ی
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 طور به عصبیشو مشت که بود مهرداد بدتر

  .. میکوبید مبل ی دسته رو مکرر

 

 مامانم به چی اتاق اون تو بهادر نمیدونم

 قاتا از وقتی مامانم که گذشت چی و گفت

 رو بزرگ خیلی عذرخواهیه بایه اومد بیرون

 پسر من میدونین که خودتون:  گفت همه به

 میمنت و سنت  این تو بخوام که ندارم

 رحمت به که شوهرمم ، کنم مشورت باهاش

 پسرم بعنوان هم که بهادر   فقط ؛ رفته خدا

 راستش ، ست خونه این تو دامادم هم و

 واسه یمبزار دفه یه میشه اگه جون سودابه

 با بهادر..  رسمیشون عقد مراسم همون

 .. مخالفه صیغه
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 خانم لیال:  گفت ناراحت لحن یه با عمورضا

 فردا ، خودشون   راحتیه واسه صیغه ،خوندن

 پشت حدیثی و حرف  برن، باهم جایی بخوان

 واسه خورد بهم دستشون اگه ، نباشه سرشون

 دختر ریحانه هم ، نباشن نامحرم هم

 به خودشون مهرداد؛ هم و ایه فهمیده

 پس ، میکنن چیودرک همه کافی ی اندازه

 بزارین..  بگیریم سخت الکی ما نیست الزم

  . بخونیم رو صیغه

 

 احترام خیلی براتون من رضا آقا:  مامان

 چیزی دلخوری نمیخوام کنین باور ، قائلم

 بهادر میدونین که خودتون اما بیاد پیش

 حرفش رو اونه، خونم مرد منه، جون ی شیشه

 صیغه که دیده صالح اگه نمیزنم حرفی

 ؛ میزارم احترام نظرش به منم نباشه،

 صبر دفه یه میکنیم کمتر و نامزدی دوران

 . عقدشون موقع تا میکنیم

 

 بهم بخونین صیغه یه االن خب:  عمورضا

 خدا هم اونموقع تا انشاهلل اشنب محرم

  . بزرگه
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 به رو بود ایستاده االن تا که بهادر

 به من..  نه صیغه بابا:  گفت عمورضا

 تا بشه خونده صیغه نمیزارم گفتم هم خاله

  ؛ رسمی عقد زمان

 

 مهرداد مادر بهادر:  گفت تعجب با خاله

 شناخت همدیگه از هم همه عمته پسر که

 سخت براش بخوایم ستنی که غریبه داریم

  . بگیریم

 

 موضوع:  وگفت نشست مبل رو عادی خیلی

 غریبه یا فامیل اینجا؛ ست ریحانه سرنوشت

 هم ای دیگه هرکس ؛ مامان نیست مطرح بودن

 . همینه نظرم من باشه

 

 به..  بهادر نکنه درد دستت: خانم سودابه

 ومهرداد تو ، شدی گیر بهونه رسید که ما

 مهرداد حتی دارم شک من ینبود باهم بس از

 حتما میگم وقتا بعضی باشه خودم ی بچه

 که خوردین شیر مهین از تو و مهرداد

 صمیمی باهم ازبس ، میره هم واسه جونتون

 سخت داداشت به ازدواجش واسه حاال هستین،

 ؟ میگیری



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

879 
 

 

 زد مسخره لبخند یه فقط نگفت چیزی بهادر

 اساحس:  بهادرگفت به رو باحرص مهرداد که

 نشون نمیاییتو قدرت میخوای میکنی بزرگی

  ؟ بدی من

 

 دختر   ازدواج   بحث:  خونسردگفت خیلی بهادر

 خونه این پسر بعنوان منم و ست خونه این

 . مهرداد بگیرم تصمیم اینجوری دیدم صالح

 

:  گفت حرص پراز ی خنده یه با مهرداد

 هم ما بگه عروس برادر چی هر باشه.. باشه

 تا پس ندارم مشکلی من. . چشم میگیم

 ؛ میکنیم صبر عقد مراسم

 

 انتظار ، عروس برادر ی کلمه گفتن با

 در اما داشتم و بهادر ی زده خشم ی قیافه

 خنده با خونسرد و عادی خیلی تعجب کمال

 ها گیره سخت خیلی عروس برادر این:  گفت

  . مهرداد باشه هواست

 

 یک این که فهمیدم من اما خندیدن همه

 سرش تو بهادر و مهرداد   بهادرو برای لدوئ
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 نقشه چه اما اساسیه نقشه یه چیدن حال در

 این چون..  بود آگاه خدا داشت سر در ای

 پیشش چندروز رفتار با بهادر بودن خونسرد

  .. نداشت همخونی اصال
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 که جبری و زور هر با مشبا مراسم باالخره

 مهرداد بهادرو های کنایه و طعنه و بود

 برای ، کردن رفتن قصد رسید،همه اتمام به

 که کردیم بدرقشون در دم تا خداحافظی

 که فردا ریحانه:  گفت رفتن قبل مهرداد

 ،بیام نمیرم بیمارستان منم ست جمعه

 ؟ بیرون بریم باهم دنبالت
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 به که اخمی با بودو ایستاده کنارم بهادر

 نشده هیچ هنوز:  گفت میکرد، نگاه مهرداد

  ؟ مهرداد کردی شروع شده

 

 شد باز بهادر؟ آخه میگی چی تو:  مهرداد

 داره ایراد کجاش! ؟ محرمیت ی صیغه بحث

  . بیرون بریم باهم میخوایم نامزدمه ؟خب

 

 طوریکه حرص با و آهسته آوردو جلو سرشو

 ناموس دیگه:  گفت شنیدیم بهادر منو فقط

 نگه خودت واسه بازیاتو غیرت اون ، منه

 حالیم داداش و فامیل منم ؛ بهادر دار

 ش فاتحه کنه نگاش چپ بخواد کسی نیست

  . خوندست

 

 ! چاییدی: گفت داری صدا پوزخند با بهادر

 

 یه نه:  گفت پوزخند و حرص با هم مهرداد

 تو طرف آتیشم باش مواظب گرفتم گر امشبو

  . نیاد
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: گفتم سریع نگیره باال بحث اینکه واسه

 ساعتشو خودت منتظرتم فردا من مهرداد

  . کن هماهنگ باهام

 

 تا یعنی که نگاهی کرد، نگاه من به لهادر

 از رعنا..  باش خفه تو میزنم حرف من

 صدات عمه مهرداد:  گفت و برگشت در جلوی

  .میزنه

 

 ، لحظه یه مامان اومدم:  گفت بلند مهردا

  . میام ناال

 

 رعنا و بهادر جلوی و اومد من بطرف بعد

 و درآورد دستاش ی احاطه به صورتمو دوطرف

  . نشوند پیشونیم رو ریزی ی بوسه

 

 بهم ولتی چند شوک بوسه این با انگار

 نگاه مهرداد به مات و گیج ، کردن تزریق

 و گفت خداحافظی شیطونی لبخند با که کردم

 . رفت
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 و منگ حالتی با و شده گرد چشمهای با

 عکس ، کردم نگاه رعنا بهادرو به متعجب

 کسی شبیه بهادر ولی نبود مهم رعنا العمل

 عرض در ندارشو دارو تمام که بود

 دست از سوزی آتش سانحه یک تو چنددقیقه

 غم که بود معلوم چشماش از ، باشه داده

 همچنان ظاهرشو اما شده متحمل رو بزرگی

  .داد نشون ونسردخ و بیخیال رعنا جلوی

** 

 

 باهم مهرداد منو که میشد ای هفته دو

 مثل بهادر هفته دو این تو ، بودیم نامزد

 با و میشد سپر( ظاهر به اما) برادر یه

 مهرداد منو روزگار از دمار گیریاش بهونه

 فقط بریم جایی میخواستیم هروقت ، درآورد

 آخر دست که میشدیم، روبرو مخالفتاش با

 میکشید فلک به سر مهرداد ودشوخ بین بحث

 روبرو که مامانم اعتراض و واکنش با و

 نشینی عقب بازیاشون بچه این از ، میشدن

 با تقریبا کوتاه مدت این تو..  میکردن

 پیدا آشنایی مهرداد جدید اخالقای از بعضی

 اون برعکس مهرداد که بود این واونم کردم

 نیمهربو اخالقی بسیار بسیار همیشگیش غرور

 اخالقشو این دوستیمون ی زمینه تو و داشت

 هم علتشو وقتی بود، نکرده رو حد این تا
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 جمله این که گفت جمله یک تنها پرسیدم

  .. بود مفهوم و معنا پراز من برای

 

 ولی منی ی خونواده االن تو"  گفت که

  " بودی دوست یه فقط اونموقع

 

 مهرداد ی خونواده االن من!!  خونواده

 انتخابش شاید که ای خونواده میشدم محسوب

 و منطق که همین اما نبود قلبم اختیار به

 برام دردسرو بی و بهتر زندگی یک عقلم

  . میشد قرص دلم ته ، میزد نوید

 

 برای بهادرو که بستم عهدی باخودم من

 و ، کنم دور روحم و قلب تو از همیشه

 مردو قراره که کنم مردی نصیب خودمو تمام

 چند هر ، بایسته قوالش تمام پای مردونه

 با که ای لعنتی ی خاطره اون برای من

 درونم وجدان عذاب از هنوز داشتم بهادر

 با بیشترم صمیمیت با نمیشدو کم چیزی

 میشد بارتر شدت وجدان عذاب این مهرداد

 هرطورشده که خوردم قسم خودم با ولی.. 

 فقط جایگاهش و کنم حذف زندگیم از بهادرو

 خواهرم شوهر همون یا برادر یک من برای

 سمتش به فکرمنو که چیزهایی از و باشه
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 به خیانت یعنی این چون ، کنم دوری میبرد

 زندگیم؛ مهردادو

 

 کنم فکر بهادر به درصد یک حتی من اگه و 

 کاره بد زن همون هنوز که میده نشون این

 ی گذشته تو که هستم حیایی و حجب بی و

 عشق یک برای نیست رحاض و شده غرق خودش

  .. بزاره گذشتن برای راهی ممنوعه

 

 هیچ با که قلبی از و من بد بخت از ولی

 زمانی تا اینا ،همه نمیشد حالی زبونی

 که همین میدیدم و مهرداد که بود عملی

 من فکر دوباره میرفت کنارم از مهرداد

  .. بره نباید که چیزی طرف به میکرد سوق

 

 خود و عذاب جز چیزی ییعن من برای این که

 و فکر این از هیچوقت من و نداشت خوری

 خودمو قدر چه هر ، نداشتم خالصی عذابها

 ؛ میزدم حرف مهرداد با ، میکردم مشغول

 با ، داشتم مون رابطه صمیمیت در سعی

 ای دیگه چیز هر و دانشگاه ، خونه کارهای

 ی ممنوعه مرد فکر از تا میشدم سرگرم

 میکردم نبودش به رانکا من که قلبم

 برای فقط تالشها این همه اما بیام ،بیرون
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 همون من دوباره بعد داشت دوام ساعت چند

  .. بودم حال آشفته و سرگردون ریحانه
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 خوب ظاهرا هم رعنا و بهادر بین چیز همه

 هیچ مدت این تو چون ، میرفت پیش

  . نبود بینشون سروصدایی

 

 منتظر جدید های شوک بااین لحظه هر ومن

 این چون بودم بهادر از جدی برخورد یه

  . داشت تعجب جای من برای ظاهریش خونسردیه

 

 ی خونه همه میشد، تحویل جدید سال امشب

 سال برای تا بودیم دعوت سودابه عمه

 *** . باشیم هم کنار تحویل

 

  ؟ دنبالت میاد کی مهرداد: بهادر
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 داد بلند..) میاد دیگه ی چنددقیقه تا -

 مهرداد دیگه االن شدی آماده مامان( زدم

  ؟ میاد

 

 بود تنش که شلواری بلیز همون با مامان

 هنوز من:  گفت اومدو بیرون اتاق تو از

  . میخوندم نماز داشتم تازه نیستم آماده

 

 نمازتو اونجا اگه یعنی مامان وای -

  ؟ نمیکرد قبول خدا ندیمیخو

 

 اونجا رفتم اگه من:  گفت خنده با مامان

  .میره یادم دیگه شدم صحبت گرم

 

 مهرداد اگه:  گفت کردو نگاه من به بهادر

  . میاد من با ،خاله توبرو اومد زودتر

 

 تو مادر میام بهادر با من آره:  مامان

 . رفت اتاقش داخل دوباره و برو
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 ، سوالی حس یه با ، کردم بهادرنگاه به

 لیوان شد، م خیره نگاه متوجه انگار که

 نگام اینکه بدون و گذاشت میز رو و چایی

  ؟ زدی زل قصاب به بز عین چیه:  گفت کنه

 

 کشیدمو عمیقی ونفس دادم باال ای شونه

 سوال برام چیزی یه راستش ، هیچی:  گفتم

  ؟ شده

 

  ؟ بپرس چیه؟: بهادر

 

 دفه یه چرا تو:  وگفتم کردم نگاش گنگ

  ؟ شدی عوض انقدر ؟چرا دادی رویه تغییر

 

 چشمای با کردو نگام شیطون لبخند یه با

 جمع ریزی چروک چشماش ی گوشه که شده ریز

 ؟ نداری دوست مدلی این تو:  گفت بود شده

 بشم همیشگیم مدل همون دوباره داری دوست

 ؟
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 دیوونه هم تو میگی چی:  گفتم خنده با

 پایین نیومد رعنا راچ راستی..

   ؟ چیکارمیکنه

 

 میخواست ساعت سه:  گفت خاص حرص یه با 

 اومدم گذاشتم نداشتم حوصله منم شه آماده

..)   بیا شدی حاضر هروقت گفتم پایین

 که این(  وگفت گرفت انگشتاش بین فکشو

 کنم دو به یکی باهاش همش بخوام نیست آهن

 از قتهیچو المصب داره فوالدی فک که ،خودش

 ..نمیاره کم زدن ور

 

 راستی:  گفت دوباره کردو سکوت کمی

 سال موقع میگن که داره حقیقت این ریحانه

 سال آخر تا باشی که وضعیتی هر تو تحویل

  ؟ وضعیتی همون تو

 

  . بپرس مامانم از شنیدم اینو منم نمیدونم -

 

  ؟.. خاله..  خاله:  زد داد بلند

 

  ونمج:  گفت اتاق تو از مامان
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 واسه میگن راسته: زد داد دوباره بهادر

 تو سالش پایان تا بودی هرطور تحویل سال

  ؟ وضعیتی همون

 

  . میگن راست مادر آره: مامان

 

 از و حرفش از زد، لبخند کردو من به نگاه

 از گوشیم زنگ با ، نفهمیدم چیزی نگاهش

.. میرم دارم من:  گفتم و شدم بلند رومبل

  فعال..  نبیای زود شماهم
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 ماشین به مهرداد زدم، بیرون خونه از

 همون شیکش و اسپورت تیپ ، بود زده تکیه

 خرید باهم پیش چندروز که بود لباسهایی

 شلوار یه و آبی جذب پیراهن یه ، کردیم

 سینه پهنای اون بلندو قد ای؛ سورمه جین

 چشم تو بدجوری جذب پیرهن این تو ش

 بهادر با اختیار بی ، میکرد خودنمایی

 قالب تو بهادر با  نظرمن از کردم مقایسش

 اون ریخت هری قلبم آن یک...    هیکل

 اونو همش دارم چرا"  بشه من همسر" قراره

 ؟.. میکنم مقایسه بهادر با

 

 چطوری:  وگفت اومد جلو لبخند مهردادبا

 ؟ میکنی نگام اینجوری چرا ؟ خانم لخوشک

 ؟ نه مگه شدم جذاب زیادی

 

 خودت لعنت، منکرش بر: گفتم لبخند با

 مجبورم که ،منم بده باید کی ندی تعریف

  . میزنم تایید دلخوشیت واسه

 

 و ماشین در و دادیم دست هم ،به خندید

 دراز زبون بشین بیا:  گفت کردو باز

 . دمنکر لقمت یه تا بیا.. شیطون
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 دور ماشینو و دروبست ، نشستم ماشین سوار

 لیال خاله پس:  گفت و نشست صندلی رو زدو

  ؟ ما با نیومد چرا ؟ کو

 

 بود،گفت خونمون بهادر نبود آماده هنوز -

 . میاد بهادر با

 

 نره این:  گفت حرص وبا کرد روشن ماشینو

 خونه خودش مگه ؟ پالس   اونجا همش چرا غول

 دقه و دم نمیاد خوشم. . نداره زندگی

 اونجاست شبش و روز مردک.. باشه اونجا

  . داره زندگی خونه و زن انگار نه انگار

 

 مشکلی باهاش تو:  پرسیدم وجدی کردم نگاش

  ؟ داری

 

 گفت و انداخت طرفم به نگاهی نیم مهرداد

 همه شده ؛ ریحانه باشم نداشته چرا: 

 هر برم میخوام جا هر..   تو منو کاره

 فقط ؛ قوزه باال قوز بکنم میخوام ارک

 دقه و دم ، بیاره در ادا و بده گیر بلده
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 بار یه شده شما؛ ی خونه تو میشه آوار هم

 اومدم من وقت هر ؟! نباشه اون بیام من

  .. بیفته آقا نحس جمال به چشمم باید

 

  ؛ مهرداد:  گفتم شده گرد چشمای با

 

 زدو ای خنده تک صورتم به نگاه نیم یه با

 جوری چه نیگا چشاشو خدا رو تو:  گفت

 میگم دروغ انصافا ؛ میکنه قوریشون بابا

 زهرش بریم خواستیم هرجا ؟ دروغه بگو

  ؟ برامون نکرده

 

 مردک:  گفت غر با لب زیر که نگفتم چیزی

  پفیوز

 

  .. مهرداد:  گفتم سابق حالت همون با باز

 

 اینجوری چشاتو:  خندیدوگفت بلند اینبار

 میشه دار خنده قیافت خیلی خودت ،جون   کنن

 جنبه که هم تو میگیره خندم ببینم من ،

 سه میخوای ق رمیاد وادات ناز ، نداری

  . بزاری خماریم تو محلی بی با ساعت
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 زیاد:  گفتم و بازوش به زدم دست پشت با

 برات باید خونه رسیدیم شدی نمکی

  . کنم اسپنددود

 

 چه قراره ببین، جون ریحانی دیگه بله -

 نظر همه از خدایی ؛ بیاد گیرت شوهری

 واسه همه ، کن خداروشکر برو ؛ بییییست

 سه تو میکردن نیاز نذرو من به رسیدن

  ؛ زدی قاپو سوته

 

 بلند که زدم بازوش به تر محکم اینبار

 یادت انگار خان خوشمزه:  وگفتم خندید

 قرار و قول کلی با تو اینکه مثل ، رفته

  ؛ کردی راضی منو آیهقسم، و

 

 جلو به ظریفی اخم یه با شدو جمع ش خنده

 جمله شاید کردم فکر م جمله به شد، خیره

 مهرداد که االن اونم نبردم بکار درستی ی

 س َمت هم با اون منو و شده زندگیم از جزیی

  .. داریم جدیدی
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 سین هفت ،سفره رفتیم سودابه عمه خونه به

 مهرداد کمک با و خودم ی سلیقه به و

 مهمونا ی همه اون از بعد که کردم تزئین

  . شدیم جمع هم دور وهمه اومدن

 

 ظرف این مادر ریحانه:  سودابه عمه

  . بزار هم رو شیرینی

 

  . جان عمه من به بدین -

 

 سفره رو و گرفتم عمه از و شیرینی ظرف

 و بخت که انشاهللا گفت بلند عمه که گذاشتم
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 شیرینی پراز همیشه  ظرف همین مثل اقبالت

  . باشه

 

 بلندو گفتن انشاهللا اما گفتن ای انشاهللا همه

 گوشم به همه از رساتر بهادر ی مردونه

 ی همه چرا ، شده چش امشب اون." رسید

 ، ،نمیفهممش غریبه عجیب برام رفتاراش

 با من ازدواج مخالف دیروز همین تا مگه

 مهربونیاش این علت االن پس ؟ نبود مهرداد

 من زندگیه و خوشبختی برای کردن دعا و

 "؟.. چیه

 

 نکن خسته خودتو انقد خوبه عزیزم: مهرداد

  . بشین یکم بیا

 

 بنظرت مهرداد گرفتم وسواس آینه این رو-

  ؟ نیست بهتر اینجابزارم

 

 هرکدومو ساعته سه:  گفت کالفه مهرداد

 از واال میکنی جابجاش دوباره میزاری

 که نمیبینم ایرادی جای عالیه که نظرمن

  . کن درست بده، کجاش بگم بخوام
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  .. چون میگن همینو تنبلی از همه مردا-

 

 یا میسازین برج دارین ؛ چیشده:بهادر

 میکنین چیکار ؟چندساعته میچینین سفره

  ؟ اینجا

 

 کمیته بیا:  گفت حرص با و زیرلب مهرداد

 ریش سرو تو باز.. اومد هم انظباطی

 منه واسه توآستینت چیزی یه هی ؟ منودیدی

 . داری بدبخت

 

 جهیزیه سر من:  گفت خنده با بهادر

  . باشم باید منم باشین جا هر.  م ریحانه

 

 گم:  گفت شوخی و شیطونی لحن با مهرداد

 تاتو میخوای حتمافردا..  پرو بچه شو

  ؟ بیای خوابمونم قاتا

 

 به داد منفی فاز من به تنها نه شوخی این

 و حالی دقیقا اونم کردم نگاه که بهادر

 کرد غلیظی اخم ، میکردم تصور من که داشت
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 تا برسی بزار:  گفت شده کنترل خشم وبا

..  بگو پرندا چرند این از بعد اونجاش

  . رفت و گفت ای عقده لب وزیر

 

 گفتم اخم با مهرداد به رو رفت که بهادر

 حیا یکم ؟ مهرداد میزنی چیه حرفا این: 

 ، نمیخوره بر دنیا جای هیچ به نیست بد

 عقدمون شدن رسمی زمان تا ندارم دوست من

 مرد یه جلوی مخصوصا ؟ بکنی شوخیا این از

  !! نامحرم

 

 این باهم بهادر منو ریحانه نگیر سخت -

 شوخی که این تازه ، نداریم حرفارو

  .بود بتمونمث

 

 از ، میگیری باال دست خودتو چقدر ریحانه"

 اون ، نامحرم مرد شده بهادر حاال تا کی

 گذاشتی اختیارش در تنتو تمام که شبی

 نامحرم شوخی یه بخاطر حاال نبود نامحرم

 خورد از ، بهونست اینا کن قبول ؟ شده

 ؛ میشی نابود و خورد هم تو بهادر شدن

 مقابل در بهادر که میزنه فریاد حست وقتی
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 لحظه اون تو و میشکنه غرورش چقدر حرف یک

 ** " میشکنی اون از بدتر تو

 

 چلو و مرغ چین ته برامون سودابه عمه شام

 همه.. بود کرده درست زعفرونی مرغ و کباب

 خندیدیم و گفتیم و زدیم حرف دری هر از

   .اومد وسط به ای تازه بحث پای اینکه تا

 

 اذیتت موندن خونه تو اباب رعنا: عمورضا

 نیست حیف ، خوندی درس همه این ؟ نمیکنه

  ؟.. باشی نشین خونه

 

 با کردو ما به کلی نگاه یه رعنا

 جون بابا کنم عرض چه که خسته:  لبخندگفت

 بدم انجام بخوام که نیست کاری ولی ،

 اما شرکت بیام خواستم بهادر از ،چندبار

  . هبود نه اونم گفته کلمه یه همیشه

  

 که رو پیامی اکبر بهادر راستی:  عمورضا

  ؟ میشناسی
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 واسه شرکت یه تازگیا که همون: بهادر

  ؟ انداخته راه پسرش

 

 پایین باال سرشو و خورد آب یکم رضا عمو

 اومده سال ده بعد پسرش آره:  گفت کردو

 دستش تا زده براش و شرکت این سریع ،اونم

 هوای هدوبار مبادا تا بشه بند کار تو

  ..بره و سرش به بزنه آب اونور

 

 تو هوا زیادی پسرش میشناسمش منم: مهرداد

 خدا..  خوشگذرونیشه پی   فقط..  سرشه

  . نکرده که چیکارا آب اونور میدونه

 

 واسه مطمئن حسابدار یه دنبال:  عمورضا

 گفته رعنا مورد در قبال من..  پسرشه شرکت

 به و کتشر اومده دیروز حسابداره که بودم

 مدت یه عروست هست امکانش اگه گفت من

 فرد یه تا باشه پسرم شرکت حسابدار بیاد

 میخواد کاره تازه چون..  کنه پیدا مطمئن

..  باشه کار تو اعتماد ومورد آشنا یه

 موقتی باشی راضی تو و رعنا اگه گفته فعال

 ..   کنه پیدا یکیو خودش تا بیاد
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 کردو نگاه عمورضا و بهادر به گیج رعنا

 بهادر باید ولی ندارم حرفی من:  گفت

  . ندارم مشکلی باشه راضی اگه..  بده اجازه

 

 دائی نیست اعتماد مورد پسرش: مهرداد

  . بهتره نره رعنا

 

 مگه نباشه اعتماد مورد پسرش:  عمورضا

 نشسته میز یه پشت کنه، ارچیک بره رعنا

 هم ساعت سر میده انجام کتاباش و حساب ست

 . خونه برمیگرده

 ش حوصله ست خونه تو کمتر هم اینجوری 

 .  سرنمیره
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 به متفکرانه و داد تکیه میز به بهادر

 و خاله مگه:  گفت بعد کردو عمونگاه

 سر حوصلشون خونن تو شب تا صبح از مامان

 خونه، تو بشینه ینما ؟ میکنن چیکار میره

 کنه مشغول دارخودشو خونه زنای بقیه مثل

  . نیستن شاغل که زنا همه ،

 

 جان بابا ست خونده درس رعنا:  موسی حاج

 یه باباته ُدنگ رفیق پیامی اکبر بعدم. 

 تو خدا بنده اینم خواسته بابات از چیزی

 بره چندوقت یه حاالبزار افتاده درواسی رو

 دید بدی رفتار یا دنیوم خوشش دید اگه

 و عاقل دختر خودش که رعنا ؛ نره دیگه

 ؛ ایه فهمیده

 

:  بازکردوگفت هم از و دستاش بهادرهردو

 دوست و مولفقه خودش اگه..  واال بگم چی

 موقتی فقط ولی ندارم، حرفی من بره داره

  . باشه اونجا زیاد نمیخوام

 

 حتما میگم..  بابا میگم بهش:  عمورضا

  . باشه موقتی



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

903 
 

 

 کرد نگاه همه به شعف و شور با رعنا

 این از که معلومه زد، پهنی ولبخند

 این از منم چند ،هر میشه خوشحال پیشنهاد

 تا خودش بخاطر حداقل شدم خوشحال پیشنهاد

 این کمتر و بمونه دور خونه محیط از یکم

 حفاری خودش برای حماقتاشو و زندگی مشکالت

 ** " کنه

 

 وای:  گفت عمه دکهبو سال تحویل نزدیک

 سال االن بشینیم کنیم جمع میزو سریع

  . میشه تحویل

 

 سالیه اولین این:  گفت مامانم روبه بعد

 همه که خوبه خیلی این شمااینجایین، که

  . شدیم جمع هم دور

 

 یا سال هر آره:  لبخندگفت با مامان

 پیش میان اونا یا اینا مهین خونه میریم

 .. ما
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 اینجا اومدم من سال هی البته:  خاله

  . نرفتم لیال ی خونه

 

 بهادر که میگی و سال همون:  سودابه عمه

 ؟ ش خاله خونه موند نیومد

 

 موقع همون خواهر ای:  گفت خندیدو خاله

 ، نداشتیم ماخبر بود کرده پهن تورشو

 بیاد ، بود کرده گیر خالش خونه تو قالبش

  ؟ آخه کنه چیکار تو منو پیش

 

 به که کردم بهادر به نگاه ، نخندید همه

 بود معلوم اما بود عمه نگاهش هدف ظاهر

 ذهنش تو و سال اون ی خاطره داره اونم که

  . میکنه مرور

 

 غم نگاه بلندکردو سرشو نگاهم سنگینیه با

 سوزانی نفس ، کرد غافلگیر منو ش زده

  . میکرد غمگین دلمو حال   که کشید

 

 مبال ور همه ؛ کردیم جور و جمع میزو

 رو ، رو شیرینی و چایی سینه عمه ، نشستن
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 تر بلند و تلویزیون صدای و گذاشت میز

 .. کرد

 

 پیشمون برزو امسال شد حیف:  سودابه عمه

  ؛ نیست

 

 ، بیاد ندادن مرخصی بچمو آره: مامان

 . کرده لعنت غرو کلی زدم حرف باهاش دیروز

 

 داره دلم ، میاد سوم:  خندیدوگفت خاله

 بیشتره دوماه ، پسرم واسه یشهم تیکه

 . مامانشه شیطونه اون.. ندیدمش

 

 لوسش بس از جان مامان لوس بگو:  بهادر

  . شه بند جا یه دوماه یکی نمیتونه کردی

 

 نیست یادت مگه خودته مثل اونم: مامان

 ؟.. کردی فرار خدمت از چندبار خودت

 

 ،تا بود بینمون خوبی جو ؛ خندیدیم همه

 نزدیک تحویل سال به گهدی دقیقه سه
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 چیزی یه من:  گفت بهادر که ، میشدیم

  ؟ میخوام

 

  ؟ بهادر میخوای چی:  خاله

 

:  گفت من به رو و انداخت همه به نگاهی

 مسکن قرص یه و آب لیوان یه میشه ریحانه

  . بیاری برام

 

 بره ریحانه چرا:  شدوگفت بلند سریع عمه

 قرصا نمیدونه که خدا بنده اون میرم خودم

  . کجاست

 

 بهادر ، بود نشسته بهادر کنار که عمه

 به من عمه بشین تو:  گفت و گرفت آرنجشو

 پاشو..  کوچکتره همه از که گفتم ریحانه

 قرصا ی جعبه کن نگاه یخچال در تو ریخانه

  . اونجاست

 

 ؟.. گرفتت سردرد این باز تو:  خاله
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 خودم به بهادر میرم  من بزار:  رعنا

 . میگفتی

 

  . بشین تو میرم نه:  وگفتم بلندشدم جام از

 

 اومد مهرداد صدای که رفتم آشپزخونه بطرف

 سردر این ؟ آوردی گیر وقت دم دم   این:

 االن بیا بدو ریحانه حاال؟ بود چی کوفتیت

  . میشه تحویل سال

 

  . میام االن:  گفتم بلند

 

 صدای ، بودم قرص دنبال قرصها جعبه تو

 گوشم به همه کردن غر وغر زدنا حرف

 که اوردم در جعبه تو از و قرص ، میرسید

  . بست و یخچال ودر کشید دستمو کسی

 

 ..  رفتم فرو سینش تو ضرب با
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 چیزی.. هیییس:  گفت سریع که بود بهادر

  .بگیره ازم رو لحظه این کسی نمیخوام نگو

 

: وگفت گرفت منو محکمتر اما دادم هولش

  .باش آروم دقه یه فقط بهادر جون  

 

 دنیامو تمام که بغلی همون بودم بغلش تو

 .میبازم دربرابرش

 بعد و میومد بقیه و مهرداد غر غر صدای

 .جدید سال آغاز هم

 

 من برای آهنگ ترین نواز خوش قلبش کوبش

 که شد مامان بی قلب نصیب آرامشی و بود

 این مهرداد یادآوری با اما گرفتم آروم

 و تیره برام چیز همه و باخت رنگ خوشیم

 رو پا که بستم عهد خودم با من.. تارشد

 ... بهادر اما نزارم جدیدم زندگیه و باورها
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 موضوع این وقتی چرا دارم نامزد من بهادر -

 ؟ میشی نزدیک من به باز میدونی و

 

 بوسه پیشونیمو رو و داد فاصله یکم سرمو

 آغاز ، عزیزدلم مبارک عیدت:  گفت زدو ای

 که امسال پایان تا بودی بغلم تو سالت

  . اینجاست جات عمرت پایان تا هیچ

 

 دارم:  گفت و گرفت بغلش تو تر محکم منو

 کنم پیدا راهی یه تا ، میکنم تالشمو همه

 بخوره بهت دستش مهرداد بزارم اینکه ،قبل

  . میگیرم پس ازش رو تو

 

 من میگی داری چی بهادر: گفتم تعجب با

 ...مهرداد با دارم

 

 دنیارو بخدا ریحانه نگو..   نگو..  سیس -

 ازم تورو کسی نمیزارم میکنم کنفیکون

 ! بگیره
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 جور یه چندروزه ؛ شدی دیوونه تو بخدا-

 شدی دیگه رنگ یه حاال میکردی، رفتار دیگه

  !؟

 

 مهرداد و بابام هواس کنی گم رد مال اونا -

 گوشم تو میره راست میره چپ بابام ، بود

 نمیفهمه، منو زبون هیچکس میخونه نصیحت

 ...نمیزا کردن خستم

 

 دلم ؛ دادی بهش کوفتیو قرص این ریحانه-"

 نامزدم تحویل سال واسه امسال بود خوش

 " گذاشت شاسکول این مگه..  کنارمه

 

 و گرفت فاصله ازم بهادر مهرداد صدای با

 یه و آب لیوان و انداخت سینک تو و قرص

  .کشید باال سر

 

 توروخدا:  شدوگفت آشپزخونه وارد مهرداد

 واسه فقط گیریات بهونه ؟ خوردی قرصتو

 شده خراب این تو اومدی پاشدی تو ؟ ماست

 میخوردی قرصتو میومدی خودت اول همون خو

  ؟ میکنی راه زابه بدبختو منه ،چرا
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 مبارک عیدت:  وگفتزد لبخندی بهادر

 رو دهنت آخرش تا وگرنه بزن غر کم پسرعمه

  .ها میچرخه غرزدن

 

 تورو تا:  گفت شوخی و خنده با مهرداد

 جا یه هیکلم کل هیچ که من دهن این هست

  . پیشکش غر میشه سرویس

 

 ی محترمه بانوی: " اومدوگفت طرفم به بعد

 "مبارک عیدتون من

 

 آخر در ای سهبو بعد و کردیم روبوسی باهم

  .. زد پیشونیم به

 

 حسرت و عمیق حرص با و اومد جلو هم بهادر

 برادرش..  َلشتو تن   کنار بزن:  گفت بار

  .بگه تبریک بهش میخواد هم

 

 به تازه ما که ظاهری با دادیم دست هم با

  . گفتیم تبریک هم
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 خوشحال همیشه:  گفت بوسیدو موهام رو و

  . مبارک عیدت.. من شیطون   دختر   ببینمت

 

  .مبارک هم تو عید ممنون:  گفتم لبخند با

 

 و کردن روبوسی باهم بهادرهم و مهرداد

 . گفتن عیدو تبریک

 

 امسال کن کمتر بازیات خر از یکم: مهرداد

  . بشم عمو من دیگه

 

 ازدواج داری که تو: گفت خندیدو بهادر

 . شدن عمو نه باش خودت شدن پدر بفکر میکنی

 

 نکن شک:  گفت شیطون چشمک یه با دمهردا

  . میکنم ردیف کارو اول دفه همون

 

  . بقیه پیش برم من: گفتم خجالت با
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 همزمان هردو و کردن نگام مهرداد و بهادر

 جفتشون که بخدا ؛ خنده زیر زدن بلند

 روز یه میکنن جروبحث باهم روز یه احمقن

 با که روزم یه گیری بهونه روز یه ؛ خوشن

..  میزنن صابون دلشونو چرندیات این گفتن

 از که من قرمز صورت به حتما.. دیوونن

 ؛ میخندن شده سرخ شرم

 

 دقیقه دو ، ریحانه تو میکنی هم شرمی چه" 

 بازم بعد بهادر بغل تو دادی لم پیش

 چیکارکنم..  آخ ؟ میکنی بودن خوب ادعای

..  نبودش از میمیرم دارم..  عاشقشم

 نمیتونم من..  دگیمهزن ی همه..  دنیامه

 دنیا تمام با نه که هیچکس با مردو اون

 ؛ کنم عوض
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 هم دور ، همه به عید تبریک گفتن از بعد

 قسمتی اون ، گفتیم خاطرات از و نشستیم

 گرفت حافظ فال برامون موسی عمو که

 به البته شد امشب خاطره جذابترین

 منو بین کوچیک دیدار اون استثنای

 شده مرگم چه نمیدونم درست خودمم.. بهادر

 ته اما میگیرم، وجدان عذاب میشه نزدیکم

 خودم با باز ولی..  خوشحالم و راضی دلم

 نباید و رعناست شوهر اون که میشم درگیر

 میفتم که عمورضا حرفای یاد ؛ باشه من با

 عشق این هب انزجار و درگیری خود حس این

 از باید بهادر منو..  میگیره شدت برام

..  راهه ترین عاقالنه ،این بمونیم جدا هم

 زندگیمون هم از سوای کدوم هر که مخصوصا

 . کردیم تقسیم ای دیگه شخص با رو

 

 گفتن با بزرگی شوک که بودم افکار این تو

 شد، تزریق من به مهرداد و موسی حاج حرف

 حرف به و ریختم دور همیشگیو افکار این

 منو عقد پیشنهاد اونم ، متمرکزشدم حاجی

 مراسم ماه همین آخر تا که بود مهرداد

 . بگیره صورت عقد
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 سیگار و بود ایستاده پنجره کنار بهادر

 طرف یه از ، بود بدی اوضاع ، میکشید

 بااین حاال و بهادر پیش دقیقه چند حرفهای

 اتنش کجا از نمیدونم حتی که ترس یه حرفا

  . اومد سراغم به میکرفت

 

 بود خیره پنجره از بیرون به محض سکوت تو

 موسی حاج ندارم حرفی من:  گفت مامان که

 . هللا بسم دارن آمادگیشو جفتشون اگه.. 

 

 زیاد نامزدی..  خوبه منم بنظر:  خاله

 نزاشت که هم بهادر این ، نیست درست باشه

 مدل..  بهتره کنن عقد همون بخونیم صیغه

 . بزنه حرفی سرشون پشت کسی نمیخواد

 

 پهنی لبخند و کرد نگاه من به مهرداد

  ؟ ریحانه چیه نظرت تو:  زدوگفت

 

 از ، چرخید بطرفم بهادر سر سوال بااین

 کردم حس نگاهشو سنگینیه چشمم ی گوشه

 جمعی تو اونم کنم نگاش نمیشد روم ،اما

 عکس بین ذره مثل و جوابمن منتظر همه که

  . میکنن کنکاش موالعمال
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 که چی هر یعنی..  ندارم نظری من..  من -

 . همونه منم نظر بگه مامانم

 

 ریحانه اینکه یعنی این خب:  سودابه عمه

 همه انشاهللا..  موافقه ماه آخر همون با هم

  . بشه انجام خوبی به خدا ی سایه زیر چیز

 

 از باید من:  گفت زورگی لبخند با رعنا

..  کارام و گرفتن لباس دنبال بیفتم االن

  ؟ کار سر برم باید کی از جون بابا راستی

 

 موافقت عروسم که میگم بهش فردا:  عمورضا

 خودت که میدم بهت خبرشو گفت هرچی کرده

  . بزنین حرفاتونو شرکت بری

 

  . جون بابا باشه: رعنا

 

 کنار ، رفت ویبره که بود دستم تو گوشیم

 بهادر اسم یدند با بودم نشسته مامان

  .. خوندم پیامو و کردم کج گوشیو
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 بزارم اگه دنیام آدم ترین ناموس بی "

 بمیرم؛ من اینکه مگه کنی؛ عقد باهاش

 قرار یه فردا ، بزنیم حرف باهم باید

 " دنبالت میام میزاریم

 

 از پیامو گیج ثانیه چند پیامش خوندن با

 از هشدارش این انگار ، خوندم اخر تا اول

 حتم و بود نزدیک واقعیت به بیشتر همه

 هشدارشو میخواد طریقی هر از که ندارم

 .. میکنه عملی
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 و عسلی گوی دو به و کردم بلند سرمو

 موهاش الی البه دستی ، کردم نگاه منتظرش

 زشا نگاهمو..  کرد نگاه سقف به و کشید
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 خیره که افتاد مهرداد به چشمم که گرفتم

  .میکرد نگام موشکافانه و

 

 بیا ریحانه:  گفت بلندشدو جاش از بعد و

 . باال بریم

 

 مامانم و خاله و سودابه عمه که شدم بلند

 دنبال ببخشید، یه با..  زدن لبخند

 اتاق..  رفتم باال ی طبقه به مهرداد

  .بود باال ی طبقه مهرداد

 

 دستش تو دستمو برگشت ایستادو هپل سر

 تمام ندارم شک. کرد حرکت دوباره و گرفت

 االن و حفظه از مو به مو بهادرو حرکات

 این که بده نشون بهادر به اینکه برای

 خودش احاطه به تسلط با منو اونه قلمروی

  .درآورده

 

 به که باریه دومین ،این شدیم اتاق وارد

 بود زمانی اول دفعه ، میام مهرداد اتاق

 زدو گوشم تو سیلی توخونشون بهادر که

 و یخ کمپرس با و برد باال منو مهرداد

  . بشه کم صورتم قرمزیه از تا کرد کمک پماد
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  .. نکرد رها دستمو ولی بست و اتاق در

 

 به راست چشماشواز مردمک و ایستاد مقابلم

 گر کنکاش حالتی با داد چرخش چشمام تو چپ

 و داره درونمو افکار دنخون قصد انگار که

 سرت تو چی:  گفت گیرا و آروم لحنی با

 ؛ بگو من به هست چی هر ؟ ریحانه میگذره

 کنیم عقد زودی این به نیست رضا دلت اگه

 دلت تو که هروقت تا صبرمیکنم من بگو؛

 وقتی ، نباش سرگردون اما ؛ بشه قرص

 چرا نمیدونم...  نمیدونم میبینمت آشفته

  . یزهمیر بهم دنیام

 

 نا که بود جذاب و شیرین لحنش اونقدر

 لیاقت مهرداد ، لرزید براش دلم خودآگاه

 همسر یه و درست زندگیه یه لیاقت ، داره

 کنه نثارش هاشو عاشقانه دل ته از که خوب

 من به داره االن که واقعیه مرد یه  ،اون

 من اینکه از و سریده برام دلش میفهمونه

 و میفهمه ،منو نهمیک حس اون باشم آشفته

.  میشه رو زیرو حالش من پای پابه

 من ولی بشه من زندگیه مرد مهردادقراره

 قرار انگار نشدم خالص بهادر دست از هنوز
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 باشه داشته پایان سوت مسابقه این نیست

 از ، مسابقه این از شدم بریده نفس.. 

 بین سخت رقابت   این از و زندگی این

 دست از تخابموان قدرت ، بهادر و مهرداد

 نگاه آیندم به نامعلوم و هدف بی و دادم

  .. میکنم

 

 پشت و برد صورتش طرف به دستمو مهرداد

 گفت آروم لحن همون با و بوسید نرم دستمو

 قراره ، ریحانه بشی من دنیای قراره تو: 

 مخالفتی ازدواج بااین اگه بشی من زندگیه

 تو تردیدی و شک عقد روز برای یا داری

  ... دلته

 

 میترسم بهادر از فقط من: گفتم سریع

  . مهرداد

 

:  گفت آروم نا و نشست ابروهاش بین اخمی

  ؟ گفته چیزی بهت مگه ؟ عزیزم میترسی چرا

 

 نه نه:  گفتم دادمو تکون طرفین به سرمو

 بمبه یه مثل میکنم حس اما..  نگفته چیزی
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 آن هر هاش دقیقه و ساعت رفتن جلو با که

  . ارشمانفج منتظر

 

 بهادر:  وگفت گرفت دندون به مهردادلبشو

 تو طرف نگاهش اما میگه چیز یه رفتاراش

 نیست خوش دلم منم..  ایه دیگه چیز

 بخاطر ریحانه، دارم و حس همین ،خودمم

..  کنیم عقد زودتر چه هر میخوام همینم

 چی مغزش تو نیست معلوم میشناسم بهادرو

 تو منو یبرا هست چی هر اما میگذره داره

  . نداره ُیمنی خوش نوید

 

 هم تو: وگفتم کردم نگاه عمیق چشماش تو

 حرفی من..  من ؟ داری شک بهش من مثل

 برای من بخوای که هروقت تو مهرداد ندارم

 . حاضرم عقدمون

 

 رو کشید آغوشش تو منو زدو لبخندی مهرداد

 نمیزارم:  گفت نشوندو ای بوسه موهامو

 ازش چیز همه هرچند بکنه ای احمقانه کار

 من داره شومی ی نقشه اگه ولی برمیاد

  . کنه عملیش نمیزارم
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 کار بااین که کردم حلقه کمرش دور دستامو

 ترس از شاید ، گرفت تر محکم منو مهرداد

 اعتمادی از هم وشاید بود درموندگیم از و

 پیدا مهرداد به کم کم داشت دلم که

 و زد حرف حامی یه مثل مهرداد میکرد،

 به نسبت ترسم از بودکه پناه یه مثل برام

  .. میکرد کمتر بهادر

 

 پیامی با مخصوصا ، میترسم بهادر از من"

 داره نقشه من برای اون ، داد امشب که

 ترس همیشه تصوراتش از که ای نقشه همون

 " میزد چمبره دلم تو بزرگی

 

 اون.. مهرداد میترسم ازش من: گفتم آروم

 بودنمون فامیل نه ، کنهنمی هیچیو مراعات

 توسرش فکر یه اون.. آبرومونو حرمت نه و

 ... من به میخواد فقط و داره

 

:  گفت کردو نوازش موهامو رو مهرداد

 به فکراشو ندارم دوست حتی..  هییییس

 دوتابرادر مثل بهادر منو.. بیاری زبون

 رقیب تا دو شدیم حاال اما بودیم واقعی

 ؛ داریم مشترک فهد یه هردومون که سرسخت،
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 میاره جوش به منو غیرت داره همین و

 !! ریحانه

 و زد زنگ چقدر هر بهادر اونروز فردای

 بگم دروغ ،چرا ندادم جواب فرستاد پیام

 که شدیدی ترس  داستم، ترس ازش من

 هر تا فرصته یه منتظر بهادر میدونستم

 . کنه عملی رو چیده توسرش که ای نقشه

 

 نرفتم بود کرده مقرر که زمانی و قرار سر 

 خاطره پراز شاپ کافی همون و همیشگی جای

 وحشی اخالقش بهادر من محلیای بی با.. مون

 اما بود، شده هرزمانی از تر بداخالق و تر

 و بهادر از دوری بودم گرفته تصمیممو من

  !؛ مهرداد به شدنم نزدیک

 این میشدم تر صمیمی مهرداد با چقدر هر و

 **** میکرد تر عصبی رو بهادر کارم

  ؟ کردی جمع وسایلتو ی همه: مهرداد

  آره-

  ؟ نیست خوب حالت مگه چیه: مهرداد

 دردت تا بخور و قرص این بیا: مامان

  . تو داری دردسر همش..  نشده بیشتر

  ؟ میکنه درد کجات ؟ چیه قرص: مهرداد
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 جلوی االن همین باید منم مامان این

 که نگفتم چیزی. میداد بهم و قرص مهرداد

 ، جان مهرداد مسکن:  گفت خودش مامان

  . میکنه درد شکمش

 

 لب زیر کردو نگام لبخند یه با مهرداد

 االن ، بود وقتش چه لعنتی: گفت آروم

  . برات میکنه زهر مسافرتو

 

 حد این تا فضول:  گفتم کردمو ریز چشمامو

 بیاری در چیز همه از سر از باید..  آخه

  ؟

 

 مال که آخرش و اول:  گفت خنده با مهرداد

 دکتر یه واسه چیزا این بعدشم میشی، من

 خجالت من از انقدر تو میکنم تعجب عادیه

 نزدیک خیلی نسبت یه که ما ،تازه میکشی

   . داریم همم به

 

  گفت اومدو بیرون مامان اتاق تو از رعنا

 بزاره ساکارو باید رفته کجا بهادر این: 

 غیبش کجا نیست معلوم دفه یه..  ماشین تو

 . میزنه
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 و رفت جلو رعنا شد،که خونه داخل برزو

 ساکارو این ؟ کجاست بهادر برزو:  گفت

  . ماشین تو بزاره ببربده

 

 با کجاست میدونم چه من: گفت عصبی برزو

 آدم آوردن؛ نوبرشو اخالقت، سگ شوهر این

  !؟ شدی زهرمار برج این زن بود قحطی

 

:  گفت و اومد بطرفمون دست به ساک مامانم

 به زدین نرسیده ؟ چتونه دوتا شما..  واا

 که برو َدمش به َدم کمتر ؟ هم تال و تیپ

 نزده همینطور اونکه..  نگه بهت چیزی

  . بهونست یه َلنگ فقط میرقصه

 

 چی مگه:  پرسید رعنا زدو پوزخندی مهرداد

 برزو نداره اعصاب کال بهادر ؟ گفته بهت

  .باشی امان در نیشش از هک نگو چیزی بهش

 

 به آروم طعنه با و زد پوزخند باز مهرداد

 حداقل رعنا بده صبر بهت خدا:  گفت رعنا

  . نیاره سرت بالیی یه من عقد روز تا
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 که نگام ، مهردادزدم پهلوی به آرنجم با

 . گزیدم لبمو و رفتم ای غره چشم کرد

 

  . پایین رفت و برداشت ساکارو حرص با رعنا

 

 بهش اینارو چرا:  گفتم مهرداد به رو

 مگه..  زخمش رو بپاش نمک کم ؟ میگی

  ؟ زندگیشو نمیبینی

 

 که آشیه نیست تدبیر را خودکرده: مهرداد

 جون نوش بشینه حاال پخته خودش واسه خودش

  . کنه

 

 ، مهرداد نداریم کسی زندگیه به کاری ما -

  . میکنیم خودمونو زندگیه

 

 هر:  کشیدوگفت لپمو وزد لبخندی مهرداد

 ساکمو و خودم کوچولوی خانم بگی تو چی

  . رفت و برداشت
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 سیب و اومد بیرون آشپزخونه تو از برزو

 جفت خودم جون به:  گفت زدو گاز دستشو تو

 از میشین، بدبخت ها دیوونه بااین خواهری

 ،نگی ریحان گفتم ک ی ببین بود گفتن من

 جفتشون، نبین اینجوری اینارو..  نگفتی

  ... اونم میکنه کار چیز یه تو عقلشون

 

 هر ندارم که حیا:  خندیدوگفت بلند خودش

  . بیرون میندازم میاد سرزبونم چی
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 و گذاشت در کنار و آورد از ساکشو مامان

 تا پایین میبری اینو مادر برزو:  گفت

  ؟ بیام کنم چک چیزارو و وسایل
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 امر:  گفت و گذاشت سینش رو دستشو برزو

 جفت رو..  نوکرتم دربست خودم خاله بفرما

 . چشام

 

 بگرده دورت خاله:  خندیدوگفت مامان

  . بشم قدوباالت قربون..  عزیزدلم

 

 گفتم کشیدمو رو برزو آرنج رفت تا مامان

 شاز انقد چرا ؟ بهت میگفت چی بهادر: 

  ؟ بودی شاکی

 

 سننه تورو:  گفت کردو ریز چشماشو برزو

 جفت ؛ نگفته که تو به گفته چیز من به.. 

  ! شدیا فضول مهرداد با شدی

 

 غیبت سرم پشت دارین ؛ شنیدم خودمو اسم-

  . میکنین

 

 نگاه سرم پشت به ترس با و کشیدم هیینی

 ترسی ازش مهربونیاش وجود با ، کردم

 درمورد بفهمه میخواستن دلم ولی نداشتم

  ..میکردم سوال بهادر
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 میکردیم اختالط داشتیم هیچی:  برزو

  . ها میشه خودت جفت   داره ،قشنگ پسرعمه

 

 حسودمون چشم:  گفت ذوق و خنده با مهرداد

  . پرو بچه میاد زورت ، کور

 

 وسایل چی واسه ؟ گرفتین کمیسیون:  بهادر

 مگه ماشین؟ تو بزارین نمیارین و

 ایستادین ساعته سه ؟ کنین حرکت یخوایننم

  ؟ میزنین فک اینجا

 

 این هم عباس حضرت یا:  گفت حرص با برزو

  . ما به بده گیر اومد

 

 اول نگاه تو آدم که کردم بهادر به نگاه

 با چنان..  میشد ترک زهره اخماش دیدن با

 ناخودآگاه که میزنه حرف محکم و ابهت

 رو گفته که کاری تا میشه غلبه ترست

  . بدی انجام
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 که من..  میریم بیاد لیال خاله:  مهرداد

  . کردم جمع و ریحان خودمو وسایل

 

 ساک این: گفت تشر با برزو روبه بهادر

 توعه من ؟ پایین نیوردی چرا ؟ ست خاله

 گفتم  ؟ چیکارکنی باال فرستادم و نسناس

 وسایل برو گفتم یا بگیری شورا مجلس بری

  ؟ بیار و

 

 در از حالیکه ودر برداشت و ساک زوبر

 اومدم روزه دو..  َاه:  ،گفت میزد بیرون

 طرف انگار بیامرز پدر.  کرده زهرمارم

 ! میریزه من سر رو همه د ق که کرده جوابش

 

..  خاله..  نزن حرف انقدر برو:  بهادر

  ؟ خاله

 

 گفت آوردو بیرون اتاق تو از سرشو مامان

  ؟ بهادر جونم: 
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 دیگه؛ بریم بیا کردی کاراتو اگه :بهادر

 و میکنی چک چیزیو هر داری باره سیصد

  . اول از میری دوباره

 

 بده اجازه یکم برم قربونت میام:  خاله

 ای عصبی انقدر امروز چرا تو ، اومدم

  ؟ مادر

 

 به پشتش درحالیکه و اخم همون با بهادر

 عصبیه کجام من:  گفت بود مهرداد منو

 این به دادن گیر همه روزام چرا ؟ خاله

 کاراتو شما آرومم من اتفاقا..  من اعصاب

  . منتظرم پایین بیا کردی

 

 مهرداد که بشه رد خواست کنارمون از

 یه بری پیش اینجوری:  زدوگفت پوزخندی

 احمق بخور حرص کمتر..  افتادیا قلب عمل

 با لیال خاله برو تو داری عجله خیلی.. 

  . میاد ما

 

 نیاز:  گفت برزخی چشمای و حرص با بهادر

 عشقوالنتو خلوت نمیخواد ، نیست تو لطف به
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 باشی سَرخَر بی خداته از که تو بزنی، بهم

  ؟ میکنی در قمپوز چرا

 

 خوردناش حرص و ها عصبانیت این واقعا "

 حرمت حتی ، کرده خراب مغزشو اتصالیه سیم

 یقین به دارم دیگه..  نداره هم مامانمو

  "  شده دیوونه بشر ینا که میرسم

 

 خوب حالت امروز راستی راستی انگار تو -

  ؟ میگی داری چی میفهمی اصال ، بهادر نیست

 

 نگاه نیم یه حتی بود اینجا که مدتی تمام

 که ای جمله این با نکرداما بطرفم هم

 بلد نه:  گفت اخم با کردو نگام ، گفتم

 یادم بیا تو توروخدا ، بزنم حرف نیستم

  ؟ میاد خوشت بزنم حرف شوهرت مثل ..بده

 

  !!! شوهرم:  گفتم گیج

 

 دیوونه..  ردشد کنارمون از و زد پوزخندی

 حاال از که نکردم عقد هنوز که من شده
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 کشیده و حرص با چه..  میکنه شوهر شوهر

 " شوهرت: " گفت

 

 باال ای شونه ، کردم نگاه مهرداد به

 اهنگ سقف به بعد.. بخدا احمق  :  دادوگفت

 عقل یه خدایا: گفت بازکردو دستاشو کردو

 ** .آمین الهی.. بده بهش حسابی و درست

 

 با مامان آخرش ، بودیم شمال تومسیر

 تنها هم مهرداد منو و رفت رعنا و بهادر

 بود ما ماشین جلوی عمورضا ماشین..  شدیم

 سرمون پشت هم سودابه عمه و حاجی ماشین و

 و گرفت گازشو اول همون از بهادر.. 

  . رفت همه از جلوتر

 

 یکم وایسیم جا یه شدی خسته اگه مهرداد -

 ؛ کنیم در خستگی

 

 فوت بیرون به شو تخمه پوست مهرداد

 ولی نیستم خسته من عزیزم نه:  کردوگفت

  ؟ بمونن بگم داری کار تو اگه
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 کنم، تعویض باید بمون آره بگم نمیشد روم

 تخجال نبود،ولی نرمال شرایطم بهرحال

 انقدرصمیمی مهرداد با ،هنوز میکشیدم

 . کنم بیان چیزارو این که نشدم

 

 بیشتر ندارم کاری من نه: گفتم الکی 

..  میکنین رانندگی که گفتم شما بخاطر

  . فرمونین پشت ساعته سه آخه

 

 وبعد کرد نگام سکوت با کمی مهرداد

..  بمونن میگم االن:  گفت و گرفت نگاهشو

  ؛ کنهمی فرق شرایطت تو

 

 گرفت تماس عمورضا با و برداشت گوشیو

..  ،بمونیم دیدیم مناسب جای یه که وگفت

 بهادر به آخر در زدو زنگ باباش به بعد

 داد رضایت باالخره کردن غر غر کلی با که

  . بمونین که

 

 اخالقش این:  کردگفت قطع که تماسو مهرداد

 میگیره پاچه اینجوری که رفته سگی چه با

 واق سریع بزنی حرف کالم یه نمیشه المصب ،

  . میکنه واق
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  !! مهرداد -

 

 بدتر همه از ، کرده عاصی رو همه: مهرداد

 مرگته چه آخه بگو..  ست دیوونه ، زنشو

 . نامرد شی آدم نمیخوای چرا

 

 [۲۲:۴۶ ۱۰.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 گفتم صددفه ؛ نداره ربطی ما به مهرداد -

  . رعنا نه کن تدخال بهادر کار تو نه

 

 مگه:  کردوگفت نگام گنگی اخم با مهرداد

 بزرگ رو پسره این من ؟ ریحانه خرم من

 برم باید که مرگشه چه نفهمم اگه کردم

  . بمیرم

 

 ما به باشه چی هر  ؟ مرگشه چه بگو خب -

 حرفی هم نه بزار محل نه ، نداره ربطی

  . بگیره گر آتیشش بدتر که بزن
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 جهنم به:  گفت کنان رغرغ زیرلب مهرداد

 حتی بیشرف، ی پسره..  بترکه بگیره گر

 باید روز یه ، کیه ناموس کی نیست حالیش

 . عوضی بیشرم   کنم ادبش حسابی

 

 نگه رستوران یه کنار ، دیدم ماشینشو

 به و بود زده تکیه ماشین به بودو داشته

 شدیم که نزدیکتر..  میکرد نگاه جاده

 قدرتی زمانی یه هاگ ، دیدم دستشو سیگار

 که کاری اولین بشم نزدیک بهش که داشتم

 سیگار به لب نزارم که بود این میکردم

 دیدم دستش تو سیگار بار هر چون ، بزنه

 و زجر..  میکشونه آتیش به قلبمو انگار

 اتفاقات ترین دردناک من برای عذابش

 و محلی بی جز ای چاره اما بود زندگیم

  . ندارم گیری کناره
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 نگه بهادر ماشین کنار و ماشین مهرداد

 به غلیظ اخم یه با طوری یه بهادر ، داشت

 حقشو انگار که میکرد نگاه مهرداد منو

 میدونست خودش حق منو چون شاید ، خوردیم

 تنفر این ،االن زدم پا پشت حسش به من اما

  . ماداره به نسبت و

 

 و انداخت سیگارشو ته شد پیاده مهرداد تا

 چی:  گفت پرخاشگری لحن با اومدو بطرفمون

 بچه ؟ بمونین میگی نیفتاده راه هنوز

 کنی رانندگی نمیتونی توکه ، شدی سوسول

  .  ماشینا از یکی تو میچَپیدی

 

 بخاطر من مگه ، تو میگی چی:  مهرداد

 یا ، باشن خسته بقیه شاید ، گفتم خودم

  . دستشویی برن بخوان

 

 ، کرد نگاه من به بهادر حرف این با

 ... توزانه کینه نگاهی
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 که کرد، پارک ما کنار هم عمورضا ماشین

 اووه:  گفت ماشین تو از ما دیدن با برزو

 شما رو بهادر حاال بهتون، کنه رحم خدا

  . خندید غش غش حرفش بند پشت و ؟..شده خراب

 

 بپا ، ای خوشمزه تو چقد ه ر ه ر ه ر: بهادر

  . خاصیت بی دیالق   ، نخوری چشم

 

 افتاد زدم ز ری یه من باز خدا یا:  برزو

 . من جون   به

 

  .نگم بهت چیزی که نزن حرف: بهادر

 

 و شدن پیاده ماشین از مامانم و رعنا

 چرا جان مهرداد ؟ چیشده:  گفت مامان

 ؟ مادر شدی خسته ، داریم نگه گفتی

 

 به باید حاال:  گفت من به رو مهردادآروم

  . داشتی کارضروری تو که بگم همه
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 مامانم به رو لبخند با که زدم پوزخندی

 من دستشویی بره میخواد ریحانه:  گفت

 . لیال خاله نیستم خسته

 

 ، بیا زود مادر برو خب..  آها:  مامان

  ؟ همراهت بیام

 

 این نمرفت مستراب یه:  گفت حرص با رعنا

 مامان بری همراهش که داره فنگ و دنگ همه

  بشوریش؟ بری میخوای شده بچه یا ؟

 

 و مهرداد پیش شرمی بی با اینارو رعنا

 خیلی بهادر از حاال ، گفت بهادر و برزو

 ، برزو و مهرداد اما ، نمیکشیدم خجالت

 و بود کرده دیگه طرف یه به روشو که برزو

 هاش هشون خوردن تکون از میخندید،

 نگاه رعنا به اخم با مهرداد ولی فهمیدم،

 واسه فقط نظرت تو:  گفت بهادر که کرد

 کل؛ عقل   خوبه مسترابا همین

 

 بیا خودت خاله:  گفت مامانم به رو بعد

 . بیاین هم زود..  همراهش برو
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 انجام کارمو من بود بدبختی هر با خالصه

 همه برای بهادر اخالق ، برگشتیم و دادم

 بهادر:  گفت مامان چون بود کننده هکالف

 گرفتیم، سرسام که زده غر ماشین تو انقدر

 کام تا الم جا همین تا که رعنا بیچاره

 میپرید بهادر میگفت چیزی یه تا نزده حرف

 ؟. شده چش بچه این نمیدونم بهش،

 

 گفتن برای حرفی یعنی ، نگفتم چیزی

 درمقابلش که منم بهادر درد ، نداشتم

 منو بهادر ، نمیکنم پیروی ازش و ایستادم

 بگیره چنگش تو طریقی هر به و میخواد

 من ولی باشه رسوایی و گناه با اگه ،حتی

 ... بشم همقدم باهاش مسیر این تو نمیتونم
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 عمه و خاله و موندیم راه بین ناهار

 بعد و ، کردن درست کتلت نبرامو سودابه

 به افتادیم راه دوباره کوتاه استراحت یه

  . شمال طرف

 

 بود، هم کنار ویالهامون داشتیم ویال دوتا

 با که اینا عمورضا ویالی و ما ویالی

 تو جوونا شد قرار سودابه عمه پیشنهاد

 . عمورضا ویالی تو بزرگترها و باشن ما ویالی

 

 نفس نفس خاله، بردیم ویال تو رو وسایل

 کمرم وای:  گفت آوردو داخل و ساکش زنان

 که این دارم پسر تا دو خوشه دلم برید

 فقط هم یکی اون زد، حرف باهاش نمیشه

  . بیاره در بازی مسخره بلده

 

 غد بشن بزرگ خاله دیگه همینه داشتن پسر-

  . آدم واسه میشن

 

 همه که ،ما دردسره هم داشتن ختر-

  . دختراست نای مال مکافاتمون
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 چندتا یه و ساک یه ، بود سرم پشت برگشتم

 با ، بود دستش خوراکی وسایل از نایلون

 رفته هم در ابروهای و سابق اخم همون

 از و بود لبش رو پوزخندی رد کرد، نگام

 . شد رد کنارم

 

 اتاق ،قبال بردم اتاقم تو و خودم وسایل

 دو و ، بود باال ی طبقه قبال رعنا منو

 اتاق یکیش که بود پایین ی طبقه تو اتاق

 هم اتاق یکی واون بود بابام و مامانم

 همرامون که برزو یا بهادر وقتها بیشتر

 با حاال..  میرفتن اتراق اونجا میومدن

 تو باید کنم فکر رعنا شدن متاهل وجود

 .بمونن پایین طبقه اتاقای از یکی

 

 جا کمد تو و آوردم در ساک تو از وسایلمو

 بود قرمزمشکی رنگ به اتاقم دکور ، دادم

 اتاقم ی گوشه قرمز روتختیه با تخت یه ،

 کمدای بود، تخت پایین میزآرایشیم ،و بود

 بزرگی ی پنجره ، بود مشکی قرمز اتاقم

 باحاله قرمز خوشرنگ ی پرده با که داشت

 تا چند.. بود شده طراحی مشکی رنگ از ای

 داشت دیوار رو تو بزرگ خونوادگی عکس قاب
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 بود شمایل و شکل توهمین هم رعنا اتاق ،

 .. صورتی و قرمز دکور با اما

 

 بابا و ،مامان شدم خیره عکسها از یکی به

 پشت رعنا منو و بودن نشسته هم کنار

 شدن خم حالت به و بودیم ایستاده سرشون

 زده حلقه گردنشون دور دستامونو هرکدوم

 بود بابام گردن دور من دستهای ، بودیم

 خاطره اون یادآور و عکس این دیدن با که

 گفتم وار زمزمه شدو اشک از لبریز ،چشمام

 کمکم تا بودی کاش بابا، دلتنگتم خیلی: 

 حس ، بربیام مشکل همه این پس از میکردی

 و دربنده که کسی حس ، دارم بودن ضعیف

 من میکنن فکر همه..  باشه آزاد نمیتونه

 دارم نیبا زندان که نمیدونن اما آزادم

 از منو نداره قصد ظاهرا که بهادر اسم به

 **** . کنه آزاد اسیری و بند این

 

 همه که بودیم خسته انقدر ازشام بعد شب

 توگوشم آروم مهرداد ، دادن خواب پیشنهاد

 قدم بریم یکم ما بیا داری حال اگه:  گفت

  . بزنیم
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  . بریم خواستی هروقت نیستم خسته من باشه -

 

  .بریم بیا بپوش گرم چیز یه برو: مهرداد

 

 بهادر کردن، نگام چپ چپ همه که شدم بلند

 بود دستش تو گوشی حالیکه در چشمی زیر

 ازش نگاهمو سریع که انداخت من به نگاهی

 .گرفتم

 

 صورتیم تونیک رو آبی بافت یه باال رفتم

 کجا: گفت خاله که پایین ،اومدم پوشیدم

  ؟ خاله بری میخوای

 

  . بزنیم قدم یکم بیرون میریم دادمهر با -

 

 ، برگردین زود سرده بیرون:  سودابه عمه

 فردا که کنین ،استراحت هستین هم خسته

 .دریا بریم

 

 اطرافیم دورو همین مامان باشه:  مهرداد

  .بخوابین برین هم شما ،



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

945 
 

 

 مهراد آره: گفت کشیدو ای خمیازه مامان

 برم پاشم خستم واقعا که من میگه راست

 . بخوابم

 

 خیلی بخوابیم بریم هم ما بهادر:  رعنا

  ؛ خستم

 

 حالیکه در و مذکور حالت همون با بهادر

 برو تو:  گفت بود، گوشی تو هنوز نگاهش

  . میام خودم بخوابم خواستم ، بخواب
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 ی لحظه که زدیم بیرون ویال از مهرداد منو

 و بهادر ی کالفه و حرص پراز نفس اخر

  . شنیدم
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 پنجه مهرداد زدیم، قدم یکم ویال اطراف

 متمایل منو و برد فرو دستم تو دستشو های

 بنظرت ، ریحانه:  گفت و کرد اش شونه به

 کسی بخوابم تو اتاق تو بیام شب من اگه

  ؟ میشه متوجه

 

 اجازه تو به من مگه نشه هم متوجه کسی-

 ؟ بیای که میدم

 

 که من ریحان نکن لج:  خندیدوگفت مهرداد

 که تو بخوام هم اگر بکنم نمیخوام کاری

  . نداری شرایطشو

 

 مهرداد:  گفتم کردمو نگاش گرد چشمای با

 پرو خیلی.. میادا باال روت اون داره دیگه

  . شدی

 

 فشار کمی با و گذاشت م شونه دور دستشو

 دلم که دهب حق بهم ، منی خوشکل تو:  گفت

 کنیم عقد دیرمه..  باشم کنارت میخواد

 . ریحانه
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 میگذره که هرروزی من اما:  گفتم دلم تو

 میشه، بیشتر اونروز بری ترسم و استرس

 دارم، وحشت نوع یه گرفتم که تصمیمی برای

  . همینه راهم تنها اما

 

  ؟ توفکری:  مهرداد

 

 فکر حرفات به دارم:  گفتم کشیدمو نفسی

  . میکنم

 

 تو بیام امشب که:  گفت شیطون مهرداد

  ؟ اتاقت

 

 مهرداد  :  گفتم بردمو باال کمی صدامو

 تو میریزم صاف دکوراسیونتو ،میزنم بدجنس

 !؛ ها هم

 

 شب بزار..  جوووون ای: گفت خندیدو بلند

 فوبازیاتو کنگ اونجا اتاقت تو بیام

 . بده نشونم
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 بهت رو بخدا..  کوفت:  گفتم لبخند با 

 . میشی سوار بدن

 

 ؟ سوارچی:  وگفت کرد ونگام ایستاد شیطون

 همینجوریش ؟ کنم کاری من میزاری تو مگه

 داره دلم که االنم ، نمیدادی محل که

  . داری نابجا عذر میزنه شورتو

 

 کوبیدم؛ بازوش تو محکم مشت با و زدم جیع

 

 نکن شوخیا این از من با مهرداد شو گم -

 خط ناخنام همین با میبینی دفه یه بخدا

  . میکنم خطیت

 

 دختره آخ:  گفت و کشید لپمو خندیدو

 شوهر عقد روز که نیار سرم بالیی ، شیطون

 ویال برگردیم..  باشی نداشته زیلی و زخم

 میترسی نیست خوب حالت هم تو هواسرده ؟

  . برگردیم بهتره بخوری سرما

 

 آ:  خندیدوگفت که رفتم براش ای غره چشم

  . خودم بانوی میخرم نازتم. . آ.. 
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 یه ، واردشدیم که ویال در از ویال برگشتیم

 تراس تو که خورد بهادر به چشمم لحظه

 تراس، تو از ما دیدن با ، بود من اتاق

 ترس اون دوباره دیدنش از..  اتاق تو رفت

 ی ریحانه همون من اومد، سراغم به عجیب

 بود دومم خدای بهادر زمانی یه که عاشقیم

 احساس که میترسم ازش قدری به حاال اما

 مهرداد که کردم خدا خدا ، میکنم خطر

 هم ببینه، اتاقم تو اونو و باال نیاد

 با که بهادر، هم بود شقی کله پسر مهرداد

 . میشدن وحشی بدجوری باهم برخورد

 

 ،مهرداد شدیم وارد که ویال ازدراصلیه

 پیشت بیام ریحانه:  گفت شوخی به دوباره

 تومیخوابی کنیم، چیکار میخوایم مگه ؟

 . میخوابم منم

 

 تو تیرشو هم شاید بود، شوخی لحنش شاید

 نه یا بخوره هدف به آیا که میزد تاریکی

 مهرداد حرفای فکر تو االن من ولی.. 

 اتاقم تو که بود کسی درگیر فکرم نبودم،

 تاالپ قلبم ، کرده کمین اومدنم برای

 ترس از هم بید،میکو محکم سینم تو تولوپ
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 از قراره ک ی...  واضطراب استرس از هم و

 کنم پیدا نجات دغدغه پراز زندگیه این

  ؟..

 

 که بود زار چقدر م چهره رنگ نمیدونم

 فشارت ، ریحانه:  گفت سریع مهرداد

  ؟ خوبه حالت ؟ کردی چیزی ضعفی ؟ افتاده

 

 خوبم.. اوهوم:  وگفتم دادم سرموتکون

  . حالمبی یکم فقط مهرداد

 

..  موردته این و راه خستگی مال  :مهرداد

 تر سرحال فردا.. عزیزم کن استراحت برو

  . میشی

 

 عزیزم، بخواب برو:  بوسیدوگفت روسرمو

  . بخیر شبت

 

 گرفتم درپیش رو پله راه و گفتم بخیر شب

 این به تو مهرداد کنه لعنت منو خدا.. 

 محبتت اسیر منو مرامت این با و خوبی

 که بهادر، با کردم چیکار من اما نی،میک
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 ،بااینکه برداره ازسرم دست حاضرنیست

 ش پسرعمه زندگیه شریک قراره من میدونه

 جنجال   تو هنوز دلم بااینکه...  بشم

 من ؛ گریزانم عاقبتش از اما عشقشه

 ... اون اما گذاشتم کنار همیشه برای بهادرو

 

 مبد نشون قدرت خودم از یکم میتونستم کاش 

 برای اتاق اون تو کسی بگم مهرداد به و

..  اما..  اما ، کرده پهن تور ناموست

 آبرویی بی پای باز بزنم حرفو این اگه

  .. میاد وسط خودم

 

 کردم نگاش برگشتم ایستادم، ها پله باالی

 دستی اتاقش تو بره اینکه قبل ،مهرداد

 رو دوباره قلبم ، رفت و داد تکون برام

 االن باید اینکه از افتاد، تند دور

 ، داشتم دلهره ، بگیرم قرار مقابلش

  .. کشیدم عمیقی نفس و ایستادم دراتاق

 

&&&&&&& 
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 رو ، شدم وارد و کردم باز و اتاق در

 زانوهاش رو آرنجاشو ، بود نشسته تختم

 .بود تهگرف دستاش بین سرشو بودو زده

 

 به و گرفت زمین از نگاهشو که بستم درو

 ، داشت مختلف حس چند نگاهش کرد، نگاه من

 گرمای اما امیدی نا ترس، ، ،کینه نفرت

  . بود تر پررنگ دیگش حسای تمام از دلتنگی

 

  ؟ اینجا اومدی چرا-

 

 زدو تلخی نیشخند اومد، بطرفم بلندشدو

 با من.. خاله دختر کردی دوَدر منو:  گفت

 نصیب آخرش که گذاشتم مدار قرار کلی تو

 قرار میزنم زنگ اینهمه ؟ بشی مهرداد

  ؟ نمیدی جواب چرا ؟ نمیای ،چرا میزارم
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 گفت اخم با دوباره که میکردم نگاش فقط

 دل یه میکنی؟منو سگ منو هردفه چی واسه:

 یه رومی؛ رومی یا باش زنگی زنگی یا کن

 میزنی سنف هیجان و عشق با بغلم تو روز

 انگار دیگه طرف میکنی کج دماغتو روز یه

  ؟ نمیشناسی منو

 

 دوست چرا:  گفت آوردو صورتم نزدیک سرشو

 میاد خوشت ؟ کنی سگ منو همش داری

 حال من دادن عذاب از یا ؟ بچرخم دوروبرت

 میزنی باهمه خوب..  تو مرگته چه ؟ میکنی

 دارم جزام انگار میرسی که من به میرقصی

 ؟ میکنی رفرا ازم

 

 با و عصبی اینبار که نگفتم چیزی بازم

 چی واسه:   گفت کردو نگاه چشمام تو نفوذ

 دیوث مهرداد اون با که االن تا ؟ شدی الل

 میترکوندی (love) الو براش و بودی جیک تو جیک

 خون خفه کورشدو نطقت رسیدی که من به ،

 زندگی واین تو دست از قراره ک ی ؟ گرفتی

 درآوردی منو پدر تو بکشم، تراح نفس یه

 عقل   بی مرگته ،چه اداهات نازو بااین

 تو و گفتم بس از شدم عاص دیگه..  احمق

  . نرفته چیزی مچالت مغز
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 خودتو بدبختی این از نمیخوای خودت تو-

 ،کم گفتم بهت وقته خیلی که من کنی رها

 ... ولی بری که بیفتم وپات دست به مونده

 

 بهتره شی الل همون..  مامیکن خفت..سییییس-

 تا میری اعصابم سر بدتر میزنی حرف ،

  . کنی دوا و دردی

 

 از شدم خسته منم بهادر کن قبول حقیقتو -

 ، ،اضطراب ترس،دلهره همش زندگی، این

 خریت موقع یه اینکه از وحشت تو از وحشت

 التماست من ، کنی بدبخت جفتمونو نکنی

 ، رنزا دلت حراج به آبرومو که کردم

 که کنی راضی دلتو ،نمیتونی درست عاشقمی

 ،باید نمیشه اما درست، بازم بکشی دست

 ..حاال اما بودم عاشقت منم کنی تمومش

 

  ؟ بودی -

 

 و تعجب حالت یه با رو کلمه یه همین

 جوابش تو خودمم که پرسید مبهم سوالی
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 کرد، نگاه توچشمام چپ به راست از موندم؛

 ، کردن لونه شچشما تو هردو یاس و ترس

 بودی عاشقم:  گفت شکسته لحنی با دوباره

  ؟ نیستی االن یعنی ؟

 

 باید چی ، نیستم بهادر عاشق واقعا من"

 بگم و حقیقت اگه! ؟ حقیقت یا دروغ ، بگم

 انتظارات و رفتارا تمام تایید یعنی

 دیگه نه:  گفتم منطق ازروی اما بهادر؛

 ی عالقه و محبت با من ، بهادر نیستم

  . گرفتم خو مهرداد

 

 به منو.. تو..  تو:  گفت وار زمزمه

 همه ؟ کردی فراموش منو ؟ فروختی مهرداد

  ؟ بود همین عشقت

 

 عصبی و چرخوند اتاق در طرف به روشو

 ، کرد پایین باال آروم سرشو چندبار

 تو حاال که چرخید طرفم به نگاهش دوباره

 بودو نشسته خونین های رگه چشماش مردمک

 میزارم کردی فکر:  گفت خشمگینش نگاه با

 ؛ کنی زندگی راحت خیال با بری بشی زنش

 حقی حسرت بشینم عمر یه ؟ میشم چی من پس

 گرفتنش ازم نامردی به بوداما من مال که
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 بغل تو راحت خیال با هم تو ؟ بخورم و

 بعدم ، بکنی حالتو و عشق و بدی لم شوهرت

  !! بهادر بابای گور بگی

 

 نمیشی متوجه زبونی هیچ با چرا تو بهادر -

 به ، مسئولم و متعهد آدم یه دیگه من ؟

 خودمو با که پیمانی به و جدیدم زندگیه

 ؟ برنمیداری سرم از دست چرا بستم مهرداد

 تامرز منو همش تو که عشق میگن این به

  !! برمیگردونی و میبری پیش مرگ

 

 ؛ کردم چیکارت مگه مروت بی:  گفت غم با

 نامرد توعه بعد میخواد رو تو جونم تموم

   ؟ میدی مهرداد به خوشان وعده میری

 

 عقب به ترس از که اومد جلوتر قدم یه

 از خبر صورتش و چشماش حالت و لحنش رفتم،

 صدام لرزش و ترس با ، میداد شدیدی خشم

 بزار خاله جون ، من مرگ بهادر:  گفتم

 خودشو زندگیه بره هرکدوممون بشه، تموم

 ، نداریم خوشی عاقبت باهم ما بخدا هبکن

  . میکنیم رسوا خودمونو فقط
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  ؟ بشی مهرداد زن بزارم:  زدوگفت پوزخندی

 

 مهرداد:  دادوگفت تکون سرشو و گزید لبشو

 بازم گذروندی و شبی چه بغلم تو بفهمه

  بگه و بره فداییت اینجوری میشه حاضر

 ؟" من بانوی"

 

 گفت؛ کشیده و حرص و تمسخر با و من بانوی

 از میخوای:  وگفتم رفتم عقب به ترسش از

 بخاطراونشب ؟ کنی سواستفاده من ضعف

 ؟ کنی نابود زندگیمو

 

 اگه بنظرت وای:  زدوگفت پوزخندی دوباره 

 و نفسات صدای دستم زیر بفهمه مهرداد

 بدتر ؟ میشه چی بود بلند چقدر سروصداهات

 تا و خواستی ازم چی تو که بفهمه این از

 ازت نخواستم خودم اما رفتیم پیش مرزش

 زنش تو میکنه قبول بنظرت هوم بگیرمش،

  ؟ بشی

 

 اینجوری که بود گرفته بغضم حرفاش از

 اشک میکنه، سواستفاده من آتوی از داره

 اشک دنبال به نگاهش که چکید گونم رو
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 کرد مکث لبم رو و رفت پایین و شد سرازیر

..  

 

 خیلی تو:  گفتم م چونه لرزش و بغض با

 عادی حالت رو اونشب من ، بدذاتی و پست

 اونشب گفتن با میخوای تو..  تو نبودم،

 کنی محروم کردن زندگی از منو مهرداد به

 دل چقدر بابام ؟

 

 [۲۲:۳۴ ۱۲.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 دارای امانت شما کرده فکر که بوده خوش

 اسیر تا گذاشت تنها منو که هستین، خوبی

 بیشتر اشکام ، بشم تو مثل ای درنده گرگ

 بهادر، کنم نفرینت نزار:  گفتم و چکید

 میشه،خستم لبریز داره صبرم ی کاسه دیگه

 قول..  کنم گم گورمو برم بزار ، کردی

 چشمت به منو سال تا سال که میدم شرف

 منو اما نکنه، سرباز دلت زخم تا نبینی

  . نکن محروم کردن زندگی از

 

 کسیکه نمیتونم:  فتگ پراحساس و آروم

 رو گرفته انس باهاش تنمم و ناموسمه

 بی مگه ، کنم تقدیم دیگه یکی به دودستی
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 زندگی بامهرداد بدم اجازه که ناموسم

 زیر زمانی یه تو اینکه تصور حتی کنی،

  ... اون با و میری اون دست

 

 گره مشتای به چشمم ، نکرد کامل جملشو

 حتی : گفت عصبی که افتاد دستش ی شده

 مال تو..  میزنه آتیش غیرتمو هم فکرش

 دیگه کس تن به تنت نمیزارم ریحانه منی

  . من فقط...  بخوره ای

 

 با خورد، کمد به پشتم که اومد جلوتر

 سرمو و گرفت، فکمو شصتش و اشاره انگشت

 لبم به نگاهش کرد، متمایل باال به رو

 بزار راحتم:  گفتم گریه با که بود،

 همون میخوام خودم که یزیچ بزار بهادر

  ...م باشه

 

 لبهای اسیر لبهام و موند ناتموم م جمله

 کشید سرم از شالمو ، شدن تبدارش و داغ

 دستشوتو اون و کرد فرو موهام تو وچنگشو

 نزدیکتر بخودش منو و گذاشت کمرم گودیه

 گرفت هاش بوسه کام به لبمو حریصانه کرد،

 اصواتی با و ، کوبیدم بازوش و شونه رو ،

 کردنش رها در سعی اووووم اوووم شبیه
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 تر احساسی با و تر حریص بهادر اما داشتم

 ممنوعه های بوسه این دلم چقدر ، میبوسید

 تو که زدم نهیب بخودم اما میخواست، رو

 ، بشی اون زن قراره و متعهدی مهرداد به

 ، زدم زدم مشت بازوش به و سینه به باز

 ،از نکشید عطشش پر های بوسه از دست اما

 و اتاق در کسی من شانس خوش اقبال و بخت

  .. کرد باز محکم

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۳۴ ۱۲.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 148_پارت#

 

 که پیچیدیم در بطرف همزمان هردومون

 در چهارچوب تو رعنا ی زده بهت ی قیافه

 به ترس با و گفتم لب زیر آخی..  بود

:  گفت بلند صدای با که دمکر نگاه رعنا

  ؟ میکردی چیکار بهادر با تو( فحش) کثافت  
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 مهرداد وقت یه که ترسیدم بلندش صدای از

 به رو ترس و بغض با بشن، بیدار برزو و

 کاری یه ؛ مهرداد ؛ بهادر:  گفتم بهادر

  . کن

 

 رعنا ببر صداتو:  گفت و رفت رعنا بطرف

  . نزن حرف

 

 تو که بمونم الل ؟ نزنم حرف: زد رعناداد

 خراب ی عجوزه این با کاریات کثافت به

  ؟ برسی

 

  . دهنتا تو میزنم بفهم دهنتو حرف:  بهادر

 

 کشیدو موهامو و کرد حمله من بطرف رعنا

 کمه یکی ،  کثافت خراب   ی هرزه:  گفت

 جُل که برنمیاد پست از خوب مهرداد ؟ برات

   . من زندگیه رو شدی

 

 جیغوش جیغ صدای وبا شیدمیک محکم موهامو

 بود گرفته دستاشو مچ هم بهادر میزد داد

  . کنه رها موهام از چنگشو تا
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 توروخدا موهام، رعنا آی: گفتم گریه با

 خودش بهادر نکردم کاری من بقران ، کن ول

  . اتاقم تو اومد

 

 ، دگوری کن ولش رعنا: زد داد بهادر

 بلندتر.. ) بقران میکشتمت میزنم همینجا

  . موهاشو کن ول(  زد داد

 

 مهرداد:  وگفت کشید بلند جیغ یه رعنا

 غلطی چه شوهرمن بغل تو نامزدت ببین بیا

  ؟ میکنه

 

 تو از موهامو داشتم وسعی بود پایین سرم

 مهرداد اسم آوردن با بکشم، بیرون دستاش

 که شد آوار دنیاروسرم زد، که جیغی و

 میک دلمو توصورتش ای ضربه کوبیدن صدای

  . کرد خنک

 

 رعنا که میکشید موهاشو ظاهرا هم بهادر

 ؛ زد جیغ بدتر
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 همه بی دگوری  :  زد داد علنا دیگه بهادر

 بزنم ؟ درمیاری بازی کولی چی واسه چیز

 بیای پانشی اونروز که کنم خورد ل نگاتو

  ؛ نکنی بدبختم اینحوری تا من ی خونه تو

 

 تا کن ول موهاشو:  بلندزد ای نعره و

  . بیچاره ی هرزه نکردم جسدت

 

 " ؟ خبره چه اینجا -"

 

 هام شونه رو انگار صداش شنیدن با وای

 افتاد هام شونه ، کردن وصل تنی یه وزنه

:  زد داد بلند مهرداد که شکست کمرم و

  ؟ خبره چه اینجا میگم

 

 گریه با و جیغوش جیع صدای باهمون رعنا

 بغل تو عزیزت نامزد ببین بیا:  گفت

 کجای میکنه دلبری و عشوه چه من وهرمش

 ... مهرداد رفته کاله سرت ، تو دنیایی

 

  . ببند گوهتو دهن رعنا: زد داد بهادر
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 پاشی دوباره که ببندم:  گفت جیغ با رعنا

 و بگیری بغلت تو سفت اتاقش تو بیای

  ؟ ببوسیش

 

 خونه تمام کردم حس که زد ای عربده بهادر

  ، لرزیدن صداش با

 

 ببند دونیتو آشغال رعناااااا: دربها

 . میکشمت بقران

 

 خواب و شد اضافه دعوامون جمع به هم برزو

 به زده ، شبی نصف مرگتونه چه:  گفت آلود

  ؟ سرتون

 

 تعادل ، براشت بطرفمون قدماشو که مهرداد

 به شروع بدنم چهارستون ، نداشتم ایستادن

 خودشو بین اینکه ترس از کرد، لرزیدن

 دلم تو دل بگیره سر بزرگی عواید بهادر

 . داشتم دلهره و آشوب نبود،

 

 [۲۲:۳۴ ۱۲.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 از قلبم که زد داد بلند من به رو مهرداد

  ؟ خبره چه اینجا ریحان:  ایستاد حرکت

 

 ... کاری من...  من...  من:  گفتم لکنت با

 

 االن بودم رسیده دیر میگی دروغ چرا: رعنا

  . بودی شوهرم بخوا زیر

 

 پراز دهنش که خورد توصورتش بهادر مشت

 رعنا به عصبانیت تشرو با بعد و شد خون

 میخوای نمیفهمی مگه بند میگم بهت:  گفت

  !؟ خردکنم استخوناتو بزنم

 

 ی یقه به زد چنگ مهرداد ابوالفضل یا

 صورتش تو و دیوار به کوبیدش و بهادر

 یشرفب میکنی غلطی چه اینجا:  زد نعره

 که میبینی ناموس بی خودت مثل منو مگه

  ؟.. میدوونی ناموسم دنبال هرزتو چشم

 

:  گفت مهرداد توصورت جسارت با بهادر

  . بیفته تو دست نمیزارم منه ناموس
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 فرود بهادر صورت تو محکم مهرداد مشت

 یا:  وگفت دوید بطرفشون برزو که اومد

 انداختین راه جنگ میدون شبی ،نصف خدا

  . شما شده تونچ

 

:  زدوگفت اشاره من به گریه با رعنا

 شوهر با که عوضیه ی پتیاره همین تقصیر

  . داره رابطه من

 

 سرمو شرمسار ، دیدم برزو نگاه از و تعجب

 بیداد دادو صدای که انداختم پایین

 .کرد جلب توجهمو مهرداد

 

 تو حقی چه به تو: میزد عربده مهرداد

  ؟ یگذاشت پا ریحانه اتاق

 

 بیجا خیلی تو:  زدوگفت پوزخندی بهادر

 رو دست ، کارشی همه کردی فکر که کردی

 به ،نمیزارم بود من مال که گذاشتی چیزی

  . بشه خودم غیر کسی نصیب نمیزارم قران
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 که خورد بهادر صورت تو مهرداد بعدی مشت

:  زد داد برزو ؛ شد پاره لبش ی گوشه

 دعوا باهم چرا ، شدین دیوونه احمقا

  ؟ میکنین

 

 میزنم رگ ناموسم سر من: زد داد مهرداد

 برام بودنت فامیل دیگه اینجا بهادر

 گردنتو میزنم مادرم بجون نداره ارزشی

  . میشکونم

 

 دهنم از میخواست دعوا و شور این از قلبم

 باز گفتم دلم تو صدبار ؛ دربیاد

 یکی اون تو اینا مامانم که خداروشکر

 حرفی تا جلو برم داشتمن جرات..  ویالن

 .. بشه خاموش جروبحث این که بزنم

 

 چشمم دیدی وقتی خوردی گوه تو:  بهادر 

 اینکه مگه ، کشیدی نقشه براش دنبالشه

 اون زورنزن ، بشه زنت بزارم تا بمیرم

  .نمیشه تو مال

 

 میگی داری چی نشو احمق بهادر:  برزو

  . َ   مهرداد نامزد ریحانه
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 گفت و زد مهرداد صورت تو ای عربده بهادر

 ، میشه من مال فقط ریحانه ، نیییییست: 

 میکنم رو زیرو دنیارو بخوره بهش کسی دست

..  

 

 که زیاد اونقدر گرفت باال کم کم دعواشون 

 ودوتا شد مهرداد ی یقه به دست هم بهادر

 عربده میزدن داد..  کوبید صورتش تو مشت

 زا میخوان که شیر تا دو شبیه میکشیدن

 کمک به..  کنن دفاع ناموسشون و قلمرو

 کشیدم پشت از مهردادو دست و رفتم برزو

 شده وحشی واقعی زبان به هردوشون اما

..  نبود جلودارشون چیزی هیچ که ، بودن

  . بود دعواها این گر نظاره مدت تمام رعنا

 

:  گفت کشیدو عقب به و بهادر دست برزو

 کنین تموم بازیاتونو مسخره قران تورو

 بپرن ویال اون از که میکنین کاری االن

 کردین آبروریزی کم خبره چه ببینن اینجا

 . دیگه بسه
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 وگفتم کشیدم و مهرداد دست برزو مثل منم

 تمومش توروخدا توجونم دردت مهرداد: 

  . میاد باال جونم داره ؛ کنین

 

 کردکه نگام عصبانیت و خشم همون با بهادر

:  گفت ش سینه یدتوکوب دستش کف با مهرداد

 درشون حدقه از خودم وگرنه ببر ازش چشاتو

 کسی نیست حالیم ماداش داداش من ، میارم

 عزاش به مادرشو بنداره نظر ناموسم به

  . میشونم

 

 هواست:  گفت و عقب به داد هولش بهادر

 قاطی من چون نزن، زیادی زر باشه بخودت

 هر به بگیرم پس میخوام زندگیمو ؛ کردم

 کنم خاکی یکیو وسط این شده ؛ شده یقیمت

 منه مال که چیزی نمیزارم اما ،میکنم

  .. بشه ای دیگه کس نصیب

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 چندروز تا مرتیکه خوردی گوه تو: مهرداد

 بیاد من ی شناسنامه تو اسمش قراره دیگه

 رنداشتیب بازیات غیرت بی از دست هنوز تو

 رو محکم) منه ناموس   اون بیشرف احمق ؟

  . من ناموس  ( کوبید سینش

 

 ترسی خورد که قسمی و کالمی جدیت با بهادر

 پنبه این:  گفت که انداخت رعشه تنم به

 حسین امام به ، کن بیرون گوشت تو از رو

  . بشه تو زن نمیزارم بزنن شاهرگمو

 

 خیز کنترل غیرقابل عصبانیت یه با مهرداد

 دوباره ،هردوشون بهادر طرف به برداشت

 تو مشت با انقدر شدن، هم ی یقه به دست

 نه و من نه که میکوبیدن هم صورت سرو

 صحنه این بادیدن حاال که رعنایی و برزو

 سواشون هم از تا اومده برزو منو کمک به

 هم به مشت ضرب با ، نتونستیم ، کنیم

 همه ته که میگفتن ناسزا فحش و میکوبیدن

 برمال نباید که چیزی باالخره دعواها این

 .. شد ، میشد

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

971 
 

 بودم، باهاش من:  زد داد بلند بهادر

 دیگه کس با ،نمیزارم ساختم خاطره باهاش

  . بسازه هارو خاطره اون من غیر ای

 

 با من به و ایستادن حرکت از همه تعجب از

 شوک شدت از ، کردن نگاه خیره و گنگ حالت

 به برام که رسوایی و بهادر حرفای

 چکید،سکوت گونم رو داغی اشک بارآورد،

 دستمال یه بهادر ، بود اتاق تو فراگیری

 و کشید بیرون میز رو دستماالی ی جعبه از

:  گفت مجددا کردو پاک لبشو ی گوشه خون

 بزاره که باشه مرده بهادر اینکه مگه

 دختر این از دست ، بیفته کسی دست ریحان

 میمونه نفر یه با فقط ناو مهرداد بکش

  . منم اونم

 

 قلبم تو خنجر مهرداد نگاه ، مهرداد

  . سوال و حرف پراز نگاهی میزد،

 

 روش ازسرو که کردم نگاه بهادر به بغض با

 که بود کسی مثل اما میبارید، ندامت

 زدن چنگ به ناچار و باشه خط ته به رسیده

  . بود حقش گرفتن برای ریسمانی هر به
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 لعنتت خدا:  گفتم وار زمزمه آه و کاش با

  . کنه لعنتت خدا..  بهادر کنه

 

 همه ی خیره و متعجب نگاه ، نشستم روزمین

 مردی نگاه همه از بیشتر اما میداد آزارم

 و اعتماد شبیه حس یه روزها این که بود

  داشتم، بهش وابستگی

 

 باال دردام انگار رعنا ی جمله گفتن با

  ، ترکید بغضم اومدو

 

 داشتی رابطه من شوهر با نجس عوضیه: رعنا

  میشناسم خوب تورو من فقط ؟ بهادر با ؟

 از گفتی گیرآوردی وساده مهرداد معلومه

 شب یه باشم بااین شب یه میفهمه کجا

 شبا بیشتر میشه شوهرم که هم ،فردا بااون

 ... داره شیفت که

 

 که نداشت ارزشی دیگه بلندشد، جیغش صدای

 داره کشت قصد به و کشیده شوموها بهادر

 رعنا و کرد رهاش زور با برزو ، میزنتش

 داشتم من اما برد، بیرون اتاق از رو
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 تو عصبانیت از موهامو ، میشدم منفجر

 بهادر فقط و فقط و زدم جیغ و گرفتم چنگم

 بلکه بار یک نه ، دادم لعنت رعنارو و

 نفرین و لعنت و جیغ..  جیغ..  جیغ صدبار

  .کردن جهنم زندگیمو که ونهردوش به

 

 به زده تکیه واج و هاج مدت تمام مهرداد 

 پاهام جلوی که بهادر میکرد، نگام دیوار

 جیغام از دورگه صدای با نشست و زد چمبره

 ،با زدم صورتش تو ، کردم حمله طرفش به

 میکوبیدم بازوهاش و سینه تو مشت

 قدرتم بود، قدرت بی و جون بی امامشتام

  .. نداشتم بدنم تو نایی و بود تهرف تحلیل

 

 کردمو نگاه چشماش تو لرزون ی چونه با

 نه تورو نه بهادر نمیبخشمت:  گفتم

 ازتون خدا کردین سیاه زندگیمو..  رعنارو

  .نگذره

 

 تو:  گفت گرفته و آلود بغض باصدایی

 غیر کسی با بزارم ،نمیتونم منی به محکوم

 به اشتد غیرتم مدت این تمام ، باشی خودم

  . میدیدم مهرداد با رو تو که میرسید جنون
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 که اومد مهرداد خشمگین ولی آروم صدای

  .. بیرون برو:  گفت بهادر به خطاب

 

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 کشید،فهمیدم که آهی با و شد بلند بهادر

 اما ، میده آزارش گلوش تو بغض حد چه تا

 این با اون بود، شکسته ازش دلم امشب

 . میکنه نابود منو زندگیه داره عشقیش جنون  

 

 قدماشو مهرداد ، رفت بیرون که اتاق از

 از زدو بغلم زیر دستشو ، برداشت بطرفم

 کارش علت میدونستم کرد، بلندم زمین روی

 و مشکلم بخاطر که مهربونیاش   خصلت همون

 تخت رو رده،ک بلندم زمین بودن سرد
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 روبروم آرایشیمو  میز صندلیه و نشوندم

 زانوش رو آرنجاشو.  نشست روش و گذاشت

  !؟ توضیح:  گفت و آورد جلو سرشو زدو

 

 پاهاشورو و داد تکیه که کردم نگاش گیج

 ریحانه بده توضیح:  وگفت انداخت پاش

 

  ... من..  من -

 

 بهت طوفان حس که دادایی ازاون زد داد

  ؛ میده دست

 

 چه ببینم بزن حرف درست نکن م ن م ن: دادزد

  ؟. کردی غلطی

 

 یه بخدا:  گفتم گریه با ، گرفت م گریه

 نبودم خودم حال تو من ، بود اشتباه

  .. مهرداد

 

:  گفت کوبیدو دستش اون کف محکم مشتشو

 سر میخواستی تو..  کنم خفت میخواد دلم
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 خودتو اومدی زدی گند ؟ بزاری کاله منو

  ؟ من به کنی لبغا

 

 گفت عصبانیت با که کردم نگاش واج و هاج

 بعد پسردائیم بغل تو خوابیدی رفتی: 

  ؟ بشی من زن میخوای

 

  .. من:  گفتم متعجب و خیس چشمای با

 

 کجا تا: زد داد کنم کامل حرفمو نزاشت

 من..  اصال تو ببینم ؟ رفتی پیش باهاش

 ؟ تودختری اصال ؛ نیست راحت خیالم ازت

 

 گفتم لرزون ی چونه با و گرفت شدت م گریه

 پیش حد اون تا ما مهرداد دخترم بخدا: 

 . نرفتیم

 

 داشت لرزش وار محسوس دستاش میلرزید؛ تنش

 لعنتی ، لعنتی:  گفت عصبانیت و حرص با ،

 نامزدم تو ، پستی چقدر تو..  لعنتی ،

 ... تونستی چطور بودی
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 به وپشتش ، شد بلند جاش از و کرد پوفی

 سریع کشید، موهاش الی البه دستی کردو من

 دستشو مچ پشت از و پایین پریدم تخت از

  . گرفتم

 

 که شبیه همون مال کردم، غلط بخدا مهرداد -

 من مهرداد نبود خوب حالم من کردم، مست

 یه اون بخدا ، بدم دست از رو تو نمیخوام

  . بود اشتباه

 

 صدای بزنه حرفی خواست تا طرفم به برگشت

 مهرداد:  میزد داد بلند که اومد بهادر

 ..مهرداد.. 

 

 و دراتاق و گفت زهرماری لب زیر مهرداد

 بهم یهو که دیده چی نفهمیدم ، کرد باز

 اومدم:  گفت پاچه دست و سریع فقط ریخت

  بهادر

 

 نگاه اتاق در از..  پایین رفت هول با و

 که دیدم بهادر بغل تو بیجون رعنارو کردم

 خودکشی اینکه فکر با بود، خونی تشدس مچ
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 افتادم و شد سست پاهام و دست ، کرده

   ؛ زمین

 

 باال بپر برزو: زد داد دیدنم با بهادر

 برزوووو..  ریحانه

 

 بهادر:  گفت هراسون و گرفت نبضشو مهرداد

 . بیارش سریع میکنم روشن ماشینو من

 

 تو نیست قرار ظاهرا ؛ اشک ، اشک ، اشک

 رعنا اگه ببینم خوشی از رنگی زندگیم

 قسم بشه طوریش رعنا اگه بیاد، سرش بالیی

  . میکشم خودمو من رعنا از بعد که میخورم

 

 یه میزد، حرف باهام و اومد باال برزو

 دنیا این تو اصال من اما میگفت چیزایی

 تو جون بی تنم ی ،پاره خواهرم نبودم،

 اینکه تصور با بود، افتاده بهادر دستای

 طوریش و برسن دادش به موقع به توننن اگه

 خودمو میکشیدم، وموهامو زدم جیغ بشه

 زنی خود تا میگرفت دستامو ،برزو میزدم

 شده دیوونه معنا تمام به من اما نکنم
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 توگلوم صدام که زدم جیغ اونقدر بودم،

  ..شد خفه

 

 درحالیکه گرفت گریش حالم این با هم برزو

 خودمو تربیش بودتا گرفته هردوتادستامو

 ، المصب نکن خدا تورو: گفت گریه با نزنم،

 خودت با نکن دیگه تو ، نمیشه طوریش رعنا

  . دختر

 

 ریحانه: دادزد و ویال تو برگشت بهادر

 بریم باید باش زود ، بیا بپوش لباس

 . برزو..  بیمارستان

 

  ؟ چیه:  کردوگفت نگاه بهادر به برزو

 

 ستشبفر کن ریحانه سر چیزی یه: بهادر

 اینارو مامان بیمارستان میریم ،ما پایین

 بگو فقط چیه جریان نگو ، بیان کن خبر

  .. بدشده حالش رعنا

 

 و زدم خودمو دوباره حرفا این گفتن با

 از بدو بهادر که گرفتم، سر از هامو گریه
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 با و گرفت دستامو و اومد باال ها پله

 نمیبینی کوری:  گفت برزو به عصبانیت

 ، میکنی نگاش ب روب ر ، میزنه خودشو داره

 صورتشو تمام نزنه خودشو که بگیرش احمق

  . انداخته چنگ

 

 هر میبینی که خودت نمیشه آروم: برزو

  . بگیرم جلوشو نمیتونم میکنم کاری

 

...  رعنا: گفتم خفه صدای و هق هق با

  . کرده..  خودکشی..  رعنا

 

 بوق صدای ، روسرم انداخت شال یه برزو

 عصبی بهادر که میومد مهرداد متدم زدن

 انقدر تو بمیره نیست قرار اگه د  :  گفت

(  گفت تشر با و محکم) بمیره تا بده ل فتش

  . دیگه پاشو

 

 ها پله از باهم و انداختم سرم شالو

 چندبار نداشتم که جونی ، رفتیم پایین

 بیفتم بخورم قل ها پله رو از بود نزدیک

 و سریع برزو هب و گرفتتم محکم بهادر اما



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

981 
 

 سریع ویال اون برو نره یادت:  گفت خالصه

  . بیمارستان بیار بردار اینارو خاله

 

 فقط ش مردونه وبغض خیس باچشمای برزو

 ** .داد تکون سرشو
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 محض به ، بودیم نشسته انتظار نیمکت رد

 دکترای از یکی با هردادم رسیدنمون،

 با تماس بعدازاون و گرفت تماس بیمارستان

  . رفت دکترا بقیه جمع به پزشکیش کادر نشون

 

 رعنا سر باال دکترا که میشد یکساعتی

 و میریختم اشک فقط نبود دلم تو دل بودن؛

 . بودم خیره زمین به سکوت با
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 بسه: گفت و گرفت جلوم آب لیوان یه بهادر

  . نمیشه طوریش رعنا نباش نگران ، ریحانه

 

 خواهر اون:  گفتم کردمو نگاش گریه با

 کردی اینکارو زندگیش با چرا بهادر، منه

 باخت اونم..  داشتنته دوست فقط گناهش ؟

 خوردم ،قسم میمیرم منم بشه چیزیش اگه.. 

  . میکشم خودمو

 

  تو:  گفت کشیدو صورتش به دستی بهادر

 بجای نده، معذاب اشکات بااین دیگه

 بخون چیزی دعایی یه بشین گرفتن آبغوره

  . بشه خوب حالش ایشاال که

 

 که کاری با ؟ میشه خوب بنطرت ؟ میشه خوب -

 که حرفایی اون با ؟ کردیم باهاش تو منو

  ؟ بهادر کردی چیکار امشب تو ؟ زدی تو

 

 من مرگ:  گفت کشیدو بغضی پراز نفس بهادر

 میشم دیوونه دارم خودم من..  باش آروم
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 گرفتم آتیش دیدمش اونجوری وقتی.. 

  . ریحانه

 

 هر..  بهادر نمیکنم حاللت بشه طوریش اگه-

  . خواهرمه اون باشه چی

 

 بغض با سکوت کمی از بعد و نشست کنارم

 از ،انقدر ریحانه توعه تقصیر همش:  گفت

 اصال ، بزنمت میخواد دلم که دلخورم دستت

 نیستی که بشه حترا خیالم دیگه تا بکشمت

 حداقل ، بشی من نصیب نیست قرار که حاال

 این از دارم من ؛ نمیشی ای دیگه کس نصیب

 ، ریحانه میگیرم جنون ، میشم دیوونه عشق

 اون ، نداره رعنا که داری چی تو مگه آخه

 کنارش نمبتونم من اما زندگیمه صاحب زنمه

 منو انگار ، توعه پیش من تمام   ، باشم

 تر بدبخت لحظه هر دارم که کردی طلسم

  . میشم

 

 میکردم، نگاش خیره اشک با که کرد نگام

 با برد، غمش تاراج به دلمو چکید که اشکش

 نیست خودم دست:  گفت سوزان آه   و اشک

 یه من ، باشم داشته دوست رعنارو نمیتونم
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 قبول نمیتونه که مردی یه ریحانه مردم

 اشهب دیگه یکی با عاشقشه که رو زنی کنه

 د ق ، ببینم مهرداد با تورو نمیتونم من ،

  .. ریحانه میمیرم ، میکنم

 

 از ای دیگه اشک و بست درد با چشماشو

   .. چکید چشماش

 

 ، گذاشت روشونم و آورد نزدیک سرشو

 حداقل میخواست دلم برعکس ، نکردم مخالفت

  . کنم ترمیم دلشو زخمای از ای گوشه

 

 ترکید بغضش ، گرفت قرار شونم رو که سرش

 ش مردکنه هق هق با کردو گریه های های و

 بکنم دل تو از نمیتونم من چرا:  گفت

 تو دستاتو و بختک عین شدی چرا ، ریحانه

 من ، میشم خفه دارم ، گذاشتی گلوم

 خودش با اینکارو چرا نمیخوام رعنارو

  !؟ خودکشی چرا کرد،

 

  . باش آروم بهادر: گفتم گریه با
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 ، میترکم دارم ، ریحانه تونمنمی: بهادر

 خدا ، کردی نابودم که کنه لعنتت خدا

 و گرفتی خودت چنگ به منو که کنه لعنتت

 دل به دل میکنم کاری هر ، کردی اسیرم

 با میتونی چطور تو ، نمیتونم بدم رعنا

  .. پست نامرد   کنی سر من غیر کسی

 ، خدامی تو..  چیزمی همه تو دنیامی تو

  . بشه این زندگیم که کردی بد من با چرا

 

 ورعنا تو که راهی بهادر ندارم تقصیری من -

 تهش که میبینی نیست برگشت قابل رفتین

 رعنا که ببره بویی مامانم اگه ، شد این

 تو به من ؟ بدیم جوابشو چی کرده خودکشی

 داری دلت تو ازمن چی هر ، کن تموم گفتم

 هیچوقت تو..  تو اما بیرون بنداز ،

  . کنی عملیش ستینخوا

 

 بخدا..  نشد..  خواستم مرّوت بی: بهادر

 قلبی این تو چاقو خواستم صدبار نشد،

 نشد اما میتپه تو عشق به داره که بزنم

 مثل اما دارم دوست رو رعنا من ، رعنا.. 

 یه به زنمه که االن حتی بخدا خواهر یه

 ببینم نمیتونم ، میبینمش خواهر یه چشم
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 رعنا اگه افتاده، تتخ اون رو بیجون

  . ریحان میشم دیوونه من بشه طوریش

 

 رو دستمو ناخودآگاه زد گریه زیر بلند

 باش آروم بهادر:  کشیدموگفتم سرش

  . نمیشه طوریش خدابزرگه

 

 ؛ کنه آروم خودمو قرار بی دل   نبود یکی "

 کردم گریه و ریختم اشک بهادر پای به پا

 حدقه زا داشت چشمام ی کاسه که اونقدر ،

  " میومد در

 

 جفتم از بهادر ، اومد خاله و مامان صدای

 سراسیمه ما دیدن با مامان که شد بلند

..  رعنا مادر بهادر:  گفت اومدو بطرفمون

  ؟ بهادر چشه رعنام ؟ شده چش رعنا

 

 ش گرفته صدای و نمدار چشمای با بهادر

 حالش نیست چیزیش باش آروم خاله:  گفت

  . ارستانبیم آوردیمش بدشد
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 بگو تو بریده گیس:  گفت من روبه مامان

 تو چرا نیست چیزیش دخترم اگه ، چشه رعنا

 ؟ کو مهرداد ؟ کردین گریه اینهمه وبهادر

 تا بگین چیزی یه خدایا..  چشه بچم

  . نشدم دیوونه

 

 کوه به زدی نفهمیده باش آروم لیال: خاله

  ؟ اصال چیشده ببینیم بزار ؛

 

 با بشینه نیمکت رو مامان کرد کمک خاله

 که افتادم گریه به دوباره حالش دیدنش

 ؟ چیشده ریحانه:  گفت ترس با هم خاله

 حرف میکنین گریه فقط چرا ایستاد قلبمون

 .خو بزن

 

 گلوم تو بزرگی بغض بزنم حرف نمیتونستم

 و بود دیوار به زده تکیه هم بهادر ، بود

 اعمورض..  میکشید عمیق نفس پرحرص و عصبی

 به داشتن ازدور که دیدم رو وبرزو حاجی و

 و جیغ با دوباره مامان ، میومدن طرفمون

 بگو بزن حرف شدی الل چرا:  گفت حرص

 دخترم ؟ بیمارستان اومده چرا خواهرت

 ؟ اینجا اومده چی واسه
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 اتاق تو از بخش دکترمخصوص

 

 [۲۲:۵۶ ۱۳.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 همه از ترزود بهادر ، اومد بیرون رعنا

  ؟ چطوره حالش:  گفت و رفت بطرفش

 

  ؟ هستین همسرشون شما: دکتر

 

 خانمم حال دکتر آقای بگین..  بله: بهادر

  ؟ چطوره

 

 به کاش ای کردم نگاش عمیق خانمم گفتن با

 دردسری هیچ بدون میکردو پیدا حسی رعنا

 .... افسوس اما..  میداد ادامه زندگیشو

 

 که اومد کنارمون هم وبقیه خاله و مامان

 گوشش بیخ از خطر خداروشکر:  گفت دکتر

 میدونه خدا بودن رسیده دیر اگه ، گذشته

 . داشتین پیش در بدی اتفاق چه
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 بوده چش مگه..  مگه:  گفت تعجب با خاله

 ؟.. دکتر آقای

 

 ایشون:  گفت عادی و ریلکس خیلی دکتر

  .. بودن کرده خودکشی
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 دکتر از جمله این شنیدن با خاله و مامان

 ، میکردن سیر دیگه دنیای یه تو انگار

 تشدید زدو چنگ روصورتش محکم مامان

..  رعنا..  خودکشی..  خودکشی:  وارگفت

 خودکشی

 

 بی و سریع بدبشه حالش مامان اینکه قبل

 یه بهادر و نارع ، مامان:  گفتم مقدمه
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 ظرفیت بی خودش رعنا داشتن کوچیک دعوای

   .کرد اینکارو درآوردو بازی

 

 . کردن دعوا...  دعوا: مامان

 

 دست مامانم از تر زار حالی با مهین خاله

 ، لیال بشین بیا:  وگفت گرفت و مامان

 ،حالش بیار خالت واسه چیزی یه برو برزو

  . بده

 

 ی کلمه بل زیر وار زمزمه هنوز مامان

 آوری خفقان فضای میکرد؛ تکرار رو خودکشی

 نگاه هم به واج و هاج همه بود، بینمون

 سکوت تو که بودم من این فقط میکردیم،

 که باحالتی میریختم اشک ریز ریز خودم

 بانیه و باعث چون ، داشتم شدن خفه احساس

 دلم تو ، میدونستم ،خودم رعنارو خودکشیه

 لعنت و نفرین نحسم بخت به و خودم به فقط

  . فرستادم

 

 آلودمو اشک نگاه شد باعث مامان جیغ صدای

 که کنم نگاه مامان به و بگیرم زمین از

 عصبانیت با و بود ایستاده بهادر روبروی
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 که کردی چیکار تو:  گفت مانند جیغ و

  ؟ کرده خوش خودکشی به دل رعنا

 

 خدا تورو ، نکردم کاری من خاله: بهادر

  .باش آروم بشین

 

 که کردی چیکار تو: زد جیغ دوباره مامان

  ؟ بکشه خودشو میخواست رعنام

 

 چیه بهادر تقصیر ، باش آروم لیال:  خاله

  . افتاده اتفاقی چه نمیدونیم که ما ،

 

 من:  گفت مانند جیغ صدای با باز مامان

 میخواسته رعنا که اینه تقصیر میدونم

 دخترم با نامرد توعه..  تو ؛ بکشه خودشو

 ی شیشه تو ، بودی پسرم تو ؟ کردی چیکار

 بچه از رو تو( زد جیغ بدتر) بودی عمرم

 رعنام با تو ، میخواستم بیشتر خودمم های

 شده زنت که روزی از ؟ بهادر کردی چیکار

 تر شکسته و میره آب دخترم روز به روز

  ... اینجا افتاده اومده که هم حاال میشه
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 قربونت خاله:  گفت گرفته صدای با بهادر

  . باش آروم برم

 

 آروم چطوری: زد داد عصبانیت با مامان

 کاری تو ، بکشی دخترمو میخواستی تو باشم

  .. بده رضایت خودکشی به رعنا که کردی

 

 بهادر بازوی رو آروم مشتای با مامان

:  میگفت و میکرد گریه کنان زجه میکوبیدو

 کنی اینکارو بچم با تونستی چطور تو

 پسرم تورو ، خونم مرد تورو من بهادر

  . میدونستم

 

 روسرشو کشیدو آغوشش به مامانمو بهادر

 آروم خاله جونم تو دردت:  وگفت بوسید

 رعنا کردیم مسخره دعوای یه فقط باش

  . بزاره سرم سربه میخواست

 

 بهادر آغوش از خودشو کرد سعی مامان

 کردو گریه بلند صدای با ، بکشه بیرون

 میگی دروغ داری تو ، میگی دروغ تو : گفت

 قسم چیشده؟ بپرسم رعنا از باید خودم
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 که نباشه اونی موضوع اگه بهادر میخورم

  . نمیارم زبون به اسمتو دیگه بخدا گفتی تو

 

 نوازش مامانمو کمر پشت گریه با خاله

 که میبینی ، بگیر آروم لیال: گفت کردو

 باش آروم ، کردن دعوا فقط میگه بهادر

  . خواهر

 

 پراز نگاه با شد تالقی و چرخید نگاهم

 حرف چشماش با که نگاهی ، عمورضا نفرت

 به مربوط هست چیزی هر موضوع این که میزد

 ، رسیده بیمارستان به پاش رعنا که توعه

 شرمنده عمورضا نفرت و اخم از پر نگاه از

 که داشتم گناهکارو ادم یه حس شدم،

 همه حاال و هداد انجام رو گناه بدترین

  . بودن دیده گناه و جرم ارتکاب موقع اونو

 

 دور از مهرداد که گرفتم نگاهمو شرم با

 عوض نگاهش رنگ من دیدن با اومد، بطرفمون

 قبل چندساعت عصبانیت اون از اثری شد

 خودش ولی برم بطرفش نمیشد روم ، نداشت

  .بود من بطرف قدماش مقصد
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 ببین گاهن نگاه،:  گفت رسید که کنارم

  . خون کاسه یه شدن چشاش کرده گریه چقدر

 

 سکته دارم: گفتم آروم لرزون ی چونه با

 تیر یه مثه عمورضا نگاه مهرداد، میکنم

  . گرفته نشونه قلبمو دار پیکان

 

 تو میبرمت االن باش، آروم..  سیس: مهرداد

  . بشه بهتر حالت یکم حیاط

 

 و اومدن مهرداد سمت به عمورضا و خاله

 حال چیه موضوع جان مهرداد:  گفت عمورضا

  ؟ چطوره رعنا

 

 خوبه:  گفت اوردو باال دستشو: مهرداد

 دیگه دوساعت یکی تا راحت خیالتون دائی

  . پیشش برین میتونین میشه راه روبه حالش

 

 به ش برنده و سابق نگاه همون با عمورضا

 من از نگاهشو اینکه بدون و کرد نگاه من

 چی جریان مهرداد: گفت ردادمه به بگیره

 ؟ کرده خودکشی رعنا چرا ؟ بوده
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 چیز:  زدوگفت عمورضا بازوی مهردادبه

 .بود الکی بحث یه سر همش دائی نبود خاصی
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 بحث یه سر آدم میشه مگه آخه:  خاله

  . بره خودکشی به دستش کوچیک

 

 اینو:  گفت خونسردی لبخندو با مهرداد

 چرا که پرسید خرش خود   از باید دیگه

 مسافرت اومدیم خیرسرمون ، کرده اینکارو

  . زهرمارمون شد

 

 مامان اومدن، بطرفمون مامانم با بهادر

 بگردم دورت الهی مهرداد:  کفت گریه با

  ؟ چطوره رعنام

 

 بیاد بهوش..  لیال خاله خوبه: مهرداد

  .ببینیش میتونی
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 به نفرت پراز و توزانه کینه نگاهی با و

 ریحانه:  گفت من به رو کردو نگاه بهادر

 هوا و حال این از یکم حیاط تو بریم بیا

 بخیر چیز همه که خداروشکر بیای، بیرون

  . گذشت

 

 میخ   بهادر ،نگاه کردم رفتن مهردادعزم با

 زنش اینکه وجود با هنوز بود، مهرداد منو

  هرفت پیش مردن مرز تا و کرده خودکشی

 چیزی یه رفتارش و نگاه هم باز اون اما

.. "  درگیرمنه هواسش تمام   که میگه رو

 و رفاه تو همه زندگیه تا میمردم من کاش

  " میرفت بسر آرامش

  

 که رودیدم برزو گذشتیم که راهرو از

 با بود؛ گرفته نایلون تو آبمیوه چندتا

 اوضاع مهرداد:  گفت و ایستاد ما دیدن

  ؟ چطوره

 

 تو ، گذشت خیر به چیز همه: دادمهر

 ، لیال خاله و دائی زن به بده ببر اینارو

 راستی..  میفته پس داره که هم بهادر اون

  ؟ ندیدم مامانمو
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 عمه کردن، هول کلی خاله مامانمو: برزو

 بیاد نزاشت مامان ، بود اینا بدتر که هم

 . برگردیم ما تا ویال بمون تو گفت

 

 کجا برگردیم:  فتزدوگ پوزخندی مهرداد

 از که من ؟ برامون مونده مسافرت ؟ دیگه

  . تهران برمیگردم راست یه اینجا

 

 ، خورد من به چشمش دادو تکون سرشو برزو

 فکر هیچوقت:  گفت من به کشیدو نفسی

  ... وبهادر تو بین نمیکردم

 

 بهادر:  پریدوگفت حرفش تو سریع مهرداد

 ش ردهخو کرم مغز تو هیچی ، نفهمه زبون

 به بده هارو آبمیوه این از یکی ، نمیره

 تک یه شد خبری..  بقیه پیش برو تو من

  . گوشیم رو بنداز

 

 از کردو اکتفا سرش دادن تکون به برزو

  . رفت شدو رد کنارم
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 چشم از همه مهرداد میبینی:  گفتم بغض با

 گفتم بهادر به بار هزار من ، میبینن من

 از خواستم نمی ممن اگه ، نخواست اون اما

 درخواست به باید چرا بشم جدا بهادر

  !؟.. بدم بله تو ازدواج

 

 ی گوشه کردو نگام سفیه اندر عاقل مهرداد

 چیه میدونی شما مشکل:  وگفت جویید لبشو

  ؟

 

 ارتباطیتون پل:  گفت که کردم نگاش صامت

 که تونه وامونده قلبهای این شما مشکل.. 

 حالی که ؟ یچ یعنی شرع خالف نمیفهمن

 باید زندگیم یه صاحب یا متاهلم من نمیشن

 بوده م گذشته تو که چیزی از بکشم دست

  ... شما اما

 

 یه با رو همه چرا:  گفتم بغض با و سریع

  . جداشدم ازش که من ؟ میزنی چوب

 

  .. نکن بغض:  گفت وآروم بست چشماشو
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 بیمارستان راهروی تو و آدم همه اون میون

 به احتیاج فقط که داشتم حسی هچ نمیدونم

 و اختیار بی که بود، دلم برای مرهم یه

 با و کشیدم آغوشش سمت به خودمو ناخواسته

 گرمش آغوش تو دردمندم جسم گرفتن قرار

 سر از هامو گریه و ترکید لعنتیم بغض

 اینهمه که بودم عجب در خودمم ، گرفتم

 دل   از شاید ، میگیره سرچشمه کجا از اشک

 درد و آزرده تن   از هم شاید و نانمز زجه

 .. بود م کشیده

 

 حدو بی لطف و مهربونی همون با مهرداد

 گفتن با و فشرد آغوشش تو منو ، مرزش

 باش آروم.. هیش ؛ عزیزم"  مثل جمالتی

 ریحانه ، نکن گریه انقدر ، خوب دختر

 میاری کجا از وتو اشک اینهمه بسه جان،

 مهرداد شت،دا کردنم آروم در سعی"   آخه

 بگردم دنیارو تمام اگه که مردی بود مرد

 حقش در من که مردی ، نمیکنم پیدا مشابهش

 شرمنده منو لطفش با اون اما کردم ظلم

 من قلب که میفهمه هنوز که مردی.  کرد

 و تر محکم رقیب یه ست دیگه مرد یه درگرو

 محبت من به امید بااین اما ، نفوذتر با

 ******.. کنه گرم خودش دل   به دلمو که میکنه
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 اومدم، بیمارستان حیاط تو مهرداد با

 هیچ مهرداد ، نشستیم ها نیمکت از رویکی

 نکرد بیان اومده پیش اتفاقات از حرفی

 و بود زده بهادر که حرفایی اون از حتی

 ولی.  بودم ممنون ازش سکوتش این بابت من

 انداخت بهت و شگفت تو منو که حرفی اتنه

 برای هدفش همیشه:  گفت که بود این

 کرد کاری بااین اما بوده رعنا ازدواج

 از و شده متنفر ازش زمانی هر از بیش

 بی و سست دختر همچین که ست شرمنده خودش

 کرده نشونه زندگیش برای رو ای ارداه

 و حیا بی زن یک نماد رعنا که چرا بود،

 به تنشو هدفش به رسیدن برای که حجبه بی

 اون مهرداد نظر از و گذاشته عشقش حراج

 داره حماقتهارو و زندگی بدترین لیاقت

.****** 

 

 با و شد بهتر حالم کمی اینکه از بعد

 پیدا تسکین غمم از ی گوشه مهرداد حرفای

 مامان ، رفتیم بیمارستان داخل به کرد
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 کم ش آشوبه دل از اما بود آرومترشده یکم

  .نشد

 

 نمیشد روم ، ندیدم و بهادر چرخوندم چشم

 مهرداد که ، بپرسم چیزی عمورضا حضور با

 برزو واز کشید بیرون دهنم تو از و سوال

 بی ی پسره رفته کجا ؟ کو بهادر: پرسید

 ؟ عقل

 

 تو رفته:  گفت و زد تکیه دیوار به برزو

  . رعنا اتاق

 

  ؟ اومده بهوش رعنا مگه: مهرداد

 

 دلش تو دل بچم ولی نیومده بهوش نه: لهخا

 خیالش اینجوری بمونه پیشش میره گفت نبود

  . راحتره

 

 کرد نگاه من به گردشده چشمای با مهرداد

 سرشو آروم و داد باال تعجب با وابروهاشو

 به سرش ؟ چیشده:  کردوگفت خم برزو بطرف

  . میشه آدم داره ظاهرا ؟ خورده جایی
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 بهش توپید بابا:  فتگ نیشخندی با برزو

  . داخل رفت عصبانیت با اونم

 

 دیوونه میشناسمش:  پوزخندگفت با مهرداد

 .. بیاد عقل سر که حرفاست این تر

 

 

&&&&&&& 
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 به همه اومد بهوش رعنا اینکه از بعد

 نمیشد روم.  مهرداد منو اال رفتن مالقاتش

 آشفته انقدر که مامان ، تاقشا تو برم

 محض به بشه من حال متوجه اینکه بدون بود

  . رفت اتاقش تو سریع اومدنش بهوش

 

 خیلی روحیم حال بودم، نشسته نیمکت رو

 با رو راهرو طول مهرداد ، بود وخیم
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 این سکوت میکرد، پایین باال آهسته قدمهای

 میدونستم چون بود دهنده آزار برام مرد

 حاضر اما خودخوریه و تشویش ازپر درونش

  . نیست گویی باز یا زدن دم به

 

 نفس کرد، نگاه من به نگاهم سنگینیه با

 اگه:  اومدوگفت طرفم به کشیدو عمیقی

  . بریم پاشو ای خسته

 

 ببینم رعنارو میخوام ، نیستم خسته نه-

 انگار ، مونده سردلم چیزی یه اما..  اما

 نگرانم نشماال همین ، پیشش برم میترسم

 به چیزی اتاق اون تو نکنه که ، مهرداد

  . بگه همه

 

 پیشش بهادر بیاد بهوش اینکه قبل: مهرداد

 حرفی که کرده قانعش جوری یه حتما بوده،

 که میکرد کاری مامانت االن تا وگرنه نزنه

 . نمونه سرت تو گیس یه

 

 تو انگار ، کردم نگاش عمیقی درد با

 میکشم عذاب دارم حد چه تا که خوند چشمام

 مردمک تو بودن، گناهکار و بدبختی عذاب   ،
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 حسی ، دلسوزی حس ، دیدم ترحم حس چشماش

 حسها این از ام گذشته غرور   تمام با که

 شدم آدمی به تبدیل حاال اما بودم، متنفر

  . دارم دردمندی و ترحم جای که

 

 احاطه م شونه دور دستشو و نشست کنارم

 انقدر:  گفت لطیف و خاص حس یه با کرد،

 از مثلث این اشتباه ، نکن تحقیر خودتو

 که چیزه همه بی رعنای اون ،از نیست تو

  . بشن خاکستر توش همه تا بپاکرد آتیشی

 

 .. مهرداد -

 

 جان:  دادوگفت تکون سرشو آروم کردو نگام

  ؟

 

 سنگینی دلم رو که چیزی نالیدم بدبختی با

 جدابشی ازم میخوای:  کردم بیان رو میکرد

  ؟
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 کمی از بعد و کرد نگاه عمیق چشمام به

 جهت به و گرفت ازم نگاهشو سکوت و مکث

  .داد سوق ای دیگه

 

 پس منو مهرداد شد، بلند نهادم از آه

 فهموند من به سکوتش بااین مهرداد زده،

..  مهرداد بدون، شده تموم چیزو همه که

 ، دادم دست از و مهرداد من..  مهرداد

 تنها..  زندگیمو موهبت و شانس تنها

 به رو کنارش در زندگیم میدونستم کسیکه

 یه همین بهادر اما میره خوشبختی امیدو

 که بهادری..  گرفت ازم هم دلخوشیمو

 بدبختیاش آتیش تو منو و کرد بدبخت خودشو

 * . سوزوند

 

 چه تهران؛ برگشتیم همه رعنا شدن مرخص با

 از هفته یک ، چیشد و داشتیم ای دلخوشی

 یک این تو بود، گذشته رعنا شدن مرخص

 بهادر، بود، ما ی خونه اول روز سه هفته

 واقعا و بود کرده عوض بارعنا رفتاراشو

 شده دوست زندگی و رئوف شوهر یه به تبدیل

 رویه تغییر این که میدونستم من اما بود،

 نگه حرمت و سکوت بخاطر فقط رفتاراش در

 اما ؛ رعناست لد تو پلید راز این داشتن
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 بااین که بودم خوشحال دل ته از باز

 از ای نشونه بینشون حداقل شوم اتفاق  

  . پیدامیشد محبت

 

 نزدم حرفی رعنا با اصال هفته یک این تو

 میداد، آزارم ،نگاهاش کلمه یک حد در حتی

 تو فقط بود، خشم و نفرت پراز چون

 باهم کوتاه خیلی مالقات یه بیمارستان

 این گفت من به که ای جمله تنها و داشتیم

 سردی باهاش دوباره بهادر اگه که"  بود،

 که خورده قسم بیاد، من بطرف یا و کنه

 و بگه بقیه به و مامان به چیزو همه

 تا که طوری ، کنه واقعی مرگشو اینبار

  " بمونه برجا پا هممون دل رو زخم این ابد

 

 که بود آدمی رعنا ، ترسیدم تهدیدش از

 بخاطر ، میکرد علنیش حتما میزد حرفی اگه

 میکردم سعی بودن خونمون وقتی هم همین

 تر پیچیده اوضاع نباشم، چشمشون جلو زیاد

  .. میکردم فکرشو که شد چیزی اون از
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 و چون بدون میگفت کاری مامانم اگ فقط 

 اتاقم به دوباره و میدادم انجام چرا

  . برمیگشتم

 

 و سیستمم کال بهادر با برخورد در واما

 گشادترین ، پوشش لحاظ از حتی دادم تغییر

 کمتر تا میپوشیدم لباسامو مناسبترین و

 مقابل در ظاهرا اونم ، بیام چشمش به

 و نمیکرد توجهی من به مامانم و رعنا

 از فقط توجهیاش بی که بودم مطمئن اینو

 از که شناختی با وگرنه بود ظاهر نظر

 .بود لمس ابلق درونش غوغای داشتم بهادر

 

&&&&&&& 
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 روز امروز ، بودم نشسته اتاقم تراس تو

 بودن رفته گردش به همه بود، بدر سیزده

 کردن اصرار من به چقدر هر ، مامانم حتی
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 بزرگی غم ، نشدم راضی برم همراهشون که

 هیچ با که بود خوگرفته من با تازگیا

 کم دوشم ،رو غم این بار هیجانی و گردش

 . نمیشد

 

 ، نداشتم خبری هیچ مهرداد از مدت این تو

 بی پیام یک حتی یا و تلفنی تماس نه

 مهرداد از که بار هر مامان..  محتوا

 کارو درگیر که میگفتم دروغ به میپرسید

 که داشت خبر دلم از خدا ولی بیمارستانه

 ، داشتم شدن طرد حس و بودم دلمرده چه تا

 در زندگیمو که منی ، باختن و بازنده حس

 یه مثل و باختم بهادر از حرف یه مقابل

 کردم کمین خودم خلوت تو خورده شکست لشکر

..  

 

 اینا مامانم باید دیگه بود، غروب

 خونمون زنگ صدای با ، خونه برمیگشتن

 اشکامو ، باشن خودشون که دادم احتمال

 سالنه اومدم، بیرون تراس از و کردم پاک

 دیدن با اما ، رفتم آیفون بطرف سالنه

 و شد شکفته گلم از گل مهرداد، ی چهره

  . زدم و اف اف ی دکمه سریع

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1009 
 

 حریر یه تاپم رو و رفتم اتاقم به سریع

 شلوار یه با شلوارکمو و پوشیدم بلند

 باز و ورودی در کردم، عوض بلند طوسی

  .. بیاد باال تا ایستادم در کنار و گذاشتم

 

 اختیار بی شد نمایان که مهرداد ی چهره

 به حسم نمیدونم ، گرفت جای لبم رو لبخند

 داشت، عظیم ی قوه یه اما بود چی مهرداد

 مجذوب و مقابل طرف رفتارش و محبت با که

 اون تا چرا المیا میفهمم حاال میکرد، خودش

 مرد این تا میکرد ذلیل خارو خودشو حد

 باید ولی..  نده دست از رو نیداشت دوست

 لیاقت مهرداد داشتن چون کرد حماقت بگم

 نه و داشت و لیاقت این المیا نه و میخواد

  ... من

 

 با سالمی بود، زده گره کمرش پشت دستاشو

 و قرمز رز گل از گلی دسته و داد لبخند

 بود کمرش پشت شده پنهان االن تا که صورتی

  . گرفت روم ،جلوی

 

 ازش رو گل دسته و زدم لبخندی انهقدرشناس

  . گرفتم
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  . اومدی خوش..  ممنون -

 

 به خودت خلوت تو نشستی باز: لبخندگفت با

 این نمیاد حیفت انصافی ؟.. گرفتن آبغوره

  ؟ کنی اشکات اسیر اینجوری خوشکلتو چشای

 

 آدم یه واسه:  گفتم زدمو تلخی پوزخند

 ارزشی مگه..  سود چه خوشکلیشون بدبخت

  ؟ دارن اینم از بیشتر

 

...  وای:  گفت تصنعی کالفگی یه با مهرداد

 آیه به کرد شروع دیدم دخترو این من باز

 میده، منفی امواج فقط ،المصب خوندن یاس ی

..  میفتم بدبختیام یاد میبینمش تا

  ؟.. تو بیام بزاری نمیخوای

 

 خودتو تو بیا: گفتم خنده با و رفتم کنار

  ؟ داری هم بدبختی تو مگه ، نکن لوس

 

 ، کرد نگام مختلف حس چند با بالبخندی

  . رفت پذیرائی قسمت به و نگفت چیزی
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 ، گذاشتم آب پراز گلدون تو و گل دسته 

 بیرون آشپزخونه از و کردم درست شربت

 کارای و داده تکیه اپن به دیدم که اومدم

  . گرشده نظاره منو

 

 . بشین بیا ؟ ایستادی چرا-

 

 موندی ؟ بقیه با نرفتی چرا تو: ادمهرد

   ؟ کنی چیکار خونه تو

 

 دست با و گذاشتم میز رو و شربت سینی

  . بشینه که زدم اشاره

 

 گذاشتم جلوش و شربت لیوان ، نشست مبل رو

 خوش دل.. نداشتم خوبی حس:  گفتم و

  . ندارم من همه از بهتر تو که میخواد

 

 اشاره کنارش به دستش با کردو نگام عمیق

 ؛ بشینم کنارش تا زد
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 بهش هرکسی از بیشتر من ولی بودم معذب

 فاصلمون اما نشستم ،کنارش داشتم اعتماد

 مزه قبال من چند هر بود، شده مراعات باهم

 اما بودم، چشیده شو مردونه و گرم آغوش ی

 صنمی هیچ تو میگفت من به حسی یه االن

 رعایت چیزو همه بهتره پس نداری باهاش

  . کنی

 

 برای مگه ؟ نداشتی حسشو چرا:  مهرداد

 حسی حتما باید بودن خوش و رفتن بیرون

 یکم میچرخی ول میری نمیخواد حس داشت؟

 دلتم اینجوری خونه؛ ،میای میکنی شیطونی

 .میشه وا

 

 دیگه من واسه:  وگفتم زدم تلخی لبخند

 پاشم نیست کم که بدبختیام ، نداره افاقه

 ؟.. بشه چی که گذرونی خوش برم

 

 و نگاه..  نگاه کرد، نگاه فقط مهرداد

 مرده:  گفت شوخ و شیطون لحنی با بعد

 انگار میزنی حرف جوری یه که ببرن شورتو

 و کس بی و مرده شوهر ی ساله 50 زن یه

 اینجا نشینی هرروز که سرت تو ؛خاک کاری
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 خودت به سری تو و بگیری عزا خودت واسه

 . بزنی

 

 چه این مهرداد:  گفتم ساختگی تعجب با

 بدی دلداری میخوای..  آخه زدنه حرف طرز

  . حداقل بگو درست

 

:  وگفت زد پاش رون به آرومی مشت مهرداد

 تو َکت تو و گفتم بس از درآورد مو زبونم

 کال انگار خاندان این ی سلسه..  نرفت

 بی انقدر هاشون بچه که شسته سیالب مخشونو

  . سرن تو آب و مغز

 

 .. مهرداد. .. وااا -

 

 میخوای:  گفت خوردو شربتش از کمی خندیدو

 ؛ بزنیم حرف هم با یکم بیرون بریم پاشو

 همینجا نه نه(  گفت شیطون دوباره بعد)

 حداقل تنهاییم خودت خودمو اینجا خوبه

  . کنیم شیطونی یکم میتونیم
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 برو پاشو:  گفتم و کوبیدم پاش به پام با

  . یپروشد دیدی من از رو تو باز

 

:  گفت لب زیر وار زمزمه واقعی حرص با

 ها بوسه دست از که دادی رو انقدر نه آره

  . شدی عاصی من شیطنتای و

 

  .. میشنوما دارم -

 

 مبل به شو تکیه و کشید نفسی کرد، نگام

 دنبال بریم دنبالت بیام  فردا:  دادوگفت

  ؟ عقدمون کارای

 

  ؟ عقد:  گفتم تعجب با

 

 مگه ، میکنی تعجب چرا:  فتگ جوییدو لبشو

  ؟ کنیم عقد نبود قرار ماه آخر واسه

 

&&&&&&& 
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 من با میخوای تو:  گفتم منگ و گیج

 ... منو تو..  تو ؟ کنی ازدواج

 

 حرف پته تته با میاد بدم..  ریحانه َاه-

 پس نمیخواستمت اگه ؟ چی منو ، میزنی

 بهم حال خیلی نه ؟ بگم چی اینجا ماومد

 رام روبه اومدم بود شده تنگت دلم میدی

  . کنی

 

:  خندیدوگفت که زدم بازوش تو مشت با

 عقد میخوایم دیگه چندروز که ما میگما

 کسی که االنم ، میشی زنم رسما توهم کنیم

 شیطونیم آقا و تو منو فقط ، نیست اینجا

 بزار(   داد تکون سرشو ریزکردو چشماشو)

 دیگه

 

 بچه پسر یه مثل حرکاتش از میگرفت خندم

 از ناز و التماس با که میمونه کوچیک

  .. میخواد چیزیو یه مامانش
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:  گفت شدو نزدیکتر بهم خندیدم تا

 ، شیطون میخوادا دلت هم تو پس ، جووووون

  . کردی رو موقعی خوب

 

 و عقب به دادم هولش گرفت شدت خندم

 پاک مهرداد مخت تو کخا:  گفتم باخنده

  . رفت شدی دیوونه

 

 ساعد که بشم بلند خواستم جام از

 بشین بیا:  گفت تر شیطون و دستموگرفت

 خور لولو من مگه ، میکنی فرار داری ،کجا

  . خورم

 

 بخدا مهرداد وای:  گفتم خنده و جیغ با

  . نیست خوب حالت ، شدی دیوونه امشب تو

 

 رو ، غلشب تو شدم پرت که کشید دستمو

 از تر جدی قضیه انگار نشوند منو پاهاش

 استرسی اومد؛ سراغم به استرس ، شوخیه یه

 دگرگون نزدیکی و تماس این با منو که

  . نداشتم خوبی حس واصال میکرد
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 لبخند اما کرد، نگاه توچشمام لبخند با

 یه ، داشتم عجیبی حس ماسید، لبم رو من

 جازها که بود تنم تو سردرگم حس یه حس

 خوبی ی رابطه مرد یه با من نمیداد

..  عالقه و عشق با رابطه ،یه کنم برقرار

 قلبی و درونی عذاب شبیه چیزی یه حس اون

 بشی زنش قراره تو زدم نهیب بخودم..  بود

 قیمتی هر به ، کنی سرکوب خودتو نباید پس

  .. بدی مرد این دل به دل باید شده که

 

 سرشو و دکر تر سفت کمرم دور دستاشو

 یه از نوید چشماش حالت..آورد تر نزدیک

 گرفتن کام تو که خواستنی داشتن، خواستن

  . میشد عملی بوسیدن و

 

 هشدار ، میکوبید محکم فشار با قلبم

 رو پا باید من اما..  نکن اینکارو میداد

 مرد بااین و میزاشتم قلبم های خواسته

  . میشدم همراهی
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 کرد، بدتر الموح داغش نفسای بازدم و دم

 بیا راه من با:  گفت صورتم تو وار زمزمه

 . کن یکی من با دلتو ، ریحان

 

 و بدره مو سینه میخواست انگار قلبم

 نگاش حرکتی کوچکترین بدون بیاد، بیرون

 چشماش شد، پایین باال گلوش ،سیبک کردم

 منجمد و منگ من اما شدن، احساس از لبریز

 بست چشماشو و گذاشت سرم پشت دستشو بودم،

 کنار خودمو کنه شکار لبمو اینکه قبل ،

 نتونستم اما خواستم...  نتونستم ، کشیدم

 .نشد و

 

 و گزید لبشو و کرد فوت صورتم تو نفسشو

 یه نمیکنی خودتو سعی چرا: گفت غصه با

 کی تا.. بدی دلت به اساسی پاکسازی

 ؟ کنی زندگی اینجوری میخوای

 

 عذاب تممینداخ جونش به که دردی از

 فشردم و گرفتم دستم تو دستشو ، میکشیدم

، 
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 میکنم حس من...  من مهرداد: گفتم غمگین 

 خودمم که دارم مریضی یه بخدا.. مریضم

 نمیشه ،اما میخوام..  مرگمه چه نمیدونم

 انتخابم من..  نمیتونم میکنم کاری هر

 نزدیک بهت وقتی اما خواستم رو تو ، توئی

  . نمیتونم میشم

 

 اینجا از چون:  زدوگفت قلبم رو دستش با

 ، میزنی گول خودتو داری فقط نخواستی منو

 که ، نیستن که میزنن حرف من با چشمات

 میکنی متقاعد خودتو داری تو اما نمیخوان

  . منی با که

 

  ... من نزن حرفارو این مهرداد -

 

 روپاهاش از ، شد باز خونمون ورودی در

 ، نشستم بروشرو مبل رو و اومدم پایین

 غرولند مامان که.. کرد مرتب خودشو یکم

  . شد خونه وارد کنان

 

 پادردم این دست از خدایا ، اووف: مامان

 خسته میاد، بند داره نفسم ؟ کنم چیکار

..  بهادر آشپزخونه تو بزارشون بیا ، شدم
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 شام داخل بیا هم تو مادر رعنا..  رعنا

  . اینجاباشین

 

:  بود در دم که اومد ازدورتر رعنا صدای

 و وسایل بهادر باال، میریم مامان نه

  . باال بیا زود گذاشتی

 

 افسارشو خوب:  زدوگفت پوزخندی مهرداد

  . دست تو گرفته

 

  سالم -

 

 ، کردیم نگاه بطرفش همزمان هردو صداش با

 گفت ناخوشایندی لحن با و داشت شدیدی اخم

  میکنی؟ چیکار اینجا تو: 

 

 جدی و محکم و انداخت پاش رو پاشو مهرداد

 باید نامزدم دیدن واسه نمیکنم فکر:  گفت

 .بگیرم اجازه تو از
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 خوش خوبی؛ جان مهرداد سالم عه: مامان

  . اومدی

 

 که شدیم بلند رومبل از من و مهرداد

 دادو دست مامانم با و رفت جلوتر مهرداد

 ، اومدم موقع بی که ببخشید ؛ سالم:  گفت

 شده تنگ خانم شیطون این سهوا دلم راستش

 شما نمیکردم فکر ببینمش بیام گفتم بود

  .نیستین خونه

 

 ی خیره خشونت و اخم عالمه یه با بهادر

 ، نمیداره بر رفتاراش از دست چرا شد، من

 کمرنگ نیست قرار که عشقی این به لعنت

  . بشه

 

 خونه ؛اینجا مهرداد حرفیه چه این: مامان

 بیا، داشتی دوست هروقت مادر، خودته ی

 االن تا که حاجی و مامانت چشم، رو قدمت

 بیان کردم اصرار چی هر بودن، همرامون

  . نکردن قبول باال

 

 وگرنه بوده خسته حتما مامانم:  مهرداد

 نمیکرد، نظر صرف همنشینی داغ بحث از
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 اثاث خونه، بره باید داره وسواس یکمم

 .بده انجام کاراشو ، بشوره مثاثاشو

 

 به نه:  گفت من به ورو خندید مانما

..  داشتیم داغ بحث بیرون کافی اندازه

 ؟ کردی پذیرائی مهرداد از جان ریحانه

 

 [۲۲:۱۲ ۱۶.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 156_پارت#

 

 بلده چیزایی یه آره،:  خندیدوگفت مهرداد

 خاله بدی یادش داری خونه باید هنوز ولی

 داده ما خورد به زور به شربت یه..  لیال

 از اما میشه متاهل خانم دیگه چندروز..

 .نگرفته یاد هیچی داری خونه

 

 

 بیا: گفت و رفت من به ای غره چشم مامان

 مهردا بشین...  بیار چایی و میوه برو

  . نمون پا سر جان
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 رفتم آشپزخونه بهادر،به نگاه به توجه بی

 خاله:  گفت مامان به که اومد صداش که

  ؟ رمبزا کجا اینارو

 

 دستت..  مادر آشپزخونه تو بزار: مامان

  . نکنه درد

 

 آشپزخونه به داره اونم اینکه فهمیدن با

  . شد بسته نفسم راه میاد

 

 که کشیدم بیرون یخچال تو از رو میوه ظرف

 . شد آشپزخونه وارد

 

 سبد بندازه من به نگاهی اینکه بدون

 لیوان یه ، گذاشت کابینت رو وسایل

  . بخوره تا پرکرد آب شیر از و برداشت

 

  ؟ میخوری هست آماده شربت: گفتم شده خفه

 

 رو عرق ریز قطرات کرد، نگام برگشت

  . آشفته کمی ظاهرش و بود پیشونیش
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 منو کشتن قصد تو:  گفت عصبی کشیدو پوفی

 ؟ آره داری

 

 شروع باز خدا تورو بهادر:  گفتم کالفه

 نم شده که بارم یه واسه بزار..  نکن

  . باشم داشته آرامش

 

 و کرد پاتند و گذاشت کابینت رو و لیوان

 میگیرم خفقان دارم:  اومدوگفت بطرفم

 ؛ نمیشه کم من مصیبتای از چرا ریحانه

 استخون   رو اّره شدی همه از بدتر تو چرا

  ؟.. من

 

 آروم خدا تورو..  سیس:  گفنم استرس با

 همه از که من..  نشنوه صداتو کسی باش

 چرا ؟ میندازی وسط منو چرا بدبخترم ادنی

  . نمیشم خالص تو دست از

 

 دست از میخوای:  غرید عصبی دوناش بین از

  ؟ من دست از..  احمق ؟ بشی خالص من
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 برو بیا خدا تورو:  وگفتم گرفتم بازوشو

 چرا.. بهادر نکن بپا شر دوباره بیرون

 میخوای ،چرا زندگیم منو رو شدی زوم

 چندبار ، بگم چندبار ؟ کنی خراب زندگیمو

 منو ، رفت شدو تموم چیز همه که بدم قسمت

  . بره بکش دلت تو

 

 نگاهی بود، ایستاده ازم کمی ی فاصله تو

 یه بودم، گرفته بازوشو که کرد دستم به

 برداشتم دستمو بود؛ تنش مشکی قرمز تیشرت

 حرفامو ؟ بزنم حرف باهات باید:  گفت که

 بود چی هر ، بگیر تصمیمتو بعد میشنوی

 پی بری میتونی اونموقع میکنم قبول

   . زندگیت

 

 درک کالمشو صحت تا کردم نگاه چشماش به

 نشنوی حرفامو تا:  گفت دوباره که کنم

 هر بعد بشنو ، ست کاسه وهمین آش همین

 نظرت به میدم قول..  بکن خواستی کاری

  .بزارم احترام

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1026 
 

 انهریح:  گفت بلند که اومد مامان صدای

 بیا هم تو جان بهادر ؟ پس میکنی چیکار

  . مادر بشین

 

:  گفت بلند و پیچید عقب به سرشو بهادر

  . خاله االن میام

 

 جان  : گفتم کردکه نگاه من به دوباره بعد

 دیدگاه دوباره نمیخوام بیرون برو من

  . بشه خراب من به نسبت مهرداد

 

 سر 9 ساعت فردا:  گفت کردو نگام متفکرانه

  . منتظرتم کوچه پیچ

 

 میخوای چی ، نداریم حرفی هم با بهادرما -

  ؟ همیشگیت و تکراری حرفای همون جز بگی

 

 جدید حرفای یه اینبار نه:  گفت مرموزانه

 بشنوی حتما باید که دارم ساز سرنوشت و

 شده(  وگفت آورد صورتم نزدیک صورتشو)،

 . بهتره بیای خودت ولی میبرم ببرمت زور به
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 برو میام باشه باشه:  گفتم شده اصیع

  خدا تورو.. بهادر بیرون

 

 و کرد نگاه چشمام تو راست به چپ بهادراز

 ، منتظرتم 9 ساعت:  گفت مرموز لحن با

  . میزنیم حرف خونه اون میریم

 

:  گفتم دادمو تکون راست و چپ به سرمو

 جای یه بهادر نمیام خونه من..  نه خونه

 شاپ کافی همون .. بزار قرار عمومی

  . بود خوب همیشگیمون

 

 گفت و گرفت دندون به لبشو خندیدو شیطون

 همه این بین ، داری حقم ؟ میترسی ازم: 

 منو فقط که اونجا بگذرم ازت نتونستم آدم

  . توییم

 

 از ، ترس از میکوبید؛ وار ریتم قلبم

 از براقش، و شیطون نگاه از و استرس

 در مارو و بیاد مهرداد اینکه ی دلهره
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 یه با نمیخواستم ببینه؛ مشاجره حال

  .. بدم دستش از دوباره اشتباه

 

 کافی همون میام 9 ساعت فردا:  گفتم سریع

  . همیشگی شاپ

 

 خونه یا..  نوچ:  وگفت باالداد ابروهاشو

 کف چیو همه حسینی راست میرم االن همین یا

 به تورو شده  اگه حتی میزارم خاله دست

 کس نصیب نمیزارم ولی میشم یالبیخ ندن من

  . بشی هم ای دیگه

 

 منو تو داری جنون تو:  نالیدم بغض با

  . زورگفتنات جبرو این با کردی دیوونه

 

  ؟ میای فردا:  گفت بغضم به اهمیت بی

 

 با نشستم، زمین رو و پایین سریدم خودمو

..  بهادر آخ:  گفتم سابق بغض همون

 حرف یخواینم مگه..  بخدا کردی دیوونم

 تو نه اما میام میگم دارم منم..  بزنی

  . خونه
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 آشپزخونه تو مردی ریحانه: زد داد مامان

  ؟ ساعت سه میکنی چیکار

 

 بیا ریحانه:  زد صدا مهرداد بندش پشت

 رو میوه نه خواستم چاییتو نه من عزیزم

 کجا نیست معلوم که ببینم خودتو اومدم.. 

 . شدی غیب یهو
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 تو:  گفتم و کوبیدم سرم رو دست کف با

 ای ؟ میشه راحت خیالت ببری منو آبروی

 ... تو دست از خدا

 

..  جان مهرداد میام االن:  دادزدم بعد

 . دارم کار یکم
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.. نمیخوام چایی من..  عزیزم بیا: مهرداد

 دم که نبرده زمان درانق چایی اون ساخت

 . کشیده طول ساعت دو کشیدنش

 

 کن انتخاب:  گفت محکم و جدی خیلی بهادر

 بیخ واز بساط و بند این برم یا میای.. 

  ؟ کنم قیچی بن و

 

 تار ، گرفتن اشک از ای حاله چشمام

 اگه ، بیفته اشکم تا زدم پلک میدیدمش،

 یه اونم کردم، ریسک خونش، برم کنم قبول

 تو که نیست آدمی بهادر..  زرگب ریسک

 از ، بگذره من از بودنمون تنها و خلوت

 رو چی همه که میکنه تهدیدم داره طرف یه

 هم دست به دست همه چرا ؟ بگه مامانم به

 لبم به جونمو تهدیدا بااین تا دادن

  .. برسونن

 

 حالیش هیچی که داره شیطانی دل   مرد این

 راست و چپ به ،سرمو میترسم ازش من نیست

 کاری هر..  نمیام:  گفتم و دادم تکون
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 تو با بودن خلوت از من..  بکن میخوای

  . میترسم

 

 نشوندوگفت لبش رو پوزخندی و کرد کج سرشو

 قراره اگه..  ریحانه خواستی خودت باشه: 

 ، بشی دیگه یکی مال نمیزارم پس نرسم بهت

 رعنا که ، میگم همه به رو موضوع  میرم

 این بعد جونم، به افتاد که دبو بالیی چه

 ولی نمیشی من مال دیگه درسته حرفا

 بشه نزدیک بهت هم ای دیگه هیچکس نمیزارم

  ؛

 

 قدماشو وقتی مخصوصا ترسیدم جدیش لحن از

 جام از سریع ، بره بیرون تا برداشت

  . گرفتم سر پشت از دستشو مچ و بلندشدم

 

 خوشحالی برق چشماش کرد، نگام برگشت

   . میترسوندن منو بیشتر که شادی یه گرفتن،

 

 9 ساعت ، میام..  میام:  گفتم عجز با

  . باش منتظرم
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 حاال:  گفت شیطون چشمک یه با و زد لبخندی

 عاقلی دختر داری کم کم ، چیزی یه شد

 این که بزنیم بیار چایی یه..   میشی

  . داره خوردن واقعا چایی

 

 به ناامید رفت، بیرون که آشپزخونه از

 گرفتمو باال به سرمو دادم، تکیه کابینت

 زندگیم به که بدبختی ی گره خدایا نالیدم

 جوری یه خودت دستای با کورشده، خیلی زدی

 دارم میگیرم حناق دارم چون کن بازش برام

 .. میارم کم مرد این مقابل در

 

 منفور صدای که ریختم لیوانا تو چایی

 لپرسیاحوا و سالم از بعد ، شنیدم رعنارو

 اثاث بود قرار:  گفت بهادر به مهرداد با

 بیام گفتم کردی دیر ؛ باال بیای بزاری و

 دیر که اومده پیش خاصی موضوع ببینم

  . اومدی

 

 عمه پسر:  گفت شنگول شادو لحن با بهادر

 میخوام ، باشم اینجا خواستم دیدم مو

 چطوره ، کنم دعوتش توپ ضیافت یه به امشب

 مهرداد؟
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 که من بهادر، نکن چینی مقدمه : مامان

  . میمونین اینجا شام همتون برین نمیزارم

 

 باشه اینجا رعنا خاله دیگه نه: بهادر

 خاص بزم یه امشب باال، مهردادمیریم منو

 خلوت یه هم با عمری بعد میخوام ، داریم

 ی خونه بریم پاشو..  باشیم داشته َمشتی

 .مهرداد من

 

 تو چایی سینیه اومدم، بیرون آشپزخونه از

 اون از کرد، نگاه من به بود،مهرداد دستم

 داره درونمو به بردن پی قصد که نگاهایی

 یه باشه بهادر نه: گفت من به نگاه با ،

 رو ریحانه اومدم امشب من.. دیگه وقت

  . ببینم

 

 و حرص پراز ش خنده خندید، بلند بهادر

  .بود عصبی

 که ریحانه:  زدوگفت مهرداد بازوی به

 خواستی وقت هر ، نمیکنه فرار جایی

 جلوشون رو چایی سینی..)  ببینیش میتونی

  (بودن نشسته هم کنار که گرفتم
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 و برداشت رو چایی لیوانای از یکی بهادر

 چاییتو:  گفت زدو من به شیطونی چشمک

 که شباست اون از امشب ، بریم پاشو بخور

  .. نیار بهونه..  باشیم باهم کرده هوا دلم

 

 میز رو و برداشت رو چایی لیوان مهرداد

 کنم فکر..  باشه خیر:  وگفت گذاشت عسلی

 بوده مغزت رو مستقیم آفتاب امروز تو

  .. شدی هپروتی زیاد

 

 میام باشه:  گفت ای خنده تک با بعد

 فقط.. دیدی برام خوابی چه ایندفه ببینم

  . باشه خیر امیدوارم

 

 کسی واسه خیر خواب این:  خندیدوگفت رعنا

 یه یا گیره پیشت کارش حتما مهرداد نداره

  .داره سر زیر اساسی ی نقشه

 

 به تنفر پراز و حرصی لبخند یه با بهادر

  .. کرد نگاه رعنا
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:  گفت آروم که نشستم مامان کناری مبل رو

 این واسه نمیام نمیام گفتی همش ورپریده

 بیاد مهرداد تا بمونی تنها خونه که بود

  ؟ پیشت

 

 وقت یه زشته ، مامان:  گفتم آروم-

 میگی چیزی یه ندونسته چرا.. میشنوه

  .اومد خودتون پای پیش مهرداد!؟

 

 اومد، مهرداد و بهادر خندیدن صدای

 واقعی هاشون خنده این کاش کردن نگاشون

 بودن؛ خوب باهم همیشه و بود

 

: کردوگفت نازک چشمی پشت حرص با مامان

 ، اومده نبودم خونه من که امروز همین

 سریع چیزا این سر بهادر نمیدونی مگه

 عقد ، میشه عصبی و میده نشون واکنش

 خونه تو تنها دوتایی نداره خوبیت نکرده

  . باشین

 

 قبل من نداره خبر مامان باطل خیال زهی

 ی خونه تو روز یه خواستگاریم بیاد اینکه

  .. کردم سر مهرداد
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 بهادر ی خنده بجز من مامان: گفتم عاصی

 به چرا..  نمیبینم ازش عصبانیتی هیچ االن

 ؟ اخه میدی الکی گیر   بیخودی موضوع   یه

 

 به شدو بلند ای غره چشم با مامان

 . رفت آشپزخونه
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 منم رفتن باال بهادر مهردادو اینکه بعد

 حال و حس رعنا حضور از رفتم، اتاقم تو

 رفتم اتاقم تراس تو نداشتم، خوبی

 های خنده و خوندن آواز ی وشنونده

 خوردن مشغول دیرقت تا.  شدم بلندشون

 میومد، لبام رو خنده شادیشون از بودن،
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 میداد روحیه بهم خوشحالیشون و بزم این

 به نسبت که بود بازاری آشفته درونم اما

  . میکردم خطر احساس فردام

 

 منم و شد قطع صداشون که بود صبح دمای دم

 دو یکی حداقل و تختم به برگردم تونستم

 برم خواب به چیزی به کردن فکر بدون ساعت

** 

 

 بیدارشدم، خواب از گوشیم آالرم صدای با

 با و رفتم حموم به سریع ، بود 8 ساعت

 یه..  پوشیدم لباس مختصر دوش یه گرفتن

 شال یه اب پوشیدم بلند طوسی مانتوی

 .. چرک صورتی

 

 بیرون خونه از دودلی و دلهره و ترس با

 سر بهادر میکردم خدا خدا دلم تو ؛ زدم

  .نیاد قرارش

 

 از آه ماشینش دیدن با کوچه پیچ سر اما

  . شد بلند نهادم
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 ماشینش بطرف وسست آهسته قدمایی با

 اخطار بار هزار وجودم تو چیزی یه.. رفتم

 و گیج انگار اما میرم خطا دارم که میداد

  . بودم شده گوش به حلقه غالم و منگ

 

.  نشستم اکراه با و کردم باز ماشینو در

 . داد نوازش مشاممو عطرش تیز بوی

 

 سالم -

 

..  سالم:  گفت خاصی لبخند با و کرد نگام

  بانو بخیر صبحت

 

 اون بخاطر حتما بود، گرفته صداش

 نوش صبح دمای دم تا که لعنتیه نوشیدنیه

  . کردن جان

 

 بود دریده و تیز نگاهش میکرد، نگام خیره

  ؟ خوردی صبحونه:  گفت آروم ،

 

  نچ:  گفتم اطراف به نگاهی با
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 منم:  گفت مرموزی و بدجنس لبخند با

 یه اول خونه میریم االن نخوردم، صبحونه

 خوبه میزنیم حرف بعد میخوریم توپ صبحونه

  ؟

 

  ؟ خونه نریم میشه بهادر -

 

 حرف هم با دیشب ما:  کردوگفت تصنعی اخم

  .شد تموم زدن استخاره ریحانه زدیم

 

  .. آخه -  

 

 ، کرد روشن و ماشین و چرخوند رو سوییچ

 و اما و آخه:  کردوگفت جابجا رو دنده

 میخوریم صبحونه یه میریم..  نداریم اگر

  . میزنیم حرف باهم

 

 یا دیگه ی چاره یعنی ، کردم قبول ناچار

 بپا ترس از غوغایی درونم ولی نداشتم

 افکار از میترسیدم بهادر از من بود،

 چرا نمیدونم داشت سر در همیشه که شیطانی
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 مقاومت اصراراش جلوی نتونستم ایندفه

 آیه دلم ،تو کردم نذر صلوات..  بدم نشون

 زدن حرف نیتش فقط و فقط که خوندم الکرسی

 راه شنیدم حرفاشو اینکه از بعد و باشه

  .. کنم انتخاب و درست

 

 بینمون خاصی حرف ، بودیم خونش مسیر تو

 بود بیرون طرف به نگاهم ، نشد وبدل رد

  . میخوابه تخت امروز جونت مهرداد:  گفت که

 

 ترس و.. ترس..  ترس باز

 

 زدم لب وجودم تو آمیخته ترس همون با

 اونجا دیشب ؟ خونته تو هنوز مهرداد:

 ؟ خوابیده

 

 بازیاتم گاگول این عاشق:  گفت ندلبخ با

 مست هوا ،یه بوده پیشم صبح تا یارو ،

  ؟ خونش بره حالش اون با پاشه کرده

 

 انقدرا:  گفت کوبیدو فرمون رو ذوق با

 .. بخوابه تخت عصر تا که خورده
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 اون با مخصوصا داشتم مدل تو مهلک ترس یه

 اومده مسیر میخواست دلم شیطانیش، لبخند

 بهادر با کردم قبول من چرا برگردم، رو

 جاییکه ، بسته محیط یه تو اونم ، بیام

  . باشیم تنها اون منو فقط

 

 ریموت کرد، توقف آپارتمانی واحد یه کنار

 خوبی حال ، بشه باز پارکینگ تا زد

 بود،به بسته موپاها و دست نداشتم؛استرس

 باال درست نفسم میکردم حس زدم، چنگ قلبم

 و زیرکانه که کردم بهادر به رو نمیاد،

 منو حرکات و بود کرده ریز چشماشو دقیق

 و جذاب لبخند یه با. بود گرفته نظر زیر



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1042 
 

 میترسی من با بودن تنها از:  گفت شیطون

  ؟

 

 نمیام باال من:  گفتم گنگ و شده خفه

 . بهادر

 

 گفتم که من:  گفت و خاروند لبشو کنار

 هر نمیدن نتیجه دیدی بشنو حرفامو بیا

  .. بکن خواستی کاری

 دیگه منم بعدش:  گفت دادو باال ای شونه

 ریحانه که میره یادم اصال کارم، رد   میرم

 .. داشته وجود قلبم تو ای

 

 لبخند که دادم قورت صدا با دهنمو آب

 کنم، اورب حرفاشو نمیتوم چرا زد، ملیحی

 دارم میکنم حس که زد چنگ دلم به بدی حس

 . میخورم دست رو ازش

 

 دستم کرد، هدایت پارکینگ طرف به و ماشین

 تمام ، گذاشتم بود دنده رو که دستش رو و

 و ریختم چشمام تو رو خواهش و التماس
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 دیگه جای یه بریم بزار:  زدم لب آروم

  . میکنم خواهش..  بهادر بزنیم حرف

 

 رو ولی کشید بیرون دستم زیر از ودستش

 و برد فرو دستم تو شو پنجه و گذاشت دستم

 اینجا جز به جایی مهمه خیلی حرفام:  گفت

 القا تو به درست حرفامو تا نیستم راحت

 در بازی چموش میخوای که هم تو ، کنم

 میشه، آبروریزی که ببینه کسی بیاری،

  . تریم راحت اینجا حداقل

 

 و کردم خارج سینم تو از وم شده حبس نفس

 بدم گوش حرفات به منطقی میدم قول:  گفتم

  . اینجا از غیر هرجایی ولی ،

 

 میریم...  نوچ:  گفت دادو باال ابروهاشو

 حرف هم میخوریم صبحونمونو هم باال

 بیا شده که بارم یه واسه حداقل. میزنیم

 رو باشه تو مال بود قرار که ای خونه

 .. ببین

 

 ای برده مثل کردم، پایین باال مآرو سرمو

 دیگه کار اربابش از شنوی حرف جز که بودم
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 من به حس این خودآگاه نا و نداره، ای

 پیروی حرفش از شرایط این تو که شد چیره

 بردارم قدم خونش طرف به دنبالش و کنم

..****** 

 

 پشت دستشو وکنارایستاد، کرد باز درو

 دایته خونه داخل به تامنو گذاشت کمرم

 تمیزو خونه یه ، شدیم خونش وارد کنه،

 خواب تا سه بزرگ،که پذیرائی یه با مرتب

 دلنشینی و بزرگ آشپزخونه و داشت هم کنار

 داشتم و کوچیک ی خونه یه انتظار.  داشت

..  خوردم جا یکم خونه این بادیدن اما

 خاصی دلپذیرو رنگهای به خونه دیزاین

 از یچیدمان با خاکستری و سفید بود،

 به قشنگی نمای یه بنفش تزئینی وسایل

  . بودن داده خونه

 

 جوالن سرم تو که غریبی و عجیب افکار با

 بهتر دیدن برای کنجکاویمو حس ، میدادن

 از یکی رو انگیزه بی کردن، کور خونه

 خاصی لبخند با که نشستم خاکستری مبالی

 ؟ کنی عوض لباساتو نمیخوای: گفت
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 تو حضورم بخاطر که یقلب تپش و استرس با

 لباس که میبینی: گفتم بود خونه این

 فقط من..  راحتم همینا با ندارم همرام

 موندنم زیاد برم و بشنوم حرفاتو اومدم

  . نیست درست اینجا

 

 شاید:  دادوگفت تکون سرشو لبخند همون با

 بااین بکشه طول چندساعتی یه مون مذاکره

 انتوتوم( زد چشمکی)میشی، خسته که لباسا

 ندیده و پوشیده چیزی  که تو منو دربیار

  . نداریم هم از

 

 به لبمو حقیقت، این بیان از کشیدم خجالت

  . ترم راحت اینجوری: گفتم و گرفتم دندون

 

 نگام مشکوک و خیره کمی ، جلوداد لباشو

 پاشو..  راحتی جور هر باشه:  گفت کردو

 عوض لباسامو من تا بچین رو صبحونه میز

  . کنم

 

 میزدم حدس رفت اولی اتاق داخل بهادر

 ش همه خونه این چند هر باشه خودش اتاق

 اول رفتم، آشپزخونه به بود، خودش ی خونه
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 کردم آماده و میز بعد و کردم دم چایی یه

 روی سرو با دقیقه چند از بعد بهادر که

 شلوارک ویه  برهنه ی تنه باال و نمدار

 بود ش ونهش رو قرمز ی حوله یه که مشکی

 متعجب و باز چشمای با شد، آشپزخونه وارد

 لبخند اما نمیکرد نگام کردم، نگاش

 تعجب با دارم فهمیده که میگفت شیطونش

  . میکنم نگاش

 

 رو دست ، میکوبید محکم پرفشارو قلبم "

 اتقدر چرا ریحانه ریحانه، گذاشتم، قلبم

 کنه؟ چیکار میخواد بهادر مگه ، ترسیدی

 عوض لباساشو ، گرفته دوش یه فقط اون

 پیشم اومده راحت اینجوری ،چرا همین کرده

 میبینیش اینجوری بارته اولین مگه نشسته،

 و گذاشتم هم رو محکم بار یه چشمامو" 

 رهایی منفی فکرای این از تا کردم، باز

 و ریختم چایی لیوان تا دو تو کنم، پیدا

 بهادرو روبروی صندلی گذاشتم، میز رو

 بهش نداشتم دوست..  نشستم و دمکشی کنار

 به منم چشمای میدونستم چون ، کنم نگاه

 شکر یکم.. میشن مجذوب خواستنی موجود این

 آروم و صدا بی و ریختم چاییم لیوان تو

   .. شدم گرفتن لقمه به شروع
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 بهادر به و گرفتم میز از نگاهمو لحظه یه

 زوم عسلیش و وحشی چشمای با که کردم نگاه

:  گفت ریزش نگاه با بود، شده صورتم

 ؟ بود اومده چی برای دیروز مهرداد

 

 نفوذ سلوالم تک تک تو بود،که مخدری نگاهش

:  گفتم و روگرفتم نگاهم شرم با میکرد،

 بزنیم حرف عقدمون مورد در تا بود اومده

 دیگه چندروز میدونی هترب که خودت.. 

  . کنیم عقد قرار

 

 اینه تصمیمت واقعا:  گفت دادو تکون سرشو

   ؟ کنی عقد مهرداد با که
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 پایین باال سرمو فقط کردم، نگاش دوباره

.  نفهمیدم حرفا این از و کردم،هدفش

 صندلیه رو اومد و کشید کنار رو صندلی

  . نشست من کنار

 

 و داد یهتک میز رو راستشو دست آرنج

 میکنم خالصه حرفامو:  گفت و پیچید بطرفم

 جوابمو که بعد میزنم اصلیمو حرف ، برات

  .. میکنم دیگه فکرای یه اونموقع گرفتم

 

 چه:  گفتم کردمو نگاه چشماش به ترس با

 ؟ فکری

 

 به یکسال:  گفت احساسی پر و لطیف لحن با

 روال همین به یکسال تو ، بده مهلت من

 اگه ، کن رد و مهرداد ، بده ادامه

 طی ،منم کن رد اومد ای دیگه خواستگار

 تورو و میدم طالق رو رعنا یکسال این این

 میگیرم، پس دنیا همه از هیچ که خاله از

 و بده رضایت میگم که چیزی به فقط تو

 کاری بخدا ولی سال دو نهایت ، بمون

  . بشیم هم مال آخرش منوتو که میکنم
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 زده غم و پرازدرد لبخند زدم، تلخی لبخند

  ..ای

 جوری چه بدی طالق رعنارو اگه حتی تو-

 ؟ کنی خواستگاری مامانم از منو میخوای

 دخترشو این میکنه قبول مامانم نظرت به

  !؟ دستت بسپره دخترشو یکی اون و بگیره پس

 

 کف بگیره، دستمو تا آورد جلو دستشو

 بده جوابمو فقط: گفتم و اوردم باال دستمو

  . یشنومم

 

 بدم ازدست تورو نمیخوام من: بهادر

 االن که نمیشی متوجه چرا..  ریحانه

 تو توئی؛ چیزم همه هوشم فکرم، ، تمرکزم

 و زن حکم ، داری ناموسمو حکم برام

 کسی کنم قبول میخوای داری،چطور زندگیمو

 کس به رو مهمه وجودش برام حد این تا که

 گوش محرف به خدا تورو..  بسپرم ای دیگه

 کن، طاقت سال دو نهایت یکسال فقط کن

 همیشه برای و کنم تموم رو دوری این بزار

 خاله پای و دست به شده..  بشیم هم مال

 با فقط تو میگیرم، ازشون تورو اما بیفتم

  . باش من
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 بود خودم زدنای زجه مثل درست زدناش زجه

 گودی تو بدتر میزنه پا و دست چی هر که

 ؛ نمیگیره دستشو دادرسی هیچ و میره فرو

 

 جدا ازتو هیچوقت رعنا:  گفتم غم با

 که میدونیم من هم و تو بهادر،هم نمیشه

 این ومحکم سفت رعنا حقیقته، یه این

 قسم یه با که دیدی ، چسبیده رو زندگی

 علنا اینبار که کرد تهدید رو تو منو

 بر همه برای رو راز این و میکنه خودکشی

 زندگیه رو پا یخوامنم من ، میکنه مال

 نفرت اون چقدر هر ؛ بزارم خواهدم

 من ولی باشه دنیا خواهر انگیزترین

 با بعد..  بشم زندگیش جانشینه نمیخوام

 حرفات ی همه:  گفتم پوزخندی چاشنیه

 این تا اینجا تا کشوندی منو ؟ اینابود

  ؟ بگی بهم رو تکراری حرفای

 

 مگفت آروم و انداختم برم دورو به نگاهی

 حق   من بهادر، زندگیم دنبال برم بزار: 

 آزاد آدم یه میخوام منم ، دارم زندگی

 درسته راه کدوم کنم انتخاب خودم که باشم

  .. اشتباه کدوم و
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 ، چپ به راست از ، شدم خیره چشماش به

 رمزو از پر که بودن طوفانی دریای چشماش

 . بودن گرفته غم و راز

 

 میگرفت مهسرچش سینم تو از که غمی با

 بهادر دارم دوست خیلی تورو من: گفتم

 که چیزی هر از بیشتر ، جونم از بیشتر

 گاهی و سرابه عشق این اما کنی، فکرشو

 بزارن عشقی پارو رحمی بی با باید آدما

 من و نداره براشون عاقبتی میدونن که

 بخاطر ، خودم و خواهرم بخاطر مجبورم

..  بزارم دلم پارو هامون خونواده

 . کنی درکم هم تو امیدوارم

 

 شد، برجسته پیشونیش رگ ثانیه از کسری تو

 سابیدو هم رو قرمزشدن،دندوناشو گوشاش

  . میکرد نگاه چشمام به خیره

 

 جام از ، ندیدم جایز و نشستن بیشتر دیگه

 با بلندشدو من با همزمان که شدم بلند

  ؟ کجا:  گفت اخم
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 من یگهد ،بهتره شنیدیم و زدیم حرفامونو-

 . برم

 

 دیگه نه د  :  وگفت نشوند لبش رو پوزخندی

 فکر یه گیری نتیجه از بعد گفتم که من

  . میکنم ای دیگه

 

 حرص لبخند که کردم نگاش مبهوت و گیج

 رفتن اجازه تو به من:  وگفت زد دراری

 تا میمونین اینجا شما..  عزیزم ندادم

  . بشه روشن من تکلیف

 

 تو معلومه که تو تکلیفت ؟ تو تکلیف -

 بدبختیه دنبال میرم منم میکنی زندگیتو

 .. میکنم گم گورمو و خودم

 

:  گفت زمین به خیره ایستادو کمر به دست

 شده ، ریحانه نمیگذرم حقمه که ازچیزی من

 به باشه که ومرضی کوفت هر با زور، با

  . بشه َپر دستم از نمیزارم ولی میارم، چنگش
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 باال ام سینه و بود شده تند نفسام ترس از

 حرفشو باز کردو نگام ، میرفت پایین

  .. کرد تکرار

 

 راست و اوضاع من تا میمونی من با: بهادر

  ؟ کنم ریست و

 

 حرفی نداشتم جرات واقعا یعنی نگفتم چیزی

 میکنی ورد مهرداد:  گفت دوباره که بزنم

 یا تختم تو بیا نگفتم ؛ میمونی من با

 من که باش، قطف کنیم کاری باهم بیا

 کنم جور و جمع زندگیمو تا هستی، بدونم

 ؟ باشه.. 

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۰۷ ۱۷.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 161_پارت#

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1054 
 

 طرفین به سرمو فقط و رفتم عقب به قدم یه

  . دادم تکون

 

 نشو الل:  گفت کردو مشت دستشو عصبی که

 ؟ چیه جوابت بگو بزن حرف

 

 میخوام من:  وگفتم دادم قورت دهنمو آب

 تا برم میخوام..  کنم ازدواج مهرداد با

  . بگیره سامون سرو زندگیت تو

 

 لرزه پس قلبت که دادایی اون از زد، داد

  .. میگیره

 سامون میشه، گوه زندگیم من: بهادر

  . نمیگیره

 

 که میرفتم عقب به همزمان من و اومد جلو

 آدم مثل نمیخوای چرا:  گفت جدی و عصبی

 منو حرف یکی تو چرا ؟ کنم رفتار باهات

 نه ، باش فقط ، باش میگم دارم ؟ نمیفهمی

 من تا باش فقط چیزی نه داریم بهم کاری

 رعنای این که بشه راحت بودنت از خیالم

 .. کنم بیرون زندگیم از موقش به و شرف بی
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 باشم نمیخوام من:  گفتم سردرگم و بغض با

 هیچکس بدی طالق رعنارو حتی تو ، بهادر

 خودمم حتی نیست، تو منو ازدواج به راضی

 و بشم تصاحب خواهرمو شوهر نمیشم راضی

  . بشه من نصیب بوده اون مال که زندگیه

 

 و گرفت دستمو ساعد و آورد هجوم بطرفم

 از ، میزنی مفت حرف چرا تو:  گفت جّری

 منو بین تو ؟ میزنی حرف داری زندگی کدوم

 خربازیاتو احمق ؟ نیمیبی زندگی رعنا

  . میشم دیوونه دستت از دارم کن تموم

 

 تو کنار برو:  گفتم جیغ با و دادم هولش

 حرف یه میگم من چی هر ، کردی دیوونه منو

 میگم ، دستت از شدم خسته میسازی جدید

 حالیت هیچکس زبون چرا نمیخوام نمیشه،

 نیست،؟

 

 گفت خشونت و حرص با ، کشید و گرفت دستمو

 حالیم هیچکس حرف من میگی راست وت: 

  . اشتباهه تو با کردن رامش اصال نیست،
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 که اتاقی همون طرف به خودش دنبال منو

 دستمو کشید، بود رفته پیش ی دقیقه چند

 برگشت که بکشم بیرون خواستم دستش تو از

 بدون شده تموم چیو همه:  گفت تشر با و

 آخر راه یه این من خواستی خودت تو

  . کنم بانتخا

 

 میگی داری چی ؟ راه کدوم:  زدم جیع

 که منم لعنتی نزدیم حرف مگه ، بهادر

  . برم میخوام کن ولم دادم جوابتو

 

 شدن پرت حالت به کردو باز و اتاق در

  . اتاق تو کرد پرتم

 

 اعتماد بهش نباید میدونستم من شدم، عصبی

 و خشم این با ، بیام کردم قبول چرا کنم

  ؟ کنم آرومش میتونم جوری هچ عصبانیتش

 

 سنگینی دلم رو غصه بست که و اتاق در

 بود، کرده احاطه وجودمو تمام ترس کرد،

 آروم ترس با  شدن، عرق خیس دستام کف

 زدیم حرف باهم ما بهادر برم بزار: گفتم

  . دارم وحشت بودن اتاق این تو از من ،
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 به ترس با که اومد، جلو و زد پوزخندی

  . رفتم عقب

 

 بیشتر خشمش اما میبارید چشماش از شیطنت

  .میکرد فوران

 

 وجود با االن تا که تختی طرف به سرشو

 تو: گفت کردو کج ندیدمش ذهنیم های مشغله

 حتی که کنم انتخاب و راهی من شدی باعث

 اولمون ی رابطه نمیخواست دلم خودمم

  . بشه شروع اینجوری

 

 کدوم:  گفتم گریه با گرفت م گریه ترس از

 نکن اشتباهی کار من مرگ بهادر ؟ رابطه

 بزار خدا تورو میمیرم، ترس از دارم من

 . نکن اشتباه یک درگیر منو.  برم

 

 . تخت بطرف داد هولم و اومد جلوتر
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 باش آروم خدا رو تو: نالیدم بغض با

  . بهادر

 

 نمیتونم:  گفت بود صداش تو که دردی با

 همه بی هردادم مال   تا بزارم دست رو دست

  . بشی چیز

 

 نقطه این تو ترسم اوج گرفت، شدت م گریه

 واقعیت به چیز همه میدونستم که بود

 منصرف برای کردم تالش اما میشه تبدیل

 حداقل لحظه این تو اینکه برای و کردنش

  . کنم آرومش بتونم

 

 بهادر، میزنم بهم باهاش: گفتم گریه با

  .باش آروم فقط تو

 

  .. زد نیشخندی

 ریحانه نداره رنگی حَنات دیگه نه: بهادر

 ،توقع میگفتی ای دیگه چیز پیش یکم تا ،

 کردنم خر قصدت االن که کنم باور داری

  !؟ نیست
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 پرت کشیدو ازسرم شالمو و آورد جلو دستشو

 های دکمه خواست بعد و گوشه یه کرد

 رو دستمو گریه با کنه،که باز مانتومو

: زدم جیغ عجز با و گذاشتم داغش ی سینه

 اشتباه داری تو..  نکن مروت بی نکن

  .. نکن خراب زندگیمو خدا به رو تو میکنی،

 

  . بدم دستت از نمیخوام:  زدوگفت پس دستمو

 

 چی هر.. باش آروم فقط تو: گفتم هق هق با

 بهادر..  بهادر..  میدم انجام من گفتی

  .. باش آروم ریحانه جون  

 

: گفت جدی و مصمم کرد، نگاه چشمام به

 مال که االن اونم میشم آروم طور یه تنها

 پام پشت که داد هولم بعد و..  میشی من

  .. تخت رو افتادم و تخت به کرد گیر

 

 برای خودشم انگار افتاد، روم خیز نیمه

 به مردد چون نبود، راضی چندان اینکار

 کرد، نگاه صورتم اجزای تمام و چشمام

 اما نمیکنه، رواینکا که شدم امیدوار

 تمام با ، بوسیدنم و لبهام شدن بادرگیر



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1060 
 

 راهی: گفت کشیدو کنار سرشو زدم، پسش قوا

  . بیای راه من با بهتره..  ریحانه ندارم

 

 و سینه به مشت با وجود، تمام با زدم جیغ

 اما کردم بیداد دادو کوبیدم، بازوهاش

 های دکمه تر مصمم و نکشید دست بهادر

  ..دبازکر مانتومو

 

 تو دستامو جفت که زدم صورتش به چنگ با

 ش سینه ، داشت نگه باالسرم و گرفت دستش

: گفت آروم میرفت، باالپایین عصبانیت از

 ازت..  نمیتونم بدون، من آن   از خودتو

  . نمیکشم دست
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 و باگریه بود، تمصور نزدیک که صورتشو

 دورت: گفتم وار التماس ، بوسیدمش بغض

 بازیارو مسخره این..  باش آروم بگردم

 ، نداری دوست منو مگه تو ، کن تموم

 . نده عذابم بهادر، نده عذابم

 

 تو: گفت چشماش به واری غم نگاه با

 داشتنت راه تنها..  کنی ترکم میخوای

 .. نمیتونم..  ریحانه همینه

 

 شده تموم چیزو همه دیگه کرد، رها دستامو

 کسی وقتی دیدین بدبختی اوج تو دیدم،

 چیزی ظلم چنگال از تا کنه کمکت که نباشه

 ناخودآگاه و کنی پیدا نجات اسیرشی که

 بهش من ؟ بیاری پناه بخودش مجبورمیشی

 تواوج و ، بهادر خود   ،به آوردم پناه

 اونو بهادر میدونستم که چیزی و بدبختی

 مو بیچاره جسم بغض و عجز با یگیرهم ازم

..  بهادر: نالیدم و کردم مچاله بغلش تو

 نکش منو..  نکن اینکارو من با..  بهادر

 ... میمیرم من کنی اینکارو اگه.. 

 

 ، میلرزید تنم ، فشردم محکمتر بغلش تو

 کنار سرشو و کرد احاطه تنم دور دستشو
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..  نمیتونم:  گفت وار زمزمه و آورد گوشم

 ازت نمیتونم..  درمیاد برات داره ونمج

 . بگذرم

 

 برهنه کمر به ترس از میکوبید، محکم قلبم

 با کردم، گریه بلند صدای با و زدم چنگ ش

 من..  نامرد نُکش منو: گفتم هق هق

 .. باشم باتو..  نمیخوام

 

 جون ،با کردم تقال دادم، قسمش کلی

 میکوبیدم بدنش و سر به مشت با بیجونیم

 و التماسم و خواهش به توجه بی ونا اما

 مقابل در تنم حفظ برای که ناچیزی دفاع

 بیش درآورد، لباسامو میکردم، رحمیش بی

 خاطره برام و شدم متنفر ازش زمانی هر از

 ماشین تو میخواست که ای لعنتی روز اون ی

 اینبار اگه کرد، روزنده کنه تجاوز بهم

 میمردم شک بدون کنه تموم اینکارو

  ؛ میبردم بین از همیشه برای ساسموواح

 

: گفتم جیغ با رفت شلوارم طرف به که دستش

 میکشم خودمو بکنی اینکارو اگه خودت بجون  

 بدبختم..  اینکارو نکن بهادر..  بهادر
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 اسیر منو ندارم عاقبتی تو با من..  نکن

 . مهردادم نامزده من..  معرفت بی نکن خودت

 

 و شد وحشی انگار مهرداد اسم آوردن با

 خون درآورد، تنم از کامل لباسامو خشونت

 حالم برای وحشت.. بود گرفته چشماشو جلوی

 تمام که بودم ترسیده بقدری بود کم هم

 تنم لرزش به توجه بی..  میلرزید بدنم

 تنم لمس و ، هاش بوسه کرد، شروع کارشو

 شدت ترسمو حرارتش پر دستای و گرما با

 منو تا بود تهگرف تصمیمشو میداد،بهادر

 دردی حس با کنه، هستم که چیزی از بدبختر

 و کردم گریه اونقدر پیچید، تنم تو که

 اما شد، گرفته صدام که زدم جیغ ازدرد

 که ام ای ریحانه همون من انگار نه انگار

 تباه زندگیشو حاضره من عشق به بهادر

 پیشونی رو کرد مکث کمی دردم اوج تو کنه،

 دردش: گفت گرانه جوان و بوسید چشمامو و

   . عزیزم کن تحمل طبیعیه،

 

 هر اول ی تجربه بود، زیاد خیلی دردم

 خودش آمادگیو اون و میخواد آمادگی دختری

 لحظه اون به که عشقی و تفکر با میتونه

 نظر از من آمادگیه اما کنه فراهم داره
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 چیزی رو حس این من و نبود تکمیل ذهنیم

 میدونستم، بیمقل و بدنی ی خواسته خالف  

 با میشد هویدا هم ای غریزه اگه طوریکه

 رو لحظه این من اینکه و هام گریه

 این از فقط و میکردم سرکوبش نمیخواستم

 گذاشتم خاطره به خودم برای دردشو لحظه

 بسر حالی و حس تو و بود بسته چشماشو.. 

 امید به روزاشو تمام میدونستم که میبرد

 . کرده سپری ای لحظه همچنین یه

 

 کرد باز چشماشو که زدم بازوش به مشت با

  . دارم درد:  نالیدم گریه با

 

 گفت آروم و زد لبام و چشمام به ای بوسه

 زندگیم تمام تو من خوشکلم کن تحمل:  

  . خوردم رو روز این حسرت

 

 بدون چون اومد، بدم ازش چکید، اشکم

 که گرفت رو چیزی من ی خواسته و اجازه

 چهره حتی.. مهرداد..  مهرداد نبود، حقش

 بیرون ذهنم از لحظه این تو هم مهربونش ی

 دوباره بدبختیم یادآوری با..  نمیرفت

 ازم چیزمو همه مرد این شد، سرازیر اشکام
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 روزهای به دلمو که ای زندگی حتی گرفت

  . بودم زده ،صابون خوشش

 

 ،بهادر نفهمیدم اولم ی رابطه از چیزی

 که بلندی نفس با و گرفت تر محکم منو

 . کرد اعالم رو رابطه این پایان سوت کشید،

 

 میزد فریاد وار اکو مغزم تو چیز یه تنها

 این بارها و بارها و..  شدی زن تو که

 . داد جوالن مغزم تو کلمه

 

 توگوشم وآروم زد بوسه غرق صورتمو تمام

 که اونطوری نه اما رسیدم مرادم به:  گفت

  . میکردم تصورشو همیشه

 

 پایین تخت از و کشید تنم رو ، رو ملحفه

 سیگارشو ی جعبه و پوشید شلوارکشو ، رفت

  . رفت پنجره بطرف و برداشت میز رو از

 

 اما بود، زندگیم تمام شدم، خیره بهش

 ممنوعه وجود با حاال ، گرفت ازم خودشو

 من ، کرد مختل منو زندگیه تمام بودنش
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 اونم که داشتم امید مرد یه به خودش بعد

 .. گرفت ازم

 

 سیگارو ، پنجره از بیرون به نگاه با

 و گرفت زیرش و فندک و گذاشت لبش ی گوشه

 و زد سیگار به عمیقی ُپک..  کرد روشنش

  .. برگردوند من طرف به نگاهشو
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 میبارید ترس و ندامت و شرم نگاهش از

 زمزمه و تشدیدوار چشماش به نگاه با..

  ... شدم زن من..  شدم زن من:  گفتم وار

 

 با نبود، مهم برام چکید چشمش از که اشکی

 عمرم تمام برای تورو من:  گفت بغض

 چرا ، زندگیم تموم برای ریحانه، میخوام
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 ؟ کرد جدا هم از اینجوری مارو راه خدا

 میشد؟ من بنصی باید رعنا تو بجای چرا

 که روزی همچنین یه برای باید من چرا

 برای قشنگتر لحظه یه داشتم دوست همیشه

 ؟ باشه زور جبرو با اما بسازم، هردومون

 من طرف هیچکس ، ریحانه نداشتم راهی من

 من بستی، پاهامو و دست هم تو حتی نیست

 کنم پیدا بهتر راه یه تا باشی خواستم

 همه کار این با من ، نکردی قبول تو اما

 اگه که راحته خیالم اما ، گرفتم چیزتو

  . نمیشی ای دیگه کس مال نمیشی من مال حتی

 

 کرده ایست قلبم.. رفت بیرون اتاق از

 تموم نیست قرار مرد این خودخواهی بود،

 هیچ احساسش بیان نه و حرفاش ،نه بشه

 بی و مسکوت نمیزدانگار قلبم به تلنگری

  .بود حرکت

 

 اومد، طرفم به عسل شیرو وانلی یه با

 به حالت همون تو و بودم کشیده دراز هنوز

 تخت رو میکردم، نگاه سقف به بدبختیم حال  

 بخور اینو پاشو:  گفت و نشست کنارم

  . عزیزم پاشو..  بدشه حالت میترسم
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 ،کمک وگرفت بازوم و زد کمرم زیر دستشو

 دلم زیر شدیدی درد که ، بشینم تا کرد

  . کشیدم خفیفی جیغ و پیچید

 

  ؟ داری درد چیشد؟:  گفت زده هول

 

 تکیه:  کردوگفت تنظیم کمرم پشت  و بالش

 و حموم وان برات تا بخور شیرو این ، بده

  . کنم آماده

 

:  گفت بغضم دیدن با که کردم، نگاش بابغض

 میکوبونم سرمو االن نکن بغض قرآن به تورو

  .. دیوارا و در این تو

 

 منو تو..  پستی خیلی تو: مگفت بابغض

 ! کردی بدبختم

 

:  گفتم که کرد باز و بست بادرد چشماشو

 دیگه چندروز من بودم، پسرعَمت نامزد من

  ؟ کردی اینکارو چرا ، بشم زنش بود قرار
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 به نگاه با گرفت، دندون به زیرشو لب

 بگذرم ازت خواستم چی هر:  گفت چشمام

 با تورو حتی نتونستم من..  نتونستم

 با زندگیت شاهد برسه چه کنم تصور مهردا

  !! باشم اون

 

 من: گفتم بدبختی عجزو با چکیدو اشکام

 تو ، گرفتی ازم زندگیمو ، باختم زندگیمو

 مهرداد به برم من ، گرفتی خودمم از منو

 زندگی دوباره میتونم جوری چه ؟ بگم چی

 دارو همه ؛ گرفتی ازم حقمو ؟ کنم

 حتی چیزمو همه ، وزندگیم همه ندارمو،

  ؛ گرفتیش ازم دارن آرزوشو همه که مردی

 

 که بگیره آغوشش تو منو تا اومد بطرفم

 ، گرفتم چنگم به موهامو و زدم جیغ

 

 حق تو ، پست نامرد   جلو نیا: زدم جیغ

 بدبختم ، بزنی دست من به دیگه نداری

 که کنه لعنتت خدا کردی، بیچارم ، کردی

 تمام ، نداشته امبر هیچی نحسی جز وجودت

 گرفتی ازم امیدامو تمام کشتی، آرزوهامو

 نامرد( زدم جیغ بدتر..) نامردی تو.. 

  ... نامرد...  نامرد... 
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 ، کشید بغلش تو منو سراسیمه بهادر

 بلکه بار یه نه و گرفت دستش تو دستامو

 صورتمو ، دستامو ، موهامو رو بار هزار

 بغض با بود، کرده بغض خودشم زد، بوسه

 شدی، من زندگیه تو ، شدی من جون تو: گفت

 غلط من..  بهادر قلب تو دردت نکن گریه

 فدات چیزمو همه ، جونم نکن گریه..  کردم

  .. نکن گریه..  میکنم

 

 هولش دستام با ، میزدم نفس نفس بغلش تو

  . برم میخوام کنار برو:  گفتم و دادم

 

 کنم کمکت اول بزار:  گفت و گرفت دستمو

  . میرسونمت خودم بعد بگیر گرم آب دوش هی

 

 یه حتی من:  گفتم صورتش تو خشم با و جدی

  . نمیمونم خونه این تو دیگه لحظه

 

 کنارزدم رو مالفه بکشم خجالت اینکه بدون

 از منو تمام وقتی اومدم، پایین تخت از و

 میاد کارم چه به حیا و شرم ، گرفته خودم
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 ، نداشت یاهمیت برام اما داشتم درد ،

 جلواومد که برداشتم زمین رو از لباسامو

 اول:  گفت کشیدو دستم  تو از و لباس و

  . میبرمت بعد بگیر گرم آب دوش یه

 

 خودم بطرف و گرفتم لباسمو عصبانیت با

 دلسوزیاتو..  نکرده الزم:  گفتم و کشیدم

 اون بودی مرد اگه تو دار نگه خودت برای

  کنار برو.. نمیکردی کارو

 

 و هام شونه طرف دو و اومد جلو قدم یه

 و مالیمت با و کرد نگاه چشمام تو گرفت،

 بد حالت االن ، نکن لجبازی:  گفت آروم

 ، میپیچی بخودت درد از داری همش ، میشه

  . میاره جا حالتو گرم آب دوش یه

 

 که گذاشت کمرم و زانو زیر دستشو هوا بی

 تو. . عوضی کن ولم..  نمیخوام:  زدم جیغ

 .. آشغالی یه تو.. نیستی مرد

 

 ندادو اهمیتی که ، زدم کمرش به مشت با

 تن ، آب گرمیه حس با برد، حموم داخل منو

 گرم آب وان تو منو..  شد تر آروم منقبضم
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 ماساژ کمرمو ، رفت سرم پشت خودش و گذاشت

 گردش برام دنیا..  کاش..  کاش..  میداد

 اون تهیچوق بهادد و میچرخوند ای دیگه

 برای اون منو و نمیکرد رعنا با و اشتباه

 اوضاع این با اما ، میشدیم هم حالل   همیشه

 شوهر اون که حقیقت این ویادآوریه

 رو کاری چه پیش دقایقی تا و خواهرمه

 زندگیم هامو آرزو تمام از منو و کرده

 و عصبی که افتادم گریه به ،دوباره گرفت

  .. میکرد نوچ فقط حرف بدون
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 اونم و ، بیرون بره خواستم ازش خواهش با

 دردو دیدن شاید ، کرد قبول مخالفتی بدون

  .. میداد عذابش رنجم
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 که بغضی دوش زیر باز اما گرفتم دوش

 باصدای و ترکید بود دردی کوه اندازه

 حموم در به دربها که کردم، گریه بلند

..  کن بس ریحان..  ریحان:  گفت کوبیدو

 المصب..  میکشم خودمو دستت از االن بخدا

 زود.. میدی عذابم داری نکن گریه انقدر

  .بیرون بیا باش

 

  . میاد..  بدم..  ازت:  گفتم هق هق با

 

 پدرسگ منه:  گفت کوبیدو حموم در تو مشتی

 نوم که کنم چیکار کردم غلط خوردم، گوه

 ولی کردم اشتباه میدونم اصال..  ببخشی

  . میخواستمت..  بفهم..  دختر میخواستمت

 

  .. کردی نابود..  منو..  تو..  تو -

 

..  ها داخل میام:  گفت و کوبید در به

  . ریحانه نکن اذیتم

 

  .بیای نداری حق نه:  زدم جیغ
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 انقدر فقط بیرون بیا..  باشه..  باشه -

  . نکن گریه

 

 هم بهادر ، هام گریه صدای شدن کم اب

 بیرون حموم از و گرفتم دوش ، شد ساکت

 یه بود، رفته بیرون اتاق از ، اومدم

 گذاشته برام تخت رو بلند تنی ی حوله

 یکی یکی لباسامو و کردم خشک بود،تنمو

  .. پوشیدم

 

 رو ی نخورده دست عسل شیرو لیوان به چشمم

 از و زدم تلخی پوزخند افتاد، پاتختی

  . رفتم بیرون اتاق

 

 بین سرشو بودو نشسته پذیرائی تو مبل رو

  . بود گرفته دستاش

 

 نگاه کردو بلند سرشو ، قدمهام صدای با

  .انداخت م زده ماتم ی چهره به تلخشو
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 خودم شم آماده بزار:  گفت اومدو جلو

  . میرسونمت

 

 قدم ورودی در طرف به حرفاش به توجه بی

 با ، گرفت دستمو پشت از که برداشتم

:  گفتم و کشیدم دستمو ضرب با و عصبانیت

  . بزنی دست من به نداری حق

 

 وگفت گرفت باال تسلیم حالت به دستاشو کف

 من بشین بیا..  باش آروم تو..  باشه: 

  . میرسونمت خودم بپوشم لباس

 

  .. شد روونه چشماش تو ترس حس پورخندم با

 

:  گفتم و مآورد باال اخطارمو انگشت

 به اما میزنم بهم مهرداد با نامزدیمو

 امروز که ی هللا کالم همون به خدا، خداوندی

 تاراج به جسممو و گرفتی ندید قسمامو

 یه ریحانه که ببینی خوابت تو بلکه بردی،

 نباید مهرداد که حاال میشه، نصیبت روزی

 به این از..   باشی نباید هم تو باشه

 رفتار یا بشی نزدیک من به بخوای هم بعد



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1076 
 

 که میگم عمورضا به میرم ببینم ازت زشتی

  . آوردی سرم به بالیی چه شده خراب این تو

 

 لب زیر میکرد، نگاه من به مبهوت و گیج

 تالشمو همه من ؟ میگی داری چی تو:  گفت

  ... تو که کردم

 

 نه:  وگفتم دادم تکون طرفین به انگشتمو

 منو بلکه ، نکردی خودت آن   از منو تو.. 

 برات امروز به تا که قلبی و احساسمو ،

 قبول و عشق این دیگه من ، کشتی و میتپید

 سینش تو بزرگی عشق اگه آدم..  ندارم

 خیانت بهش هم مستی تو حتی باشه داشته

 نزاشتم مستی تو من که همونطور ، نمیکنه

 رعنا با تو ولی ببوسه منو مهرداد حتی

 من زندگیه ی هممنوع مرد شدی و خوابیدی

 ندارمو دارو تمام زور با هم حاال و... 

 ، شده تباه من زندگیه اگه ، دزدیدی ازم

 چون ، شده تباه هم خودت زندگیه بدون پس

 رعنارو اگه حتی نمیشی من صاحب هیچوقت تو

 برای دیگه تو(  زدم آخرو تیر..) بدی طالق

  .. ُمردی..  بهادر ُمردی من
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 هاش شونه کردم حس ، باخت رنگ نگاهش

 غمش..  شد غم و سودا پراز دلش و افتاد

 میساخت برام که رسوایی نبود، مهم برام

 بفهمه رعنا اگه بود، تر گنده چیز همه از

 آبرومو افتاده اتفاقی چه اون منو بین که

 برای خواریش و ذلت بفهمه کسی اگه میبره،

 داشتم نامزد من مهمتر همه از میمونه، من

 همه چشم تو من شدن ذلیل اروخ یعنی این و

..  

 

 که نزاشت بهادر اما ببخش منو..  مهرداد

 کنم وفا بودم داده دلم تو که ای وعده به

  .. تو از منو هم و گرفت ازم تورو هم اون ،

 

 هنوز بهاری هوای زدم، بیرون خونه در از

 این از تنمم ، بودن خیس موهام بود، سرد

 ، لرزیدمی هنوز پیش چنددقیقه های شوک

 زنگ گوشیم که کردم جمع خودم دور دستامو

  . خورد

 

 مهرداد اسم آوردم، در کیفم تو از گوشیو

..  شد خراب سرم دنیارو انگار دیدم که و

 .بود گذشته ظهر 12 از ساعت
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  . کردم برقرار و تماس لرزون دستای با

 

  پیچید، گوشی تو پرمحبتش صدای

  !؟ عزیزم ریحانه: مهرداد

 

 ؟. مهرداد بله:  گفتم گرفته ایصد با

 

 اومدم من ؟ رفتی کجا ؟ خوبی: مهرداد

  . نیستی گفت مامانت پایین

 

:  گفتم و انداختم نگاهی نیم اطراف به

  . بزنم قدم یکم اومدم

 

 بهادرو این شور   مرده:  گفت کردو مکث کمی

 من خورد   به زهرماری چه نیست معلوم ببرن

 هستی کجا..  دمخوابی ظهر ل نگ تا که داده

  ؟ االن

 

  ؟ مهرداد -
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  ؟ جانم-

 

 آروم کشید، تیر قلبم گفت که جانمی با

  ؟ ببینیم همو میشه:  گفتم

 

 که کردم، حس هم گوشی پشت از شو دلهره

  ؟ ریحانه شده چیزی: گفت سریع

 

 حرف باهات میخوام فقط مهرداد..  نه نه-

 . بزنم

 

 خب خیل  :  گفت و کشید کردونفسی مکث کمی

  . میام االن کجایی بگو

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 بودم که نزدیکایی تو و شاپ کافی یه آدرس

 شاپ کافی وارد پریشون و زار..  دادم بهش

..  بیاد مهرداد تا نشستم منتظر ، شدم

 اسم ، آوردم در گردنم تو از نشونمو

 تلخی پوزخند.. بود قلب یه وسط مهرداد

 میکردم زندگیم مورد در فکرایی چه ، زدم

 بعد رفتن،میخواستم فنا به همشون که

 اینجا از تا کنم خواهش مهرداد با ازدواج

 تو بهادر حداقل که جایی یه بریم ، بریم

 بدون ، بده ادامه رعنا با زندگیشو آرامش

 امروز اون ، بخوره من به چشمش اینکه

 کرد، خودش اسیر منو کرد، ودناب دنیامو

 رویی چه با من..  پوچ   موجود یه که خودش

 و مهرداد باید کنم،حاال بلند سر همه بین

 تا که زنی ، زنم یک چون کنم دور خودم از

 شوهر اسارت به تنش پیش ی دقیقه چند

  . بوده خواهرش

 

 ی ماده یه مثل که چکید گونم رو داغی اشک

 اعماق از گاران ، سوزوند پوستمو مذاب

 هم قلبمو داغیش حتی که شده سرازیر قلبم

 دادم دست از امیدامو تمام من..  زد آتیش

 ندارم اعتماد هیچکس به.. زندگیمو تمام ،

 بویی کسی اگه ، کنم بیان حرفمو حتی که
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 که میندازن من گردن تقصیرارو همه ببره

 تا دادی رو تو ، خواستی تو ، کردی تو

 گذاشتی خونش تو پا وت ، بشه نزدیک بهت

 من بخدا ولی..  بندازه نظر تنت به تا

 این با مشکلمون میکردم فکر من ، نخواستم

 دروغ من به اون..  بشه حل آخری حرفای

 کشوند منو..  داد فریب منو اون..  گفت

 ، بشه تصاحب جسممو تا برسه هدفش به تا

 تپش از قلبمو کارش این با که نفهمید ولی

  . انداخت

 

 رو سرمو و فشردم دستم تو زنجیر و الکپ

 بود، کنده دنیا همه از دلم ، گذاشتم میز

 باشم، محکم مهرداد جلوی تا ریختم اشکامو

 نگاه یه کافیه ، تجربیه با آدم مهرداد

 رو فاجعه عمق تا بندازه م چهره به دقیق

 شدنم رسوا از هیچکس نمیخوام..  میفهمه

  . ببره بویی

 

 شدم، حضورش متوجه عطرش بوی شدن نزدیک با

  . داره محبتشو خاص بوی عطرش حتی

 

 سوت و نشست بروم رو که کردم بلند سرمو

 شبیه..  رو قیافه:  زدوگفت واری ملودی
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 جنسشون دیر که شدی در دربه معتادای این

  ؟ کنم ردیف برات بریم میخوای ، رسیده

 

 انگار:  کردوگفت نوچی که زدم تلخی لبخند

 چی گذشته، اینا موادو و جنس از کارت

  . بسازمت خودم بگو ؟ میزنی

 

 بودم، کرده عادت شوخیاش این به دیگه

 آورد جلو سرشو که لبخندزدم واقعا ایندفه

 ای قیافه چه این ؟ چته:  گفت جدی خیلی و

 کسی تازگیا احیانا ؟ ساختی خودت واسه

 یه قیافت میبینم تورو دفه هر ؟من ُمرده

 عزامو تو و مردم خودم میکنم حس که جوریه

  .گرفتی

 

 نکنه خدا:  گفتم آروم و گزیدم لبمو

  . حرفیه چه این..

 

  کن؛ نگاه من به: مهرداد

 

 بغض و داشتم ،شرم کنم نگاش نمیشد روم

  . میدادم قورتش زور به که سنگیتی
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 به بگیر باال سرتو..  ها توام با: مهرداد

  . کن نگاه من

 

 نگرانش چشمای به و گرفتم میز از نگاهمو

 چشمام به بود، پریشون قیافش کردم، نگاه

 چشمام از که داشتم ترس کرد، نگاه عمیق

 نگرانی با ولی آروم ، بخونه پلیدمو راز

 خودت سر بالیی چه داری ؟ ریحان چته:  گفت

  ؟ میاری

 

 انگشتامو ، گرفت دستمو آوردو جلو دستشو

 رنگ کرده، یخ دستات:  کردوگفت نوازش

 من ؟ جان ریحانه چته ، ست مرده وروت

 ! میشم نگرانت دارم

 

 نفسم کشیدم، بیرون گرمش دست تو از دستمو

 راستمو دست مشت اومد، بیرون آه و سوز با

 چشمش گذاشتم، جلوش زنجیرو پالک و بازکردم

 کردو نگام گنگی افتادبا زنجیر پالک به که

  .داد تکون نامفهوم سرشو
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 ، بود کوفته متن میکرد، درد شکمم زیر

 از نگاهمو میداد، حدآزارم از بیش سردردم

 ما:  زدم لب شده خفه و گرفتم ش چهره

 من.. مهرداد کنیم ازدواج هم با نمیتونیم

 دو خودم با نشستم کردم، فکرامو ی همه

 میبینم میکنم کاری هر ، چهارتاکردم دوتا

 ندارم بهش حسی که کسی با نمیتونم نمیشه،

 بود، ترکیدن حال در ضمبغ) ، کنم زندگی

 به نباید باشم محکم تا گرفتم خودمو جلوی

 عمیقی نفس ، ببره پی حرفام بودن ساختگی

 ( بشه کم صدام لرزش از تا کشیدم

 

 ساکت فقانم و درد تا گزیدم محکم لبمو

 دارم دیشب از من:  دادم ادامه که بشه،

 ، رفتم راهارو تمام ، مهرداد میکنم فکر

 من ، سنجیدم تو با مو آینده تمام

 قلبم و باشم زنت نمیتونم..  نمیتونم

 که شخصی اون من..  بتپه ای دیگه کس برای

 قلبمم به آلوده من ، نیستم میکنی فکر تو

 و هیچکس نفر یه جز و مریضه که قلبی ،

  .نمیبینه

 

 خشمشو صورتش قرمزیه کردم، نگاه صورتش به

 بود خیره چشمام به چشماش با میزد، فریاد

 جدی و محکم که کنه درک کالممو صحت تا
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 تو با نمیتونم من مهرداد ببخش منو: گفتم

 ندارم؛ تورو لیاقت ،من کنم ازدواج

 

 بترکه بغضم تا بمونم بیشتر نخواستم دیگه

 از و زدم چنگ بده،کیفمو نشون حقارتمو و

 با و گرفت دستمو که شدم بلند میز پشت

 بطیر بهادر به بگو: گفت برافروخته صورت

 بپا خون امروز قرآن خود   به گرنه و نداره

 ؟ نه مگه خودشه کار میکنم؛

 

 میاد، سرم داره دارم ترسشو که بالیی از

 چیکار من با بهادر بفهمه مهرداد اگه

 میشه،بقیه بپا شر نمیمونه، ساکت ، کرده

 با رعنا مهمتر همه از میفهمن چیزو همه

 همه چشم تو منو داره که زبونی اون

 که منم وسط این باز و میده نشون رهبدکا

  .میشم رسوا

 

 بهادر به مربوط:  دادموگفتم تکون سرمو

 

 [۲۲:۰۳ ۱۹.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 هر باشیم، هم با نمیخوام خودم من نیست؛

 از فکرم لحظه یه بودیم هم با که لحظه
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 بی و تعهدی، بی میشه این نشد، دور بهادر

 بدتر همه از و تو به نسبت بودن اهمیت

 زندگیمم تو نمیخوام من ، خیانت یعنی

 عشق این تو من.  بشم موضوع این به منجر

 حتی طوریکه مهرداد ست بسته پاهام و دست

 . کنم فکر منطقی نمیتونم

 

 پیر   کورو عمر یه میخوای: گفت عصبانیت با

  ؟ بشی بهادر

 

 بشم پیر کورو همینطور میخوام مهرداد نه -

 که ، بیفته سرم از اشقیع که ؛ خودم بپای

 واقعیت دنیا این تو عشقی هیچ بفهمم

 این به من حال داشت اگه که چرا نداره،

 زندگیه داشت وجود اگه نمیشد، زار اندازه

 خودمو میخوام نمیشد، ای دیگه زن برای من

 جنس کنار در زندگی بره یادم که کنم داغ

 بودن زندگی یه صاحب یا و شکلیه چه مخالف

 ازت ، داره لذتی چه داشتن دمر یه و

 توعالم بزار نشو پاپیچم میکنم خواهش

 به نیاز نه من ، بمونم تنها خودم تنهایی

 کسی، محبت به نیاز نه و دارم ترحم

 با زندگیمو وابستگیا این بدون میخوام

  . کنم تقسیم خودم
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 کنارش از تنها نه وگذشتم، زدم حرفامو

 از و وابستگیش از ؛ زندگیش از بلکه

 حک ذهنم تو فروغش بی نگاه گذشتم، محبتش

 میشه تلخی خاطرات اون جز   دارم حتم و شد

  . نمیره یادم از عمرا که

 

 چنگ قلبمو اومدم، بیرون که شاپ کافی از

 بلند قدمای با و ترکید بغضم زدم،

 شستشو صورتمو بارون یه حکم که واشکایی

..  برداشتم قدم رو پیاده تو میدادن

 خدا به تورو فقط بهادر آخ..  بهادر

 هوست فدای بار دو زندگیمو که میسپارم

 اگه خدا به اما شدم بدبخت من ، کردی

 فراموش رو زجرا این و روزا این بمیرمم

 حتی نمیزارم دارم عمر تا ، نمیکنم

 خودت برای منو که برسه چه بشی نزدیکم

 .  باشی داشته

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 166_پارت#

 

 چرخ هدف بی و بیهوده خیابون تو غروب تا

 گوشیم چندبار.. ای انگیزه هیچ بدون زدم،

 ببینم که نکردم نگاه حتی اما خورد زنگ

 حتی نبود مهم برام ، کیه گیرنده تماس

 . باشه مامانم شخص اون اگه

 

 شدم، خونه وارد و چرخوندم قفل تو کلیدو

 به نگاهم ، گذاشتم کفشا کمد تو کفشامو

 سرشو که افتاد زندگیم انگیز نفرت موجود

 به ظاهرا و کرد کج آشپزخونه تو از

  .اومد..  خودشه خاله آره:  گفت مامانم

 

 رفتم اتاقم بطرف و گرفتم نگاهمو اخم با 

 . زد صدام مامان که

 

 کردن پاک سبزی مشغول ، ایستادم اپن پشت

 کنارش هم زده سیخ جگر و دل سینی یه. بود

 زدم پوزخندی..  جوجه سیخ چند با بود

 دوماد میخواد که ست، زاده آقا کار حتما

  .. بده صور شدنتو



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1089 
 

 

:  گفت متلک با مامان که کردم سالم زور به

 تشریف کجا خانم سرکار االن تا ؛ سالم علیک

  ؟ داشتن

 

  قبرستون -

 

 چشمم:  وگفت کرد نگام تعجب با مامان

 سگ بوق تا بیرون زدی خون خروس از روشن

  ؟ شدی جوابم ،حاضر خونه اومدی

 

 میخواست دلم میداد آزارم ش خیره نگاه

 من به بزنم جیغ و دربیارم چشماشو برم

 مامانم اما ، فطرت پست عوضیه نکن نگاه

 از و کنم گم گورمو برم تا نبود کن ول

  . بشم خالص درنده گرگ این نگاه

 

 با میکنی، گاهن ها گنگه عین چرا: مامان

 ؟ االن تا بودی کجا میزنم حرف دارم تو

 ؟ نمیدی جواب زهرماریتو ی گوشیه اون چرا

  ؟ تو واسه بزنم ج ز باید دفه هر من
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 جز..  جان مامان نزن: گفتم عصبانیت با

 یا حاال دیگه هستم جهنمی یه نترس..  نزن

  . میدن بهت مرگمو خبر یا میام خودم

 

 میز رو از رو ای شیشه نمکدون مامان

 داد حرص با ، کنه پرت بطرفم که برداشت

 خونه اومدی باز مرده؟ ذلیل چته تو: زد

 کجا میگم دارم ؟ مرگته چه بشی، گیر پاچه

 و داستان من واسه بده جواب ادم مثل بودی

  . نباف شعار

 

 بودم.. مهرداد..  با:  گفتم شمرده شمرده

  . بردار سرم از دست لطفا حاال ؟ خوبه ؛

 

 همون از..  ببرن ریختتو شور مرده: مامان

 جواب گوشیتو چرا ؟ بزنی حرف میمردی اول

 ندادی؟

 

 چشمامو عصبی و برگشتم مو رفته قدم یه

 جینت سین از دست مامان: گفتم کردمو درشت

 تا میزنم جیغ انقدر بابا روح به برنداری

 کله..  چشمت جلوی بیارم رو مرده و زنده
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 ندارم حوصله نترکون االتتسو بااین منو ی

  . بدم جواب

 

 زد زل شده گشاد چشمای و تعجب با مامان

 دوباره که رفتم اتاقم بطرف..  من به

 کمک بیا!  اتاقت تو ب َکپی نری: زد صدام

 رعنا میکنم پاک سبزی دارم که من ، بهادر

 َدم داره الزم چیزی اگه که بیا حمومه، هم

  . باشی دستش

 

 خوردتو گره نگام بزنم حرف که برگشتم

 و کردم مشت دستامو غمگینش، و نگران نگاه

 کاری هم نه میخورم کوفت نه من:  زدم داد

 اومد وقتی نمرده که زنش..  میدم انجام

  . بده انجام بگو

 

 نحستو زبون: زد داد عصبانیت با مامان

 از نیست ،معلوم وحشی ی دختره بگیر گاز

 هوار رهوا صداتو اومدی قبرستونی کدوم

 ؛ میبری باال ما واسه

 

 مامان که بستم محکم درو و رفتم اتاقم تو

  . حیوون به صدرحمت: دادزد



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1092 
 

 

 اینجا اون شدم، عصبی بیشتر دیدنش با

 ، خونمون اومده رویی چه با میکنه چیکار

 چه با حاال کرده ساقط زندگی از منو اون

 میکنه نگاه مامانم منو، صورت تو رویی

 باش دستش کمک بیا میگه مامانم ،اونوقت

 ما بدبختیای همه ؛ نداره الزم چیزی ببین

 که سالها اون از اون مامان ؛ همین از

 خونه براش خواهرش پیش کرد اجبار بابارو

 ی همسایه شدیم که وقتی از اونم ، بگیره

 یه یکیمون باید هرشب شب هر اینا، خاله

 ، خان بهادر واسه میبردیم باال غذا ظرف

 گند رعنا آخر بیارا ببر غذا مینه تو که

 .. زد خودشو

 

 زندگیمو همه که کنه لعنتتون خدا.. اوووف 

 مثل مهرداد آخر نگاه ، کردین سردرگم

 گفتم بهش ،من بود افتاده جونم به خوره

 اما ندارم لیاقتتو من ، نمیخورم دردت به

 آینه روبروی نبود، دروغ حرفام اصال

 و رعنا با فرقی چه االن من ایستادم،

 شدم، زن اونا مثل منم ، دارم مامانم

 به تبدیل خودش خواست به که زن یه منتها

 به دستمو ، فشرد گلومو بغض ، نشده این

 ی قیافه از ، داشتم خفگی احساس زدم گلوم
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 یه کسیکه میومد، بدم خودمم انگیز نفرت

 آورد سرم به بالیی میکرد عاشقی ادعای عمر

 تیرآخرشو این منمیکرد فکرشم هیچوقت که

 . داره نگه روزی همچین یه برای

 

 چهره از انگار کردم نگاه خودم ی چهره به

 دخترا به شباهتی دیگه که میکردم حس م

 شوهرم برای خودمو میخواستم من ندارم،

 قائل برام ارزش که کسی برای ، دارم نگه

 خودش چنگ تو چیزمو همه بهادر اما ، باشه

 وکیل بشه قراره ماین از بعد حتما ، گرفت

  ... من وصّی

 

 منو نمیزارم..  نمیزارم:  گفتم تشدیدوار

 نمیزارم..  کنی اسیرخودت

 

 و کردم پاک باحرص دستم پشت با اشکامو

 زدم، آینه تو محکم و برداشتم و ادکلنم

 صدای و شد تبدیل تیکه هزار به آینه که

 . پیچید خونه کل تو شکستنش

 

&&&&&& 
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@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۲:۰۴ ۱۹.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ انرم

 167_پارت#

 

 کسی که بود شده شکسته های شیشه به نگاهم 

 انگار دیدنش با کرد، باز و اتاق در

 خفه دارم که گذاشته گلوم تو دستشو

 کی: بردم هجوم طرفش به و زدم میشم،جیغ

 عین سرتو که من اتاق   تو بیای گفت تو به

  ؟ اومدی پایین انداختی گاو

 

 و کرد نگام تعجب با اومدو هم نماما

 بخدا بگیر زبونتو جلو ریحانه: دادزد

 با بزن حرف درست میکنم موهاتو میام

  . زدنه حرف طرز چه این بهادر

 

 زدنش حرف با من خاله نداره اشکال: بهادر

  .ندارم مشکلی
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 بازوش رو دستمو ، بیرون برو:  زدم داد

 با دادم، هولش بیرون طرف به و گذاشتم

 ، منه اتاق اینجا:  گفتم عصبانیت و اخم

  . بشی من حریم وارد اجازه بدون نداری حق

 

 رعنا و مامان به نگاهی کردو مشت دستاشو

 و بود اومده بیرون حموم از تازه که کرد

 من به واج و هاج شد، اضافه جمعممون به

:  گفت عصبانیت با مامان ، میکردن نگاه

 که تنیس رعنا منو بهادر ، ریحانه

 چندصباح سرت خیر ، میزنی حرف اینجوری

 طرز چه این بشی دکتر یه زن میخوای دیگه

 اخالق این با کنن توسرت خاک ؟ زدنه حرف

 قورت نصفتو اومده مگه برادرته، ، گندت

 تمومم هیچ که نصفمو زدم پوزخندی)بده

 به سگ مثل دقه به دم چی واسه ،( کرده

 بهادر با داری مشکل همه با ؟ میپری یکی

  ؟ داری مشکل هم

 

 . بیرون برین ،لطفا مامان -

 

 ی سلیطه ی ،دختره یامان و مامان: مامان

 بشه حاجی عروس میخوای فردا دراز، زبودن

 ولعنتش تف ببینم ازت اینجوری اخالق یه ،
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 مامانشو شور مرده نمیگن میاد، من واسه

 ؟ کردنش تربیت دختر بااین ببرن

 

 ؛ بگه میخواد چی هر هرکی بزار: زدم داد

 سرم از دست روانیم ، دیوونم من اصال

  .. بیرون برین کنین ولم ، بردارین

 

 بیرون برین:  گفتم و افتادم گریه به

  . بمیرم خودم حال به بزارین

 

 به زده پاک بخدا ، امشب چشه این:  رعنا

  . سرش

 

 منو و اومد طرفم به عجله با مامان

 چته ، بمیره مادرت:  وگفت گرفت توآغوشش

 این تا تو که شده باعث چی ؟ قشنگم دختر

 صبور دختر من، ی ریحانه ؟ بشی عصبی حد

 . کنه دعوا کسی با که نبود اینجوری من،

 

:  گفت رعنا بهادرو به رو برگشت مامان

 .بشه آروم دخترم بزارین ، بیرون برین شما
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 امروز ببین مامان:  گفت طعنه با رعنا

  . ها شده خل ُدردونت ، هنخورد جایی به سرش

 

 بهادر کمک برو مادر برو رعنا: مامان

  . بیام تا کنین درست کبابارو

 

 ، کشیدم عقب سرمو شد، بسته که اتاق در

 مهرداد با  مادر چته:  بوسیدموگفت مامان

  ؟ گفته چیزی مهرداد آره ؟ شده بحثت

 

  ؛ نیست خوب حالم..  مامان نه -

 

 توکه:  گفت و تتخ رو نشوند منو مامان

 گاوزبون گل برات برم بشین شده، چی نمیگی

  . بشه آروم اعصابت تا کنم دم

 

 اینجوری مامانم با که اومد بدم خودم از

 بره بیرون مامان اینکه قبل زدم، حرف

  .. اومد رعنا بهادرو بلند بحث جرو صدای
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 درمیاری شورشو داری دیگه بهادر: رعنا

 مربوطه چه تو هب ؟ میگیری آتیش چرا ،تو

  ؟ هان

 

 میزنمت انقدر نبندی دهنتو رعنا: بهادر

  . بزنی حرف نتونی کام تا الم که

 

 امشب هام بچه هاشم بنی قمر یا: مامان

 جون به افتادن گربه و سگ مثل ، شده چشون

  . هم

 

 حرفی عصبانیت این تو رعنا اینکه ترس از

 بفهمه، بهادر منو جریان از مامان و بزنه

 بزنه تهمتی اگه االن میکردم، سکته مداشت

 هست مدرک یه چون ، هدف به میخوره درست

 اتفاقی بهادر منو بین میکنه ثابت که

 هرزه من بشه برمال اگه واون گرفته صورت

 . میشم نشون

 

 گرفتم دستشو بیرون بره خواست تا مامان

 دخالت تو ، مامان ربطی ما به:  وگفتم

 زن اونا ، بکشن رو همدیگه بزار نکن

  . وشوهرن
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 شری چه امشب ، میگن چی ببینم برم: مامان

 افتادن هام بچه که شده بپا من ی خونه تو

  . هم جون به

 

 صدای با رعنا که شد باز ضرب با اتاق در

 نمیکشم دیگه بخدا مامان:  گفت جیغوش جیغ

 کثافت کن ول موهامو آخ( کشید جیغ) دارم

 .عوضی

 

 رفت بهادر و رعنا سمت به زده شتاب مامان

 جونم تو بالت و درد بهادر بهادر،:  وگفت

  . کن ولش مادر چته

  

 خفه:  گفت کشیدو موهاشو پشت از بهادر

  ؟ کنم پات و دست بی بزنم یا میشی

 

 بس خون بجای منو ؟مگه میخوری گوه: رعنا

  ؟ آوردی

 

 موهای تو از بهادرو دست زور به مامان

 ؟ چتونه شما : گفت تشر کردوبا رها رعنا
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 ریحانه یا رعنا یا تو بکشم؟ کدومتون از

 و جنگ میدون کردین رو خونه خبرتونه چه ؟

 خیرسرم نمیزارین احترام خودتون به ؛ مین

 یکم خونم این بزرگ ، مادرتونم من یعنی

  . داره قباحت..  کنین حیا

 

  .. نداری خبر هیچی از که تو مامان: رعنا

 

 زنتو: زدم یغج میلرزید، پاهام و دست

 راه یه بخدا ، کن ساکت زنتو.. کن ساکت

 تا میکشم خودمو نزاشتین من برا بیشتر

  . بشه راحت همتون خیال

 

 جون ریحانه خدا تورو نگو.. اووووه: رعنا

 واسه نکن بازی من برای فیلماتو این.. 

 چون تاثیره بی من رو میده جواب کی هر

  . فیلمام این کارگردان خودم

 

 ما بریم شو گم: کشیدوگفت بازوشوبهادر

  . باال میریم
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 که میشه شرمم رعنا، ببند کثیفتو دهن   در   -

  . خونیم هم

 

 خدا یا:  گفت کوبیدو خودش صورت رو مامان

 ؟ بهم میگن دارن چی اینا..  خدا یا.. 

 . هم به رسیدن دشمنن انگار

 

 دادو خوب تا باال اون بریم آره: رعنا

 خالی سرمن بدبختیاتو اه عقده کنی بیداد

 . کنی

 

 [۲۲:۰۴ ۱۹.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 بریم: زد بلند داد یه عصبانیت با بهادر

 دیگه که بمیری کنه لعنتت خدا..  زود باال

 . نبینم ریختتو

 

 تا برد کنار اتاقم در از رعنارو زور با

  .. صدازد مامانمو شدن دور که چندقدم برن،
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 بده کن کباب اروجیگر اون خاله:  بهادر

 حالش دیدمش که بخوره،اینجوری چیزی یه

  . نیست خوب انگار

 

 بپا قشقرقی چه الکی الکی ببین: مامان

 میرین بعد خوردین که شام مادر شد،بمونین

  ؟ کنم چیکارشون خریدی چیز اینهمه ،

 

 .ایشاال بمیرم بخورم زهر من: بهادر

 

&&&&&&& 
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 مامان حرف سر   انگار رفتن که رعنا بهادرو

 ..شد باز
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 چرا نمیدونم:  گفت و افتاد گریه به 

 بخدا ، میکنه اذیت دخترمو انقدر بهادر

 ای زندگی همچنین یه میدونستم روزی اگه

 که نمیکردم قبول عمرا میسازه رعنا برای

 بحث؛ جرو همش دعوا همش بدم بهش دخترمو

 

  . خواست خودش رعنا مامان -

 

 آره:  گفت و نشست تختم رو اومد مامان

 بهادر اخالق ولی میخواستم منم که همونطور

 دوسش جونم از بیشتر اینکه با بده؛ خیلی

 حق در خودم چشم جلوی داره اما دارم

  .میکنه ظلم دخترم

 

 مکث کمی با و فشردم و گرفتم و مامان دست

 بهادر که میدونی کجا از تو مامان:  گفتم

 طرفه یه داریم ما ؟ میکنه ظلم بهش داره

 از تقصیر واقعا شاید میبینم رو قضیه

  . باشه رعنا

 

 رعنا تقصیر:  گفت حرص و اخم با مامان

 کدوم ؟ کرده خودکشی اونشبم که بوده

 ؟ میاره در خودکشی از سر ای مسخره دعوای
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 جنون به رعنارو حد چه تا میدونه خدا

 کنده زندگیش همه از دل دخترم که وندهرس

 . بود

 

 کدومشونه تقصیر بگم نمیخوام من مامان -

 شاید نمیدونیم چیزی زندگیشون از ما ولی

 رعنا هم شاید باشن مقصر هردوشون واقعا

 . شده اینجوری بهادر که کرده کاری یه

 

 هیچ ولی هست دراز زبون یکم رعنا: مامان

 جلوی نباید که درازی زبون بخاطر مردی

 چندبار کنه، احترامی بی زنش به همه

 خودمو جلوی چقد ؟ نزنم حرف و ببینم

 سرک همش خاله نگه نکنم دخالت که بگیرم

 اون به شوهریم و زن ، زندگیمون تو میشه

 منه عذابه دخترم عذاب ؟ داره ربطی چه

 بچه بهادرم چون بزنم حرفی نمیتونم ،ولی

 دنیا مهه از ، خودمه پسر ، خواهرمه ی

  ؟ بگم بهش چی برم.. عزیزتره برام

 

 همین نداره خبر مامان زدم، پوزخندی

 ، آورده سرمن بالیی چه امروز ش عزیزکرده

 به نگاهی با مامان که کشیدم عمیقی آه

 امشب بوده مرگت چه تو:  گفت معترض اطراف
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 بدبخت منه ؟ ترکوندی رو آینه زدی چرا ؟

 چه به و اقات ببین ؟ بکشم همتون از باید

 کشیدن دل و خون شده کارم ؟ کشیدی گندی

 د ق تو که داشتی مرضی چه میگی..  شماها با

  ؟ ریختی وسایل سر

 

 حوصله االن هیچی؛:  گفتم و بردم باال سرمو

  . میگم بهت وقتش به ندارم

 

 هم تو.. نگی سیاه صدسال میخوام: مامان

 بیا پاشو..  من دل   دق،سر   ی آینه شدی

 یه کنیم آماده کبابارو ونا کمکم

 رعنا بهادرو به بده باال ببر مقدارشونم

 دست همشون خریده چیز کلی ، نخوابن گشنه

  . موندن نخورده

 

 شام که من:  گفتم و کشیدم دراز تختم رو

 کن درست خودت بخوابم میخوام نمیخورم

 . بکش بردنشونو زحمت خودتم

 

 از بکشه منو خدا:  گفت ناراحتی با مامان

 نه ، مرگتونه چه میگین نه..  همتون دست

 هم نه میگین، چیزی نه ، میزنین حرفی
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 ،مثل دربیاره سر کارتون از یکی میزارین

 که میمونین دربسته چیزه یه

 توسرتون( زد ش شقیقه رو انگشتشو)نمیفهمم

  .میگذره چی

 

 کاش ، رفت بیرون اتاق از بلندشدو حرص با

 نمیکنم ینتضم چون مامان، نفهمی هیچوقت

 پسرت اصطالح به و دخترات گند از

 فقط! ؛ میره روزت به چی سردربیاری

 منو هم بهادر ، کشت بهادرو رعنا میدونم

 تاوان مسیر یک تو واحد آن   در من و کشت،

 دست از هم هنوز اما دادم پس نفرو دو

 بازی این..  ندارم خالصی شومشون های نقشه

 باید نم ؟ کنه پیدا ادامه کی تا قراره

 رعنا بهادرو که بار هر بازی آخراین تا

 کسی به مبادا که بلرزه تنم میشه دعواشون

 منو طرف هیچکس بفهمن اگه چون بزنن، حرفی

 ، فهمید عمورضا زمانیکه مثل نمیگیره

 من به نسبت دیدش فقط نشد درست که چیزی

  .. شد عوض و خراب

 

 ،من کن قبول و مهرداد گفت من به اون

 نزدیک کسی ناموس به اون یشناسمم بهادرو

 همه بشی ش پسرعمه ناموس تو وقتی نمیشه،
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 تهدید هیچوقت ، نشد اما میشه، تموم چیز

 تو که نکردم فراموش عقدشو اول روزای

 تو از حتی من: زد داد سودابه عمه ی خونه

 ؛ بیرون میک شمت شوهرتم بغل

 

 من میگفت راست اما نگرفتم جدی و تهدیدش

 شوهردار زن   یه م شناسنامه هدیگ چندروز

 میشد کاش..  گرفت منو اون اما میشد،

 ی خونه تو پامو من و برگرده عقب به زمان

 عقب به زمان اصال کاش ، نمیزاشتم بهادر

 مرد این ی باخته دل هیچوقت من و برمیگشت

 بشه من رسوایی   طبل عشقش عاقبت که نمیشدم

..  

 

  تم،رف خواب کردن گریه از ک ی نفهمیدم

 یه باالی ،و ایم بچه رعنا منو دیدم، خواب

 میگه من به همش رعنا ایستادیم، بلندی

 بریم هم با بیا شهربازیه یه پایین اون

 خودمو و ترسیدم من ،اما کنیم بازی اونجا

 نترس:  وگفت کشید دستمو که کشیدم عقب

 ، بپرم میخوام منم پیشتم که من ریحانه

 میترسم من : گفتم و افتادم گریه به که

 نه: گفت رعنا میمیریم، بپریم اگه رعنا

 ، بپرم منم که بپر بیا همراهتم منم نترس

 نه کشیدم جیغ بندازه تامنو کشید دستمو
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 عقب خودمو که داد هولم ، میترسم من رعنا

 بود بهادر حاال شد، عوض ش چهره که کشیدم

 ترسویی تو چقد: گفت نیشخندی با که

 بپری تر راحت تا مکن کمکت خودم دختربزار

 از و داد هول منو که کردم نگاش ناباور ،

...  نه:  زدم جیغ ، پایین شدم پرت بلندی

 نه بهادر...  بهادر

 

 چشمام پریدم، خواب از کسی نوازش و باصدا

 گفت آروم که صداشومیشنیدم اما تارمیدید

..  عزیزم دیدی بد خواب..  نترس..  جان: 

  اینجام من نترس

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 هوس شور   هنوز که همونیه تن بوی تنش بوی

 که هوشیارتر میکنم، حس تنم رو و نفساش و

 روسرمو و بودم توآغوشش بود، کنارم شدم،
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 قصدآروم کلمات بعضی با میدادو نوازش

 موجود این از من اما داشت و روحم کردن

 دیدنش با و داشتم هراس زانگی نفرت

 حس ، داد دست بهم احساس همون دوباره

 و داشتم بهش خواب تو که ای امنی نا ترسو

 و گرفت هوسش باد   به منو امروز که حسی

 و لرز با. برد تاراج به جسممو و روح

 غالب بهم ترسی کشیدم، کنار خودمو وحشت

 نداشتم، زدن حرف تکلم حتی که بود شده

 منو نترس عزیزم:  گفت و تباخ رنگ نگاهش

 ، دیدی بد خواب فقط تو.. اینجاییم خاله

 . جان ریحانه نترس چیزی از

 

  مامان.. مامان:  گفتم صدام لرزش با

 

 بوسیدو سرمو رو و اومد بطرفم سریع مامان 

 نیست چیزی ، مامانت جون تو دردت:  گفت

 خواب دیدی،تو بد خواب فقط تو دخترم نترس

 کنارت اومد اونم میزدی اصد و بهادر همش

 بدبود، خیلی حالت دیشب ، کنه آرومت تا

 ، بگم آقارضا و مهین به برم نمیشد روم

 خوابش و زندگی کارو از خدارو بنده این

  . بیمارستان آوردیمت دیشب تا انداختم
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 بیمارستان اتاق کردم، نگاه و دورتادورم

 شوم روز یه باز ، بود بدشده حالم بود،پس

 میشد خرابتر حالم هم بادیدنش حتی ، دیگه

 شده باعث اون..  رنجمه دردو باعث اون ،

 جوری چه ببین بکشه، اینجا به من کار که

 خودش ی سلطه به و دیگران مظلومش نگاه با

 نگاه این گول   دیگه من ولی میاره، در

 رو ساختگیش مظلومیت این دیگه ونمیخورم،

 یموزندگ نگاه همین با نداره، تاثیری من

 خوش مار چه که میدونم خودم فقط و باختم

 **  . دادیم پرورش آستینمون تو خالی و خط

 

  ؟ ریحانه ؟ ریحانه: مامان

 

  .. هوم -

 

  دانشگاه؟ بری نباید مگه پاشو -

 

 نمیرم نه -

 

  .. پاشو نگمه، و نه: مامان
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 کن ولم مامان: گفتم و کشیدم سرم رو پتو

  . بخوابم میخوام سرم، تو بخوره دانشگاه.. 

 

:  گفت و کشیدانداخت روم از پتورو مامان

 دانشگاه چی واسه دوروزه ، خواب خوش خرس

  ؛ زاییده انگار ببینم پاشو نمیری؟

 

 مامان:  گفتم و نشستم نشسته حالت به

 م ن   ؛ داری چیکارم دانشگاه برم نمیخوام

 .. رم ی

 

 اگه اینکه نه آره:  گفت حرص با مامان

 در ازت مهندسی دکتر یه رارهق هم بری

 برو سر یه پاشو..  جهنم به نرو بیاد؛

  . داره رضاچیکارت آقا ببین شرکت

 

  !؟ شرکت:  گفتم تعجب با

 

:  گفت و انداخت تخت رو رو، پتو مامان

 به گفت زد زنگ صبح رضا اقا..  شرکت آره
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 سر یه دانشگاه بره اینکه قبل بگو ریحانه

  . دارم کارش اونجا بیاد

 

 جریان این خاطر به ؟ داره چیکارم یعنی "

 ای گنده شر یه بازم پس نیست توش که خیری

  " خوابیده توش

 

  ؟ داره چیکار نگفت -

 

 

 ، زد زنگ که زودی این به صبح واال: مامان

 چندتا یه گفت ولی دلم به انداخت ترس

 ی رشته با که شرکته کارای مورد در سوال

  .. داره مطابقت تو

 

 ، ست ساده چقدر من مامان زدم، خندیپوز

 به ربطی چه من ادبیات ی رشته آخه

 دوباره ؛ داره  برقی وسایل و الکتریک

 چه ایندفه کرد، احاطه جونمو تمام استرس

 میخواد باز ،حتما داره برام جدیدی حرفای

 عدالت   قاضی   به منو نفرتش پر نگاه اون با

 ههم بزاری و جماعت این کنه، محکوم خودش
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 نیست بعیدم هیچ ، من گردن میندازن چیزو

 کردم ز*و*ا*ج*ت بهادر به که بودم من بگن

"  

 

 و جدید تیپ یه با اینبار ، پوشیدم لباس

 ظاهرمو همیشه برای داشتم قصد ، زنونه

 انداختم سرم رو چادر ، کنم حفظ اینجوری

 پریدم رنگ صورت به توآینه دیگه بار یه و

 رنگ بی ی افهقی دیدن از ، کردم نگاه

 اومد، بدم چهره این از خودمم حتی وروم

 روم جلو مامان که اومدم بیرون اتاق از

:  کردوگفت نگام تحسین حس یه با شدو ظاهر

  ؟ خونه مزار بری میخوای شرکت بعد مگه

 

 سر خونه مزار برای چادرو فقط مگه نه -

 !؟ میکنن

 

 اونجا برای فقط همیشه تو آخه: مامان

  ؟ کنیمی سر چادر

 

 آوردم در کمد تو کفشامواز میومد، دنبالم

 دیگه ، همیشگیمه تیپ اینبار:  گفتم و

  .. نمیارم درش



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1114 
 

 

 ولی ، باشه مبارکت:  لبخندگفت با مامان

 عوض در ،ولی شدی زنونه یکم میکنم حس

 ؛ شدی خانم

 

 اما شدم زنونه..  تلخ تلخ   اما زدم لبخدی

  . شده زنونه چیزم همه ظاهرم فقط نه

 

 چیزی یه بیا ، نخوردی صبحونه: مامان

  . برو بعد بخور

 

 این ببینم برم فعال.. مامان ندارم میل -

 ؟ پخته برام آشی چه عمورضا

 

 [۲۲:۴۳ ۲۰.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 ؟ چی یعنی:  گفت کردو نگام گنگ مامان

  ؟ مگه داره چیکارت

 

 همینجوری ، میدونم منم میدونی شما اگه-

 خیری سحر ی کله..  مامان گفتم چیزی یه

 . نداره واسم که
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 گفته که گیره پیشت کارش حتما خب:مامان

 . بیای

 

:  گفتم و ؛دروبازکردم دادم تکون سرمو

  خداحافظ فعال..  باشه

 

  ؟ نمیری ،دانشگاه شرکت بعد: مامان

 

 بار هزار..  مامان نه:  گفتم حرص با

  . نمیرم گفتم پرسیدی

 

 چرا ؟ نمیری چی واسه گوب حداقل: مامان

  ؟ مبهمه من واسه تو کارای همه

 

 همون به اگه:  گفتم و کردم نگاش کمی

 به میکردی توجه رعنا به که ای اندازه

 پیچیده انقدر االن مینداختی نگاه یه منم

 خداحافظ..  نبودم مبهم و
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 من ریحانه؛ میزنی حرفا چه.. وااا: مامان

 کنم چیکار باید دیگه ندارم توجهی به کجا

  ... تا بگو برات

 

 صدای دیگه اومدم، پایین ها پله پیچ از

 که انقدری نگفتم دروغ ؛ ونشنیدم مامان

 دختر من انگار بهادر و رعنا رو شده زوم

  .. واقعیشن های بچه اونا مهینم خاله

 از تاکسی یه که شدم دور خونه از چندقدم

  .. ایستاد تا زدم اشاره سریع ، گذشت کنارم

 

 ؛ دادم و شرکت آدرس و نشستم سوارتاکسی

 چه با قراره باز ، نبود دلم تو دل

  ؟ بشم دررو رو حقایقی

 [۲۲:۱۷ ۲۱.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 برم گفت منشی سریع رسیدم که شرکت به

 توپش بدجوری انگار عمورضا، اتاق داخل

 سریع رسیدنم محض به  تاکیدکرده که پربود

  . اخلد بفرستنم
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 که ، گفت بفرمائیدی در به زدن تق یه با

  . شدم اتاق وارد

 

 بیرون فضای به و بود ایستاده پنجره پشت

  . میکرد نگاه

 

  . عمورضا سالم -

 

 سالممو جواب معمولی و سرد وخیلی برگشت

 ته و نیومد خوشم اصال برخوردش از.. داد

 موردم در جالبی نظر که خوندم رو ماجرا

  . نداره

 

 کرد، مبل به اشاره

 . جان ریحانه بشین: عمورضا

 

 گفتین مامانم به..  عموجان راحتم ممنون -

  !؟ داشتین واجبی کار ،ظاهرا بیام

 

 . برگشت میزش طرف به و داد تکون سرشو
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 بگم میخوری چیزی:گفت مکث کمی از بعد

  بیارم؟

 

 ممنون نه -

 

  شرکت؟ بیای گفتم چی برای بدونی کنم فکر-

 

 نمیدونم هن-

 

 اینجوری ، ریحانه بشینی میشه: عمورضا

  . بزنم حرف میتونم تر راحت

 

 عمورضا نشستم؛ کارش، میز جلوی مبل   روی

 داشت منو آزار قصد انگار ش خیره نگاه با

 و راه کجای بدونم المصب دیگه بزن حرف ،خب

 . کردی احظار دادگاهت به منو که رفتم خطا

 

 چرا:  فتگ سکوت و مکث کمی از بعد

  ؟ زدی بهم مهرداد با نامزدیتو
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 به باالخره مهرداد پس کردم، نگاش تعجب با

 لعنتی روز اون از روز گفته؛سه همه

 زودهمه یا دیر که معلومه میگذره

  .میفهمیدن

 

 من به چیزی مهرداد نکن تعجب: عمورضا

 میکرده تمیز اتاقشو داشته سودابه نگفته،

 پاتختیش ومیزر بودن آورده برات که نشونی

  .دیده

 

 که قضاوتهایی همون با که نگفتم چیزی

 بخاطر چرا:نبود،گفت سخت چندان حدسش

 میکنی؟چرا خراب زندگیتو داری بهادر

 همیشه برای رو شده لق دندون این نمیخوای

 ریحانه پدرتی آبروی دور؟تو بندازی

 کنی؟رعنا آبروداری براش اینجوری ،میخوای

 شده مرتکب هیاشتبا هر کرده هرخطایی

 شکل بدترین به میتونه شوهرشه االن بهادر

 سر از دست خواهرش کنه،چون مواخذه تورو

  .برنمیداره زندگیش
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 سر از دست من که میدونین کجا از شما -

 بجای چرا شما ؟ برنمیدارم خواهرم زندگیه

 منو نشستین باشین مطلب اصل دنبال اینکه

 بهادر به کاری من ؟عمورضا میکنین محاکمه

 نکردم خراب زندگیمو بهادر وبخاطر ندارم

 رعنا بشینم منتظر که ندارم اینم قصد و

 سرجاش، بشینم بیام تا کنار بره میدون از

 نامزدیمو ،اگه ندارم ذاتی همچین من چون

  .نیست بهادر دلیلش ولی دارم دلیل زدم بهم

 

 کنترل خشم کوبیدوبا رومیز محکم عمورضا

 شما ؟چرا ریحانه چیه دلیلش پس:  گفت شده

 که راهی این کنین قبول نمیخواین دوتا

 ها باطله مرز از دارین اشتباهه، میرین

 زدم حرف شما با بار یه من میشین، رد

 نمیره بهادر اگه حتی ، کن تمومش گفتم

 ی خواهرزاده مدت یه اومدی ، برو تو کنار

 یعنی که کردی ش مسخره دادی، دور منو

 چیز همه بود قرار که موقعی نامزدیم،

 ناسازگاری به بنا تو بشه تموم بخوبی

  ؟ هست بهادر از محکمتری دلیل چه گذاشتی،
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 بهم سرتاپایی نگاه ایستادم، و بلندشدم

 تمام که بود نیزه یه مثل ،نگاهش انداخت

 گرفته؛ هدف تاروپودتو

 

 با نه ندارم ازدواج قصد اصال من عمورضا، -

 میخوام ، ای مرددیگه هیچ با نه مهرداد

  ... که همین

 

  ؟ چرااااا: زد داد

 

 به من کار ببین گذاشتم، هم رو چشمامو

 مثل ، بدبخت و کس بی شدم که رسیده کجا

 میرسه راه از هرکی که شدم حلبی پیت یه

  !میندازه من به لگد یه

 

 دوست این از دست نمیخوای چرا: عمورضا

 گند   بوی میخوای ؟ بردارین مسخرتون داشتن

 وسط این ؟ بره کجاپیش تا رسوائی این

 آبروی نیست، تنها تو ی خونواده آبروی

 مردم فردا شما، نااهلیه بخاطر وسطه، منم

 راه زندگیم خودمو سر پشت حدیثی و حرف چه

 باباجان، ، دخترم ، ریحانه..  میندازن

 عشق این ، ننگه عشق این خودتو، کنار بکش
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 ،خودتو زندگیه مارو، ،آبروی حرومه

 بخطر مسخره عشق این بخاطر خواهرتو،

 گور تو بیامرزتو خدا بابای تن کم ننداز،

  . بلرزون

 

 از جوری چه کردم، نگاه عمورضا به بغض با

 ندونسته و ندیده وقتی کنم دفاع خودم

 برای چرا میدونی، کار خطا منو اینجوری

 به منو فقط چرا نیست، سختی هیچ بهادر

 ماجرا این کی هر گرفتی؛ تهمتها این باد  

 که میکنه فکر عمورضا مثل درست روبفهمه

 بازی به رو همه آبروی عشق این بخاطر من

 با بهادر که نمیدونه هیچکس اما گرفتم

 خطر به منو آبروی خودخواهیاش تمام

  . انداخته

 

 خبر هیچی از شما عمورضا: گفتم بغض با

 چیزی به و میشینن گود بیرون همه ندارین،

 از هیچکس اما میکنن قضاوت یکننم تصور که

  .. کیه واقعی مقصر که نداره خبر موضوع اصل

 

 در سعی که مذکور حالت همون با عمورضا

 اصلی مقصر:  گفت داشت عصبانیتش کنترل

 بسته درا همه که میبینی اما ، رعناست
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 به که بهادر، نه داری راهی تو نه و شده

  . برسین سردارین تو که هدفی

 

 بار یه ، عمو ندارم توسر هدفی هیچ من -

  ... پای جای پامو نمیخوام من گفتم

 

 دارین چرا پس: زد داد اینبار عمورضا

 هم به ای وعده چه ، میکنین رسوا هممونو

 ؟ زدی بهم مهرداد با نامزدیتو که دادین

 طالق رعنارو اگه حتی بهادر، میکنی فکر تو

 بهادر به رو عالقه این بازم مامانت بده

 یکی اون حاضرمیشه بازم ؟ میداره هنگ

 تا اولشو دختر که بسپاره مردی به دخترشو

 ذهنتون تو افکاری چه ؟ کشونده مرگ پای

 ؟ ریحانه چیدین
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 کرد، خودکشی رعنا که اونشبی من اگه

 از دست میکنی ،فکر نمیکردم آروم مامانتو



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1124 
 

 از قضیه نفهمه تا داشت،برمی موضوع این

 شورشو دارین دیگه ؟ میخوره آب کجا

 یه باش عاقلی دختر ،ریحانه درمیارین

 همه دودمان تا کن خاموش و آتیش این جوری

  ؛ ندادین باد به رو

 

 گفت و کشید بلندی نفس و زد کمر به دستشو

 دارم من نمیفهمین، رو هیچی شماها: 

 ؛ تهمیف اتفاقی چه آینده تو که میبینم

 اینکه قبل ، ریحانه کن پیدا راه یه

  . بدم شوهر زور به رو تو بشم مجبور

 

 و دیگران احترام چی هر االن تا بسه دیگه "

 سواستفاده سادگیم از همه فقط داشتم نگه

  "کردن

 

 حُسن از عمو ندارم ازدواج قصد من -

 فوت ماهه 16 من پدر اما ، ممنون پدرانتون

 زندگیم منو ایبر راه دنبال..  کرده

 تصمیم زندگیم برای خودم من ، نباشین

 بهتره  هم ،شما ای دیگه هیچکس نه میگیرم

 زندگیه که روبزنین حرفا این پسرتون به

 که اونه...  گرفته خودشو مشتای تو منو
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 موقعیت و میکنه بازی همه آبروی با داره

 از خیالتون ولی ، میندازه خطر به منو

 به کاری من ونچ باشه، راحت من بابت

  . ندارم بهادر

 

 که گرفتم راهمو کنم خداحافظی اینکه بدون

 اینو َمچَل چقدر میترکید، داشت دلم برم،

 میخوان که م هرزه زن یه انگار شدم، اون

 خالص دستم از دورکنن،تا پسرشون از منو

 خبر با وجودم ننگ از مردم مبادا که بشن

  . بشن

 

  . کن صبر -

 

 بار زیر امروز ، برنگشتم اما ، ایستادم

 ؛ شدم حقیر خردو..  شدم له عمورضا حرفای

 بکشم وتنم جون به حرفارو این باید کی تا

  . برسم نابودی به ذره ذره و

 

 باید بیاد، هم مهرداد تا بشین: عمورضا

 من که نداره خبر ، میزدم حرف جفتتون با

 بیاد خواستم ازش میدونم جداییتونو جریان
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 فصل و حل موضوعتونو جوری یه تا اینجا

 . کنم

 

 من عمورضا: گفتم جسارت با و برگشتم

  ... اصال من کنم ازدواج مهرداد با نمیخوام

 

 گفت زده هول بود، منشی شد، باز اتاق در

 مزاحم موقع بی میخوام عذر خسروی آقای: 

 دعوای یه پسرتون اتاق تو ولی شدم

 جریان در خواستم اومده پیش خونوادگی

 . نباشی

 

 سرش پشت ومنم رفت بیرون زده شتاب عمورضا

  .کردم حرکت

 

 نبود سخت بود، آشنا کامال جروبحثشون صدای

  .مهرداد بهادرو صدای تشخیص

 

 دادو صدای بیرونی راهروی قسمت تو

 چی که نبود واضح اما میومد بیدادشون

  . میگن
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 صدای انقدر بازکرد، و اتاق در عمورضا

 متوجه اصال که بودبلند مهرداد زدن داد

  . نشدن ما حضور

 

 ی مرتیکه الدنگ، پفیوز خوردی گوه:مهرداد

 از آتیشا این همه میدونم که من عوضی

 گوشش تو نیست معلوم ، میشه بلند گورتو

 زیرو از من..  شده هوایی که خوندی چی

 خواست به که میدونم ،خوب دارم خبر بمش

  ... نبوده خودش

 

 نزن حرف الکی:  زد داد متقابال بهادرهم

 ، نگفتم بهش چیزی من میگم دارم ، مهرداد

 بهم نامزدیتون که ندارم خبر حتی من احمق

 میندازی میاری میشه چی هر چرا..  خورده

  ؟ من گردن

 

 من ، میزنی مفت حرف داری تو: مهرداد

 رو تو اگه ، کردم بزرگت و مارمولک توعه

 زمین بزارم سرمو باید که نشناسم خوب

 . یرمبم
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 نفهم زبون مهرداد  ..  هللا االاله ال: بهادر

 حرف هم کلمه یه حتی ریحان با چندروزه من

 من ریش به میبندی بدبختیاتو چرا ؛ نزدم

 ، دارم بدبختی یه هزارو خودم من ؟

  . خودت پیشکش باشه تو زندگیه

 

 صورت رگای تمام که زد بلندی داد مهرداد

 نباف ندچر من واسه:  شدن سیخ گردنش و

 ؟ زده پس منو که گفتی بهش چی بگو!!! 

 ، که نیستی مرد تو بگو ، معرفت بی بگو

 میدونستم خودم برادر تورو عمر یه من

 ... فطرت پست توعه اونوقت

 درو با و اتاق این وگرنه بهادر بگو

 . میکنم آوار سرت رو دیوارش

 

 !؟ خبره چه اینجا:  عمورضا

 

 نگاه مارو تنبرگش جفتشون عمورضا صدای با

 با شد، زوم من بطرف هردوشون نگاه کردن،

 یکی..  بود متفاوت دونگاه و مختلف دوحس

 ندامت و دلتنگی یکی کینه و خشم و دلخوری

 سرتا خیره نگاه همون با..  عمیقتر حسی و
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 ظاهر بخاطر شاید..  کاویدن نظر از پامو

   . بود جدیدم

 

 تو:  گفت من روبه خشم کمی مهردادبا

 اومدی چی واسه ؟ میکنی چیکار نجاای

 و جونیت جون یار احوال اومدی ؟ اینجا

  ؟ بپرسی

 

 همونطور ، بیاد خواستم ازش من: عمورضا

  . بزنم حرف باهات تا بیای خواستم تو از که

 

 گفت من به نگاه با زدو پوزخندی مهرداد

 که حرفارو ؟ دائی مونده هم حرفی مگه:

 باقی ای نگفته چیز نکنم فکر شنیدین االن

 با و بهادر منو به اشاره با)باشه؛ مونده

 از اینم زادتون آقا از این(  گفت تمسخر

 ؟ هست هم ای دیگه حرف...  خانم سرکار

 

&&&&&&& 
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  . بدونم منم بگین ؟ چیه موضوع: عمورضا

 

:  گفت وار طعنه من به نگاهی با مهرداد

 موضوع نپرسیم بهادر و ریحانه از چرا

 بدونیم ماهم بگو ریحانه بگو ؟ هوم چیه،

 منو که کرده ویز ویز چی گوشت تو بهادر

  ؟ کردی خودت ی بچگونه افکار ی مسخره

 

 هردستاشو بودو ایستاده میزش پشت بهادر

 نگاش اینکه بود،با زده تکیه میز به

 مسلوال تک تک تو ش خیره نگاه اما نمیکردم

 عشق غرورو با جوری چه میکرد،ببین نفوذ

 کرد، حقیر جماعت این جلوی منو لعنتیش

 اونه ، اونه مقصر بزنم داد میخواست دلم

 اما ، گرفت خودم زندگیه و تو از منو که

 بیانش به قادر که نبود چیزی موضوع این

 و حیثیت حراج با مساوی من برای چون باشم

  . بود آبروم

 

 حرف به ،خودش بزنم فیحر من اینکه قبل

 گفتین چی واسه:  گفت عمو روبه اومدو
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 ازش جوابی و سوال چه ؟ شرکت بیاد ریحانه

 اشتباه دادگاه با رو اینجا ؟ بابا داری

 خودشو بین بوده موصوعی اگه ؟ گرفتی

 شما، به نه و ربطی من به نه بوده مهرداد

 کارآگاه این بهتره ، ای دیگه شخص یا

 یه پای دفه هر..  کنین تموم بازیاتونو

 با و اینجا میکشونی دخترو ،این میشه حرف

 تنشو ، دلیل بی و ربط بی سوال مشت یه

 چند از ، بکشه باید چقدر..  میلرزونین

 نور شدین ماشاهللا که هم شما ، بکشه نفر

 . نور علی

 

 حرفای حاال تا کی از:  گفت محکم عمورضا

 یکنیم فکر تو ؟ دلیل بی و ربط بی شدن من

 و پوچ مغز با مغزمونو یا یم، ابله ما

 میفهمی تو ؟ گرفتی اشتباه خودت ی هرزه

 داری میفهمی تو ؟ میکنی چیکار داری

 تمسخر به پرویزو حاج آبروی ، منو آبروی

 یه میگم چی هر من چرا ؟ میندازی همه

 تو ؟ دروازه شده گوش ت یه در، شده گوش ت

 چوبه به رو همه داری بفهمی نمیخوای چرا

  ؟ میگیری مسخرت عشق   این ننگه دار   ی

 

 معمول حد از بلندتر اینبار زد داد بهادر

 خبر من دل از شما مگه ؟ مسخرگی کدوم: 
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 حکم و نشستین قاضی به طرفه یه که دارین

 نزاشتم من آره چیه میدونین اصال ؟ میدین

 نیست، جلودارم هم دنیا سهله که مهرداد ،

 با اگه حتی کنه جازدوا کسی با نمیزارم

 مرد ی خونه عروس   نمیزارم ،اما نباشه من

 دست با) ؟ چرا میدونین ؛ بشه ای دیگه

 غیرتم رگ چون(  کوبیدوگفت گردنش رو راست

 بازم گفتم بار هزار میاد، در جوش به

  ... بزارم نمیتونم دارم غیرت سرش من میگم

 

 چنگ و کرد حمله طرفش به مهرداد ؛ وای

 به کوبیدش و بهادر لباس ی یقه به زده

 ، رفت طرفشون به هراسون عمورضا ؛ دیوار

 چه به تو:  زد داد بهادر صورت تو مهرداد

 دزد ، بیشرف کثافت   شدی نزدیک بهش جراتی

 خودت به چطور تو ، آبرو بی ، ناموس

 بوده سرش من اسم که کسی با دادی جسارت

 آتیشت بخدا ، بهادر میکشمت بشی، خور ،َدم

  . میزنم

 

 مهرداد: داشت کردنشون جدا در سعی عمورضا

 همکارام پیش منو آبروی دائی ، جان

 فردا ببره بویی کسی شرکته، اینجا نبرین،

 . میزنن جار جا همه



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1133 
 

 

 دکتر: گفت آمیزی تمسخر پوزخندی بهادربا

 به رسیدی کردی تست رو همه کن؛ تست

 گرفته حرصت کنی تستش نزاشتم چون ریحانه،

 بزارم دیدی،که ناموس بی رانقد منو ؟

 گرفتی بیاد؟اشتباه تو دست زیر ناموسم

 تویی،من اون نیستم ناموس دزد من داداش

  .گرفتم پس ازت ناموسمو فقط

 

 ببین خورد، توصورتش محکم مهرداد مشت

 بازم کرده بدبخت منو اینکه با خدا تورو

 کی تا ، نیست بردار دست حرفا این از

 و بزنه جار همه یجلو و موضوع این میخواد

  . کنه مضحکه منو

 

 تو ؛ بهادر بکش خجالت:  زد داد عمورضا

 تا نمیکردی اینکارو وگرنه مردنیستی

 فامیلتو و برادرت رفیقت، بهترین نامزدیه

! کنی خراب بسته بن تهش که عشقی یه بخاطر

 چرا ، داری زندگی ، داری زن توخودت

 این بیفته، بدی اتفاق اینکه قبل نمیزاری

 ؟ زندگیش دنبال بره دختر
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 نگاه مهرداد و باباش به غرور با بهادر

 من بره میخواد اگه ، بره:  گفت کردو

  . آزاده ، ندارم کارش

 

 خوب ، میکنه بازی فیلم جوری چه ببین "

 باشم کسی با نمیتونم دیگه من که میدونه

 حرفو این متکبر مغرورو همینم بخاطر

 زندگیم ساراف که بدبختم من چقدر میزنه

  "افتاده مرد این دست به

 

 که نگاهی ، برگشت بطرفم مهرداد نگاه

 رو چیز همه من درون از داره انگار

 . میفهمه

 

 اومد، سمتم کرددوبه رها و بهادر ی یقه

 خانوم ققدیسه:  گفت کردو نگاه چشمام تو

 رو ننگی هیچ کنی هم چاقدور چادرو

 به خر که هستی احمقی همون تو نمیپوشونی

  .میره ازدنیا هم گاو اومده دنیا

 

 ،این کردم نگاه چشماش به بزرگ غم یه با

 خوی با شباهتی هیچ خشن و خو تند خوی

  . نداره رئوفش
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 من اتاق تو بریم بیاین مهرداد: عمورضا

  . بزنم حرف باهاتون باید

 

 گفت بگیره من از نگاه اینکه بدون مهرداد

 دارم حرف دختر این با فعال من دائی نه: 

  . دیگه وقت یه برای بزارین ،

 

 من به روز یه که بودی همونی تو: بهادر

 نمیخوادت ریحانه وقتی گفتی انداختی نیش

 حاال(  پوزخندگفت با) میشی؟ آویزونش چرا

 .خودت مثال شده

 

 من گرفتی اشتباه: گفت و برگشت مهرداد

 آره؟ میلرزه داره نیستم،تنت خر تو مثل

 ؛ بفهمم ماجرارو بن و بیخ میخوام فقط من

 .بهادر میکنم سیاه روزگارتو بفهمم اگه که

 

 با من بیفت راه: گفت و گرفت دستمو مچ

  .دارم توکار
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 حل رو موضوع این من بزار مهرداد: عمورضا

 . میکنم
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 دنبال به منو دست و رفت در بطرف مهرداد

 کی هر که جالیزیم مترسک شبیه کشید، خودش

 میکشه منو هرطرفی به داره دوست

 

 ودر عصبانت از دورگه صدای یه با بهادر

 صبرکن: گفت میومد ما سمت به حالیکه

 دستشو  جوری ؟یه میبریش داری کجا ببینم

 اسم شناسنامه هفتا انگار گرفته سفت

  .پرکردن آقارو

 

 نامزدمه:  گفت تلخی با و مهردادبرگشت

  .سَننه وروت

 

 بطرف خودمو بگیره دستمو اومد تا بهادر

 ابروهاشو تعجب با که کردم متمایل مهرداد
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 مهرداد جلوی بخوبی ظاهرشو ،اما داد باال

  .داشت نگه

 

 تو.. نیست دیگه..  بود:  گفت تشر با

 بکش دستتو نداری، دختر این با صنمی دیگه

  . کارت رد   برو

 

 تر محکم منو دست شدو کمر به دست مهرداد

  ؟ چیکارشی جنابعالی: پوزخندگفت با فشرد،

 

 برو بیا نداره ربطی تو به بهادر: عمورضا 

 هم جون به نشدین یاغی باز تا کنار

  . بیفتین

 

 به هم روی روبه هردو خشمی پراز بانگاه

 دادو تکون سرشو مهرداد کردن، نگاه هم

..  نکش خجالت.. بگو نسبتتو..  بگو:  گفت

 ی معشوقه کرده خواهرزنشو متاهل، بهادر  

 ...باربااین یه حتما پنهانیش،
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 بود، رسیده صفر به تحملم کردم،حد داغ

 بی بیخودو که باشه پست باید آدم چقدر

 کنه؛ قضاوت و دیگران ناعادالنه و جهت

 

 مهرداد تودست از محکم باعصبانیت دستمو 

 تکون صورتش جلوی انگشتمو و کشیدم بیرون

 میلرزید عصبانیت از که صدایی با و دادم

 فکرکنی، اینجوری درموردم نداری حق: گفتم

 ناروا تهمت حیثتم به نمیدم اجازه بهت

 دارم که نشستم گناه کدوم پای بزنی،

 میدم،شما پس شما حدیث و حرف با تاوانشو

 که بخدا ؟ منین فامیل شما آره ؟ فامیلین

 بدترین،خودتون دشمنم صدتا از

 بخواد دلتون که هم هرطور نمیبرین،میدوزی

 شما، خور سری تو شدم ؛ میکنین سالخی منو

 از دارم ترس که کس بی بدبخت   یه شدم

 تنها مبادا که ببره بویی مامانم اینکه

 با)بدم، دستش از دارم زندگیمم تو که کسی

 چی(  گفتم بغض با و تکشون تک به نگاه

 سرم از دست چرا ؟ من جون از میخواین

 روح حرفا این با چرا ن؟برنمیداری

 نصفه و میگیرن خنجر و تیغ به زجرکشیدمو

 خستم ؟ میکنین پاس همدیگه واسه جونمو

 مشت با) کردم غلط خوردم، گوه کردین؛

 از پس یکی اشکام و کوبیدم قلبم رو محکم
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 این تاوان دارم من( چکید گونم رو دیگری

 یه گول که میدم پس شما جلوی لعنتیمو قلب

 خارو شما جلوی منو و خورده و پوچ عشق

 نشورین خودتون واسه منو کرده،گناه ذلیل

 بگیری محاکمه به منو اینکه قبل ، عمورضا

 حکم که منی دور مار عین که بپرس پسرت از

 ازدستش و پیچیده دارم براش رو طعمه یه

 منو جون از چی ،بپرسین ندارم خالصی

 بره پیش میخواد کجا تا میخواد؟  زندگیم

 دختر ، من بفهمونه دنیا ی همه به که ؟

 دادم خواهرم شوهر دل به دل ، پرویز حاج

 کردم؟ نابود خواهرمو زندگیه و

 

 اشکام بود، شده گرفته حد از بیش صدام

 اون نحس صدای فقط بودن، بریده امونمو

 با بار یک چند هر حرفام بین که میومد

 باش، آروم ریحانه: میگفت آروم صدای

 دختر،بس میلرزه داره تنت همه کن، تمومش

  میفته؛ فشارت االن کن

 

 دور از بود، افتاده روسرم از که چادرمو

 کردم، مرتب روسرم و آوردم باال کمرم

 بهادر کردم، پاک چادرم ی گوشه با اشکامو

 میز رو که آبی لیوان و رفت میزش طرف به

 به پشتم اومد، بطرفم و برداشت رو بود
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 عصبیش نفسای صدای از اما بود مهرداد

 داره حرفام تاثیر از که بود معلوم

 بدنم ی همه عصبانیت از میکنه، خودخوری

 جلوم که رو آب لیوان بهادر میلرزید،

 نگاه صورتش به نفرت و گریه با گرفت،

 پیش چندروز بودکه مردی همون کردم،

 هم َکتش حتی گرفت، غارت به و داروندارم

 زندگی به کاممو انگار نه انگار ، نمیگزه

 ی هرزه دستای تو دنیام کرده، زهر برام

 رفتار جوری یه اما نابودشد آدم این

 اگرم و نکرده خطایی هیچ انگار که میکنه

  . بوده من جانب از بوده

 

 پراز ی رابطه اون اول ی صحنه هیچوقت

 چشمای با که نمیکنم، فراموش رو عذاب

 و کرد رصد تنمو تمام آلودش هوس پرشورو

 همه منه، مال تنت: گفت شیطون لبخند با

 ،امانتیمو شده وقتش دیگه منه، مال چیزت

 سندت رو مهرمالکیتمو و بگیرم پس ازت

  . بکوبم

 

 ریختم، اشک زدم، زار چقدر من روز اون

 تکون سرشو فقط اما ، کردم التماسش
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 ذوق از پر و خوشحالی حس یه با میدادو

  .میکرد نوچ ،نوچ

 

 و بیشتر اشکام ارهدوب خاطره اون مرور با

 ونگاهشو گزید لبشو دیدم که چکیدن، بیشتر

 به رو آب لیوان قدرت تمام با و گرفت ازم

 تو شکستنش صدای که کردم، پرت دیوار طرف

  . انداخت طنین آور زجر سکوت اون

 

 عمو روبه عصبانیت با کردو مشت دستاشو

 ، نکن اذیت دخترو این انقدر بابا:  گفت

 بگو، خودم به مردونه بیا هست حرفی هر

 بازی دختر این روان و اعصاب با چرا

 هم شما که نمیکشه خودم از کم ، میکنین

 میخواین چی روحش، سوهان شدین ازهمه بدتر

 که ندارم ،شرف بگین من به هست چی هر ؟

 حالت به دستش انگشتای با)ندم؛ انجامش

 ؟ بکشم خط رو ریحانه دور(  گفت شمارشی

 زمانیکه مقطعی،تا فقط ماا میکشم خط باشه

 زندگیم از رو چیز همه بی دگوری   رعنای

 و بچسبم زندگیم به میخواین.. کنم بیرون

 باشه ؟ نکنم دعوا دوسر دیو   اون با

 سعی ولی کنم تضمین نمیتونم ، میچسبم

 کنم تا نرمی با باهاش میکنم
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 [۲۱:۰۶ ۲۲.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 ... کنم ش ادهآم طالق واسه راحتتر حداقل تا

 

 نمیکنه ازدواج تو با ریحانه بدی هم طالقش-

.  

 

 نهفته ش چهره تو که بزرگی غم با و برگشت

 اگه حتی:  گفتم محکم که کرد نگام ، بود

 کنی بسیج رو همه بگیری، رضایت همه از

 بیفته پاهام و دست به بیاد رعنا خود حتی

 من..  نمیکنم ،اینکارو کنم قبولت من که

 احساسی تو مثل انگیزی نفرت آدم هب دیگه

  . ندارم

 

 به نگاه بدون و کردم مرتب روسرم چادرو

 کسی از خداحافظی حتی یا عمو یا مهرداد

 دادگاه چه امروز ، اومدم بیرون اتاق از

 من اصلی گناهکار و مجرم بود، عجیبی

 مال و شاکی اونیکه نفهمید کسی اما بودم،

  ." منم"  ست باخته
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 دوباره فکرم اومدم، بیرون درشرکت از

 که مهردادی از حتی کرد، حرفاشونو مرور

 حامی بعنوان روزی یه ممکنه میکردم فکر

 جلوی منو که نداشتم توقع باشه پشتیبانم

 ظاهربین آدمای این از ، بشکنه همه

 تبصره همه برای منطق و دلیل بی ، متنفرم

 خودشون ناآگاهانه عدالت با و میچینن

  . میکنن کوممح و دیگران

 

 به قدم یه که کشید پشت از دستمو کسی

  . برگشتم بطرفش

 

 رو به رو ماشینو:  گفت که مهردادبود

 حرف هم با باید بریم بیا کردم، پارک

  . بزنیم

 

 هر.. ندارم حرفی تو با من: گفتم دلگیر

 . شنیدم امروز بوده حرفی

 

..  دارم زیاد حرف من:  گفت جوییدو لبشو

 فکرها این از دارم که وزهر شبانه سه

 کن ول چیه جریان نفهمم تا میشم دیوونه

 . بیا من با...  ریحان نمیشم قضیه
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..  رفتیم ماشین بطرف باهم و کشید دستمو

 بازکرد منو سمت در و زد رو ماشین دزدگیر

 ای هدیگ ی چاره ، نشستم ماشین سوار.. 

 روزی یه اینکه حرمت به باید نداشتم

  . باشم شنوا حرفاشو بوده، نامزدم

 

 آب شیشه یه و آبمیوه یه بغل سوپری از

 نشست، کنارم صندلیه رو و خرید معدنی

 بیا:  گفت و گرفت من بطرف رو آبمیوه

  . شده زرد رنگت افتاده، فشارت بخور

 

 آبمیوه و کردم نگاش تشکر باب در بانگاهی

 رو معدنی آب ی شیشه ؛ گرفتم دستش از رو

 عجیبه چیزش همه مرد این داد، باال سر یه

 بیشتر چی هر که داره خاصی خوی و خلق ،

 درونمو ناشناخته حس یه میشم آشنا باهاش



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1145 
 

 از بیش امروز حرفای با اما ، میده قلقلک

  . دلخورم ازش زمانی هر

 

 سنگینیه که نوشیدم آبمیوه از ای جرعه

 تن با..  کردم احساس خودم رو نگاهشو

 یه نادون یه:  گفت آروم ولی گرفته صدای

 گرفتار و ایل یه چاه، تو میندازه سنگ

 !میکنه

 

 بین چی:  گفت حالت همون با که کردم نگاش

 این ؟ زدی کنار منو که گذشت بهادر و تو

 زندگیت و آبرو قید بخاطرش که عشقیه چه

 رضا دائی که داره ارزششو زدی؟بنظرت رو

 بارت طعنه و تیکه ؛ شرکت بکشونه تورو

 زندگیش و پسرش سر از دست ، چی که کنه

  ! برداری

 

 نزدی تهمت و تیکه من به تو: گفتم دلخور

  ؟

 

 افتاد دستش مشت به چشمم ، بست چشماشو

  ؛ میکرد کنترل خشمشو داشت انگار
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 بگو ، ریحانه بگو:  گفت بسته چشمای با

 وبهادر تو بین چی بود؟ چی کارت دلیل

 عشق ی بازیچه زندگیمو منو که گذشته

 ؟ کردین کثیفتون

 

 بهت پرسیدی اونروزم ندارم توضیحی من- 

  . نداشت بهادر به ربطی دلیلم گفتم

 

 هام شونه ازترس که بلند اونقدر زد، داد

 . لرزید تنم باالپریدو

 

 تو اونروز بگو ، لعنتی بزن حرف: مهرداد

 ؟ بودین یگورستون کدوم وبهادر

 

 زنان نفس نفس میلرزید، خشم از بدنش تمام

 ب نال:  کردوگفت نگاه عمیق چشمام تو

 ذهنم تو که چیزی اون بگو ب نال ؛ ریحانه

 صورت کاری بهادر و تو بین بگو ، نیست

 کسیکه به بهادر بگو( زد داد) ، نگرفته

  ؟ نکرده درازی دست بوده من ناموس
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 عصبانیت باو فشرد محکم و گرفت بازومو

 حرف د  : غرید دندوناش وازبین داد تکونم

 سرویس دهنتو تا بزن حرف احمق، بزن

 غلطی چه ؟ بودی کجا اونروز بگو نکردم،

  ؟ کردی

 

 بزارم نباید میکردم، دفاع خودم از باید

 به ، بفهمه چیزی جریان اون از مهرداد

 بویی اگه عصبانیت و خشم بااین که خدا

:  زدم جیغ میکنه، بپا خون قطعا ببره،

 به ربطی ، شدی دیوونه مهرداد، کن ولم

 گفتم بهت اونروز که من ، نداره بهادر

 چرا ، بزنم قدم بودم رفته مرگم خبر

 که میزاری خشخاش به مته چرا ؟ نمیفهمی

 دوست همش چرا بوده؟ کفشم تو ریگی یه من

 بین چیزی که کنی ثابت تهمتات با داری

 داشته؟ وجود بهادر منو

 

 کمرم که کرد رها ضرب با بازومو مهرداد

  . خورد صندلی به محکم

 

 بچه با کردی فکر ، خودتی خر: مهرداد

 رابطه تو همجنس صدتا با من ، طرفی

 بگی ف مرگته، چه میفهمم بکشی نفس داشتم،
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 میشناسم خوب ذاتتونو ، فرحزادمیرم تا من

 جهت بی بیخودو نبود کفشت به ریگی اگه ،

 نمیزدی بیرون خونه از زودی اون به صبح

 خونش تو پاتیل و مست منو بهادر که

  . تو دنبال بیفته بزاره،راه

 

 خداروشکر بار هزار دلم تو طرف یه از

 بهادر ی خونه اون وجود از کسی که کردم

 ، داشت خبر کسی اگر چون نداره، اطالعی

 تبدیل واقعیت به مهرداد فرضیات تمام

 بود سوال ودممخ برای که فرضیاتی میشد،

 عمق به جوری چه باتجربه مرد این که

 .. برده پی ماجرا

 

 ، اومده من دنبال بهادر میکنی فکر چرا-

 داشته میتونم چیکار بهادر با من اصال

 بهادر منو بین ی رابطه مهرداد باشم؟

 شر دنبال انقدر ، شده بسته همیشه برای

 بنداز رو بیهوده هرزو افکار این ، نباش

 نه و اومده پیش نه ما بین یزیچ دور،

  ... فقط من داره وجود
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 منو چرا ؟ کردی ول منو چرا پس: زد داد

 کنم باور که بیار محکم دلیل ؟ زدی پس

  . ست بیهوده و پوچ افکار همش اینا

 

 ای دیگه دلیل..  کنم ازدواج نمیخوام من -

  . ندارم

 

 درو که زدم ماشین دستگیره به دستمو

 کشیدوگفت خشم با و محکم وموباز ، بازکنم

 میریم االن نمیری، جات،توجایی سر بتمرگ: 

  .بوده چی دلیلت میشه معلوم دکتر یه پیش

 

 ،اینو برس دادم به خدایا وای؛..  وای "

 کی تا مصیبتها این بزارم، دلم کجای

 لحظه یه ؟چرا بشن من گیر گریبان قراره

 زندگیم تو خوشی کوچیک ی لحظه یه ،فقط

 خورده زخم دل   رو نمک شدن همه ؟چرا مندار

 دروغ که ،شکی کرده شک من به اون من؟ ی

 بزاره اکران به واقعیتشو میخواد و نیست

 " کنم خالص دستش خودمواز جوری ؛چه

 

 داد و کشیدم بیرون دستش تو از بازومو

 هم نه ، داری نسبتی من با نه تو:  زدم
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 خودت بدبینی و شک خاطر به میدم اجازه

 تو منو بین ، ببری سوال زیر ابتمونج

 ، نخواستمت ، نداره وجود چیزی دیگه

 نشستم ، نیست که زور ، بشم زنت نمیخوام

 تو دل با نمیتونه من دل دیدم کردم فکر

 نظر نه،از اخالقی نظر از ما بشه، یکی

 دارم که حاال اما نداشتیم تفاهم قلبی

 با نظری هر از که میبینم میشناسمت بهتر

 .نداریم فاهمت هم

 

 پایین باال عصبانیت با سرشو زدو پوزخندی

 که اینی: گفت تمسخری پراز لحن با کردو

 به ، لجنزاره گندآبه، ، کردی گیر توش

 بوی زودی

 

 [۲۱:۰۷ ۲۲.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 دست"  هوچی  " خودتو و میشه فراگیر گندت

 تو ، گفتی راست اونروز ، میکنی اون اینو

 سالم زندگیه یه لیاقت ، دارین منو لیاقت

 رذل   مردک همین تو لیاقت نداری، و

 بخاطر بعدم خوابید خواهرت با که بیشرفیه

 کرده مالی دست خوب تورو هوسش کردن ُقل ُقل

 گفت زدو نیشخندی تمسخر حالت همون با) ،

 کرده مالی دست فقط که دارم شک البته( 
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 و بکر خانم، سرکار معلوم کجا از ؛ باشه

 ؟.. باشن بریکفا

 

 سرچشمه قلبم سوزش از که دردی و بغض با

..  مهرداد پستی خیلی:  گفتم ، میگرفت

 بی آدم همچین یه نمیکردم فکر هیچوقت

 رو بزرگی زخم حرفات با که باشی رحمی

 اشکایی و لرزون ی چونه با)، بکاری روانم

 بی دختر یه من(  گفتم چکید گونم رو که

 از بتونه ات دارم برادری نه ، کسم

 فقط که شما جلوی خواهرش از ، ناموسش

 حقم از و بایسته میشه مردیتون ادعای

 یه مثل تا دارم پدری نه و ، کنه دفاع

 تا ، کنه حمایت ازم و بایسته جلوم کوه

 اینو عمر یک خودش که سروپایی بی آدم هر

 لکه رو شرفم و حیثیت ، زده سیخونک اونو

  .. نکنه دار

 

 سروپا بی آدم:  گفت لب زیر و زد پوزخندی

 !!؟؟

 

 حتی شد، تموم هم رابطه این انقضای تاریخ-

 پنج از هستم من که جایی نداری و حق این

 خوبیه میدونی بشی، رد من کیلومتریه
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 اونم و داشت مزیت یه بهادر منو ی رابطه

 و اطرافم مردای واقعیه جنس که بود این

 خود   حتی و عمورضا ، تو ، شناختم خوب

 تو که میکنم داغ دستمو پشت ، بهادر

 تا اینو و ، نکنم تکیه هیچکس به زندگی

 زخمارو، بدترین که بمونه یادم ابد

  .. گذاشتن یادگار به برام کسام عزیزترین

 

 شوک نگاه درمقابل و بازکردم و ماشین در

 اشکامو ، شدم پیاده ماشین از برانگیزش

 ، برداشتم قدم رو پیاده تو و کردم پاک

 یک بخاطر که ای ریحانه ، م ریحانه من

 نمیزارم اما ، رفت فنا به دودمانش عشق

 ، بزنه زمین منو کسی این از بیشتر

 دلیل مهرداد به راحت خیلی میتونستم

 که اینه میشد، چی آخرش اما بگم کارمو

 هرزه اونو همه که دختری داغ از مامانم

 من ، بمیره الل زبونم و کنه د ق میشناسن

 افشا به کسی برای رازو این تونمنمی

 چشم تو فقط دودش که آتیشیه چون ، بزارم

  . میره خودم

 

&&&&&&& 
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 [۲۱:۳۳ ۲۴.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 175_پارت#

 

 .بود گذشته اتفاق اون از ماه سه

 

 مهرداد، منو دیدار آخرین از بعد کم کم 

 شدن خبر با نامزدیمون خوردن بهم از همه

 ، دادن نشون خاصی اکنشو یه هرکدوم و

 همیشه من مورد در رعنا،بهرحال مخصوصا

 رو نامزدیم اینکه از و میکرد خطر احساس

 حس این که نداشتم شک زدم، بهم مهرداد با

 میشد؛ تر پررنگ و بیشتر براش

 

 چپ ، موضوع این فهمیدن از بعد مامان

 من به طعنه و تیکه میرفت راست میرفت

 دورو این نداری، لعق خ نگی، تو که"  میزد

 نیاز نذرو خودشونومیکشن، مردم زمونه

 دکتر و کرده تحصیل شوهر یه که میکنن

 خودت چیه به تو بیاد،اونوقت گیرشون

 چ ش مگه ؟ کردی رد و مهرداد که نازیدی

 بوده، بیسواد ، بوده که نبوده آقا ؟ بود

 که نمیرسید دهنش به دستش بیکاربوده،

 یه یا ، سازهب برج یه تو توقعات برای
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 فردا ترسیدی که بوده پاهاش زیر عبوقراضه

 دماغ   نوک فقط که فامیل دخترای ک ر هر و

 آخه ؟ کنن مسخره تورو میبینن عملیشونو

 این به تو که داشت ایرادی چه مهرداد

  ؟ کنی زندگی باهاش نمیتونی رسیدی نتیجه

 

 ادامه ما ی خونه تو ماه یک تا روند این

 که رعنا بهادرو شب هی طوریکه ، داشت

 و گفت و گفت انقدر ،مامان بودن خونمون

 و رفت در کوره از بهادر باالخره تا گفت

 رومامانم صداشو بیداد، دادو عالمه یه با

 باال ، نداشت خاله با فرقی هیچ براش که

   .رفت بیرون خونه از عصبی هم بعد بردو

 

 قولی بنابر ماه سه این تو بهادر، واما

 داده مهرداد و باباش جلوی کتشر تو که

 حسش همیشه اما گرفت فاصله من از ، بود

 منو چشماش با دورادور از که میکردم

 خونه از که وقتا بعضی حتی میپایید،

 نظر زیر منو بهادر اینکه حس میزدم بیرون

 باشگاه از که روز یه چون نبود، سخت داره

 خیابون تا باشگاه مسیر و میزدم بیرون

 تو ماشینشو میومدم، یادهپ رو اصلی

 هردختری برای شاید دیدم، باالتر خیابون  

 خوشی دل ،یه مقابلش طرف از توجهات این
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 زندگیم که منی برای اما میومد، بحساب

 به رابطه بار بایه نیستمو و وهست

 نبود خوشی دل تنها ،نه بودم فناداده

 ،تا کنم پنهان ،خودمو میکردم سعی بلکه

 ش دریده چشمای اون دید معرض در حتی

  .نباشم

 

 غر سیل با باز شدم،که بیخیال رو دانشگاه

 شدم، مواجه مامان اعتراضات و کردنها غر

 وزن اضافه روز روزبه نشینیم خونه با

 تو میدید منو کس هر طوریکه میکردم، پیدا

 این میشد،از وزنم افزایش متوجه نگاه یک

 اصال بااینکه برم باشگاه به شدم مجبور رو

 بخاطر اما نداشتم رو کاری دماغ و دل

 تابه کردم راضی خودمو یهوییم وزن   افزایش

 یه برام هم اون بعداز برم،و باشگاه

 .اومد بحساب سرگرمی

 

 عمورضا که شرکتی همون تو رعنا باالخره 

 و شد، کار به مشغول بود کرده معرفی بهش

 و ظاهر در تغییراتی باعث کردن کار همین

 بود، شده رفتارش و اخالق رهمینطو و باطن

 تغییر قبل به نسبت کامال اخالقش طوریکه

 شادبودن زیادی ، بودنش سرخوش بود، کرده



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1156 
 

 پوشیدن لباس نوع همینطور و اخالقیش خوش و

  .. بلوندش موی رنگ و

 

 رفتن سرکار بخاطر رعنا اینکه فکر با همه

 ولی بودن خوشحال شده بهتر ش روحیه انقدر

 دعواهای اونم میلنگید، ارک جای یه انگار

 دیر برسر رعنا با بهادر بیگاه و گاه

 سر رعنا چرا که بود، شرکت از اومدناش

 این که نمیاد خونه گفتن که دقیقی ساعت

 .کاریش اضافه و زیاد کار به برمیگشت باز

 داشتم بهادر از من که شناختی با اما

 موضوع این از که نیست کسی اون میدونستم

 کاریای اضافه این با و هبگذر بیخیال

 .. مخالفه کامال رعنا

 

 که حجتی اتمام ازاون بگم، خودم از واما

 اون بعداز و!!  کردم بهادر مهردادو با

 فرو قلبم تو شده مذاب سیخ مثل که حرفایی

 سوزوندن آتیششون با روحمو و جسم و رفتن

 .اومد سرم به چی

 

 و مرده دل ی ریحانه یه به من اون از بعد

 تمام که کسی مثل ؟ شدم تبدیل خورده ستشک
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 زلزله یک در رو اطرافیانش و ندار، دارو

 و باخته مال و داده دست از ریشتری چند ی

 خوشش روزهای عزای به بیکس و بیچاره

  .. نشسته

 

 عشقشون تو که عاشقی دخترای ی همه مثل

 و گیر گوشه شدم، داغون منم میخورن، شکست

 بیماری یک به ترمهم همه از و شدم، تنها

 و هیچکس با زدن حرف ی حوصله که مبتالشدم

 به حد از بیش گیریام گوشه با نداشتم،

 به دلیلش اونم و بودم آورده روی خوردن

 و میشد مربوط من ی آشفته اعصاب و درون

 .بود شده وزنم باالرفتن باعث همینم

 

 ، روزها اون از ماه سه گذشت با حتی که

 رو تاثیراتش حتی شدن که کمتر عالئم این

 تهوع حالت ، سرگیجه بود، شده بیشتر بدنم

 و حد از بیش گرمای و عطش ، استفراغ و

 انقدر غذاها بعضی خوردن با مواقع بعضی

 ، میرفتم پیش مرگ حد تا که میشد بد حالم

 ، کردم صحبت تلفنی روانشناس دکتر یه با

 لعنتی ی رابطه اون گرفتن فاکتور با ولی

 ؛
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 کرد تاکید منو ی فرضیه حرفاش با دکتر و

 از حاد بیماری نوع یک شبیه عالئم این که

 درمانش تحت حتما باید و افسردگیه نوع

 یک حد در فقط حرفها این ی همه ؛ باشم

 مکالمه اتمام از بعد چون بود تلفنی تماس

 با و زدم رو مطبش به رفتن قید ، م

 رفتن باشگاه با خودمو مامان، پیشنهاد

 یه برام سرگرمی این چند هر ؛ کردم سرگرم

 از چون.. بود خونه از گذران وقت نوع

 چیزی من ظاهریه و درونی وضعیت و عالیم

 . نشد کمتر

 

 [۲۱:۳۳ ۲۴.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 به رو مریضیم موضوع میخواست مامان اوایل

 راه حسابی دعوای یک که ، بگه مهرداد

 و نگه کسی به چیزی خواستم ازش و انداختم

 مهردادو تا آورد کش انقدر بحثا جرو این

 برای اصرارش، از ولی..  شد بیخیال کامل

 کم ببره متخصص دکتر یک پیش منو اینکه

 پیدا فرار راه یه من همیشه اما ، نکرد

 اصرارای مقابل در نباشم مجبور تا میکردم

 دکتر برای و بیام کوتاه مامان حد از بیش

 ** .. کنم همراهیش رفتن
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 خستگیه ،احساس برگشتم خونه به باشگاه از

 در جلوی وسایلمو ساک ، داشتم شدیدی

  .زدم صدا رو مامان و انداختم اتاقم

 

  ؟ مامان...  مامان -

 

&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۱:۳۳ ۲۴.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 176_پارت#

 

 

 پیش بازم نیومدحتما مامان از صدایی

 اپن روی که تمرف جلوتر قدم چند خالست،

 .بود گذاشته یادداشت یه برام

 

 باشیم، خالت پیش شام قراره امشب سالم "

  " پایین بیا بگیر دوش یه اومدی
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 شربت یه هوس دلم ، داشتم گرما احساس

 یخچال طرف به بود، کرده یخکی آبلیموی

 زنگ خونه تلفن که کنم درست شربت تا رفتم

  .خورد

 

  . دادم جواب رو تلفن و روبرگشتم رفته راه

 

 خاله جانم -

 

 قربونت سالمت جانت:  گفت خنده با خاله

  ؟ خونه اومدی ، بشم

 

 روح این نیومدم نه:  گفتم خنده با

 هنوز خودم ، داده جواب رو تلفن خبیثمه

  . باشگام

 

 کم..  خوبه خوبه: گفت تصنعی حرص با خاله

  . پایین بیا پاشو..  کنی مسخره منو مونده

 

 و شدم ولو مبل رو ، نداشتم نا گیخست از

 نمیتوم اصال بخدا خاله، رسیدم تازه: گفتم
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 گرفتنم دوش ی حوصله حتی بخورم، تکون

  . ندارم

 

 دوش همینجا بیار بردار وسایلتو: خاله

 .بگیر

 

 . نمیتونم ، خستم خاله جون به -

 

 کمکم بیا پاشو نیار بهونه ریحان: خاله

 .کن درست هم ساالدو

 

 داستان کمتر بگو مامانمو: گفتم خنده با

 .بااون زحمتش کنه تعریف برات غیبت و

 

 به ،یکمم بیایا زود: خندیدوگفت خاله

  . کردم دعوت هم اینارو سودابه برس، خودت

 

 بگو،من زودتر خب خاله وای: گفتم پنچرشده

 به نمیشه روم من میدونی که تو نمیام،

  . میکشم خجالت ازش کنم، نگاه خانم سودابه
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 مگه میکشم؟ خجالت چی یعنی: خاله

 سرش یه ؛ دیگه اینه ازدواج چیکارکردی؟

 زوری ، ناراضی سرشم یه باشه راضی شاید

 از انتخابت بخاطر نمیشه ،دلیل نیست که

 زود بکن کاراتو پاشو بکشی؛ خجالت کسی

  . پایین بیا

 

 میام؛ باشه: گفتم و کشیدم بلندی نفس

 درست آبلیمو تشرب یه برام میشه اگه خاله

  .کردم عطش بدجوری کن

 

 . بیای تا میکنم آمادش مادر باشه: خاله

 

 و تلفن ، کردم قبول رو خاله دعوت ناچار 

 ، دادم تکون مو شده کرخت بدن و کردم قطع

 هم وزنم، افزایش اندک یه همین بخاطر

  .شدن تنبل حس هم و میکردم سنگینی احساس

 

 و کردم موکارا سریع ، گرفتن دوش از بعد

  . رفتم پایین
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 یهو میرفتم پایین یکی یکی که هارو پله

 پله رو که گرفتم، شدید خیلی ی سرگیجه یه

 . گذاشتم زانوم رو سرمو و نشستم

 

 باالی از بهادر صدای نگذشت،که ثانیه چند

 گفت اومدو پایین هارو پله اومد، ها پله

  ؟ شده بد حالت باز مگه ریحان،: 

 

 نکردم، بلند سرمو حتی ندادم، جوابی

 حرف باهاش هم کلمه یک حتی که بود مدتها

 سالم جز میومد، خونمون وقتی و بودم نزده

 هم رفتنش تاموقع نمیگفتم؛ ای دیگه حرف

 تو باید امشب حاال اما میرفتم، اتاقم به

 اگه و کنم برخورد هردوشون با مهمونی این

 ممکنه بدم، نشون العملی عکس کوچکترین

  . کنه نگاه من به متفاوت دید یهبا هرکس

 

 گفت آروم کردو خم سرشو بود، شده نزدیکم

 کنم کمکت نیست خوب حالت اگه ریحانه: 

  .شی بلند

 

 پشت دستشو گرمای که ندادم جوابی باز

 پشت با گرفتم، آتیش انگار کردم، حس کمرم
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: گفتم عصبانیت با و زدم پس دستشو ، دستم

 . نزن دست من به میفهمی ، نزن دست من به

 

 بریم کنم کمکت پاشو ،باشه، باشه: بهادر

 هر ، کرده گل خرکیت لج فعال که تو ؛ داخل

 چیزی دکتری یه ببریمت میگیم بهت هم چی

  . نمیزاری محل

 

 بلندشدم، جام از و گرفتم نرده به دستمو

 میتونستم اما میرفت سیاهی چشمام هنوز

 .کنم حفظ تعادلمو

 

 قاتل نکرده الزم:  گفتم عصبی و اخم با

 تویی بدبختیام مسبب ، باشه بفکرم جونم

  . ندارم همدردیت به نیازی

 

 برد فرو مشکیش شلوار جیب تو راستشو دست

 و تخس از نشون که رفته باال سری با و

  کرد؛ بودنگام بودنش مغرور
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 ی خونه در گذشتم، کنارش از حرفی بدون

 فشار رو خونه زنگ خواستم ایستادم خاله

 .دارم کلید: گفت سر پشت از که بدم

 

 کالفه نفسشو تادروبازکنه، ایستادم کنار

 اشاره دستش کرد،با باز درو دادو بیرون

 .بفرمائید: گفت کردو خونه داخل به

 

 نمیدونم غذاها بوی از شدم که خونه وارد

 چند از خاص، بوی یه ، رفت روزم به چی

 و نیومد خوش مزاجم به اصال بودکه غذا مدل

 امو روده و دل تمام خونه به ورودم با

  . زدم بلندی عق که داد پیچ

 

 نمیتونستم ، گرفت کمرمو دوطرف سر پشت از

 از دستاشو عصبی واکنشی با اما بزنم حرفی

  . کردم باز کمرم دور

 

 چرا تو: گفت آروم کنارم خاصی حرص با

 چرا میاد در داره جونت آخه؟ سرتقی انقدر

 این میخوای کی تا ، کترد بری نمیشی راضی

 تا بری پیش میخوای ؟ بگیری پیش رو رویه

  ؟ دیوونه بمیری
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 دهنم ی ،مزه دادم قورت زور به دهنمو آب

 آشفته.. گس و تلخ   بود، شده مار زهر شبیه

 بمیرم که ایشاال:  گفتم کردمو نگاش وار

 بعد ، بشم خالص خودم وجود از خودم اول تا

 بفهمی تا دلت ور بندازم داغ که تو، هم

 تویی شدی، باعث تو روزمو و حال این تمام

 اینکه با نبردی، مردی از بویی که

 هرروز اما میگذره روز اون از چندماهه

 اینا میدونی میشم، نزدیک فانیت به دارم

  میدونی؟ چیه؟ عالئم

 

 دکتر یه با: گفتم دادکه تکون سرشو غمگین

 ، گفتم بهش مشکلمو کردم صحبت روانشناس

 عزیزم خواهر شوهر بگم نمیشد روم البته

 سری یه گفتن با فقط آورده، سرم بالیی چه

 و افسردگی بیماری دچار گفت من به حرفا،

 بخاطرتوعه، همش اینا شدم شدید عصبی  

 آوردی سرم تو که بالییه بخاطر

 

 [۲۱:۳۴ ۲۴.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 ، بشنوم حرف کلی بابات از شدی باعث که

  ... ازش



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1167 
 

 

 نباشی خسته بهادر ؟ جان ریحانه اومدی "

  ؟ کو رعنا پس مادر،

 

 پراز نفس و گرفت ازم غمگینشو نگاه بهادر

 سالم و کرد نگاه خاله به و کشید دردی

 . گفت زیرلبی

 

 .. خاله سالم:  گفتم و کردم جمع خودمو

 

 ایستادین اینجا چرا..  مادر سالم:  خاله

 روت و گرن تو که باز..  بشینین بیاین

 ! دختر پریده

 

 بدبود، حالم واقعا برداشتم قدم آروم

 خونه تو که غذاهایی بوی بااین مخصوصا

  .. بود پیچیده

 

 مامان کن درست براش قند آب یه:  بهادر

 . شده بد دوباره حالش.. 
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 گفت و گرفت دستمو و اومد بطرفم خاله

 ؟ ریحان شده چت باز بده مرگم خدا:

 

 به خیار و چاقو با خونهآشپز تو از مامان

 بکشه منو خدا:  گفت اومدو بیرون دست

 بهت اینهمه ؟ نمیشی آدم چرا تو ریحانه

 مرگته چه ببینم دکتر ببریمت بیا میگیم

 ؟ نمیزاری محل مرده صاحب منه به چرا

 با برو خالت با بری، بامن نمیخوای

 میکنی لجبازی چرا..  برو رعنا بهادرو

 .. تو ردیک دیوونه منو..  احمق

 

&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 من ، دید منو مامان باز وای:  گفتم کالفه

 شلوغش الکی..  مامان نیست چیزیم خوبم

  . نکن
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 هنوز رعنا:  گفت و کرد عوض و بحث بهادر

 برگشته شرکت از کردم فکر من نیومده؟

  ! پایین اومده

 

 دوباره مگه..  نیومده هنوز هن: خاله

  بمونه؟ کاری اضافه باید

 

 میخوام سرش تو بخوره کاری اضافه: بهادر

 زن میگم که کارنکنه،اونموقع سیاه صدسال

 همینه، واسه بیرون بزنه خونه از نباید

 .واال نوبره این ی لنگه هرزنی نه اونم

 

 که گفت اینارو عصبی و محکم چنان بهادر

 نگاش متعجب و شوک تحال یه با هممون

 بدجوری موضوع این واقعا انگار ، کردیم

  . میداد آزار روانشو

 

 با رو همه میشی عصبی وقتی چرا:  مامان

 چه رعنا ؟مگه بهادر میزنی چوب یه

 تو ، کارشه محیط تو ؟ سرزده ازش اشتباهی

 پدرسوختشو کاره صاحب اون که
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 این واسه میاره بهونه یه میشناسی،هرروز

  . خونه برن دیرتر تا اکارکن

 

 بهش صددفه من ، خورده گوه: زد داد بهادر

 از دیرتر دقیقه یک حتی نداری حق گفتم

 نیستم، شوهرش من مگه!  باشی خونه تایمت

 نه باشه خونه ک ی زنم میگیرم تصمیم من

 کلکسیون دیروز تا که القبا یه مردک اون

 .بوده ریخته بغلش تو زن

 

 کارشون شرایط یمیدونست که تو:  خاله

 چرا مادر، بره نمیزاشتی خب اینجوریه

  ؟ میخوری جوش و حرص انقدر

 

 و فک کنار رگای که زد، داد دوباره بهادر

   . شدن برافروخته پیشونیش

 نبود بابا مگه ؟ سرکار بره گفتم کی من -

 خونده درس ، کنه کار زنت بزار میگفت همش

 نهبشی سرکار بره بزار ؟ بشه نشین خون که

 به حوصلش..  سرمیره حوصلش همش خونه تو

 ؟ نیومده خانم هنوز 8 ساعت بره سر جهنم
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 مسلمه خب رعنا، اومدن تو تاخیر دوساعت

 رعنا برمیخوره، غیرتش به باشه هرمردی

 قبل ساعت یه یعنی باشه، خونه باید 6 ساعت

 هنوز و 8 ساعت حاال اما بهادر، اومدن از

 صدرصد بودم بهادر بجای منم..  نیومده

 ساعت وقتی..  میشدم ریخته بهم و عصبی

 ساعت سرهمون باید دارن ای شده مشخص

 که رعنا مخصوصا..  کنن تعطیل کارشونو

 به مشغول اونجا رسمی کارمند یه بعنوان

 . موقتیه و نیست کار

 

 اومد وقتی ؟ میشی عصبی چرا حاال:  مامان

 که ساعتی سر بگو ، بزن حرف باهاش خودت

  . خونه برگرده گفتن

 

 با کشیدو حرصی پراز نفس و گرفت باال سرشو

 ببر اینو:  گفت خاله به من به نگاه یه

 خیلی رنگش بده، بهش چیزی قندی آب یه

 پریده

 

 دقه یه توهم خاله:  گفت مامانم به بعدرو

  . دارم کارت بیا
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 مامانم و رفت سابقش اتاق طرف به بهادر

 تعجب و گیج بحالت هاش شونه باالدادن با

  . رفت سرش پشت

 

 که شربتی اون از یکم بریم بیا: خاله

 شدی گرمازده شاید بخور، کردم آماده برات

..  

 

  . خاله گرممه خیلی اتفاقا -

 

:  گفت خاله که رفتیم آشپزخونه بطرف باهم

 و شربت این..  زدگیه گرما بخاطر حالتات

 . میاد جا حالت بخوری

 

 اجاق حرارت با تمگذاش آشپزخونه تو که پا

 شدو بد حالم یدفعه غذاها بوی اون و

 عق راه بین..  رفتم سرویس طرف به باعجله

 آب زرد رسیدم سرویس به همینکه اما زدم

  . آوردم باال

 

 ازدستای ، داد ماساژ کمرمو پشت کسی

 و حرص با که ، ست خاله فهمیدم ظریفش
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 به رفتنت باشگاه این آخه:  گفت ناراحتی

 همش ؟ رفته روزت به بالیی چه گاهن ؟ چیه

 بد حالت معلومه خب میای و میری گرما تو

 . میشه

 

 صدا رو خاله هول با که اومد مامانم صدای

 بهم حالش ریحانه ، مهین..  مهین:  میزد

  ؟ خورده

 

 اون از لیوان یه نباش نگران آره:  خاله

  .نترس..  لیال شده زده گرما بیار شربت

 

 ماهه دو مامان؛ شده چی ی گرمازده: بهادر

 میگیم بهش هم چی هر..  وروزشه حال این

 انقدر آدم آخه..  دکتر بره نمیکنه قبول

  . کنی لج خودتم جون به که..  لجباز

 

 داشت دهنم تو از جونم که زدم عق انقدر

 اما بزنم، حرف نمیتونستم اصال میومد، در

  .. میشنیدم خوردناشو حرص و عصبی صدای
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 جوری یه مامان کنار بیابرو :بهادر

 میکنه، ناز پیشی داره انگار میده ماساژش

 میکنی نازش داری تو میاد باال داره جونش

  ؟

 

 ماساژ باید جوری چه خب..  وا:  خاله

  بدم؟

 

 دلم ، نشست که کمرم و هام شونه رو دستاش

 کنار بره که بزنم جیغ همه جلوی میخواست

 حرفی لهخا و مامانم جلوی نمیشد اما ،

 . میشد بد خودم برای فقط..  بزنم

 

 یه براش برم من ، اینکه گفتن با خاله

 مارو شه بهتر تهوعش حالت تا بیارم چیزی

  .. رفت و گذاشت تنها

 

 هامو شونه کمرو که همونطور بهادر

 بدبختمون:  گفت وار ماساژمیداد،ملول

 دکتر ،بریم بگیر گوش بیا ریحانه، نکنی

  . میشه خراب حالت رازگاهیه چی واسه بینیم
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 به: گفتم رمق بی و جون بی حالت همون با

..  لعنتت..  خدا..  نزن..  دست..  من

  .. کردی بیچاره..  منو..  کنه

 

 ریحانه..  وای..  وای:  گفت کالفه

 شتریتو های کینه این ، کن بس توروخدا،

 یک حتی که نبود بس ماه سه دیگه، کن تموم

 ؟ نزدی رفح باهام هم کلمه

 

 زدنهاتمام عق این میزدم حرف زورکی

 . بودن گرفته انرژیمو

 

 میکنم.. وصیت..  بشم هم موت..  به رو-

  .. بیای قبرمم سر نزارن..  رو یکی تو..

 

..  کن بس:  گفت فشاردادو کمرمو رو عصبی

 منو خدا..  کن بس حسین امام به تورو

 حتی مهرداد ، رعنا ، تو دست از تا بکشه

 منو شماها..  بشم راحت دیگه دمم،خو

 .. رسوندین لبم به جونمو ، کشتین

 

 [۲۱:۳۴ ۲۴.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 توسرت خاک نگم خودم به که نیست شب روزو

 زندگی که رسیدی کجا به ببین ، بهادر

 اما داری زن نداری، انگار اما داری

 عفریته یه ، نیست باشه باید کسیکه

 م سکته زود یا یرد که جونم به افتاده

 دیگه..  براتون میپیچه مرگم خبر میده

 میارم، کم دارم ریحانه، شدم خسته خودمم

 میکنم پادو دنبالت میشم، پاسوزت چی هر

..  برسم جایی به قراره انگار نه انگار

 باشی پشتم باید که تو چون ؟ چرا میدونی

 به دستم باشم داشته لشکرم یه نیستی،

 همه از که کردی ریکا نمیشه، بند جایی

 . شدم کنده دل هم دنیا

 

 گفتم زنان نفس و زدم آب صورتم و دست به

 بیاد سرت هربالییم..  همینه ارزشت تو: 

  ... اینارو از بایدبدتر.. حقته

 

 بخوره بده بهش و شربت این بهادر: مامان

 تو باید خاکی چه ببینم بشینه بیاد.. 

 هچ چشماشو نگاه توروخدا.. بریزم سرم

 های بچه مثل بلده فقط گرفتن، غاری

 . کنه لج دوساله
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 ..دراومد صداد به خونه زنگ

 

 کن کمکش بهادر.. رعناست کنم فکر:  مامان 

  .. بازکنم درو برم من بشینه بیاد

 

 برو:  گفتم بشنوه خودش فقط طوریکه آروم

 باز ببینمون، اینجوری زنت نمیخوام کنار

 . بگیره سر از متلکاشو

 

 وبه رفت کنار وَتخم اخم با حرفم ینا با

:  گفت ، میرفت در طرف به داشت که مامانم

 بیاشما..  میکنم باز درو من بیا خاله

  . باش ریحانه پیش

 

&&&&&&& 
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 تو مبل بطرف منو و گرفت دستمو مامان

 نمیدونم تو دست از:بردوگفت پذیرائی قسمت

 دیوونه دارم بزارم، بیابون کدوم به سر

  .دیگه میشم

 

 نگران تو مامان خوبم من: زدم لب زور با

  .. نباش

 

 بهادر با که اومد سودابه عمه صدای

 ی خونه شبیه خونشون.. میکرد احوالپرسی

 داشت راهرو یه ورودی، قسمت از که بود ما

 . نداشت کاملی دید پذیرائی به که

 

 جور خاله واسه بهتر ی بهونه یه میشد کاش

 این با نمیومدم؛ مهمونی این به و میکردم

 منو خانم سودابه االن ، اوضاع و حال

 جوری چه..  مهرداد..  کن ول اینو ببینه،

 اصال امشب بشم،شاید مهرداد چشم تو چشم

 دائیشه، ی خونه اینجا میشه مگه نیاد،

 وریج چه..  میاد ،حتما ست شده دعوت اونم

 من مگه چند هر کنم نگاه صورتشون تو

 که ازدواج گفته راست خاله کردم، چیکار

 مهرداد که آخری حرفای بااون نیست، زورکی
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 نامزدیمو که نیستم پشیمون حتی زد من به

  ... زدم بهم

 

 بهادر با ش مکالمه و سودابه عمه صدای

  .میشد تر نزدیک

 

 ت عمه به سر یه نیای وقت یه: سودابه عمه

 هم اونجا ، نمیزنی که زنگ..  بزنیا

 رعنا از نه هست خودت از خبری نه ، نمیای

 احوالتونو بزنم زنگ من باید حتما ،

  ؟ بگیرم

 

 من اگه واال..  عمه چاکرتم خودم: بهادر

 چشم ولی.. میبینی هم شما میبینم رعنارو

  .میایم حتما روز یه

 

.. اومدی خوش..  جون سودابه سالم:  خاله

 سرراه گفت من به رضا ؟ کو رضا و حاجی پس

 بعد اونجا میره سر یه کارداره حاجی با

  . میان هم با
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 جفتشون میشناسیشون، که تو: سودابه عمه

 کوفت این و شرکت بحث کن ول هم به بخورن

 حوصله دیگه منم نمیشن، زهرماریا و

 ، شه تموم داغشون بحث تا بمونم نداشتم

 کارداشت خودشم ندرسو منو گفتم مهرداد به

  . رفت

 

 بخور و شربتت بشین تو:  گفت من به مامان

  . پیششون برم من

 

 خوب گوشامو رفت، مامان و دادم تکون سرمو

 . میگن چی ببینم کردم تیز

 

 بهش که من نیومد؟ چرا مهرداد پس:  خاله

  ؟ بیاد امشب حتما کردم تاکید

 

 اون و درست کار زدم، پوزخندی دلم تو

 اومدم ریلکس و عار بی که منی هن کرده

 بشم رو رودر تکشون تک با تا اینجا نشستم

.. 
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 میام کردم وقت کاردارم گفت: سودابه عمه

 زندائی از من طرف از بیام، نشد هم اگه

  .. کن خواهی عذر

 

 جان مهرداد داشتم دوست بدشد خیلی: خاله

 اومدی خوش حال بهر..  باشه امشب هم

  . جون سودابه

 

 خوش خیلی..  خانم سودابه سالم: انمام

  . اومدی

 

 عمه بعد که اومد کردنشون روبوسی صدای

 رو همدیگه وقته خیلی:  گفت سودابه

 بیاین شما بود قرار که اونروزم ندیدم،

 بده حالش جان ریحانه گفتی خونمون

 . نیومدین

 

 شد، خالی دلم ته ، کشید عمیقی آه مامان

 سودابه عمه با دردودالش االن که ندارم شک

 واقعیت به شکم که نکشید طولی میشه، شروع

  .خورد گره
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..  جون سودابه نزار دلم به دست: مامان

 از بگو تو..  کرده دیوونه منو دختر این

 دستش از خوش روز یه من حاال تا روز اون

 کاریم هر..  ناخوشه و مریض همش..  دیدم

  .. دکتر ببریمش نمیشه راضی میکنیم

 

 نشسته تنها من که پذیرائی قسمت به بهادر

 امشب:  گفت دادن تکون سر با و اومد بودم

 که میکنه باخبر و فامیل و فک تمام خاله

 میزنه جار داره خودش مریضه، ریحانه

 فردا تا..  داره وایرادی عیب یه دخترم

 بهت مریضی تا پونصد یه کنن نخودچی همه

  . بچسبونن

 ایستادو که کردم نگاه بهش تلخی نگاه با

 میخوای ؟ چیه:  گفت کردو نگام خیره کمی

 خیالت تو تا بکشم خودمو اونروز بخاطر

 دلت زخم من بامردن شاید.. باشه راحت

  . بشه پاک مغزت از خاطره اون و کنه بهبود

 زمزمه گرفتم، ازش نگاهمو و زدم نیشخندی

 . قزوینه پا سنگ نیست رو که رو: گفتم کنان

 همینه:  اومدوگفت بطرفم تصنعی حرص یه با

 نق نق حوصله کشیدم بس از دیگه..  هست که

 و شربت لیوان..  ندارم تورو جدید زدنای
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 بخوری که آوردن:  وگفت گرفت جلوم براشت

 . کنی نگاش اینکه نه

 عصبی و جدی ایندفه که کردم، نگاش اخم با

 اینجام به دیگه: وگفت زد گلوش به دستشو

 عاشقی جور   که مونمپشی کورو هفت ، رسیده

 راه اگه..  این شده زندگیم حاال که کشیدم

 درمیاوردم نفهمو زبون دل این داشتم

 و بدبخت منو تو بخاطر که دور مینداختم

  . کرده واالخون آالخون

 یادت کردی بدبختم که حاال: گفتم غم با

  ؟ نداره عاقبتی راه این افتاده

 حکمم و شربت لیوان و گذاشت هم رو چشماشو

 لیوان محتویات از کمی که کوبید میز رو

: گفت حسرت با کردو نگام ریخت، میز رو

 نابود دارم..  میخوامت..  میخواستمت

 چیزی میرم هرراهی ، میکنم هرکاری میشم،

 این تو دارم بدتر فقط نمیشه، عایدم

 ، نمیکنی درک منو تو فرومیرم مرداب

 ... منو هیچکس

 مامانم و خاله و سودابه عمه شدن وارد با

 میومدن ما بطرف و میزدن حرف هم با که

 . موند ناتموم حرفش

 جام از رخوت با احترام و ادب و رسم به

 من داشتم شرم دیدنشون از ، شدم بلند
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 رو نامزدی این خودم بودن گناهکار بخاطر

 این مقابل در وخجول شرم پس ، زدم بهم

  .. بود کم هم باز خانواده

 

 و ایستاد لحظه یه دیدنم اب خانم سودابه

  .کرد نگام برانگیز شوک

 

  . خانم سودابه سالم -

 

 تو چادرش ی گوشه حالیکه در ، دست کف با

 لیال وای:  کوبیدوگفت صورتش بود،رو دستش

 نداره ورو رنگ نیست، خوب حالش اصال دخترت

 نشستی ؟ چیزی دکتری یه نمیریش ،چرا که

  ؟ بشه چی که بیخیال

 

 اینو تو:  گفت شده عاصی و حرص با مامان

 کسی از دختر این مگه جون، سودابه میگی

 از درآورد مو من زبون ، داره شنوی حرف

 . نزاشته محل و گفتم بهش بس
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 نگاه بهادر به اختیار بی و تعجب با

 نگاه منو موشکافانه و تیز اونم که کردم،

  .. میکرد

 

 که سودابه عمه به رو و گرفتم نگاهمو

 کنم فکر..  خوبم من: گفتم میومد بطرفم

  . داشتم سرگیجه یکم فقط چون شدم گرمازده

 

 من داشتی، سرگیجه یکم فقط آره: خاله

 به اشاره)شده خراب این تو ساعت سه بودم

 !؟ میزدم عق( کرد سرویس

 

 بشن هم چ فت جایی یه مامانم و خاله یعنی

 نکنه خدا..  نمیزارن کسی واسه شرف و حیا

 دیگه ، بینن کسی از چیزی هردوخوا این

 تنش به چیزرو همه پیه باید طرف اون

  . بمالونه

 

 پشت و ، گرفت دستمو اومد جلو سودابه عمه

 یه:  گفت و گذاشت پیشونیم رو دستشو اون

  مادر؟ نیفتاده فشارت موقع
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 خوبم االن..  نه:  گفتم شرم لبخندو با

  . نباشین نگران

 

 اگه نیستی، خوب عزیزم نه: سودابه عمه

 حق بودنمون نگران به ببینی روتو و رنگ

  . میدی

 

 بشه ترک َزهره ندیده خودشو هنوز: مامان

 زردچوبه شده رنگت..  میگیم چی ما بفهمه

 نیست معلوم..  خوبم بگو هی بازم بدبخت

 ..  خودتو یا ، میکنی مسخره داری مارو

 

 هنوز مهرداد بزنم زنگ بزار: سودابه عمه

 الزمه ،اگه ببینتش بیاد بگم دهدورنش خیلی

 . بیمارستان ببریمش

 

  . میبرمش فردا خودم عمه نمیخواد: بهادر

 

 ببینتش، بیاد اول مهرداد بزار: مامان

 مشخص دختر این با و تکلیفمون امشب اگه

 .. نیست بیا دکتر هم ،فردا نکردیم
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 شما منو خاله نمیخواد: گفت مجددا بهادر

 بره االن بزار ش،میبریم شده هرطور فردا

  . کنه استراحت

 

 بیاد پا توک یه مهرداد بزار خب: خاله

 شده پایین باال فشارش شاید ببینتش اینجا

 . برنمیاد دستمون از کاری که هم ما ،

 

 گوشیشو و نشست کنارم مبل رو سودابه عمه

 میزنم زنگ االن:  گفت درآوردو ازتوکیفش

  . بیاد

 

 میگه خودش شپی ، میبینه میادمنو االن "

 بیام میگن من به مریضه هروقت دختره این

 و کینه پر نگاه اون از ، کنم درمونش دوا

 تو منو بیاد نمیخوام.. دارم هراس نفرتش

 هیچوقت آخرشو حرفای..  ببینه شرایط این

 پنهانیه ی معشوقه منو اون نمیکنم فراموش

 همه گندت بوی گفت من به ، شناخت بهادر

 که چیزی هر به منو ، همیگیر فرا رو جا

 اعتمادترین با کرد، متهم بود ذهنش تو

 اما ، میشناختم زندگیم تو که بود مردی
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 به نسبت منو مدنیت زد که حرفایی بااون

 . کرد خراب خودش

 

 

&&&&&&&& 

 

 [۲۱:۴۴ ۲۵.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 180_پارت#

 

 مهردادتموم با که سودابه عمه ی مکالمه

 تو ببرش جان مهین: تگف خاله به رو شد

  . بیاد هم مهرداد تا بکشه دراز یکم اتاق

 

  ؟ میخوردی شربت این از یکم حداقل: خاله

 

 فشارش شاید نمیخواد، نه:  سودابه عمه

 الزم بگیره فشارشو بیاد اول ، باشه باال

 . میدیم بهش بعد باشه
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 از بافاصله که ای گرفته صدای با بهادر

 بود، کشیدن سیگار حال در پنجره پشت ما،

 کبری صغری اینهمه گرفتنم فشار یه:  گفت

 داره فشار دستگاه که مامان ، داره چیدن

  . میگرفتم فشارشو خودم

 

 بهتراز تشخیصش مادر دکتره مهرداد: مامان

 .معمولیه آدم یه

 

 که رفت، در بطرف خاله اومد، زنگ صدای

 که زنی:  گفت حرص با زیرلب بهادر

 زندگی بدرد آخه نهخو بیاد اینموقع

 کی دست زندگیم که من سر تو خاک ؟ میخوره

 . افتاده

 

 حرف هم با که اومد خاله و رعنا  صدای

 من رعنا شدن وارد محض به ، میزدن

 میدونستم برم، مهمان اتاق به تا بلندشدم

 بهادر با جدید جدل و جنگ یه دوباره

 جونورو دوتا این کردن بحث حوصله داره،

 .نداشتم
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 میخوای کجا:  گفت من به رو آروم مانما

  ؟ بری

 

 .بکشم دراز یکم اتاق تو میرم -

 

  سالم: رعنا

 

  ؟ االن تا بودی کجا زهرمار و سالم:  بهادر

 

:  کردوگفت نگاه همه به مبهوت و مات رعنا

 کار ؟کلی بودم کجا من نمیدونی تو یعنی

 از اضافه شدم مجبور بود، ریخته سرم

 .بمونم تایمم

 

 موندی االن تا خوردی گوه تو:زد داد ادربه

 .باش خونه 6 ساعت راس نگفتم من بیرون،مگه

 

 . تر آروم زشته مادر بهادر: مامان

 

..  خاله زشته چیو چی: زد داد بدتر بهادر

 تا نمیخوام نیستم شوهرش پدرسگ منه مگه
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 گوه..  باشه خونه از بیرون شب موقع این

  .. بمونه تر اضافه دقیقه یه حتی میخوره

 

..  بودم سر کار آقاجان: زد رعناداد

 ؟ کردم چیکار رفتم مگه..  سر کار میفهمی

 پاشم جوری چه نشده جور و جفت کارام وقتی

 کتابارو حساب همه وقت آخر باید من بیام،

 .. سرمیزش بندازم دقیق

 

 من واسه: زد داد و رفت طرفش به بهادر

 یناا جلوهمه که نگو چرت.. نگو پرت و چرت

 چه میگم بهت من ، شوهرتم من..  میزنمت

  . باره زن دیوث مردک اون نه بیا ساعتی

 

 دادو با ایناهم ، میرفت گیج سرم

 عمه بودن، اعصابم رو بدتر بیدادشون

 نگاه جفتشون به فقط سکوت تو سودابه

 من طرف به نگاش لحظه یه میکرد،

 تو برو تو کنم کمکت بزار:  چرخیدوگفت

  مادر، بیاد مهرداد تا کن تاستراح اتاق

 .بریم بیا
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 تخت رو رفتم، اتاق به سودابه عمه کمک با

 هم اینجا تا بحثشون جرو ،صدای نشستم

 حق بزنم حرف بخوام منطقی خب ولی میومد،

 تا نباید میگه رعنا به وقتی بهادره، با

 باید اونم باشی خونه از بیرون ساعت این

 .کنه عمل شوهرش نظر مطابق

 

 بهادری" بینشون غریب ی واژه تنها  هرشو "

 بهش رغبتی و میل هیچ اما شوهرشه که

 به هنوز منه، دنبال چشماش هنوز نداره،

 منو روزی یه که میکنه زندگی امید این

 داره امکان ؟ میشه یعنی  باشه، داشته

  ؟ بشه من شوهر روزی یه خواهرم شوهر

 

 با اون ؛ میگم دارم چی ، دادم تکون سرمو

 یه با خواست که چیزی به ،بنا رحمی بی

 اگه که کرد، خودش مال منو جسم رابطه

 آغوش نمیتونم بگذره هم سالها و ماهها

 کنم؛ احساس خودم کنار رو ای دیگه مرد

 

 استراحت تو ، اینکه گفتن با سودابه عمه

 دعواهاشون این ببینم بیرون برم من کن

  . رفت کردو ترک و چیه،اتاق برای
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 قرار که دیداری به و ، درازکشیدم تخت رو

 با کردم؛ فکر باشم داشته مهرداد با بود

 کاش ، میده نشون واکنشی چه من دیدن

 رو بهادر که نمیکردم نامزد باهاش هیچوقت

 یه برام همیشه ومهرداد بیفته؛ لج ی دنده

 به من ، میموند باقی حامی یه و دوست

 نیاز مسیر این تو مرد یک ی پشتوانه

 من برای مهرداد از بهتر کسی و داشتم

 کردو رنجور دلمو حرفاش با اون اما نبود،

 بین از رابطمونو کوچیک اتصال یه همون

 ****برد

  

 خواب از که بود گذشته زمان چقدر نمیدونم

 اما ، میدید تار هنوز چشمام ، شدم بیدار

 نشسته تخت رو که کنارم ی مردونه هیبت از

 .اومده مهرداد فهمیدم بود،

 

 .داشتم سنگینی احساس اما بشینم، کردم سعی

 

 .نشستم و دادم سالم لب زیر
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 نقطه یه به خیره..  نداد سالممو جواب

  .نمیکرد نگامم حتی بود،

 

 من: گفتم آروم طوالنیش مکث و ازسکوت

 تو که داشتن اصرار بقیه ، نمیخواستم

 ... بیای

 

 خشم با و نشسته خون به چشمای با و برگشت

 در صدات..  نزن حرف..  سییییس : گفت

 .نیاد

 

 با و خوردم جا آشفتگیش و نگاه حالت از

 ؟ درگیری خودت با انگار تو:  گفتم اخم

  ... منو ی قیافه و ریخت وقتی چرا

 

 چی یعنی ؟ ها..  چی یعنی سییییس: مهرداد

 که نزن حرف یعنی بگیر، خون خفه یعنی ؟

  . نپیچه گوشم تو نحست صدای

 

 برو پاشو: وگفتم کشیدم نارک خودمو

 منو اینجا بیای گفت تو به کی اصال بیرون،
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 که بیای نخواستم ازت که من کنی؟ مداوا

  ... میریزی من به زهرتو داری گرفتی آتیش

 

 جلوی دنیا لحظه پرید،یک سرم از برق

 بود محکم انقدر ضربه شد،شدت سیاه چشمام

 چه به اون پیچید، م شونه طرف به سرم که

 حال در که مهردادی زد، سیلی من به یحق

 دوست یه بعنوان من با نسبتش حتی حاضر

 .نیست

 

 [۲۱:۴۵ ۲۵.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 دیدار این با مدت اینهمه بعد نمیشد باور

  .. بزنه سیلی من به اون ، مجدد

 

 ش قیافه داد، تکون صورتم جلوی انگشتشو

 ازم رو دفاعی قدرت که بود ترسناک بقدری

 تا مرگشه چه نمیدونستم ،حتی میگرفت

  بگم بهش چیزی بخوام

 

 ببر صداتو:  غرید دندوناش بین از غضب با 

 من ، نشنوم حرفی ازت تا کن خفه صداتو.. 
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 پس دارم، آدمو ُگردان یه کشتن قدرت االن

  . نشم عزرائیلت االن همین که بگیر خون خفه

 

 ریحانه:  گفت که پیچیدم بطرفش باعصبانیت

 ،فقط میزنمت بدتر بابات روح به خدا هب

  . نزن حرف

  

 باالپایین رو اتاق عرض و طول و شد بلند

 نمیدونستم، علتشو اما بود جدی خشمش کرد،

 زمزمه چیزایی یه زیرلب و میرفت راه

 خیره بهم کنان نوچ نوچ هم گاهی میکردو

 کرد نگام اخم َمن یه با و ایستاد میشد،

 دقیقه یک بودی من خواهر اگه بخدا: وگفت

  . نمیکردم معطل کشتنت واسه هم

 

 مگه ؟ بشه چی که: گفتم لرزون ی چونه با

 افتاد یادت دیدی منو باز ؟ کردم چیکار

 دیدی ازم چی ایندفه ، انداختن تیکه به

 هست معلوم اصال ؟ کنی مجازاتم میخوای که

 ؟ کردی بپا بلوا نیومده مرگته چه
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 بدبخت پرویز اجح از حیف: زدوگفت پوزخندی

 رعنا و تو تا گور، تو بخوابه نره که

  . بشین ننگش ی مایه و بچرخین راست راست

 

 حرف مواظب مهرداد:  گفتم عصبانیت با

 چته بگو ، نزن حرف گنگ من با باش، زدنت

  . بگم چیزی یه حرفات جواب در بتونم منم تا

 

 کردو نگاه صورتم تو و اومد جلو چندقدم

 اما میشه این کارت عاقبت ممیدونست:  گفت

 اشتباه دارم من که زدم نهیب بخودم همیشه

 خطا اون عاقلیه دختر ریحانه میکنم،

 بدکاره ادم چی هر گند تو ولی..  نمیره

  . احمق کنن مالج ت تو خاک..  درآوردی رو

 

 واکنشی اینکه قبل ایستادم، جلوش بلندشدم

 تخت رو دوباره که داد هولم بدم، نشون

 ُدم من واسه: گفت غضب و حرص با ، دمافتا

 شدی آخرش انداختی جفتک همه این نیار، در

  .. این

 

 قابل برام العمالش عکس کردم، نگاش خیره

 نمیشد، دستگیرم چیزی حرفاش از نبود، هضم
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 از چی میزنه، حرف بد انقدر مرد این چرا

 گوشت تو نیزه حرفاش با که میخواد من جون

 . میکنه فرو استخونم و

 

:  گفت آروم ، رفت در طرف به و کرد نوچی

 با که میام میزارم قرار یه باهات فردا

 . دکتر یه پیش بریم هم

  

&&&&&&&& 

 

 [۲۲:۰۹ ۲۶.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 181_پارت#

 

 کج سری وبا زد در ی دستگیره به دستشو

 منو بین موضوع این:  کردوگفت نگام شده

 میام افرد که نگو کسی به تومیمونه،

  . دنبالت

 

 جایی تو با من: گفتم عصبانیت و بغض با

 دوا واسه اما بمیرم میدم ترجیح.. نمیام

  . نشی طبیبم تو درمونم
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 نمیمیری، بدبخت: زدوگفت داری صدا پوزخند

 نیای فردا اگه..  محتاجی من به که فعال

 همین.. میشه چی ت آینده نیست معلوم

  . بابات جفت میفرستی هم بدبختتو مامان

 

 رو چکه چکه اشکام اومدم پایین تخت از

 و رفتم بطرفش درد و گریه با ، ریخت گونم

 ؟ میگی چی ؟ چیه حسابت حرف تو:  گفتم

 حرفات با چرا ؟ آش از داغتر ی کاسه شدی

 که من کردم؟ چیکارت من مگه ، میدی آزارم

 خودم کردن خراب با رو نامزدی این حتی

 ... نمیخوام گفتم زدم بهم

 

 درست که زد چنگ گلوم به بزرگی بغض 

 زخم باید کی تا بزنم، حرف نمیتونستم

 نگاهی با کنم، تحمل رو مرد این زبونای

 میکرد؛ نگام غصه و ترحم شبیه

 

 من:  گفتم و کردم پاک اشکامو دست پشت با

 نمونده، ازم چیزی دیگه ، مهرداد داغونم

 صلوات و ،ثنا دعا دارم روز به روز

 چیه نمیدونم که مریضی این از تا ممیفرست
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 قرار انگار ولی بمیرم افتاده، جونم به

 دیگه آوردم کم دیگه بخدا ، بمیرم نیست

 با بدتر چرا تو..  تو میشم، دیوونه دارم

 دارم نمیبینی مگه ؟ میدی آزار منو حرفات

 اما میکشید تیر دلم زیر) میفتم پا از

 یدیگر از پس یکی اشکام نمیدادم، اهمیت

  ( میفتاد گونم رو

 

:  گفتم و کردم نگاه بهش گریه وبا رنجور

 آدم یه من اصال میگی، راست ،تو باتوعه حق

 مال مثل که آدمی بدبختم،یه و عرضه بی

 باخته چیزشو همه قمار یه تو ها باخته

 داری تو جرمی چه به و چرا نمیفهمم ؛اما

 هرزه زن یه به...  یه به...  یه به منو

 ؟ نیمیک تشبیه

 

 تو کرد؛ پیدا شدت هام گریه و ترکید بغضم

 ها، ثانیه و ها دقیقه اون تو و لحظه اون

 نیاز مطمئن و محکم ی شونه یه به واقعا

 تموم پای هستم من ، بگه که کسی داشتم؛

 هر کنیم تقسیم باهم بیا اصال ؛ هات غصه

 ، کنیم تقسیم هم برای داری رنج دردو چی

 و بشه کم هام شونه از غم این بار تا

 نابودی های پیله در که کنم پیدا امید
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 دست که هست کسی هم باز و نشدم اسیر

 ؛ کنه دراز بطرفم حمایتشو

 

 به دوباره من که شد باعث چیز چه نمیدونم 

 نگاه به توجه بدون و کنم تکیه مهرداد

 بزارم ش سینه رو سرمو ترحمش پر و سوزان

 کنم؛ گریه های های و

 

 که بود بیچارگیم و وانینات از شاید 

 و آزادانه تا کنم پنهان صورتمو قصدداشتم

 باریدن ی اجازه اشکام به قیدی هیچ بی

 طرف از همدردی یک برای هم شاید و ، بدم

  . بودم محتاج تر محکم و تر ضخیم جنس یک

 

 هیچ بود مهرداد ی سینه رو سرم اینکه از

 دور هم دستاشو حتی نداد، نشون واکنشی

 مهم نبود مهم من برای اما زاشت،ن کمرم

 شدن تخلیه ی اجازه دلم به من که بود این

 ... کسی بی و بدبختی روی از گریستنی ، دادم

 

 عمیقی آه با که گذشت زمان چقدر نمیدونم

 که بخدا نبودی پرویز حاج دختر اگه:  گفت

 هر ، نمیکردم دلسوزی برات هم ذره یک
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 من به..  حقشه میگفتم میرفت سرت هم بالیی

 خداروشکراالن که بود نامزدم زمانی یه چه

  .. نیست

 

 هم باز کشیدم، کنار سینش رو از سرمو

 . تحقیر و تحقیر..  تحقیر

 

 گرفت دستمو مچ که بگذرم کنارش از خواستم

 ، چپ به راست از کرد، نگاه چشمام به ،

 میسوزه برات دلم: زد لب محکم ولی آروم

 ، چیشدی میکردم فکر درموردت چی ، ریحانه

 که دارم حسی یه  پدر، بی منه اما..  اما

 حسی یه ببینم، بدبختیتو بشینم نمیتونم

 مار ،مثل میرسونه جنون منو داره که

 االن همین میخواد دلم که شدم، ای سرکنده

 ... اما بکشم و بهادر و تو

 

 صورتم تو تر عمیقی آه و شدت با نفسشو

 یه حانه،ری مردم یه من:  گفت و کرد فوت

 دارم میزنه، آتیشش داره غیرتش که مردی

 حقم در تو که میکنم مرور رو روزایی

 بدبخت بزارم نمیتونم من اما ، چیکارکردی

  ... هستی که بشی اینی از تر
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 نمیشدم متوجه منظورشو میکردم، نگاش گیج

 اون بهادر منو بین که برده بو نکنه ،

 ، هبفهم باید کجا از اما افتاده، اتفاق

 دارم چی نه نه ، بودم خواب شاید نمیدونم

 نشدم که َلمس و بیهوش بودم، خواب ، میگم

 که چیزی یه میدونه، چیزیو یه اون اما ،

 ، میزنه حرف موردش در داره مستبد و محکم

 هست دلت تو هررازی که میکنه اشاره و

  .. نیست ستور من برای
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 ، نره یادت فردا:  گفت و کرد رها دستمو

 میام زود صبح بگی چیزی کسی به نیست الزم

  . دنبالت

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1204 
 

 چرا اصال ؟ دارم مرضی چه نمیگی بهم چرا-

 منو اینهمه که تویی چرا ؟ دکتر برم باید

  ؟ میسوزونی دل برام داری میکنی تحقیر

 

 چیزی زبونی شاید کرد، نگام فقط حرف بدون

 بیان ، نگاهش اما نداشت، بیان برای

 سینم رو بّران و حرفاش که داشت محکمی

 کننده رسوخ و عمیق اونقدر ، میکوبیدن

 گرفتم ازش رومو ، نگاهش شرم از خودم ،که

  . رفتم تخت طرف به و

 

 قصد مهرداد کردم فکر بازشد، اتاق در

 به که بود مامانم صدای اما کرده رفتن

 مشکلش ؟ جان مهرداد چیشد:  گفت ردادمه

  بود؟ چی

 

 هم بهادر دیدم برگشتم نشستم تخت رو 

 و ،تلخ میکرد نگاه من به ، کنارشونه

 شایدم کردم، نگاه بهش حسی هر از عاری

 سرشو که بود غمگینم و پریشون ظاهر بخاطر

 .داد تکون" چته" معنای به نامحسوس
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 که بست نقش لبام رو صدا بی پوزخندی 

 احساس خودم رو و مهرداد نگاه سنگینیه

  . کردم

 

 یه ، بود عصبی و تخس نگاهش ، کردم نگاش

 هویدا توچشماش بودن تعصبی و اخطار نوع

 که ای لحظه آخرین تا شد باعث که بود

 .کنم دریغ ازش نگاهمو بود، اتاق تو بهادر

 

 من غدی،که و اخم عالمه یه مهردادبا

 ، میکردم احساسش بهادر حضور بخاطر بیشتر

 مشکل من دادکه مامانم به توضیحات سری یه

 بعد و نیست نگرانی به الزم و ندارم خاصی

 و انداخت نگاهی بهادر به خاص نفرت یه با

  .شد خارج اتاق از

 

 و مامان رفت، بیرون مهرداد اینکه بعد

 ریحانه:  گفت بهادر ، اومدن بطرفم بهادر

 میز امانم بیا شدی بهتر اگه خوبی، االن

 .کرده آماده و شام

 

:  گفتم مامان به رو بهادر به نگاهی بدون

 !مامان باال برم میخوام
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 که مهرداد ؟ نیست خوب حالت مگه:  مامان

 میخوای چی برای ، نداری جدی مشکل گفت

 ؟ باال بری

 

 اگه:  گفت نگران کمر به بهادردست

 من بکش دراز همینجا بیرون بیای نمیتونی

  .بخوری اینجا بیاره شامتو میگم مامان به

 

 دلش از میکنم هرکاری کردم،چرا نگاش

 به اینکه از بیشتر میخوام نمیرم؟ بیرون

 ..اما باشه زنش متوجه بده اهمیت من

 

 بازم چرا ؟ میگیره تعجبم توجهاتش از 

 که میگه داره چشماش با چرا میاد، دنبالم

 و ممنوعه چقدر هر اونم به متعلق من

 .باشم غیرمجاز

 

 بی چی هر میکنم، رفتار سرد من هرچی 

  پیش رو ای دیگه ی جبهه اون میشم، اعتنا

 من به بیشتری گری   موزی با و میگیره

 به هواسش طوره مراقبمه،همه میشه، نزدیک
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 رنجش باعث خودش تنها که نمیدونه منه،ولی

  !! شده بدبختیام و

 

 دارم نفرت ،ازش نفرتشه پراز قلبم تمام

 تالطم به قلبم دیدنش با بازهم که نفرتی

 قلب این میخواد دلم وقتا گاهی میفته،

 آتیش از ای کوره تو بیرحمی با رو سرکشم

 ، نباشه تپیدن برای حسی حتی ،تا بندازم

 به عشق وقتا بعضی میگن که خوندم جایی یه

 کسیکه از اشتباه یه با میشه،که ختم نفرت

 میشه نفرت به تبدیل عشقت بود دنیات تمام

 اگه حتی که عشقه، نوع یه نفرتم همین اما

 قلبت تو که عشقیه میزان اما کنی انکارش

 شده؛ جمع

 

 این تو نمیدونم خودمم حتی ،من من ولی 

 دارم؟ بهش حسی چه دقیقا شرایط

 

 باال برم میخوام: کردم تکرار مامان به رو

 خوب ،حالم مامان باشم اینجا نمیخوام

 خجالت بیشتر بمونم اوضاع بااین نیست

  . میکشم

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1208 
 

 دادو باال ابروهاشو و گزید لبشو مامان

 که کرده اصرار کلی خالت زشته،:  گفت

 اومدن که هم رضا آقا و ،حاجی باشی امشب

 بخوای ،االن بودی کرده غش اتاق تواین تو

 . نیست درست بری

 

 نیست خوب حالش: گفت ای خنده تک با بهادر

 بشینه دهنیوم عمد از که بیچاره ، خاله

 میخواد کی هر هم بعدش اتاق، این تو

 بفکر تو ، جهنم به بشه بشه ناراحت

 دیگرون؟ فکر طرز و احترام یا دخترتی

 

:  گفت بهادر به رو ای غره چشم با مامان

 که این ، برمیداره اینم میندازی تو خوبه

 کی هر میکنه نگاه اونو اینو دهن تو فقط

  . نزار کم شبرا هم تو من به بپره گفت هرچی

 

 مامان با زدن فک و مکافات هزار با خالصه

 کردم، خالص خودمو مهمونی اون از باالخره

 با و ، زده خجالت موسی حاج با برخورد با

 ای بهانه ، اوضاعم بخاطر خواهی عذر کلی

 .آوردم رفتنم برای
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 خداحافظی همه به رو که آخر ی لحظه 

 انمام:  گفت خاله به رو بهادر میکردم،

 گشنه باال ببرم بعد بزار سوپ یه براش

  . نخوابه

 

 جمعیت بین از مهردادو صدادار پوزخند

 لحظه این تو مهرداد واکنش اما شنیدم

 رو اصلی شوک نبود، برانگیز شوک برام

 عکس کوچکترین بدون که داد بهم رعنا

 بود، گوشیش با رفتن ور مشغول العملی

 نشوده من، به رو بهادر اگه که رعنایی

 جدی چنان ، میکرد باز ای کلمه گفتن برای

 ... حاال اما...  میکرد مقابله سرسخت و

 

 چیزی من:  گفتم و کردم تشکر خاله از

 اومدم شما بخاطر بیشتر خاله نیست میلم

  .  نشی دلخور دستم از که

 

 عزیزدلم نه:  گفت بوسیدو سرمو رو خاله

 ، جونم نیست خوب حالت ؟ چی برای دلخوری

 فسنجون خورش این از مقدار یه یخوایم

 بخوابی، گشنه که نمیشه بخور، ببر بیارم

  ؟ میکنی ضعف االن
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  . خاله نیست میلم بخدا -

 

 باشه:  گفت نکردو اصرار بیشتر خاله

 رفتی وقتی از..  کن استراحت برو عزیزم

 و درست ، میکنی خسته خودتو بس از باشگاه

  . شده یفضع ،بدنت نمیخوری غذا هم حسابی
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 همه اون و فکری های دغدغه وجود با اونشب

 برای سرم تو که مبهمی و پیچیده افکار

 محض به اما بود بسته نقش مهرداد رفتار

 شیرینی خواب تختخوابم و اتاق به رسیدنم

 عالم هفت خیال از منو دزدیدو چشمامو قاپ

 **** برد ورد به

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1211 
 

 اومدم، بیرون خونه از و کردم سرم چادرمو

 پارک خونمون از باالتر کمی مهرداد ماشین

 نشستم، و کردم باز و ماشین در ، بود شده

 و بود زده جک ماشین در رو چپشو دست آرنج

 فکرو درگیر انقدر بود، دهنش رو دستش مشت

 میتونم حتی که بود مقابل ی نقطه به خیره

  . نشد من حضور متوجه که ببندم شرط

 

 . سالم -

 

 و اومد بیرون هپروت عالم از صدام با

  .کرد سالم باالدادو ابروهاشو باتعجب

 

  ؟ نشدی اومدنم متوجه -

 

 که اخمی و پوزیشن همون با کرد، نگام

 به:  گفت بود شده صورتش نماد جز تازگیا

 ذهنی ی مشغله و درگیری انقدر تو لطف

 کسی به..  اومدی نکردم حس اصال که دارم

 ؟ نگفتی چیزی که
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 چیزی لیال خاله:  گفت که دادم تکون سرمو

  ؟ نپرسید

 

 بهش: گفتم و انداختم نگاهی بیرون به

 بعضی معموال روی، پیاده برم میخوام گفتم

 . شد راحت خیالش میرم، روزها

 

 هنوز..  بیچاره:  وگفت زد پوزخندی

 از یا داره دوروبرش اژدهایی چه نمیدونه

 اومده، سرش بالیی چه هاش عزیزکرده همین

 نوک از بهادر اسم میره راست میره چپ

  . افته نمی زبونش

 

 انگار کرد، رخنه وجودم به ترسی حرفاش از

 ازش خودمم حتی که میدونست و واقعیتی

  .. بیخبرم

 

 اینهمه و حرف چرا: گفتم بهش منگ و گیج

 ؟ دهچیش بگو من به صاف ؟ میدی تاب و پیچ

 

 ماشین جواب بدون و داری صدا پوزخندی با

 هیچ مسیر تو کردیم، حرکت و کرد روشن و
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 نفسهای تنها نشد، ردوبدل بینمون حرفی

 برای رو ترس اون باز که بود مهرداد عمیق

  . میداد اشّد من

 

 مشغول دراون خودش که بیمارستانی همون به

 ماشین اینکه از بعد..  رفتیم بود کار به

..  شدیم بیمارستان وارد باهم کرد رکپا و

 بعضی با راه بین و کرد گذر بخش چند از

 احوالپرسی و سالم پرستارا و دکترا از

 ، رو جوون پرستای از بعضی نگاه میکرد،

 و لبخند با بعضی که میکردم، حس خودم رو

  .میکردن نگام حسدوار نگاهی با هم بعضی

 

 قسمت ظاهرا که ، رسید بخش یه به باالخره

 پرستارا از یکی به رو..  بود آزمایشگاه

  ؟ اومده یعقوبی دکتر..  سالم:  گفت

 

 گفت و کرد نگاه من به لبخندی با پرستار

 آزمایشو سریع کرد تاکید اتفاقا.. آره: 

( افزود خنده با)براش، بفرستم بدم انجام

 تشر و توپ با محبی دکتر سحری ی کله گفت

 نفهمیدم ، هکرد هولم انقدرم ، زده زنگ

 .. پوشیدم لباس چطور
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 کرده هماهنگ من اومدن برای مهرداد پس

 بیشترو برام واهی ترس اون کم کم بود،

 افتاده برام اتفاقی چه یعنی ، شد بیشتر

 رفتاروظاهرش االن تا دیشب از مهرداد که

 باهاش نامزدیمو که زمانیه از بدتر حتی

  ؟.. زدم بهم

 

:  گفت پرستار به رو اخم همون با

 .ببرمش سریع بگیر آزمایششو

 

 شیطون چشمکی و جذاب لبخندی با پرستار

 موضوع این از بگی میخوای یعنی حاال: گفت

 نمیکنم باور که من..  بابا نه ؟ ناراحتی

 هر در محبی دکتر نیار در بازیارو این.. 

  . بزاری کنار باید منو مژدگونیه صورت

 

 ادمهرد که کردم نگاه مهرداد به گیج

 داخل پرستار با ، داخل برم زد اشاره

 و دادم انجام آزمایش اینکه بعد و رفتم

 دکتر پیش منو گرفتیم و ازمایش جواب

 ، زنان دکتر اسم دیدن با..  برد یعقوبی

 منو چرا:  گفتم و کردم نگاه مهرداد به
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 به ربطی چه آزمایش اون ؟ آوردی اینجا

  ؟ داره اینجا

 

 حرص پراز و عصبی اام کوتاه خندید ایندفه

..  

 

:  گفت تشر و اخم با کردو جمع شو خنده

 به زدی خودتو واقعا یا میبینی گاگول منو

 خبر واقعا یا فیلمته نمیفهمم ؟ خّریت

  ؟ نداری

 

 دکتر اتاق در بطرف و گرفت دستمو ساعد

 برو بیا...  تو برو بیا:  گفت و کشید

 دچار منو که بده بهت عقلی یه خدا

   ؛ نکنی بدبختیات

 

:  گفتم کشیدمو بیرون دستمو عصبانیت با

 ازت من مگه ؟ اینجا آوردی منو چی برای

 من اصال ؟ میزاری منت چرا ، خواستم

 سرم از دست یکی تو بشم درمون نمیخوام

  . بردار

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1216 
 

 سر پشت از بگیرم پیش در راهمو که برگشتم

 و اخم با و کشید ضرب به و گرفت دستمو مچ

 تو شده که بارم یه واسه : گفت عصبانیت

 چه ببین برو بیا ریحان، باش آدم زندگیت

 بدبخت ، احمق ، بیچاره ؛ زدی سرت به گ لی

 این از دست دیگه..  بدبخت میفهمی..  شدی

 و بودی غد اینهمه بردار، بازیات ُبلُکم

 واقعا یعنی ؟ چیشدی االن داشتی غرور

  ؟ زدی گندی چه نمیدونی بگی میخوای

 

 ول دستمو ، نمیگه و کالم لوپ چرا خدا ای

:  گفت و کشید موهاش تو دستی عصبی و کرد

 بیا!!   چته نمیدونی واقعا تو انگار نه

 االن هم باشی ندونسته اتاق این تو بریم

 هرچی حداقل..  باش آدم یکم ولی.. میفهمی

 بامن  بنداز، کار به عقلتو دیگه فهمیدی

 کاری بزار بگیر، گوش حرفم به ، بیا راه

   . بدیم انجام صالح   به که

 

 کردو نگاه چشمام به مطمئن کردو مکث کمی

 باشه که هرچی من...  من:  گفت اعتماد پر

 کنم کمکت میخوام..  نمیزارم ،تنهات

 . ریحانه
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 نکنه خورد، تکون سرم تو بک فلش یه

 کنه م معاینه تا اینجا آورده منو دادمهر

 داشتم ای رابطه بهادر با که بشه مطمئن و

 تا آورده اینجا منو اون همینه ؟ نه یا

 وگرنه برم باید ؟ کنه م معاینه دکتر

 میشه برمال چیز همه االن میره، آبروم

 یا زده بهم االن تا که حرفایی ،تمام

 میکنه ثابت بهم رو گفتم بهش که دروغایی

 ... برو ، نمون ریحانه.. 

 

 فهمید ، کردم حس ، رفتم عقب به قدم یه

 قدم اینکه قبل ، کنم فرار میخوام که

 ، بدم افزایش سرعتمو و بردارم رو بعدی

 خودت پس:  گفت و گرفت دستمو مچ و زد جست

 ؟ دربری میخوای که خوردی گوهی چه میدونی

 جستی بار یه ، ریحانه شد تموم دیگه بازی

 گیرت ایندفه ولی ملخک، جستی بار دو ملخک
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 کردی فکر زدی خ نگاتو رفتی.. انداختم

 داره مالیات ماس تازه.. نمیفهمه هیچکسم

 !؛ یاال بریم بیا..  میاد باال

 

 و زدم زور که ، کشید خودش بطرف دستمو

 ی چیکاره تو اصال..  کن ولم: گفتم عصبی

 میخوام کن ولم دکتر، آوردی منو که منی

 نداره، ربطی تو به من موضوعات.. برم

  ؟ اینجا آوردی منو چی واسه

 

 ، ریحانه میزنمت: گفت بردو باال دستشو

  . نیوردی باال سگمو روی تا برو بیا

 

 داخل اون برم من ،اگه ریحانه نباز خودتو

 همه به مهرداد میشه، برمال چیز همه ،

 بهادر خودشو بین ، میبره آبرومو ، میگه

 سری تو میشم من وسط این د،میا پیش دعوا

   . همشون خور

 

 تقال بیشتر چی هر که کشیدم تر محکم دستمو

 میشد، پرخاشگر و تر عصبی مهرداد میکردم

 من اصال ، مهرداد برم بزار: گفتم گریه با

 بیام نمیخوام کردم، اعتماد حرفت به چرا
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 باشم داشته هرمرضی ، کن ولم دکتر پیش

 ایشاال شاید کهبل ، خودم حال   به بزارم

  . بردار سرم از دست مادرت جون..  بمیرم

 

 ی فاصله که کشید محکم بطرفش دستمو

 صورتم نزدیک و صورتش کمترشد، بینمون

 مردنم ارزش چون ، نمیمیری:  گفت آوردو

 برو بیا شدی، سر به خاک که تو ، نداری

 کردی؟ چیکار زدی که گندی با ببین

 حیثیت ، بدبخت دادی باد به حیثیتتو

 جای اگه من..  تو ساده مامان اون خودتو

 بزنم حرف ای کلمه حتی نمیشد روم بودم تو

 ! الل ، میشدم الل.. 

 

 تک کرد، نگاه صورتم اجزای تمام تو

 رگه که صدایی با و گذروند نظر از تکشونو

 یه تو احمق: زد لب داشت نفرت و خشم های

 تو...  شکمته تو  ه*د*ا*ز*م*و*ر*ح ی بچه

  . ای املهح

 

 هوا رو انگار شدن، کیپ حرفش از گوشام

 سرم تو کلمه یک فقط بودم، شده معلق

 حامله من که بود این اونم ، میشد پردازش

 بهادر با م رابطه اولین از من..  م
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 ، نداشتم باور حرفشو من ولی..  م حامله

 ... ممکنه چطور..  میشه مگه

 

 هک ،چیزی مهرداد قرمز چشمای به زده زل

 شرم بدون آوردم، زبون به اومدرو ذهنم تو

..  میگی دروغ داری تو..  نه نه:  گفتم

 همین من نداره، امکان.. نیستم حامله من

 حامله اگه ، شدم پریود پیش هفته سه دو

  ... که بودم

 

 من کنه خدا باشه:  گفت کشیدو دستمو

 معلوم االن..  باشم داده تشخیص اشتباه

  . میشه

 

 ایستادو که گرفتم دستشو مچ مدست بااون

 با میگم چی بفهمم اینکه بدون و زاری با

 مهرداد میگی دروغ داری بگو:  گفتم ترس

 میشه مگه آخه..   نیستم حامله من بگو.. 

 ... رابطه بار یه با

 

 که کوبید تودهنم محکم چنان دست پشت با

 با کردم، حس دهنم تو رو خون شور ی مزه

 هرزه به داری کم کم:  گفت عصبانیت
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 یادت تا زدم اینو ؛ میکنی اعتراف بازیات

 بهش نباید هستی کسی به متعهد وقتی بمونه

 نمیفهمم، من کردی ،فکر کنی خیانت

 نمیخوام گفتی و زدی پس منو که اونموقع

 این بخاطر اونم و هست چیزی یه ،میدونستم

 ابر پشت ماه هیچوقت گفتم ،بهت بود رابطت

 نشونه اینم( زد اشاره شکمم به) نمیمونه

  . کاریات کثافت ی

 

 از دستمال یه شد، بدتر ولی بود عصبی

 دستمو و گذاشت لبم زخم رو و درآورد جیبش

  .کشید

 

 من اما  میکشید، خودش بطرف جسممو مهرداد

 زدنام، میخورد،عق تکون سرم تو ها بک فلش

 هام سرگیجه ، غذاها بوی تهوعام، حالت

 با و میریختم اشک .. اندامم تغییر اصال

 زمزمه وار تشدید لب ،زیر درد و بغض

 امکان این نیستم حامله من.. نه:  میکردم

  . نیستم حامله من..  نداره

 

 شدم داخل دکتر اتاق به ک ی نفهمیدم

 و من به لبخند با بود، مسنی دکتر..
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 اصال نمیدونم من اما کرد، سالم مهرداد

 ؟.. نه یا دادم سالمشو جواب

 

 و آزمایش و نشوند صندلی رو منو ادمهرد

 درحالیکه سینه به دست و گذاشت میز رو

 میزد، دهنش رو آروم راستشو دست مشت

  .میکرد نگاه دکتر به منتظر

 

 دکتر دهن به بعد و کردم نگاهی مهرداد به

 مهرداد به عینک زیر از کردو مکثی که

 تشخیصتون..  مثبته:  گفت و کرد نگاه

 . ارهبارد..  بود درست
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 مهرداد که ، شدم کر کورو انگار بستم، یخ

 پیش هفته سه دو میگه:  گفت دکتر به رو
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 چی مال خونریزی اون پس داشته خونریزی

 بوده؟

 

 اصال بگه شده، سقط بگه دکتر بودم منتظر

 ازبین االن دهبو واگرم نیست درکار ای بچه

 ریخت فرضیاتم رو پاکی آب دکتر اما رفته،

 تو ،معموال نبوده قاعدگی خون:  گفت و

 این افراد بیشتر تو بارداری اول ماهای

 تحرک براثر ممکنه طبیعیه، ها خونریزی

 یا باشه، شدید بدنیه فعالیت یا زیاد

 یه براش من مادر، اضطراب و استرس بخاطر

 به نسبت ببینم و سونوش ، مینویسم سونو

 در بیشتری اطالعات بچه مادرو سالمتیه

  . میزارم اختیارتون

  

 رنگ چشمم حرفها،دنیاجلوی این شنیدن با

 طوری ، نبودم من این انگار باخت؛

 که میزدم، خودم سر تو محکم و زارمیزدم

 مهرداد به رو مضطرب و ترسیده دکتر

  .کشت خودشو بگیر زنتو محبی:میگفت

 

 شوهر با که زنی ؟.. زن کدوم ؟.. زنتو

 داره اونو ی بچه هم حاال خوابیده خواهرش
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 ببین خدایا ؟.. مهردادم زن من ؟..

 !! رسوندی کجا به منو سرنوشت

 

 صورتم وتو گرفت دستامو هردو مهرداد 

 ریحانه کن بس ؟ نه یا میکنی بس: غرید

 .کن بس باتوام،

 

 بود، شده قفل مهرداد دستای تو دستام

 ی گریه با و میکردم پایین باال خودمو

 ولم توروخدا..  کن ولم:  زدم داد بلند

 منو خدا..  بمیرم تا بزنم خودمو بزار کن

..  ببری آبرومو میخوای چی واسه..  بکش

 انداختی نکبتم زندگیه تو بود چی بچه این

 .خدا.. 

 

 دستمو یه که ، بود شده زیاد زورم انقدر

 مشتای و مکشید بیرون مهرداد دست تو از

 بمیر:  گفتم و کوبیدم شکمم تو پی در پی

..  نمیخوامت..  نمیخوامت..  بمیر.. 

 . بمیر خدا تورو..  بمیر

 

 ، گرفتن دستامو هراسون مهرداد و دکتر

 چندتا صدای میدادم، سر شیون میزدم، جیغ
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 عالم این تو انگار اما شنیدم پرستارو

 فکر حتی که بود داغون حالم انقدر نبودم،

 اینجا داره اون که نکردم و مهرداد آبروی

 دکتر فهمیدم میکنه، کار آدم همه این بین

 ودر کردو بیرون رو پرستارا ی همه یعقوبی

  . بست اتاقشو

 

 آروم دخترم باش آروم:  گفت اومدو بطرفم

 باردار شوهرت از نکردی، که گناه..  باش

 با موقت عقد داره، اشکالی چه مگه شدی،

 مردونگیه به من داره، فرقی چه دائمی عقد

 نیست مردی اون دارم اعتماد دکتر، آقای

  . کنه رها حال بااین تورو که

 

 نگاه مهرداد به اشک از غلیان صورتی با

 زن من که گفته دکتر به رفته کردم،

 زیر دارم حد، چه تا حقارت موقتشم،خدایا

 حد چه تا میشم، ذوب نگاهش ی تیزه این

 و زجر حد چه تا ؟ خفقان حد چه تا بدختی؟

 زندگیم سر به بالیی چه کشیدن؟ دل خون

 یه با رسیدم؟ کجا به عشق یه با اومده؟

 ی خونه به اونروز من چرا ، اشتباه تصمیم

 مدت این تمام اصال چرا ؟ رفتم بهادر

 بخاطر پریودنشدم دوماه که نفهمیدم
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 فکر اینکه  گول خوردم، گول من بارداریه،

 عقب ماهانم که سترستمها بخاطر میکردم

 نفهمیدم، اما بودم باردار من افتاده،

 کنم چیکار برم، کجا رسوائی این با خدایا

  . میره آبروم ؟

 

 زمزمه و کوبیدم سرم تو راستم دست کف با

 ؟ کنم چیکار حاال.. کنم چیکار حاال: کردم

 یه با ، میشناسن دختر یه منو همه

 شکمم توی ی بچه و سفید ی شناسنامه

 وای..  وای..  مامانم ؟.. چیکارکنم

 .. خدایا

 

 که صدایی با و گرفت دستامو مجددا مهرداد

 راهی:  گفت دکتر به رو بود آشکار بغضش

 باید شده هرطور بچه این ؟ سقط برای هست

  . بشه سقط

 

 چی دکتر ببینم شدم تیز مهرداد حرف   بااین

 مهرداد منو به نگاهی شوک با ،دکتر میگه

 ماه چهار تو میزاره پا داره:  تگف کردو

 آدم یه ی اندازه به جونش االن بچه اون.. 

  ... بالغه
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 حرف تو ای شده کنترل عصبانیت با مهرداد

 حرف شما با دیشب من:  وگفت پرید دکتر

   !دکتر زدم

 

 و خاص مشکل که صورتی در گفتم منم: دکتر

 باشه اول ماه تو و باشه داشته جسمی

  ! نه االن اما میکنم اینکارو

 

 بلندی یه از انگار کرد، رها دستامو عصبی

 بیچاره کردم، سقوط من و کرده رها منو

 ظاهرم دیدن با که کردم نگاه بهش وار

 دستاشو هردو کف و دیوار طرف به برگشت

 اینکه بدون و کوبید دیوار به محکم

 باهم نیست قرار ما دکتر: گفت برگرده

 دنیا به دنبای بچه این ، کنیم ازدواج

  . کن کاری یه..  بیاد

 

:  گفت من به نگاه با و محکم و مصمم دکتر

 ، بشین انسان یه قاتل میخواین شما اگه

 بچه این..  نکنین مداخله قتل این تو منو

 نمیتونم من ، شده تشکیل بدنش ، داره جون

 مراقب باید کنم، خدا ی شرمنده خودمو
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 شاید افتاده اتفاق این که حاال ، میبودین

 در منطق بی خدارو خواست بوده، مصلحتی

 کنار بچه این وجود با.. نگیرین نظر

 . بیاین

 

 عمق و نشستم پاهاش زیر رفتم، بطرفش

 اشکی چشمای با و ریختم چشمام تو دردمو

 ، کنه سقط برام رو بچه این که دادم قسمش

 جوری یه خودمو امشب من نکنه اینکارو اگه

 اینکارو که یکردمم التماسش ، میکنم خالص

 من:  گفت و گرفت بغالمو زیر ، بکنه

  ! بکنم اینکارو نمیتونم دخترم م شرمنده

 

 مهرداد به برگشتم بودم نشسته که همونطور

 طرفم به عجزم دیدن با که کنم التماس

 ببرمت پاشو:  گفت ناراحتی با و اومد

  .خونه

 

 جا هیچ من مهرداد نه:  زدم جیغ گریه با

 نمیرم جایی من نشه سقط بچه ینا تا نمیرم

 میکشم خودمو من مهرداد ،

 

 [۲۱:۳۴ ۲۷.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 ،من میکنم اینکارو کن ،باور نمیگم دروغ

  . خونه برم اوضاع این با جوری چه

 

 بریم حاال پاشو:  گفت جدیت مهردادبا

  . میکنیم فکری یه بعد تا خونه،

 

 من انگار میکرد دوانمو دکتر جلوی طوری

 اگه و اونه مال واقعا بچه واین زنشم

 م خونواده که اینه برای ، دارم ترسی

  . شدم صیغه مرد بااین من نمیدونن

 

 جام از بیچاره دردمندو و رنجور عاجز،

 تشکری دکتر از مهرداد ، شدم بلند

 تکون بود افتاده زمین رو که کردوچادرمو

 پشیمون و شرمنده ، انداخت سرم رو دادو

 با که رفتارهایی و حرفها از بودم،

 نگاه صورتش تو حتی ، داشتم مهرداد

 ، کرد باز که دکترو اتاق ،در نمیکردم

 کسی نمیخواستم کشیدم، صورتم رو چادرو

 این از بیشتر تا کنه تماشا بودنمو بدبخت

 هر..  نکنه غلبه من بر ضعیفی و حقارت حس
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 ای تهسوخ ی مهره مثل من بین این در چند

 خورده شکست دنیا بازیای تمام تو که بودم

  . بودم

 

 مهرداد با و میریختم اشک بیصدا و آروم

 ، گذرکردیم بخشها تمام و راهروها از

 نگاه یا کنم نگاه کسی به نداشتم دوست

 ولی آروم مهرداد ، ببینم خودم رو کسیو

 نریز تمساح اشک:  گفت ناراحتی و غم با

 مینداختی کار به وعقلت باید که اونموقع

 کنم چه کنم چه ی کاسه اومدی االن ، نکردی

 بفهمه مامانت اون بیچاره..  گرفتی دستت

 مجردش دختر که بیاد، روزش به قراره چی

  !! ست حامله دامادشو ی بچه

 

 بودن صالبتی پر شمشیر مثل میزد که حرفایی

 میخواست ،دلم میومد فرود روبدنم که

 سرم تو و عالم امتم خاک و بشینم همونجا

 ی خونه تو گذاشتن پا یه با که بریزم

 رقم رو هایی تلخی چه برام زندگی بهادر

  .زد
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 ریختم اشک همش و بود پایین سرم ازبس

 ،دزدگیرو رسیدیم ماشینش به ک ی ،نفهمیدم

  . بشین:  گفت کردو باز و درماشین زدو

 

 گفتم و کردم نگاش لرزون ی چونه و بغض با

  ! ببر بین از رو بچه این..  بچه این: 

 

 ، بست ودرو ماشین تو داد هولم عصبی

 پی..  نشست فرمون پشت ،و زد دور ماشینو

 گفت کردو نگام و کشید عمیقی نفسای پی در

 انتظارداری ، بمون پاش خودت زدی گند: 

 یه شده، تشکیل بچه اون ؟ برات کنم چیکار

 ، کنه رغبت آدم که نیست دوماهه یکی جنین

 دیدی ، کنیم سقطش بگه بزاره وجدانش اروپ

  ... اون گفت چی دکتر که

 

..  منه ننگه مایه اون:  زدم جیغ گریه با

 شکمم دیگه ماه یه..  میکنه رسوا منو اون

 ؟ بگم چی اطرافیانم به ،برم بیاد باال

 این پدر بگم ؟ اومده کجا از بچه این بگم

 ؟ کیه بچه
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..  مهرداد :  وگفتم کردم نگاش وار ملتمس

 نمیرم خونه بچه این با من بخدا مهرداد

..  دادی قول تو..  برام کن کاری یه.. 

 اتفاقی هر گفتی میکنی، کمکم دادی قول

  .. نمیزاری تنها منو تو بیفته

 

 رو بود کرده مشت پاهاش رو که دستشو

 چندبار بلکه یکبار نه بدبختی از گرفتم،

 بین از عصبی دستشو که بوسیدم، دستشو پشت

 همون به برو:  زد داد کشیدو بیرون دستام

 باهاش که کنه کمکت بگو ای پدرسوخته دیوث

 که زدی، پس منو بخاطرش که ، خوابیدی

 منو زندگیه حالت و عشق و  هوس بخاطر

 با تو ؟ کردم من مگه برو، ، کردی مسخره

..  بمون پاش زدی گند فطرت پست مردک اون

 ... که بگو بهش برو

 

 پیشش باهوس من بخدا:  گفتم گریه اب باز

 باهاش حالم و عشق بخاطر من نبودم،

 پیش رابطه این بار یه همش..  نخوابیدم

 نابودی به منو زندگیه که باری یه اومد،

 ماجرا از هیچی تو انصاف بی..  کشوند

 ، نشه بپا شر که بگم نخواستم ، نمیدونی

 من نیفته، خونی بینتون تا بگم نخواستم
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 چیزی تو تا کشیدم تنم به و خاری و خفت

 چیکارکنم اینو...  بچه بااین اما نفهمی

  ؟

 

:  گفت مکث کمی از بعد کردو نگام پرسشگر

  ... بهادر بگی میخوای ؟ چیه منظورت

 

 زیر به سرمو گریه، حالت همون با

 رو بود چی هر اما نمیشد، روم انداختم،

 به منو اون:  گفتم و آوردم زبون به

 هم بعدش خونش تو کشوند زدن حرف بهونه

 دست بهم زور به..  زور به هم ش بعد... 

  .زد

 

 زد داد سرهم پشت و فرمون رو کوبید محکم

 لعنتت خدا...  بهادر کنه لعنتت خدا: 

  ... کنه

&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۱:۵۴ ۲۸.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 شد، پیاده کردو باز رو ماشین درو

 یه من ، داره حق میکردم، درک بیانیتشوعص

 ناموسی بودم، ناموسش بودم، نامزدش روزی

  . رفته غارت به دائیش پسر دست به که

 

 خیابون به دادو تکیه ماشین کاپوت به

 داغونیه بود، من به پشتش میکرد، نگاه

 این تو نمیخواست دلم میکردم، حس شو چهره

 تنهام و برگردونه رو ازم اون شرایط

 ، داشتم نیاز حمایتش به من بزاره،

 از منو تا کنه کمکم ،تا باشه فقط میخوام

 دوست یه فقط ، بده نجات بدبختیا این شرّ 

 یه حامی یه ، باشه همدم یه باشه،

 ولی برام، باشه برادر یه اصال پشتیبان،

 این از منو حمایتگرش دست با و باشه فقط

  . بکشه بیرون گرفته لجن دنیای

 

 که هیبتی به بود، پشتش هیبت به نگاهم

 َمرده واقعا و ذات با مرد یه میکرد ثابت

 همین االن و داره شرف ، داره غیرت.. 

 همه ، شده خودخوریش باعث که غیرتش  

 راهی من برای تا میندازه چرتکه جوانبو
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 و شیب از پر مسیر این تو منو و کنه پیدا

  . نکنه رها تنها ، انداز دست و فراز

 

 نگاهش پیچید، سرشو فقط ، برگشت مبطرف

  . بود ترحم و حرف پراز و ،نافذ عمیق

 

 التماس میکردم، نگاه بهش خیره اشکام با

 جلوش داشتم انگار ، ریختم چشمام تو و

 نکن رها مصیبت این تو منو که میزدم زانو

 بر کور ی گره این پس   از تنهائی من ،

 اام دنیام، آدم منفورترین من اصال نمیام،

 راه که شدم، غرق منجالب از وسیعی ژرف تو

  .. شو نجاتم ی فرشته بیا تو و میخوام نجات

 

..  بدیم زده زل بهم خیره نگاه همون با

 اشکی چشمهای با ماشین، ی شیشه پشت از من

 نگاهی با ماشین از بیرون مهرداد و

  ... ملول و پرترحم

 

 بطرف زدو موهاش به چنگی ، گرفت نگاهشو

 باز نشست، کردو دروباز برگشت، ماشین

 به خیره کرد،هردو غلبه بینمون سکوت

 با و شمرده و آروم ،که بودیم روبرو
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 یه..  خونتون میبرمت: زد لب طمئنینه

 چیکار ببینم بزار بده، مهلت چندروز

 صداش تو که غمی با)، بکنم برات میتونم

 که کردم پیدا و یکی شاید(  افزود بود

 ... بتونه

 

 .. کنه کامل شو جمله نتونست انگار

 

 بچه این ریحانه:  گفت غمگین و کرد نگام

 پزشکم، یه خودم من ؟ آخه کرده گناهی چه

 بکنم اینکارو بخوام که ندارم وجدان مگه

 که نیست دوماهه یکی ی بچه یه اون... 

 ذهنیتشو قانونهای و وجدان قید بخواد آدم

 که ،هنوز خون   لخته یه خب بگه و بزنه

 ،تو وسط این اما ، نشده تشکیل کامل ربطو

 ؟... کنم چیکار رو

 

 هم رو دندوناشو کوبیدو فرمون رو دستش با

 تو.. نداشتی تجربه تو:  گفت سابیدو

 که االغ اون ، کنی چیکار باید نمیدونستی

 نبوده مراقب چطور بود، روزگار خطه هفت

  !؟ نیاد پیش دردسرا این تا
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 این به االن تا چطور: گفت و کرد نگام

 من و مارمولک اون ؟ نکرده شک عالئمت

 میکشه بیرون ماست از رو مو اون میشناسم؛

 چند چون هرچند(  گفت دادو تکون سری) ؛

 خودش با حتما ، گذشته جریان اون از ماه

 تا بشه حامله بوده قرار اگه کرده فکر

 از اصال..  میفهمیدم اول دوماه یکی همون

 ... تو که هبدون شایدم معلوم کجا

 

 گفتم آروم و هق هق با و دادم تکون سرمو

 مال عالئم این داغونه، روانم گفتم بهش: 

 همین بخاطر شاید..  شاید ، حاد   افسردگیه

 . نکرده شک موضوع اون به

 

 منو: گفتم گریه و رنج با گرفتم دستشو

 مهرداد..  مهرداد بده نجات بدبختی ازاین

 خونت کنیز ، میکنم نوکریتو عمردارم تا

 نجات آبرویی بی این از منو اما میشم،

 منو ، ببره بویی کسی اینکه قبل..  بده

 بکش منو بگیر، جونمو بیا اصال ، کن خالص

 من کنه فکر کسی تا بمونم زنده نزار ولی

 رابطه خواهرم شوهر با من کردم، عفتی بی

 مهرداد(  شد دار شدت م گریه) ، داشتم

 من میکنن فکر مهه فردا...  مهرداد... 
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 فردا داشتم، رابطه باهاش خودم خواست به

 ... خواهرش سر پشت اون میگن همه

 

 مهرداد شد، حبس م سینه تو نفسم آن یک

 بس..  هیششش:  گفت و کشید آغوشش به منو

 ؟ کنم چیکار..  کن بس خدا رو تو..  کن

 دردی چه این..  خدایا..  برات کنم چیکار

 رعنا..  انداختی تردخ این زندگیه تو بود

 تمام که رعنا بمیری الهی..  بمیری الهی

 ته هرزه هیکل اون سر زیر بدبختیا این

 که بمیری الهی...  نبودی خواهر رعنا... 

 به هوست بخاطر رو خونواده چند آبروی

 . کشوندی بدبختی

 

 چیکار ببینم بزار:  بوسیدوگفت سرمو رو

. . بریزم سرم تو خاکی چه بکنم، میتونم

 ریحانه بده مهلت من به چندروز فقط

 رو تمرکزی ، میده ارور داره االن مغزم..

 و درست تا بده امون..  ندارم فکرام

 پیدا نقص و عیب بی راه یه کنم فکر حسابی

 . کنم

 

&&&&&& 
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@ZAVAL_maryam 
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 هگری انقدر رسوند، خونمون به مهردادمنو

 خون تو چشمام ی کاسه انگار که بودم کرده

  . بودن شناور

 

 منو سمت در شدو پیاده ماشین از مهرداد

 زیر یهو که شدم پیاده ماشین از کرد، باز

 که بود شدید قدری به دردش کشید، تیر دلم

  گرفتم، گاز لبمو و زدم خفه جیغ یه

 مهرداد..  زدم چنگ محکم مهردادو بازوی

 رو دوباره منو و ختبا ،رنگ ترسیده

 ریحانه چیشد:  گفت و نشوند ماشین صندلیه

  ؟ میکنه درد کجات ؟

 

: گفتم آروم فقط بزنم حرف نمیتونستم

 . میشه کنده جا از داره شکمم... شکمم
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 خیس:  وگفت زد بادم یکم چادرم ی گوشه با

  . دکتر ببرمت داری درد خیلی اگه ، شدی عرق

 

 با کردم، غضب دوباره ، کردم نگاه بهش

 کاش..  بمیره کاش:  گفتم لرزون ی چونه

 بمیره خودش کنم کاری من اینکه قبل

  . مهرداد

 

 از من خدا ای..  خدا ای..  نچ: مهرداد

..  میشم دیوونه دارم دختر این دست

  ؟ بده حالت یا باال ببرمت بری راه میتونی

 

 نمیخواد تو نه نه: گفتم گریه با سریع

 تورو کسی..  میرم دمخو ، بیای همرام

 تو با که میکنن جواب سوال کلی االن ببینه

  . داشتم چیکار

 

 راه روبه حالت تا بشین یکم...  هوووف -

  برو بعد بشه
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 همونطور ، میکردم نگاش ، دادم تکون سرمو

 بود ایستاده جلوم و بود باز ماشین در که

 اون با میدونستم میکرد، نگاه خیره اونم

 بار کوه یه اندازه به االن شمهربونی حُسن

 اما ، غمگینه برام و انداختم دوشش رو

 زوال شبیه چیزی شک بی خودم حال  ...  خودم

 و شد تکمیل بچه بااین من نابودی  ...  بود

  . میشم تموم من نکنه جویی چاره مهرداد اگه

 

 هم منو اعصاب..  نکن گریه انقدر: مهرداد

  . میریزی بهم

 

  . مهرداد بدبختم خیلی نم: گفتم گریه با

 

..  وای:  کشیدوگفت موهاش تو دستی عاصی

 و کوه به بزنم مونده کم..  وای..  وای

 اینجوری..  ریحانه باش آروم..  بیابون

 خودتم به هیچ که بچه اون بری پیش بخوای

  . میزنی صدمه

 

 بهش رو اشکی چشمای و لرزون ی چونه با

 هم دمخو هم..  بمیرم دارم دوست:  گفتم

 میکنم زندگی امیدی چه به اصال..  بچه این
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 نرفته سرم که مونده هم ای دیگه بالی.. 

  ؟.. باشه

 

 ماشین از احتیاط با و آروم گرفت دستمو

 کمی دردش اما ، داشتم درد.. آورد بیرون

  .بود کرده پیدا تسکین

 

 وباز در و گرفت دستم تو از کلیدو مهرداد

  ؟ بری یتونیم یا کنم کمکت:  وگفت کرد

 

 زحمت تو هم تورو ببخشید..  میرم خودم -

 ... دردسر جز همیشه..  انداختم

 

 خودت مراقب.. برو بیا..  هیس: مهرداد

 ببینم تا ، نکن هم اشتباهی کار..باش

  . کنیم چیکار باید

 

 فعال:  گفت که شدم وارد ورودی ازدر

 ... بزار نرو هم باشگاه
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 میخوام من:  مزد داد بلند نیمه گریه با

 تا میدی یادم اصول و آداب داری تو بمیره

 تا بدم پرورش بخوبی تا ؟ باشم مراقبش

  .. بیاد دنیا به بسالمتی

 

 و گذاشت دهنم رو دستشو و اومد جلو سریع

 داری خودت تو..  ریحانه..  ریحانه:  گفت

 هوار بشین..  احمق میبری خودتو آبروی

 بفهمن جااین بریزن همسایه درو کن هوار

( کرد شکمم به اشاره) تو اون کوفتی چه تو

  . داری

 

 میگی چرا:  گفتم و گرفت م گریه باز

 نرو باشگاه میکی چرا ؛ باش خودت مراقب

 بچه این تا کن فعالیت انقدر برو بگو... 

...  بشه محو زندگیم از ست کنه عین که

 سنگین کارای بیار، فشار بخودت برو بگو

 خودت هم تا بخور غصه دراونق ، بده انجام

 ! حرومه که ای بچه این هم کنی دق

 

 حالی با مهرداد ، بود بریده امونم گریه

 درو یکم شد خونه وارد غمگین و درمونده

 گفت و گرفت آغوشش تو سرمو کردو جفت بهم

 از توعه، ی بچه اول باشه که حرومم اون: 
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 بی ، میکنه پیدا بالین داره تو تن و جسم

 من تا باش مواظب گفتم بهت..  نباش رحم

 بردن بین از..  ریحان نکن عجله کنم، فکر

 ... کاردرستی بچه اون

 

 با منو خدا تورو..   هست مهرداد هست -

 تو میمیرم غصه از دارم نترسون، حرفات

 ! اونی بفکر

 

 شونه طرف دو و برداشت سینش ازرو سرمو

 باهم بده امون باشه:  گفت و گرفت هامو

 دکتر یه میگردم میرم..  کنیممی درستش

 فقط تو بده انجام اینکارو که میکنم پیدا

  ؟ باشه..  ریحانه باش صبور

 

 تو حتما که داد و اطمینان این بهم چشماش

 آسوده خیالمو کمی فقط کمی و هست فکرم

 القا بهش سرم کردن پایین باال با.. کرد

 تنها و کردم باز حساب حرفت رو که کردم

  . وییت امیدم راه
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 تا:  گفت کردو اشاره پله راه مهردادبه

 مراقب..  باال برو ببینه مارو نیومده کسی

 باش
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 باال زندگیم تراژدی   تازه ، خونه رفتم

 و اتاقم تو بودم کپیده فقط بود، اومده

 خونه مامانم که خداروشکر میزدم، زار

 حال به بلند صدای با یتونستمم نبودو

  . کنم گریه های های شومم سرنوشت

 

 گوشیه ، هام گریه و گیرودار این تو

  . میخورد زنگ ریز یه موبایلمم

 

 تخت به کمرمو و بودم نشسته تخت پایین

 سعی و زدم تخت به دستمو بودم، زده تکیه

 ، داشت درد هنوز شکمم بلندبشم، کردم
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 دل ته از و کردم خدارو التماس بار هزار

 این به دستمو من اینکه قبل کردم آرزو

 خدا کنم سقط رو بچه این و کنم آلوده خون

 و سختیه درد ؛ بگیره ازم اونو خودش

 و حال تا نیست من فعلیه شرایط تو هیچکس

 بین که روزیی و حال ، کنه درک روزمو

 وجدانت و بیفتی گیر منطقت و وجدان جدال

 . باشه تریباال ترازوی میزان رو

 

 لیست. برداشتم رومیز از موبایلمو گوشی

 قطبی مرد از کال میس 8 بازکردم، تماسارو

 تا صبح از مختلف ساعتهای تو هرکدوم که

 ! مهرداد از کال میس 2 و بوده االن

 

 بود، فاصله فرسنگها آدم دوتا این بین

 هم یکی و زندگیم ی ویرونه اما عاشق یکی

 ! بود ادان و باتجربه و محّ ب

 

 برای دارن تاکید همیشه بزرگترها که اینه

 بلکه نیست، عالقه و عشق پول، مالک ازدواج

 ، انسانه یک فرهنگ و علم ، شخصیت ، مالک

 هر زندگیه بتونه تدبیرش و علم با که

 دیگه کس اگر بسا چه کنه، اداره رو دوطرف
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 با بدتری ی شیوه به بود مهرداد جای ای

 اگه حتی ، اون ماا میکرد، برخورد من

 بادرایتش اما کنه حل رو مشکلم نتونست

 و کنم صبوری تا کرد، صبر به تشویق منو

 بهتر تصمیمات برای مهرداد به و مجال این

  . بزارم

 

 گوشیم ی صفحه رو دوباره مردقطبی اسم

 و کنم وصل و تماس میخواست دلم افتاد،

 چی دیگه نیست بس من بیچارگیه بزنم داد

 که حیثیتی ی مونده ته ، یخوایم جونم از

 و ضعیف جسم ی مونده ته یا ؟ دادی باد به

 ؟.. ام کشیده درد

 

 قطع تماس دوباره که بود، اسمش به نگاهم

 تخت بطرف و میزگذاشتم رو گوشیو..  شد

 بلند گوشیم زنگ صدای دوباره که برگشتم

  . شد

 

 این از دست نیست قرار انگار بود، خودش

  . دارهبر گرفتناش تماس
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 اما گرفته صدای با و کردم وصل و تماس

 هم سر پشت میخوای چی ؟ چیه:  گفتم عصبی،

   ؟ میخوای جونم از چی دیگه ؟ میزنی زنگ

 

 کشتی منو عزیزم ریحانه،:  گفت زده هول

 به میکردم، سکته داشتم دختر، تو کجایی

 ، خریدبودن زدم زنگ مامانمم و خاله

 میزنم زنگ بهت دارم صبح ،از شدم نگرانت

  ؟ نمیدی جواب گوشیتو چرا

 

 کار چه ؟ داری چیکار دادم جواب که حاال-

 مستفیض رو همه یکی یکی که بوده مهمی

 ؟ کردی

 

 بپرسم، حالتو زدم زنگ:  کردوگفت مکث کمی

 اصال ازدیشب بودم، نگرانت کلی ؟ شدی بهتر

 منو داری بزارم، هم رو پلک نتونستم

 ، جونم ، یزدلمعز ، ریحانه میترسونی،

 بریم بیا دکتر، بریم بیا ، برم قربونت

 رو تو من ، کنیم برطرفش باشه مشکلی هر

..  بخدا میشم دیوونه ، میبینم اینجوری

 ببینمت شرایطت این تو نمیتونم عزیزدلم،

 ! باشم آروم و
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 اشکی ش کلمه هر با بود، مرگم چه نمیدونم

 فکم استخون رو از و میشد روونه چشمم از

 که داشتم و کسی ،حس میچکید پایین به

 نفر یک تنها و شده فاحشه یه همه درچشم

 که کسیه اونم و داره ایمان اون پاکی به

 و..  شده اون برای لقب این مسبب خودش

 با حاال که بود، بهادر من برای شخص اون

 اشک، و میکردم بغض عطوفتش و دلداری هر

  .میداد نوازش صورتمو

 

 گفت غمگین و آروم چون شنید مو گریه صدای

 جون تو ، ریحانم نکن گریه..  نکن گریه: 

 یخ بینمونه که یخی کوه   از دارم منی،

 میخواد دلم ، میشم دیوونه دارم ، میزنم

 بزنم داد دنیا، به رو سهله که همه به رو

 میخواد دلم زندگیه، تمام دختر این بگم

 و جهنم این تا بیفتم همه پای و دست به

 و بشه تموم دوری واین بدن سرسامون برام

 تو..  کنی گلستان زندگیمو بشی من مال تو

 ... تو!!  منی چیز همه تو.. 

 

 برگردی من به تا کنم چیکار:  گفت بغض با

 نیست روزی ، باشمت داشته تا کنم چیکار ؟
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 روزی نکنم، ش کوه خدا به زندگی این از که

 یدزدک دیشب نگم، رو زندگی این کفر نیست

 اومدم خاله با نفهمه عوضی، رعنای اون که

 ، خوبه حالت ، بشه راحت خیالم تا باال،

 وقتی نیست، چیزیت بشه راحت خیالم تا

 شد رو زیرو دنیام دیدمت خواب تو اونجوری

 ... ریحانه

 

:  گفت غم با و مردونه بغض با و کرد گریه

 از دارم بخدا میرم، بین از دارم ریحانه

 همه این چرا میخوام وروت من میرم، بین

 ... فاصله این چرا ، داره وجود ما بین مانع

 

:  گفتم و پریدم حرفش بین بغض و گریه با

 تنم و قلب تو و بهادر شدی خنجر تو

 حیامو و حجب ، زندگیمو تو ؛ فرورفتی

 ندارمو دارو تمام ، دخترونگیامو ،سند

 عاشقی آدم هیچ ، کردی خودخواهیات فدای

 بیچاره منو تو ، ندیدم تو هخودخواهی به

 رنجم ف قان از که ای بیچاره کردی،

 از داری ، ببرم پناه کی به باید نمیدونم

 کدوم از ؟ میزنی حرف داشتن دوست کدوم

 کشتی منو تو ؟ میزنی َدم عالقت و عشق

 نکردی رحم من جون نیمه به حتی تو بهادر،
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 این از بردی، پیش نابودی مرز تا منو و

 بی این از ، داشتن دوست این از ، عشق

 داد) متنفرم، خودخواهیات و بودنات رحم

 بدبختم(  گفتم بلند ی گریه با و زدم

 بردار سرم از دست دیگه کردی

 

 [۲۱:۵۵ ۲۸.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 خودت مال بخوای تو که ندارم چیزی دیگه ،

 اگه که م بیچاره ی شده فنا یه من ، کنی

 خودمو شک دونب نداشتم، ترس خدا از

 ؛ میکشتم
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 تیر دلم زیر یهو که میزدم حرف داشتم

 ریزی آخ و گرفتم شکمم به دستمو کشید،
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 بود، دهنم کنار هنوز گوشی چون ، گفتم

 ؟ جان:  گفت هول با و شنید صدامو بهادر

  ؟ عزیزم چیشده

 

 ،داد داشتم که روحی اوضاع و ردمد بخاطر

 اینجوری من با..  عزیزم نگو من به:  زدم

 نگو من به جونمی قاتل تو ، نزن حرف

 . عزیزم

 

 دیروز از داشتم، سرگیجه ، داشتم ضعف حس

 حال یه اصال بودم، نخورده هیچی االن تا

 یه از میدونستم که حالی یه بد، خیلی

 از یدرصد و میگرفت نشات درونم از جایی

  . میشد مربوط بدنیم ضعف و خوردن به اون

 

 فداتشم باشه ، باشه:  گفت آرومتر بهادر

 به رو حاال..  ترسیدم آخ گفتی لحظه یه.. 

  ؟ راهی

 

 دعوت چالش یه به قلبمو ، ش کلمه هر ادای

 اونو مامانش که بودم ای بچه مثل میکرد،

 حاال و خرید، رفته و گذاشته خونه تو تنها

 دلتنگی و بغض با ، برگشته ریدخ از که
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 توجیه مادرش برای رو چندساعت اون ی ،گ له

  ؛ میکنه

 

 ، کمی فقط..  کمی سرکشم دل لحظه این تو

 هوای و حال انگار ، میخواست کشیدن ناز

 .نمیکردم حس خودمو

 

 خوب نه:  گفتم بغض با و خفه صدای با

  . نیستم

 

 ریحانه:  گفت محبت با و آرومتر بهادر

 بگیرم چیزی یه برات بگردم، دورت ، نجا

 ...پیش   خونه بیام

 

:  گفتم و پریدم حرفش بین ترس با و سریع

 بخدا اینجا بزاری پاتو اگه..  نه..  نه

  . میارم خودم سر بالیی یه بهادر..  بهادر

 

  . عزیزکم باش آروم باشه..  باشه -
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 خونش تو منو که بودم افتاده روز اون یاد

 ضعفم..  اومد پیش اتفاق اون بعد و کشید

 سرپا نمیتونستم میشد، بیشتر لحظه هر

 دیوار به کمرمو و نشستم آروم ، بمونم

 که چیزی یه ، داشتم عجیبی دادم،حال تکیه

  . نکنم قطع رو تماس این من میشد باعث

 

 رو تماس میداد اخطار مغزم از گوشه یه

 جای از که مغزم ی دیگه طرف اما کنم، قطع

 میخواست ازم ، میگرفت دستور ای دیگه

 که صدایی به ، بدم گوش صدا این به هنوز

 حرف من با خاص حس یه و محبت با داره

 فشردمش، و زدم م سینه به چنگی.. میزنه

 گفت محبت و گرما از مملو صدایی با که

  ؟ خوردی صبحونه عزیزم، ریحانه:

 

 که بغضی از تا کردم نوازش سینمو رو

  .بشم خالص برده فرو حلقم اعماق تا چنگشو

 

 آروم و گذاشتم زانوم رو راستمو ی گونه

 . نداشتم میل:  گفتم
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 تا داره احتیاج که بودم ای عقده آدم مثل

 دردو پراز بکشه، سرش رو محبتشو دست کسی

 داره که مردی همین از دقیقا بودم، رنج

 ! میکنه رو زیرو دلمو حرفش هر با

 

 نفسی بهادر ، میچکید بیصدا هنوز اشکم

 چیزی چرا ، نیست میلت چرا:  گفت و گرفت

 بیارم بگیرم چیزی ؟یه برم قربونت نخوردی

 ؟ بخوری

 

 های غصه و غم و بارداریم یادآوریه با

 وآروم گریه با چکید، بیشتر اشکام قلبم

 ؟ بهادر کردی اینکارو من با چرا:  گفتم

 ت مسخره غیرت خوش دست زندگیمو چرا

 ؟ نشوندی سیاه خاک به نوم چرا ؟ گذاشتی

 بودی رعنا شوهر هم تو ، بودم دختر یه من

  ؟ دادی بازی منو چرا ،

 

:  گفت و شده کنترل لحنی با اما زد داد

 این با منو ،چرا ریحانه ندادم بازیت من

 ، عشقمی تو ، جونمی ،تو میکشی حرفات

 از ، سردبودنات ازاین میشم خسته دارم

 اصال کردم، لطغ بگم چندبار تنفرت، این

 تمام با ریحان، میخواستمت خوردم، گوه
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 پرپر دارم که االن مثل ، میخواستمت وجودم

 توسط حقم ،اما میشم دیوونه دارم ، میزنم

 ، ریحان بودی حقم ،تو شده پایمال رعنا

 ؛ زندگیمی تو

 

 هری قلبم ش کلمه هر با که نمیکنم انکار

 مدتها ، میگرفت جال نو از و میریخت فرو

 از جایی رنج و غم از پوششی با که بود

 هر با حاال اما ، بود شده استتار درونم

 رو زندگیم قاتل حکم که مرد، این ی کلمه

 های دریچه روی از سیاهی ی پرده ، داره

 .میرفت کنار قلبم

 

 از منو دوباره قلبیم ضعف این نمیخواستم 

 بودنم خوددار به پس ، دربیاره پای

 و خوشایندبودن و ازگیت حس اون و افزودم

  . کردم سرکوب خودم برای

 

 من از تو:  گفتم آروم حالت همون تو

 کردی جهنم زندگیمو تو ، کردی سواستفاده

 . بهادر
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 ریحانه: داد ادامه بیشتر محبتی با بهادر

 اونجا، بیام بزار دلم، جون  ..  عزیزکم ،

 بیام میگی چی ؟ هوووم ، بزنیم حرف باهم

 ؟

 

 تنتو دوباره بیای که: گفتم چکیدو اشکم

  ؟ کنی سیراب ازم

 

 میکرد کنترل خودشو ولی شد عصبی کردم حس

 دنبالت میام اصال:  گفت گرفته صدای با ؛

 چیزی یه هم ، میزنیم حرف جایی یه میریم

 ؟ خوبه ، میخوریم

 

 که اونروزی مثل:  گفتم سنگینی بغض با

 درآوردی تختت سراز اما بزنی حرف خواستی

 !دریدی؟ هوست با موتن و

 

 ، لعنتی نکن بغض:  گفت حرص با و عصبی

 چیکار ، ببخشی منو کنم چیکار ، نکن بغض

 سواستفاده ازت من بفهمونم بهت که کنم

 رابطه تو با هوسم بخاطر من ، نکردم

 رابطه اون تو بگم بهت جوری چه ، نداشتم

 میخواستم ، بودی زندگیم ، بودی عشقم تو
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 چرا ، باشی خودم برای فقط تا دارم نگهت

 صدر تو نمیفهمی چرا ، ریحان نمیکنی درکم

 اگه ؛ داری و اول جایگاه تو من زندگیه

 با نخواستی تو چون اومد پیش رابطه اون

 ی رابطه یه من برای اون ؛ بمونی من

 کسیکه با بودم، تو با من ، نبود معمولی

 جلوی نتونستم ، میزنه شورشو وجودم تمام

 مجبور..  بدم ازدست تورو تا بگیرم خودمو

 شدم؛ مجبور..  میفهمی ریحانه شدم
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 از ، حرفا این از ، بگه هنوز داشتم دوست

 من و بگه اونقدر ، کالمی های معاشقه این

 من به نزن حرف اینجوری من با بزنم داد

 حرفام به اهمیت بی اون و نکن محبت

 تا ، کنه محبت من به بدتر و تر،بیش

 بشه، کاسته رنجشم از ای گوشه حداقل

 بارداریه بخاطر شدنم لوس این میدونستم

 دل و درد باهاش ، بزنم حرف دارم دوست که

 خودش که بدبختیایی تمام از ، کنم

 مثل ؛ کنم شکایت و گله خودش به مسببشونه

 بدجوری دلم ، دیگه باردار زنای تموم
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 خوب اما بود، گرفته و حال افسرده

 دارم ازش که ای کینه و نفرت که میدونستم

 چی اما..  نمیشه پاک قلبم از هیچی با

 این وجود داشته نگه تماس این پای منو

 مرد این منو بین اتصال ی نقطه که بچه

  . بود

 

 بخورم چیزی یه برم میخوام: گفتم آروم

  . نیست خوب حالم

 

 واسه هم هخال این:  گفت باحرص بهادر

 معلوم ظهره ل نگ گیرآورده، وقت خریداش

  ؟ کجاست نیست

 

 حالت ؟ عزیزم پیشت بیام: کشیدوگفت نفسی

 موضوع این از بیخیال نمیتونم نیست خوب

 . بگذرم

 

 . خوبم باشی نداشته کارم به کاری تو -

 

 چیزی یه خدا تورو ریحانه:  گفت وارفته

 اریک جوری چه ، بکشه سوت سرم مغز که نگو
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 پیش من تمام   وقتی باشم نداشته کارت به

 میتونم مگه ، بگذرم ازت جوری چه ، توعه

 خوراک و خواب چندماهه من انصاف بی ،

 کاری میگی تو بعد ندارم زندگی اصال ندارم

 !! باش نداشته کارم به

 

:  گفتم گریه با ، گرفت م گریه حرفاش از

 بردی سرم به که بالیی..  کردی تمومم

 دلم که ضعیفیم آدم یه ، کردی مبدبخت

 ازت زندگیمو ، بگیرم پس ازت حقمو میخواد

 توانایی نه دارم زورشو نه ،اما بگیرم پس

 ای دیگه کس حداقل تا بدبختیامو گفتن

  . کنه کمکم

 

 زد، نعره ، نعره شبیه جور یه زد، داد

 تنمو صداش خشم اما نمیدونم زد داد

 بااون نزاشتم چون... چراااااا:  لرزوند

 ؟ کنی ازدواج پفیوز مهرداد

 

 حرف اینجوری مهرداد درمورد اینکه از

:  زدم داد عصبانیت با و شدم عصبی میزد

 ازت کردی اینکارو چون دقیقا..  آره

 با من ، بهادر میخواستمش ،من شدم متنفر

 ماه تو که خوشبختیه میشدم، خوشبخت اون
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 رابطه اون با تو ، کردی دریغ ازم هاست

 ... تو ، پاشوندی هم از منو یهزندگ

 

  . ریحااااااانه:  زد داد

 

 حالت و ضعف ، بود شده بیشتر شکمم درد

 خوشمزه غذای یه دلم ، داشتم تهوع

 سرم یهو که شدم بلند جام از ، میخواست

 آورد هجوم دهنم به م اسیدمعده و رفت گیج

 میز به دستمو..بزم بلندی عق شد باعث که

 که بود زیاد انقدر تنم لرزش ، گرفتم

 . نداشتن وزنمو تعادل پاهام

 

 رو اسپند مثل ، گوشی پشت از حاال بهادر

 همش ، بدم جواب نمیتونستم من و بود آتیش

 ، بگردم دورت ریحانه ، ریحانه:  میگفت

 دکتر ببرمت بیام ، ریحانه عزیزم ؟ چیشدی

 ، باهام بزن حرف ، بگو چیزی یه ریحانه ؟

 حالت ، فداتشم..  حانری ، نکردم سکته تا

  ؟ خوبه

 

:  گفتم اختیار بی و بیحالی و ضعف با

 . نیست خوب اصال حالم
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..  اومدم:  گفت زده هول و آشفته بهادر

 من بکش دراز برو تو برم قربونت میام االن

 خودمو سریع االن..  میام سریع االن

  . میرسونم

 

 حق..  بیای نداری حق:  گفتم تندوسریع

 نمیای توام با ، بهادر بیای ااینج نداری

  .. اینجا

 

 نفسم..  نیام چرا:  گفت غمگین و وارفته

 بیحال خونه اون تو جونم ، میگیره داره

 ریحان نکن لج ؟ نیام میگی تو بعد افتاده

 . نیست خوب اصال حالت

 

 که خفه جیغ یه زدم جیغ بیحالیم همون با

 بیای نداری حق:  گفتم و نمیومد در صدام

 تو..  دادی بهم و روز و حال این تو ،

 حال به بزار..  بشم اینجوری من شدی باعث

 مگه..  بزار راحتم..  بمیرم خودم

 افسرده یه نمیبینی مگه ؟ حالمو نمیبینی

 افتادم خونه تو همش که شدم حال پریشون ی
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 قرار تو وجود با انگار..  کن ولم.. 

 . بشه تموم من بدبختیای نیست

 

 یه پیش میریم:  گفت غمگین و نادم

 قربونت میکنیم درستش باهم باید روانشناس

 حالتو وقتی ، خودت با نکن اینجوری ، برم

 ... میره روزم به چی ،نمیدونی میبینم

 

 این دیگه ، شده تموم من کردن خر دوران -

 بزار ، نداره تاثیری من رو زدنات چَهچَه

 . باشم خودم حال تو

 

 نمیتونستم دیگه من اما ، میزد حرف داشت

 حد در بدنم انرژیه انگار ، بزنم حرفی

 هدر به حاال که بود ای مکالمه اندک همون

 و رخوت با و کردم قطع گوشیو. رفته

  . اومدم تخت بطرف بیحالی

 

 ضعف همینطور و بود شده بدتر تهوعم حالت

 چیزی یه میومد مامان کاش ، گرسنگیم و

 تکون نمیتونستم اصال میخوردم، میداد بهم

 اینکه بدون و کشیدم دراز روتخت.  بخورم

 رو دستمو باشم داشته ای انگیزه یا فکری
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 سرم تو ها کاش ای تمام ، گذاشتم شکمم

 حسرت شد، کاش ای پراز مغزم و شدم سطور

 از عاری زندگی یک وجود ، ها نداشته ، ها

 و جایگاه یه تو بچه این داشتن و ننگی هر

  . بهتر شرایط

 

 تمام ، ریخت فرو چشمم های وشهگ از اشک

 که اونقدر ، حسرت و غم از بود پرشده دلم

 درد سنگینم بغض بخاطر و میسوخت م سینه

 . میکردم حس م سینه ی قفسه تو رو شدیدی

 

 خودم برای آروم و گذاشتم قلبم روی دستمو

 که اونقدر کردم ودل درد وار زمزمه

 . برد خوابم ک ی نفهمیدم
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 چشمامو پیشونیم روی گرمی ی بوسه حس با

 میدیدم تار و تاریک جارو همه ، کردم باز

 انگار غذا بوی کردن حس امابا ،

 که شدم خیز نیم بخشیدن،طوری دنیاروبهم
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 بودم ،گیج گرفت درد کمرم و شکمم زیر

 گذاشتم پتو رو ،سرمو داشتم سرگیجه ،هنوز

 نشست، کمرم روی بزرگی و دونهمر دستای که

  .پیچیدم بطرفش ترس با

 

:  گفت سری من واکنش بخاطر ، بود بهادر

  . عزیزم منم ، نترس ، جان

 

 اینجا تو:  گفتم اخم با و زدم پس دستاشو

 بیای میتونی گفت بهت کی ؟ میکنی چیکار

 حقی چه به!  من اتاق تو اونم اینجا؟

 ؟ اومدی

 

..  خب خیله:  تگف و گرفت باال دستاشو

 بیخیال نمیتونستم ولی..  ببخشید..  باشه

 ! بود بد حالت..  بمونم

 

  ؟ داره ربطی چه تو به:  زدم داد

 

 آروم در سعی که آرامشی و خونسردی با

 دیروز از تو عزیزدلم:  گفت داشت من کردن

 ، بودی نخورده هم صبحونه ، نخوردی هیچی
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 زارمتب ،نمیتونستم نیستن مامانمم و خاله

 . خدا امون به

 

 ، بود ظهر ونیم 12 ، کردم ساعت به نگاه

 بازارو کل بودم بازار االن تا من اگه واال

 و مامان این ، میزدم بار و میکردم خرید

 چیزی یه ساعت سه کردن ف س ف س با حاال خاله

 نمیخرن آخرهم دست ، میکنن پایین باال و

 بوی اووف...  دیگه ی مغازه به میرن

 هر میخواد دلم میکنه دیوونم داره اغذاه

 با و راحت بتونم تا بره بهادر سریعتر چه

 انقدر..  بخورم غذاهارو اون ی همه اشتها

 شده بریون گاو یه که دارم ضعف و گرسنمه

  . میدم قورت هم رو

 

 و لب گرسنگی از کردم، نگاه بهادر به

 دادم قورت دهنمو آب بود، آویزون م لوچه

 تا کنم بارش درشت تا چند میخواست دلم ،

  .نداشتم هم زدن حرف نای اما بره زودتر

 

:  گفت آروم و کرد حفظ باهام شو فاصله

 ؟ بخوری بیارم غذاتو

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1267 
 

 خدا کردم، پایین باال سرمو فقط اراده بی

 غرور که بارداریه چه این ، کنه لعنتم

  . رسونده صفر به آدم این درمقابل منو

 

 دلم برد، بیرون خودش با غذاهارو بهادر

 ضعف گرسنگی ،از میشد تیکه تیکه داشت

 بزنم داد خواستم ، بودم گرفته اعصاب

  .شد اتاق وارد بزرگ سینیه یه با دیدم

 

 بود، غذا مدل دو ، گذاشت روجلوم سینی

 و سوخاری ومیگوی ساالد با مخصوص کباب چلو

 .دوغ

 

 و همانا، بخششون لذت بوی و غذاها دیدن

  . همانا من ی لوچه و لب از آب افتادن راه

 

 وسط که باشه بهادر به هواسم اینکه بدون

 و کشیدم جلو رو سینی بود، ایستاده اتاق

 هول با ، خوردم غذا دونوع ،از شدم مشغول

 ،انقدر ها زده قحط مثل و پاچه دست و

 ، بترکم واقعا که االنه کردم حس تا خوردم

 مسرور چشمای با نگام و کردم بلند سرمو

 نگاه بهم خیره لذت با افتاد،طوری هادرب
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 از نکنه لرزید، تنم آن یک که میکرد

 فهمیدم نگاهش باشه،از برده بویی رفتارام

 خاطره ،یه شاید نمیکنه حس منو نگاه که

 . کرده درگیر ،هواسشو خوش فکر یه یا

 

 که ،همین پایین گذاشتم تخت از پاهامو

 عتهو حالت و گرفت سوزشی م معده شدم بلند

 و زدم بلندی عق ،که داد دست بهم شدیدی

  . رفتم سرویس بطرف دو حالت به

 

 رو روشویی طرف دو ، اومد سرم پشت بهادر

 پشت میلرزید، پاهام و دست بودم، گرفته

 رده و دل االن میکردم حس ، میزدم عق سرهم

 نشست هام شونه رو دستاش ، میشه کنده م

..  تدس..  من به:  گفتم بیجون و عصبی که

  .کنار.. برو..  نزن

 

 ای بچه بس از ؟ کنم چیکارت: گفت باحرص

 ؟ بگم بهت چی

 

 گفتم بیحالی همون با که داد ماساژ کمرمو

 بردار.. دستتو: 
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 لج دکتر ببرمت بیا میگم بهت..  سیس -

  . میکنی

 

:  گفتم و زدم روشویی به محکم مشت با

 ...بمی ایشاال ، بمیرم که ایشاال

 

 یه نیست خوب حالت ، ریحانه نزن ،حرف نچ -

  . بریزی بهم منم اعصاب که نگو چیری

 

 گیج سرم بیرون، اومدم و زدم آب صورتم به

 بهادر ، زدم در چهارچوب به دستمو. میرفت

 بزنم حرف نمیتونستم ، کنه کمکم که اومد

  . نیاد نزدیکم که آوردم باال دستمو فقط

 

 گیج سرت:  گفت که زدم پیشونیم به دستمو

 تختت رو ببرمت کنم کمکت بزار ، میره

 . بکشی دراز

 

 چشمام ، گذاشتم صورتم رو دستمو تا دو کف

 که میکردم لعنتش لب زیر ، میرفت سیاهی
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 تو دکتر ببرمت بپوش بیا:  گفت عصبی

  . لجبازیات بااین درآوردی پدرمنو

 

 با بعد ی چنددقیقه و رفت اتاقم بطرف

:  گفت و گرفت جلوم ، اومد شالم و مانتو

 ؟ کنم کمکت یا بپوشی میتونی

 

 من:  گفتم آروم ، بودم که حالتی همون تو

  . بیرون برو نمیام قبرستونی هیچ

 

 از ، نداری روت به رنگ ، نکن لج ریحانه -

 ، میاد در حدقه از داره چشات زدی، عق بس

 چه اون ، چیه دردت بفهمیم دکتر بریم بیا

 عالئم اینا تهگف که که بوده احمقی دکتر

 ... اینا افسردگیه

 

 شد، طوالنی بقدری مکثش کرد، مکث لحظه یه

 دیدم ، کردم نگاش و آوردم باال سرمو که

 یه انگار ، بهم زده زل ریز و موشکافانه

 ترسیدم نگاهش از ، بود رسیده بهش شوک

 و خیره نگاه بااون میدادم احتمال طوریکه

 وجود از و میبینه منو درون دقیقش

  . شده خبر با ارداریمب
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 ثابت شکمم رو و خورد سُر آروم آروم نگاهش

 که"  گفت این شبیه چیزی یه زیرلب ، موند

 " نفهمیدم تااالن چرا احمقم چقدر من

 

 بدم حال   و سرگیجه اون به ترس و دلهره

 نمیرسید ذهنم به فکری هیچ ، شد اضافه

 بهادر سرم تو ،خاک میکردم کاری یه باید

 ؟ کنم چیکار حاال کرده شک

 

 [۲۰:۴۲ ۳۰.۰۹.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 آروم و دوخت م ترسیده چشمای به نگاهشو

 عالئم ، نیست افسردگی عالئم اینا:  گفت

 بعد تو ریحانه..  تو.. تو..  بارداریه

 ... رابطه اون

 

 برو ، بیرون برو..  نزن حرف:  زدم داد

 هم دیدنت حتی ، نمون اینجا..  بیرون

 . آوره ندشچ برام
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 و اومد جلو کردنم هوار دادو به اهمیت بی

 اینارو  ، فداتشم باشه ، باشه:  گفت

  . گلکم چته بفهمیم دکتر بریم بپوش

 

 نکن ناز منو گلکم، نگو من به:  زدم داد

.. میاد بدم ازت..  بیرون برو میگم بهت ،

  . متفرم ازت

 

 من به: زدم جیغ زد که بازوم به دستشو

  نزن دست

 

 بریم بزار:  گفت و بوسید سریع گونمو 

 میکنم حس ؛ ریحانه بشه راحت خیالم دکتر

 ؛ میکنی پنهونش ازم داری که هست چیزی یه

 قلم یه این از باشی حامله اگه قسم بخدا

 . ریحانه نمیگذرم

 

 ، ناتوانیم و بیجونی با دار گیرو اون تو

 بهادر تن سرو رو انقدر و زدم جیغ انقدر

 جنون این نفهمیدم خودمم حتی هک کوبیدم

 در سعی همش بهادر ، داده دست بهم کجا از

 ، نمیشدم آروم من اما داشت کردنم آروم
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 باردارم من بفهمه که میترسیدم واقعا چون

  . بندازه خطر به زندگیمو بچه این بخاطر و

 

 بیرون برو:  گفتم دورگه صدای و جیغ با

 تو ، عوضی میخوره بهم ازت حالم.. کثافط

 یه بزارم که احمقم انقدر من کردی فکر

 خونمون از..  بیفته زندگیم تو دیگه معضل

 . بیرون برو

 

 ریحانه:  گفت جدی و گرفت باال بهادردستشو

 چرا ، بارداریه عالئم اینا نزن گول منو

 احمق االن تا من ، بگی دروغ من به میخوای

 فریب منو ای حامله تو.. نفهمیدم که بودم

 .نده

 

 همه ،من نفهم نیستم..  نیستم:  زدم جیغ

 چرا.. نشم این از بدبختر تا کردم کاری

 . بچسبونی من به دیگه َانگ یه میخوای

 

 من:  گفتم و گریه زیر زدم های های

 برو خدا تورو..  برو..  نیستم باردار

 .بزار تنهام
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 گفت آوردو باال صورتم جلوی دستاشو تا دو

 آروم تو..  شکلمخو باشه..  عزیزم باشه: 

 خیال بده آزمایش یه فقط میریم ، باش

 .. کن راحت جفتمونو

 

 نیستم ، نیستم میگم:  زدم جیغ گریه با

 حرفات با میخوای فقط چرا ، نمیفهمی ،چرا

 ؟ بدی عذاب منو رفتارات با کارات با ،

 من به عوضی نگو من به بارداری نگو من به

 روتو ی ،بچه روهواست زندگیم من ، نگو

!  بدم جا شومم و نکبت زندگیه این کجای

 بشم این از تر لجن تا زندگیم تو بیاد

 ؟..

 

 کنه آروم منو میکرد سعی اما بود عصبانی

 ، فداتشم:  گفت جذاب خونسردو لحن با ،

 تا میدی آزمایش یه فقط جونم ، عزیزدلم

 شبیه عالئمت همه تو ، بشه راحت خیالم

:  گفت کردو تنم به ،اشاره بارداره زنای

 حالت ، خوردنت غذا ، شدنت چاق حتی

 مطمئنم من ، ویارته مال اینا تهوعات

 . بزنی گول منو نکن سعی ریحانه
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 مبلها جلوی عسلیه میز بطرف عصبانیت با

 میکرد، نگام واج و هاج بهادر ، رفتم

 پرت هوا بی و برداشتم رو ای شیشه گلدون

 نمیکرد خم سرشو اگه که طرفش به کردم

  .میخورد سرش به مستقیم لدونگ

 

 بیرون برو میگم بهت بیرون برو:  زدم داد

 بچه ؛ نمیفهمی مگه..  نبینم ریختتو

 ؟ میخوای بچه ؟ ازم میخوای

 

 ، کردی پاره افسار ؛ دیوونه چته: زد داد

 مرگته چه بشه معلوم دکتر بریم میگم بهت

  ؟ میاری در بازی وحشی ،چرا

 

 برو شو گم..  منمیا..  نمیام: زدم جیغ

 ایشاال دارم مرضی هر ، خونمون از بیرون

 ربطی چه تو به..  بکشه منو نکشیده شب به

 ؟ داره

 

 سرتون رو گذاشتین رو خونه ؛ خبرتونه چه "

" 

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1276 
 

 بطرفش ، زده شوک هردو مامان صدای با

  . میلرزید تنم ،تمام پیچیدم

 

&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 

 

 [۲۱:۲۰ ۰۱.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 193_پارت#

 

 مبل رو ،وارفته سرپابمونم نمیتونستم

 کرد من بطرف نگاه یه اول بهادر که نشستم

 گفت سریع بزنه حرفی مامانم اینکه قبل و

 و دختر این حاال؟ تا صبح از کجایی خاله:

 ندیدی مگه ، توخونه تنها و تک میکنی ول

  . نیست خوب حالش

 

 کردو نگاه بهادر به تعجب با مامان

 میزاشت اپن رو خریدشو نایلونای درحالیکه

 پیاده میرفت داشت خانم که صبح واال:  گفت

 ازش بدحالی که بود،من گنده سُُرمورو روی

 . کنم پرستاری دلش ور   بشینم که ندیدم
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 داشت ضعف خاله:  گفت حرص با بهادر،

 تو بود، نخورده چیزی نبود، خوب ،حالش

 و تو االن تا که داشت چی کوفتی بازار اون

  میکردین؟ پایینش باال مامان

 

 انداخت مبل رو درآوردو چادرشو مامان

 طفل مگه: گفت کردو نازک چشمی ،پشت

 شیرشو حتما میومدم باید که ست شیرخواره

 پس   از داره منو هیکل برابر دو ، میدادم

 تو غذا نمیاد،کلی بر خودشم خوراک خوردو

  .میخورد میکرد گرم چیزی یه یخچاله

 

 جک دستمو که کرد نگاه من به رو بعد و

  ، بودم گرفته سرم به مبل دسته به  زده

 و رنگ چرا باز ؟ حاال خوردی چیزی: گفت

 بدتر حالت تو روز به روز پریده، روت

  .تر نفهم کوچیکترو عقلتم ، میشه

 

 ببینمت:  گفت و ایستاد جلوم اومد غر با

 حرف حاال چرا ؟ شده بد دوباره ،حالت

  ؟ زنینمی
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 فقط ، بزنم حرف کلمه یه حتی نمیتونستم

:  گفت بهادر که ، کردم پایین باال سرمو

 صدای بپرسم حالشو زدم زنگ بودم شرکت من

 چندروز این چون ظاهرا ، میومد زدنش عق

 شده ناسازگار ش معده نخورده غذا درست

 .میزنه پس غذارو

 

 نگاهی بود،نیم پایین سرم که همونطور

 به چیو همه بلده خوب ،چقدرکردم بطرفش

 دهنش تو حرف اصال بده، تغییر رنگ هزار

 بی و گاگول یه که من برعکس میچرخه خوب

 اون بعد نداشتم عرضه حتی که پام و دست

 نیفتم روز این به تا بخورم قرص یه رابطه

 خونه این تو تر درازه پا از دست حاال که

 . کنم حبس خودمو

 

 گفت و کرد کج وراهش آشپزخونه بطرف مامان

 رنگت کنم درست برات قند آب یه برم: 

 کاسه یه شدن هم چشات اون ، زرده خیلی

 بری دکتر حاضری نه ، زدنته عق ،مال خون

 هم نه چیه، علتش ببینی کنی درمون خودتو

 روز این به تا میخوری غذا حسابی و درست

 ویارشون که حامله زنای شبیه ،شدی نیفتی

  . حالنبد همش و میکنه عود
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 تمام انگیزم غم دریای ثانیه صدم یک تو

 من و فرستاد مغزم طرف به منفیشو امواج

 که حرفی با مامان شدم، غرق افکار تواون

 ی مزه هیچوقت که انداخت دلم به ترسی زد

 که ،ترسی بودم نکشیده جونم به تلخشو

 بچه این وجود از همه زود یا دیر میگفت

 این ی همه چشم در تو و میشن، خبر با

 زمین روی آدم ترین پست و کثیفترین آدمها

 به چیه بالها این خدایا ، میشی شناخته

 وسط زد درست مامان ؟ انداختی من جون

 غیب علم   به ربطی که موضوع این خال،

 دارن نیستن کور که دیگران نداره، داشتن

 بارداریه عالئم شبیه عالئم این که میبینن

 ، نکرده شوهر من   که نمیدونن هنوز ولی ،

 یه ، افتاده دامنم تو واقعی ی بچه یه

 مهمتر همه از و نامشروع رابطه یه از بچه

 ! رعنا شوهر از

 

 ، بشه تداعی برام موقعیتم اینکه بدون

 بچه بااین من ، گذاشتم روشکمم دستمو

 که کسی اولین نره بین از ؟اگه کنم چیکار

 همین پدر میشه، داوطلب کردنم رسوا برای

 عمیق انقدر نافذش و تیز ،نگاه ست بچه

 میداد،با آزارم نگاهش سنگینیه که بود
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 و شور یه با که کردم نگاش ترسیده چشمای

 موقع عادت طبق که چشمایی با و خاص شعف

 که لبخندی و میکنه ریزشون کمی هیجان

 من به بود شده محو لباش رو از مدتها

  .میکرد نگاه خیره

 

 اگه توعه دستای وت من ،آبروی مهرداد "

 کنفیکون دنیامو همه مرد این نکنی کمکم

 فرو تری عمیق باتالق تو منو و میکنه

  "میبره

 

 جون به بودین افتاده چی واسه حاال: مامان 

  .میومد پایین خونه هفتا تا ؟صداتون هم

 

 این که زدم،خداروشکر پوزخندی دلم تو

 االن تا وگرنه ندارن خوبی َبر صدا ها خونه

 دختر و عزیزت داماد گند از باید مان،ما

 .میشدی باخبر احمقت و بدبخت

 

 نشست اومد، بروئیمون رو مبل بطرف بهادر

 بازی کولی دکتر ببرمت گفتم بهش:  گفت و

  . انداخته راه
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 بخور:  گفت و گرفت جلوم و لیوان مامان

 تا نده گوش کسی حرف به.. شه وا نفست یکم

 . بیاری البا برامون بدبختی یه آخرش

 

 خبر مونده؟ هم ای دیگه بدبختی مگه "

 رفته،خبر روزم به چی که مادر من نداری

 سرم بالیی همه نکرده، شوهر که نداری

 "اومده

 

 بلند مامان عصبیه صدای که گرفتم و لیوان

 کردو نگام ؟ شکونده کی و گلدون این:  شد

 وحشی این ریحانه:  گفت بیشتر عصبانیت با

 و گلدون چی واسه ؟ آره عهتو کار بازیه

 که بشی، ذلیل ریحانه بشی ذلیل ؟ شکوندی

 به میفتی هارمیشی مرگته چه نیست معلوم

  . خونه وسایل جون

 

 رفت خلوت حیاط طرف به حرص با کنارم از

 در ، کنه تمیزشون تا بیاره جارو که

 اونقدر تو:  غرغرگفت با میرفت حالیکه

 مهه به زبونت اون با که داری زبون

 میندازم ،جفتک حیوونم من که بفهمونی



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1282 
 

 خونه وسایل دقیقه به دم چرا نشین نزدیکم

 عقل ، روانیه انگار ؟ میگیری هدف رو

 حرف چی هر ، کرده دیوونه هم منو نداره

 دست به جارو انگار، نه انگار براش میزنم

 انتظار ، شو آدم یکم:  گفت و اومد
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 شو آدم یکم ، فقط یکم ، بخدا نیست ادیزی

  . نریز بهم منو انقدر

 

 اونم که شکسته گلدون یه چیشده مگه حاال -

 که جایی نیست خوب حالم من سرم، فدای

 موتم به رو ، چطوره حالم من ببینی بیای

 ، گوربشم گوربه میخوام ، بمیرم میخوام ،

    ؟ تی د ُمده و ریخت بی گلدون اون بفکر تو

 

 حرص با و زنان جیغ و دست به جارو مامان

 قرار اگه تو ، گلدونم این بفکر آره: گفت

 حرص مارو انقدر بشه خوب حالت بود

 قرص تا چهار یه دکتر یه میرفتی نمیدادی،

 با)  ، میشدی خوب میداد بهت زهرماری

 بچه این( گفت کردو بهادر به جارواشاره

 نمیکردی راه به زاه شرکت اون از هم رو
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 با بعد اینجا بیاد پاشه تو بخاطر ،که

 ! جونش به بیفتی وسایل

 

:  گفت و داد تکون رو جارو تهدید با

 تو مسخره عادتای این نشو، یاغی ریحانه

 دقیقه به َدم میشی عصبی که دور بنداز

 وحشی ،میخوای خونه وسایل واسه میره دستت

 اونقدر داری مو متر سه بیاری در بازی

 سرت از بازیا جنگولک این تا بکش موهاتو

  .بیفته

  

 بخاطر خاله، بییخیال:  گفت شاکی بهادر

 سر فدای نخور، حرص انقدر حاال گلدون یه

 خودم داره ارزشی چه گلدون جفتتون،

 حالش نزن داد سرش ، میگیرم برات صدتاشو

 . نیست خوب

 

 نکن دفاع ازش: گفت بیشتری حرص با مامان

 نصفش این سم،میشنا من جونورو این بهادر،

 مادرشم من نمیشناسیش که تو زمینه، زیر

 رول زبونش با تورو منو کردم، بزرگش من

 . میکنه پیچ
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 زدم، تلخی پوزخند و کردم نگاه بهادر به

 فهمید داد، تکون غم با سرشو پورخندم از

 بی و ظلم حقم در حد چه تا عزیزام که

 گلدون یه خاطر به مامان میکنن، عدالتی

 متهم منو نرفتن دکتر یه یا و شکسته

 فقط ولی بودن، غد و درازی زبون به میکنه

 داره خبر خوب نشسته روبروم که مردی همین

 و میکشم زجر دارم من اندازه چه تا که

 شرمسار و بزرگ غمی با که نمیاد در صدام

  . گرفت ازم نگاهشو

 

 های شیشه خورده کردن جمع مشغول مامان

 براش دلم شد، ش هشد ناکار ارزشمند گلدون

 ، میخوره حرص دستم از چقدر طفلک ، سوخت

 که ، نامحدود ،انقدر زخمم پر چیکارکنم

 ، بزنم حرف باکسی آمیز مسالمت رفته یادم

 بلکه نیست کاریام ندونم چوب بالها این

 بی به و زد آتیش منو که رئوفیه دل بخاطر

 ، نفهمه مامانم گفتم همش کشوند، راهه

 من نگن فردا ، نشه خراب زندگیش خواهرم

 طوریش اگه مامانم یا شدم باعث من کردم

 که این شد آخرشم نمیبخشم، خودمو من بشه

 باید خاکی چه نمیدونم خودم حتی االن

 تغاریه ته ،شدم اولویت منه بریزم، توسرم

 یه با..  زندگی این بدبخت و خور توسری
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 زندگیش، و مرگ تکلیف نمیدونم حتی که بچه

 !؟... میشه چی

 

 بهادر کردن نچ صدای که کشیدم عمیقی آه

 خوردم قند آب از قلوپ یه رسید، گوشم به

 با بهادر که گذاشتم میز رو لیوانُ  و

 اتاق تو برو:  گفت آروم اتاق، به اشاره

  . بزنم حرف باهات باید

 

:  گفتم آروم صدای همون با و زدم پوزخندی

  . ندارم گفتن برای حرفی

 

 جوییدو لبشو و گذاشت هم رو چشماشو

  . میام االن برو پاشو دارم من:  گفت آرومتر

 

 و بشنوم حرفاشو که بود این بهتر شاید

 نیست میکنه فکر که چیزی که کنم متقاعدش

 که بفهمونم بهش کلک و دروغ با باید ،

 پس   کالهم گرنه و نیست کار در ای بچه

 دست وجه هیچ به بهادر چون..  ست معرکه

 بچه این بخاطر مخصوصا نمیداره رب سرم از

 میزنه آتیش و آب به خودشو ، شده که هم
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 از و بیاره دست به رو بچه این منو تا

 . میان بسرم همه میترسیدم که بالهایی

 

 ، رفتم اتاق بطرف سالنه سالنه و شدم بلند

 تخت روی هنوز غذا سینی ، بستم اتاقُ  در

 تخت رو و گذاشتم پایین رو سینی بود،

  . ستمنش

 

 بلندو سبز دار آستین تونیک یه بود، گرمم

 بودم کرده بود،تنم رونم باالی تا که گشاد

 پوشیدنم لباس قبال ، مشکی ساپورت یه با

 فهمیدم که امروز اما نبود اینجوری

 حامله به مربوط چاقیم علت و باردارم

 تا بپوشم گشاد لباسای کردم سعی ، بودنمه

  . باشه چشم تو کمتر شکمم شدن بزرگ حداقل

 

 درو..  اومد داخل بهادر و شد باز دراتاق

 بهم هردو داد تکیه در به همونجا و بست

 هم باز و نگاه.. نگاه.. میکردیم نگاه

 مدتها شاید ، عمیقی و صالبت همون به نگاه

 پرازحسهای و عمق این با نگاه این که بود

 ، بودن نخورده گره هم خور   در مختلف
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 کوبش و میکرد هم قفل مونوهردو که نگاهی

 .. تر امان بی قلبمونو

 

 [۲۱:۲۰ ۰۱.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 194_پارت#

 

  ؟ گفتی چی مامانم به -

 

 شاید بزنم حرف باهات میخوام گفتم: بهادر

  .. دکتر بری کنم راضیت تونستم

 

 ازت پری دل بیچاره:  گفت که زدم پوزخندی

  . داره

 

 من نمیدونه هنوز:  گفتم دادمو تکون سرمو

 تا خریدم جون به بدبختیارو این تمام

  . کنن زندگی رفاه تو دخترش خودشو

 

:  گفت پوزخند با و برداشت قدم بطرفم

 ! میکنه زندگی رفاه تو دخترش که چقدرم
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 تو زانوهامو و کردم جمع تخت رو خودمو

  . گرفتم بغلم

 

 کمی کشید، موهاش بین دستی و نشست تخت رو

 جهتی به ،سرشو گذشت که بینمون سکوت از

 میخوام:  گفت و کرد کج بودم نشسته که

 چیزی یه مطمئنم ریحانه، بشه راحت خیالم

 ، میترسی بفهمم من اینکه از تو که هست

  ؟ چرا نمیدونم اما

 

 و آروم لحنی با و دوخت صورتم به نگاهشو

 از ریحان، پشتتم من:  گفت اعتماد با

 اگه میشم، همه جوابگوی نترس،خودم چیزی

 بهم اومده بوجود بچه یه رابطه بااون

 تو منو ی بچه ، ماست ی بچه اون بگو،

 هست بگو فقط ، نکن پنهون ازم رو چیزی..

 ... خودم من ، نه یا

 

 . بهادر نیست کار در ای بچه ، نیست -
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:  گفت کردو مشت دستشو فشردو روهم لبشو

 ،بیچاره ای حامله من از تو ، هست لعنتی

 ، بگو و کن اعتماد من به ، ریحانه نکن م

 هیچ دیگه تو داره حقیقت شکم این فقط بگو

 باش، من طرف و بشین آروم فقط نکن کاری

 ریحانه ، میکنم درست چیزو همه خودم من

 در بچه این سر کارامو ،تالفیه بهادر مرگ

 ببخشم، زندگیمو بدم، جونمو حاضرم.. نیار

 . ندم ازدست رو بچه اون اما

 

 از ؟ بچه کدوم:  گفتم و زدم نیشخندی

 توهم چرا ؟ میزنی حرف داری بچه کدوم

 بچه گفتم بهت پرسیدی بار هزار ؟ گرفتت

 یه نخوردم که یابو مغز ، کارنیست در ای

 گند تا دارم نگه شکمم تو حرومو ی بچه

 !! آبروم و زندگی به بزنه

 

 پوست که بود شده محکم چنان دستش مشت

 باالپایین آروم سرشو میزد، سفیدی به دستش

 میگی، توراست..  حرومه آره:  گفت کردو

 . حرومه من ی بچه..  بچه اون

 

 تو سرخ های رگه از ای ،حاله کرد نگام

 بود، شده مشت هنوز دستش بود، مشخص چشماش
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 یا حروم:  گفت آروم و شده کنترل خشمی با

 من ، منه ی بچه باشه که ای دیگه چیز هر

 تمام از من که کن فرو گوشت تو اینو.. 

 . نمیگذرم بچم از بگذرم که هم دنیا

 

 داد؛ که اخطاری از حرفش از ، لرزیدم

 ، میخونه چشمام از داره و ترس میدونستم

 حتی و مشتشه تو وجودمن تمام که کسی

 مقابل در العمالم عکس و واکنشام میدونه

 ش جمله از که میفهمه ، شکلیه چه حرفی هر

 و محو لبخند ، انداخته تنم به رعشه

 دندون به لبشو که کردم حس نامحسوسشو

 میام فردا:  گفت شمرده و آروم و گرفت

 خوب دکتر یه نظر تحت تا میریم ، دنبالت

 . دوتا شما به وصله جونم من باشی،

 

 بشین من مال باید جفتتون:  گفت تر محکم

..  من چشم جلوی باشین، من ی خونه تو.. 

 زندگیمو میخوام ریحانه، میخوام زندگیمو

 برای شمارو میخوام..  بگیرم پس دنیا از

   . باشم داشته کنارم همیشه

 

 دیدمو جلوی که اشکی ی حاله تا زدم پلک

 گوشه که بغضی با ، بریزه فرو ، گرفته
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 من:  گفتم میداد کش پایین به لبمو های

 ، نباش شر دنبال بهادر، نیستم حامله

 نباش، من واسه بیشتری بدبختیه دنبال

 اینا گفت زدم حرف دکتر با من کن باور

 اختشاش دچار روانت گفت ، افسردگیه مال

 تا چند میدونم چه ای، ریخته بهم ، شده

 هست چی نفهمیدم اصال که گفت پزشکی اصطالح

 ... حتی..  حتی من ،

 

:  گفت و کشید سرم رو دستشو و اومد جلوتر

 س  نف نکن ،بغض جونم به دردت نکن بغض

 رو آبرو ، میترسی چی از تو  ، بهادر

 مادر بشی، مادر قراره تو کن زندگیت فدای

 قانون چی هر رو میزارم پا من..  من بچه

 پیش زندگیم میخوام شمارو من ، شرعه و

  . شماست

 

 دارم دیوونه،:  گفتم و افتادم گریه به

 . نمیفهمی چرا..  نیستم حامله من میگم

 

 ای بوسه کردو شنواز بیشتر موهامو رو

 حق..  باشه..  باشه..  هییش:  زدوگفت

 فردا من..  باش آروم فعال تو.. باتوعه
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 بده آزمایش یه فقط میریم دنبالت میام

  . نمیمونه ای شبه و شک هیچ جای اینجوری

 

 به و گذاشتم سینش رو دستامو عصبانیت با

:  گفتم گریه با و عصبی ، دادم هولش عقب

 حامله من میگم احمق ، بیشعور ، عوضی

 شک ،خودمم دادم آزمایش خودم من نیستم

 نیستم حامله فهمیدم رفتم وقتی ولی داشتم

  . نیستم میفهمی.. 

 

 ادا رو جمله یه چشماش کرد، نگام تیز

 خر منو خودتی خر که بود این اونم میکردن

 یه به دروغاتو این بارداری تو ، نکن

 منی نه باورکنه که بده تحویل دیگه احمق

  .روزگارم خطه هفت خودم که

 

 بلند جام از و گرفتم چشماش از نگاهمو

 بیاد پایین تا کشیدم لباسم به دستی شدم،

 فکر:  گفتم و ایستادم آینه روی به رو ،

 برو هم حاال باشه، مونده حرفی دیگه نکنم

 .بیرون
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 شدو بلند تخت رو از کشید که نفسی با

  .اومد نزدیک

 

 ، عطرش بوی ایستاد، سرم پشت قدمیه یک تو

 یه و مالیم سردو ، خنک بود، پاییزی خنکای

 .داشت حالم این برای خوشایندی حس

 

 که کشیدم عمیقی دم نامحسوس و اراده بی 

 زهر زندگیمونو: گفت آرومی صدای تن با

 همفکری هم با بزار..  جان ریحانه نکن

 عوض رعنا ، کنیم پیدا درست راه یه کنیم

 و میل اصال که منم میبینی ارید خودتم شده

 بهش نسبت م ماهه چند زندگی تو رغبتی

 تعهدی نه نداشتم

 

 [۲۱:۲۱ ۰۱.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 تو نفر یه تنها ، خاطری تعلق نه و

 از منو ، تویی اونم داره وجود من زندگیه

 جدانکن خودت از منو ، نکن دور خودت

  .ریحانه
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 گرمشو ساینف و نشست کمرم طرف دو دستاش

 یه ، چرکین ی غّده یه کردم، حس گردنم پشت

 قفسه که نشست گلوم رو سنگین بغض یه بغض

 ، بود گرفته خودش شعاع تحت مو سینه ی

 چقدر ریخت، پایین چشمم از صدا بی اشکی

 ی عاشقانه یه ، میخواست عاشقانه دلم

 بدون ، حقیقی زندگیه یه داشتن واقعی،

 سالم زندگیه یه تا کسی شوم سایه وجود

 م بچه و شوهر کنار در و باشم داشته

 گر ویرون سوم شخص اون اما ، کنم زندگی

 رو گوری ، گورَکن یه مثل و شد زندگیم منو

 اون آرزوی ی لحظه هر که کرد آماده برام

  . دارم رو آسوده و آور مرگ خواب

 

 میدادن اینو نوید که نفسهاش عمیق باصدای

 چاق نفسشو و ردهب فرو موهام بین سرشو که

 بارش اشکام و کشیدم جلو سرمو ، میکنه

 و سریع ای بوسه ، کردن پیدا بیشتری

 باصدای که ، زد گردنم پشت به پرحرارت

 از و بودنم ضعیف از زدم، گریه زیر بلند

 منو بودنم زن خوی   شرایطی هر بخاطر اینکه

 نشون اراده بی و سست قلبم مقابل در

 ولی ، میشدم متنفر خودمم از میداد،

 بخاطر ضعفم که میدونستم دقیقا

 دوران تو معموال باردار زنای بارداریمه،
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 و توجه تومعرض دارن احتیاج بارداریشون

 محبت کی از من اما باشن، بیشتری محبت

 مشخصه من با نسبتش که مرد این از ببینم

 تبدیل خاکستر به زندگیمو آتیشش با که ،

 درصدم صد دیهنابو برای عزمشو حاال و کرده

 !!؟..  کرده جزم

 

:  گفت بااحساس و آروم ، مالیمی صوت با

 نکن گریه..  جان..  دلم جون..  جونم

 تنهات دیگه کنارتم، من..  خوشکلم

 آباد رو زندگی این باهم..  نمیزارم

 بچه با هم کنار دوتایی..  عزیزکم میکنیم

   . مون

 

 کمرم طرف دو بهادر دستهای رو دستامو

 با کردم، آزاد کمرم روی از و مگذاشت

 ندارم تو از ای بچه من:  گفتم گریه

 وجود واقعیتی چون ، نزن تهمت بیخودی

 بهادر نترسون منو حرفات بااین ، نداره

  . نچرخون دیگرون دست به دست منو آبروی

 

 ازدور دستش گرمای برعکس نگرفت فاصله ازم

 ،تنم دستش نشستن با ، نشست شکمم رو کمرم

 کنم حسش بزار:  گفت گونه نجوا که یدلرز
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 ،االن کنم لمس بودنشو بزار میکنم خواهش ،

 عزیزدلم نترس ازمن توعه، پیش من آرزوی

 ..منه با حق که بگو بگو،

 

 برداشتم شکمم رو از و گرفتم عصبی دستشو

 در جونم تمام بدنم، تمام پیچیدم، ،بطرفش

 بی و میلرزید صدام حتی بود، لرزیدن حال

 نگاهمو عصبانیت با بود، شده سست و رمق

..  نیست..  نیست:  گفتم و دوختم چشاش به

  .. نباش اعصابم رو انقدر..  بفهم نیست

 

 محکم و گذاشتم ش سینه رو دستامو هردو کف

 حامله من:  گفتم دادمو هولش عقب به

 ، باش داشته عقل جو یه ، کن درک ، نیستم

 یب ی بچه که نیستم خر من میفهمی اگه

 با زندگیم با که بشم باردار رو پدری

 دست..  کنم بازی همه جلوی جونم با آبروم

 جمله این دیگه بار یک اگه بردار سرم از

 ... میکنم کاری خودت جلوی بگی رو

 

 ، موند ناتموم حرفم گوشیم زنگ صدای با

 و خیره نگاه رفته، باال ابروهای با بهادر

 کنسول میز بطرف سرشو و گرفت ازم متعجبشو

 که افتاد گوشی به اول نگاهم.  کرد کج
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 تو بود، نمایان ش صفحه رو مهرداد اسم

 ، فرستادم لعنت بدم شانس و بخت به دلم

  . پیوست یقین به حرفاش تمام تماس بااین

 

 پوزخندی ، بود شده مشت دستش کردم، نگاش

 با و سابید هم رو دندوناشو و زد عصبی

:  گفت و شد رهخی صورتم تو عصبی کامال لحن

 تو که داده تشخیص دکتر آقای دیشب پس

 ی بهونه به زود صبح هم تو و ای حامله

 دادی، آزمایش رفتی پاشدی روی پیاده

  ؟ درسته

 

 با و شده خفه و گرفتم دندون به لبمو

  .نیست اینطور:  گفتم صدام لرزش

 

 با و رفتم عقب به که اومد جلوتر قدم یه

 نشستی مهرداد اب:  گفت مذکور لحن همون

 سرش بالیی که گرفتی تصمیم من ی بچه برای

 از مو بچه مهرداد کمک با میخوای ؟ بیاری

  ؟ ببری بین

 

 ای بچه:  گفتم خشم و حرص و عصبانیت با

 نکن خوش الکی دلتو...  بهادر نداره وجود
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 نیست، میگم دارم نفهم ، کردی دیوونم..

  ؟ آره بشه ثابت بهت میخوای

 

 مشتمو  رحمی بی تمام با که کرد نگام گیج

 شکمم تو محکمی ی ضربه و بردم باال

 یکبار شد، کباب خودم سنگ دل   که کوبیدم،

 با و گرفت دستمو بهادر سوم بار ، بار دو

..  مروت بی نکن:  گفت خواهش پر و التماس

 بزن منو بیا..  باش داشته رحم..  نزن

 نریز بچه این سر زهرتو بکش منو

 رحمیات بی بااین منو کارای توروخدا..

  . نکن تالفی

 

 ، موقعیتم چه تو نبود مهم برام دیگه

 و زدم جیغ داشتم، که قدرتی و جون باتمام

 هولش ، نیست میگم کثافت..  نیست:  گفتم

 داد میلرزید بدنم که عصبانیتی با و دادم

 .. بیرون شو گم برو...  بیرون برو:  زدم

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 [۲۱:۵۸ ۰۲.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ مانر

 195_پارت#

 

 دستاشو من حال از ترسیده و بهادرآشفته

 فداتشم باشه..  باشه:  وگفت آورد باال

 ، باش خونسرد تو..  نیستی که ،فهمیدم

  . خوب دختر بگیر آروم..  ریحان بگیر آروم

 

 پست آشغال   بیرون برو: گفتم اینبارآرومتر

 بچه ، نبینم وریختت بیرون برو ، فطرت

 ، ببین منو ؟ میخوای ازم بچه ؟ میخوای

 آبرومو نمیزارم اما میکشم خودمو شده

 . ببری

 

 کردو اتاق اطراف به سرسری بهادرنگاه

 ،به میخوام رو بچه اون من:  گفت آروم

 . ای حامله ازم تو که میگم همه

 

 قابل غیر داد، دست بهم که جنونی اینبار

 موهامو ، سرهم شتپ ، زدم جیغ بود، کنترل

 جلوی که بطرفم کرد پاتند بهادر ، کشیدم

 موفق اینکه قبل ، بگیره بازیامو دیوونه
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 سینی تو از و لیوان عصبانیت با بشه،

 تیکه و زدم میز ی لبه به سریع و برداشتم

 ، داشتم نگه دستم تو رو لیوان ی شکسته

 ترس از بود، شده دیوار گچ عین بهادر رنگ

 بگو:  گفتم جیغ و گریه با میلرزید بدنش

..  حاملم تورو ی بچه بگو همه به برو.. 

 بزنی حرفی تو اینکه قبل من ولی بگو

  . میکنم تموم کارو االن ،همین

 

 باید ، بودم شده دیوونه معنا تمام به

 بهادر اگه ، نداشتم راهی ، میترسوندمش

 و من آبروی بزنه حرفی و کنه باز دهنشو

 ی خونواده همین یجلو اول ام خونواده

 گند از فامیل ی بقیه هم بعد میره خالم

 . میشن خبر با پرویز حاج دخترای

 

 بخدا:  گفتم گریه وبا بردم باال دستمو

 من ، بهادر میکشم خودمو میزنم ، میزنم

 راهی هیچ رسیدم جنون به دیگه بدبختی از

 چه امروز ببین تا بزن حرف ، نمونده برام

  . یکنیم حمل مو جنازه جوری

 

 ی شیشه که دستم به اول واجی  و هاج نگاه

 بعد و کرد بودم داشته نگه توش رو تیزی
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 و بغض با و دوخت شکمم به شو ترسیده نگاه

 و کرد نگاه چشمام به ترس با صداش لرزش

 ، جان ریحانه کردم غلط من باشه:  گفت

 نمیزنم حرفی.. ببخشید..  عزیزم ببخشید

 هم ای بچه شاید اصال بگیر، آروم فقط تو

 رابطه بار یه با کی..  باشه نداشته وجود

 بخوای تو که شده باردار عالئم بااین و

  . باش آروم..  عزیزدلم باش آروم بشی،

 

 دیگه..  بیرون برو:  گفتم تر مصمم

..  نمیزنی حرف موضوع این مورد در هیچوقت

 از دست همیشه برای ، نداره وجود ای بچه

 خودت چشم جلوی روز یه گرنه و بردار سرم

 .میکنم تموم رو تموم نیمه اینکار

 

 چرا ای حامله تو المصّب:  گفت بغض با

 زیر گوشتم که حاال ، کنی بدبختم میخوای

 همه من ؟ اومده باال هات کینه دندونته

 هستی؟ چی تونگران میکنم حل چیزو

 

 ضایع انقدر اینکه از بودم عصبی خیلی

 بودنم باردار به بهادر تا کردم رفتار

 زنگ دوباره موبایلم شده،گوشیه مطمئن

 کنم، کنترل خودمو نمیتونستم خورد،
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 سرپاایستادنمم تنم، لرزش   شدت از حتی

  .بود زورکی

 

 سریع رو شد،شیشه باز بضرب اتاق در

 و چادر با مامان میز، پایین انداختم

 و زد داد عصبی بود، سرش که نمازی مقنعه

 اصال دختر بشی ذلیل، کنه لعنتت خدا: گفت

 ؟ مرگته چه ، خوندم چی نمازمو نفهمیدم

 وقتی چرا اصال چتونه دوتاتون شماها

 همو ی پاچه سگ مثل میبینین رو همدیگه

 چه ، جفتتون کردین دیوونم ؟ میگیرین

 درنمیارم سر اصال من که هست بینتون مشکلی

 ؟

 

 و مامان دستای و رفت مامان طرف به بهادر

 حرف باهاش آروم داشتم نم:  وگفت گرفت

  . انداخت راه هوار دادو خودش میزدم

 

 بهادر دستای تو از ضرب به دستاشو مامان

 ، کن ولم بهادر کن ولم:  کشیدوگفت بیرون

 ببرمش بزنم حرف وحشی بااین برم میگی

 بهش چیزی نمیخواد کن ول میگم بهت دکتر

 بپا جدید ی شنگه الم یه دوباره االن بگی

 حساب مادر منه از سر خیره ینا ، میکنه
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 داشته شنوی حرف تو از میخوای نمیبره

 باهاش اومدی میکنی لج همش توهم ، باشه

  . کاستون و آش شده این ، بزنی حرف

 

 ، بودم ندیده عصبی انقدر و مامان هیچوقت

 کسیکه رو، ش بهادر رو، اعظمش بت وقتی

 میزنه پسش اینجوری داره نفسشو حکم براش

 . شکاره دستمون از و عصبی حد از بیش یعنی

 

 نمیخوام وصّی وکیل من:  گفتم عصبانیت با

 نکنه، دخالت من کارای تو بگو بهش مامان

 ،تو داری روانی مشکل تو میگه من به

 دم که چی، خودت بگه نیست ،یکی ای دیوونه

  . میپری زنت به دقیقه به

 

 چی ؟ چیه: گفتم و کرد نگام غمگین بهادر

 چه تو به خوردم، پدرتو ؟ارث یمیخوا ازم

 تو بمیرم میخوام اصال مریضم، من مربوطه

 ،با میگیری تصمیم برام همش که چیکارمی

 ،کجا نکنم ازدواج کی ،با کنم ازدواج کی

 ک ی ، باشن کیا دوستام ، بیام کجا ، برم

 بابام که بابام واال ، بخندم ک ی کنم گریه

 تو انقدر انداخت ترکمو تخمو که بود
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 آتیش شدی تو که نمیکرد دخالت من کارای

 .معرکه بیار

 

 بخاطر شده کنترل عصبانیتی با بهادر

 خواستم فقط من:  گفت من روحیه اوضاع

 خوبه حالت بشه راحت خیالم تا دکتر بریم

 مرد خونه اون تو نگن مردم ،فردا نه یا

 .نمیکنه رسیدگی اموراتشون به اصال اما هست

 

 و کشیدم و گرفتم مچنگ تو دوباره موهامو

 ،من نداره ربطی تو به میگم: زدم داد

 نداره ربطی یکی تو به باشم داشته هردردی

 عقلشون ؟مردم هان میدونن چیا مردم.. 

 مورد در میدونن چی ، دماغشونه نوک همون

  . میکشم چیا بفهمن که شده ذلیل منه

 

 منگ و سوالی حالت یه با واج و هاج مامان

 بو رفتارامون از کردم سح میکرد، نگامون

 . برده

 

 [۲۱:۵۹ ۰۲.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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 بهادر منو به درهم ای قیافه و تعجب با

 با ،چرا مادر ریحانه:  گفت و کرد نگاه

 خصومتی چه ؟ میزنی حرف اینجوری برادرت

 اینجوری شماها چرا اصال..  دارین باهم

 داشتین دعوا االن همین ؟ میزنین حرف باهم

 ؟من چیه بخاطر دعواتون!!  دعوا هدوبار

 دکتر یه بخاطر ، کنم باور نمیتونم که

 حرف هم با تشر و توپ با اینجوری رفتن

 ! بزنین

 

 سرم ، نشستم بودم ایستاده که همونجایی

 آروم و گرفتم سرم به دستمو ، میرفت گیج

 حالم ،من مامان بیرون بره بگو:  گفتم

 گهدی ، زخمم پر ، دردم ،پر نیست خوب

 اگه که کشیدم اونقدر ، ندارم هیچیو تحمل

 تنم زیر آتیش انگار تو، بگه بهم کسی

 اینم ، پرشده صبرم ی آستانه ، کرده روشن

 حرصم باحرفاش بلده فقط ، اینجا میاد تا

 . میرم در کوره از منم بده

 

 دهنمو نزار:  گفت آرومی صدای با بهادر

 تا نکن فوت انقدر ، نزار ریحان کنم باز

 به دنیارو گربگیرم که شه روشن آتیشم

 . میکشم آتیش
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 تا میزنه حرف جوری چه ببین ، ببین

 به نگاه عصبی ، بفهمه ماجرارو ته مامانم

 های شیشه همون از تیکه یه کردم برم دورو

 مامان که کردم پرت بطرفش برداشتم شکسته

 گفت و گذاشت دهنش جلوی دستشو و زد جیغی

 . ریحان هییییی: 

 

...  بیرون برو:  زدم بلندداد صدای با

 که کاری میخوای ، نمون اینجا بیرون برو

  . آره بدم انجام و گفتم

 

 شده حرفامون گیج مامان که میدونستم

 بکار که الفاظی و نمیشه متوجه چیزدرستی

 و خواهر دعوای یه حد در و میبریم

 که قبال چون ، میکنه تعبیر برادرانه

 بود نکرده عالقه ازابر من به هنوز بهادر

 زیاد لفظی های جروبحث و دعواها این از ،

 این به مامان همین بخاطر ، داشتیم

 خبر اما ، نمیکنه پیگیری خیلی دعواهامون

 نه و سابقم ی ریحانه اون من نه نداره

 نقش مامان ذهن تو که بهادری   بهادراون

 . بسته
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 ها شیشه از یکی طرف به دستم اینکه قبل

 ریحان اینکارو نکن:  زد داد در،بها بره

 نکن..  میدی م سکته ،داری المصّب نکن.. 

..  میکنم گم گورمو میرم االن من..  لعنتی

 .رفتم نگاه..  ریحانه رفتم

 

 بیا خاله: گفت لحن همون با مامان به رو

 کن آرومش برو..  کن آروم اینو برو

 بیا..  میکنی نگاهی چی به ب روبر ایستادی

 . دیوار درو این تو نکوبوندم موسر تا برو

 

:  وگفت رفت بیرون اتاق در از حرص با

 زاییده دختر تا دو میکنه، نگاش ایستاده

 تا دو..  عفریته دوتا..  وحشی دوتا

 برین جفتتون..  بلعیدن زندگیمو که اژدها

  . کردین دیوونه منو جهنم به

 

 چرا مادر چته:  وگفت اومد بطرفم مامان

 بهت چی مگه ؟ میکنی یوونهد رو بچه این

 ببرتت فقط خواسته ؟ ترکوندی بمب که گفته

 این چرا مادر نرو بری نمیخوای ، دکتر

 ؟ میندازی راه دعواهارو و جنگ
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..  مامان:  وگفتم گریه زیر زدم بلند

 . میشم خفه دارم مامان

 

  بوسید سرمو کردو نوازش کمرمو مامان

 چرا مامان، جون به دردت چرا:  وگفت

  مگه؟ گفته بهت چی عزیزدلم

 

 و دادم باال هامو شونه گریه و بغض با

 تنم همه خستم،انگار خودم هیچی:  گفتم

 اینجام( گذاشتم قلبم) رو ،دستمو زخمه

 .مامان میسوزه

 

 ببریمت پاشو:  وگفت بوسیدم بیشتر مامان

 خودت بخاطر بهادر خوشکلم، دختر دکتر

 اگه ؟ زدی حرف اینجوری باهاش چرا نگرانه

 تشبیهش تو ، باشه خواهرش دلسوز برادر یه

 دادن؟ حرص به میکنی

 

 پوزخند مفهوم بی کلمات   این آوردن با

 .داد ادامه مامان که زدم تلخی
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 نگاه ، اینجا اومده پاشده تو بخاطر اون 

 آورده هم غذا برات:  گفت کردو سینی به

 ؟ بزنی حرف باهاش اینجوری باید تو بعد

 راه بیداد دادو اینهمه یادم خوش خدارو

  ... رو بچه کردی ترکش َزهره انداختی،

 

 بودم فکر این تو من اما میزد حرف مامان

 ، بزنم زنگ مهرداد به زودتر چه هر که

 راهی یه سریعتر چه هر میگفتم بهش باید

 چیز هیچ بترکه اگه سد این ، کنه پیدا

 این برای بهادر ، بگیره و جلوش نمیتونه

 آروم که مطمئنم میزنه چیزو همه قید بچه

  . نمیشینه

 

 شد، وارداتاق آلبالو شربت لیوان یه با

 و دوخت چشمام به و رنجورش و تخس نگاه

 بده اینو:  گفت کردو نگاه مامان به بعد

 .. بیاد باال نفسش بخوره

 

 باید ، میرم دارم من:  گفت کشیدو پوفی

 چیزی یا افتاد اتفاقی اگه شرکت برگردم

  . خاله بزن زنگ من به شد
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 چیزی نگران تو..  مادر باشه:  مامان

  . برس کارت به برو نباش

 

 بود، پشتش به نگاهم ، رفت اتاق در بطرف

 چیزی یه نگاهم این با آن یک فقط آن یک

..  ریخت فرو هری و خورد تکون قلبم ته

 .بود آنی حد همون در فقط اما

 

 سرشو و ایستاد اتاق در چهارچوب تو بهادر

 خوب حالت ریحانه:  وگفت پیچید سمتم به

 بزنی خونه از پانشی حالت بااین ، نیست

 به که اونوقته ، باشگاه بری یا بیرون

 .میکنم واویال عباس حضرت

 

 ؟ َنَرم چرا:  گفتم آروم صورتش به خیره

 

:  گفت گونه اخطار آوردو باال انگشتشو

 بیرون زدی در از بفهمم شنیدی که همین

 .ریحان میره هم تو مونکاله

 

 ، بابا کردم لرز:  گفتم و زدم پوزخندی

  ؟ کنی چیکار میخوای برم بخوام اگه مثال
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 کنارم که مامان به رو نداد من به جوابی

 باش مراقبش:  گفت کردو نگاه بود نشسته

 من به شد چیزی یا خواست چیزی اگه خاله،

  .. بزن زنگ

 

 یدفعه بخ ، خواست چیزی اگه میگه بیشعور

 آخه بخرم براش بگو کرد چیزی هوس اگه بگو

 .داره ویار دخترت

 

 [۲۱:۵۹ ۰۲.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 196_پارت#

 

  .. کنه همراهی و بهادر تا شد بلند مامان

 

 یه ، بیرون بره در از بهادر اینکه قبل

 خودم طرف به نگاه یه کردو گوشیم به نگاه

  . باش تخود مراقب:  گفت اخطاری ولی آروم
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 که ، بیاد دستم کار حساب که گفت جوری یه

 بچه این سر بالیی ومهرداد تو اگه یعنی

 . الکاتبین   کرام با حسابتون بیارین

 

 رفتن بیرون اتاق از که بهادر و مامان

 سینی ، روبستم دراتاق و شدم بلند سریع

 و دادم هول گوشه یه به پا با غذاهارو

  .. برداشتم رومیز از گوشیمو

 

 جیغام زور از میکرد، درد خیلی شکمم

 . بودم گرفته هم شدیدی سردرد

 

 شمارشو ، داشتم مهرداد از تماس تا 3

 ضربه روزمین پاهام با عصبی و گرفتم

 ، نداد جواب اما خورد بوق تا ،چند میزدم

 تو صداش که کنم قطع خواستم شدم ناامید

  . پیچید گوشی

 

 میزنم نگز دارم ساعته سه کجایی: مهرداد

  ؟ نمیدی جواب چرا
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 مهرداد:  گفتم وارفته و خفه صدای با

  . شدم بدبخت

 

 کردی چیکار باز ؟ چیشده:  گفت شاکی

 تو ؟ آوردی باال دردسری چه باز ؟ ریحان

 بدبختی و شر میری راه که همینجوری انگار

 ... قدمت هر از

 

 من فهمید بهادر: گفتم آروم و بغض با

  . باردارم

 

 که شد طوالنی سکوت این انقدر کرد، سکوت

:  گفتم آروم کرده قطع رو گوشی کردم فکر

  ؟ خطی پشت مهرداد

 

:  گفت عصبیه بود معلوم که گرفته لحن با

 ؟ فهمید جوری چه

 

 انگار ، میسوخت م ،سینه نشستم تخت رو

 و گرفته صدای ،با بود شده بسته نفسم راه

 ، دیگه فهمید میدونم چه:  گفتم درمونده

 اصرار اونم بدشد حالم بازم ، بود اینجا
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 به ضربه یه انگار بعد دکتر ببره منو کرد

 گفت و کرد نگام یکم ایستاد خورده مغزش

 و نفهمیدم تااالن چطور من..  ای حامله تو

   چرندیات این از

 

 اینامیگی به تو:  گفت حرص با مهرداد

 میتونه اون کنن سرت تو خاک!!   چرندیات

 ، بده باد به دودمانتو حرف هکلم یه با

 میخوای ای حامله ازش تو بگه کسی به بره

 بقیه اصال ؟ بدی خواهرتو و مامان جواب چی

  ؟ میدی چی اینارو جواب تو پدرشون گور

 

 بااین مهرداد وقتی کشیدم خجالت چقدر

 خدایا ، ای حامله ازش تو گفت صراحت

 حرف از االن من میگه راست ، کنم چیکار

 ذره داره رو دوست یه حکم برام که مهرداد

 مسلما بفهمه ای دیگه کس اگه شدم آب ذره

  . بیارم دوام حرفاشون مقابل در نمیتونم

 

 بود عصبی ظاهر به که لحن همون با مهرداد

  ؟ بهش گفتی چی تو:  گفت
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 تا..  کردم انکار: گفتم زده شرم و خجول

 ای بچه اصال که حرفاش زیر زدم تونستم

 ازم تازه نکرد باور اره،ولیند وجود

 ، نرم بیرون باشم، خودم مراقب خواسته

 ی بچه خونه تو بشینم ،َبست نرم باشگاه

 به اینا بیارم، بار به سالمت به رو آقا

 . هست هم دیگه چیز یه کنار،

 

  ؟ چی: مهرداد

 

 بردم فرو موهام بین چنگمو و کشیدم نفسی

 بود اتاق تو زدی زنگ که تو:  گفتم و

 تو که بکنم کارایی یه میخوام که میدفه

 بیاد شاید نمیدونم ، کنی کمکم قراره هم

 ... بچه این بخاطر شاید ، سراغت

 

 داره ست، زده حالل.. خطمه پشت:  گفت سریع

 . میزنه زنگ

 

 هراسون و گرفتم چنگم تو تر محکم موهامو

 میخوای ؟ زده زنگ چرا:  گفتم ترسیده و

 میگی چی رسهبپ ازت اگه ؟ بگی بهش چی

 ؟ مهرداد
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 ، مکث کمی از بعد و کشید نفسی مهرداد

 آروم ، باشه مردد زدن حرف برای که انگار

  ؟ ریحانه کنی کورتاژ باید:  گفت

 

 "کورتاژ کورتاژ، ، کورتاژ"

 

 پا که رو ماهه سه ی بچه یه ، معلومه خب

 یا آمپول یه با  ، چهارم ماه تو گذاشته

 کنم کورتاژ باید ، نمیکنن سقطش قرص

 !! ،کورتاژ

 

 به چنگی نشست، دلم به ترسی فکر این با

 . بشه باز کمی نفسم راه تا زدم م سینه

 

 .مهرداد میترسم من:  گفتم کرده بغض 

 

 [۲۲:۲۷ ۰۳.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 197_پارت#
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 ، نشنیدم که گفت چیزی یه لب زیر مهرداد

 درست تصمیم یه باید باالخره:  گفت آروم

 چیکار میخوای کن مشخص تکلیفتو ری،بگی

  ؟ کنی

 

 اوردن یورش هام گونه سمت به که اشکام

 . میکنم کورتاژ:  گفتم گریه ،با

 

 کمی از بعد کشیدو مانندی آه نفس مهرداد

 کورتاژ میدونی اصال تو ریحانه:  گفت مکث

 که بدم توضیح جوری چه اوووم ؟ جوریه چه

 ... هدستگا یه طریق از ، بشی متوجه خوب

 

 و نکرد کامل حرفشو که زدم گریه زیر بلند

  .کرد نوچی

 

 حس بود، شدن متالشی به رو درد از م سینه

 لباسمو باالی ی دکمه..  داشتم شدن خفه

 بشه کاسته کمی خفقان این از تا کردم باز

..  ببین:  گفتم شدیدی ی گریه با و ،

 با که ، انداخته روزی چه به منو ببین

 بزرگی گناه چه به و بزارم اخد حکمت پارو

 شده اینجوری من زندگیه چرا ، بشم مرتکب
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 نبودم کثیفی آدم انقدرم من بخدا ؟ مهراد

 های معاشقه یا بوسیدن یه بخاطر خدا که

 با چرا!!  آورده سرم بال همه این معمولی

..  داد بهم بچه یه بدبختی همه این وجود

 و بزارم زنانگیم احساس پارو جوری چه من

 بین از رو هستم من گاهش مامن که رو چیزی

 باز روم به در یه خدا چرا..  ببرم

 چرا نمیاد، من به رحمش خدا چرا ، نمیکنه

 ، نمیکنه خالص بودن بیچاره از منو خدا

 اندازه به رفتم خطا کی اندازه به من مگه

 جرمم کردم گناهی ،اگه کردم گناه کی ی

 وناا تاوان بابت خدا باید چرا بود دلم

 شدم خسته..  بده عذاب حد این تا منو

 میخواد دلم بخدا..  شدم خسته...  مهرداد

 نه هست زندگیم تو آسایشی نه..  بمیرم

 آتیش دارم من ، میبینم خوشی از رنگی

 سالح با بهادر..  میسوزم دارم ، میگیرم

 دارم نگه شو بچه تا میکنه تهدید منو نرم

.. دمهردا میتونم مگه..  میشه مگه ،

 بشم جماعت این جوابگوی جوری چه اونوقت

 دیوونه دارم...  مهرداد..  مهرداد... 

 . میشم

 

 به دختر باش آروم.. باش آروم:  مهرداد

 نیست طوری االن اوضاعت..  نیار فشار خودت
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 یکم..  میگیری سخت خودت به اینجوری که

  . بکن خودتو مراعات

 

 کمکم باید..  مهرداد بره بین از باید -

 این از بیشتر تا باشه نمیخوام..  کنی

  . کن رها درد همه این از منو..  بده عذابم

 

 گفت بعد و طوالنی مکث یه کرد، مکث مهرداد

 یه اون ؟ بدیم میخوایم چی خدارو جواب: 

 ... که موجود

 

 به دادن جواب:  گفتم خفه جیغ و گریه با

 نیست خلقش به دادن جواب از تر سخت خدا

 روزی یه که هست بزرگ اونقدر خدا... 

 این اما ، ببخشه منو و کنه فراموش خطامو

 قیام تا چشمشونه به عقلشون فقط که مردم

 و هستم کی من که نمیکنن فراموش قیامت

 این بند در شایعه کلی تازه کردم چیکار

 به ببشتر آبرومو و میسازن برام اتفاق

 . میبرن تاراج

 

 موج صداش تو که غمی و ناراحتی با مهرداد

 هروقت میگیرم وقت یه برات:  گفت میزد
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 فقط.. باشی آماده که میگم بهت شد تعیین

 دوروز ای بهونه یه به باید..  چیزی یه

 عمل از بعد بهرحال ، باشی بیرون خونه از

 استراحت بمونی بیمارستان باید کورتاژ

 خونه بری پاشی حالت بااون که نمیشه کنی،

 . هستم کنارت اونجا منم.. 

 

 بیارم ای بهونه چه ؟ کنم چیکار اینو وای

 با بچش وجود از االن که بهادری وجود با ،

 بهونه یه با میتونم چطوری ، شده خبر

 .. باشم بیرون خونه از دوروز

 

 مهرداد تا بیارم زبون به خواستم فکرامو

 سریع من از قبل خودش که کنه جویی چاره

 خونه از اومدنت بیرون االن البته:  گفت

 بهادر که شرایطی بااین ، شده سخت خیلی

 میخوای جوری چه ، بارداری تو میدونه

 بهونه هر تو ؟ بگی میخوای چی یا ، بیای

 اون بدن رضایت همه اگه بیاری که ای

 . میکنه مخالفت

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1321 
 

 اول باید.. مهرداد کنم چیکار نمیدونم -

 بشه راضی اگه اون کنم راضی مامانمو

  . کنم سرش به دست جوری هی میتونم و بهادر

 

 تو:  گفت زدو کشداری مهردادپوزخند

 شوخیت ؟ کنی سر به دست و بهادر میخوای

 قورت زبونش با دنیارو همه اون! ؟ گرفته

 !؟ کنی سرش به دست تومیخوای بعد میده

 

 غلطی چه میگی پس:  گفتم ناله و گریه با

  ؟ کنم چیکار ؟ بکنم

 

 اتاق وارد رانگا که اومد زنونه صدای یه

 بدموقع که میخوام عذر:  گفت و شد مهرداد

 513 اتاق بیمار محبی آقای ، شدم مزاحمتون

 وضعیت و فشار نظر از کردم چک فشارشونو

 قفسه تو انگار ولی ، نداشتن مشکلی جسمی

 تابی بی یکم ، دارن درد هنوز سینشون ی

 ... میشه میکنه

 

 ریحانه..  لحظه یه:  گفت سریع مهرداد

 اون مورد در..  کاردارم برم باید من انج

 فعال..  میزنیم حرف باهم بعدا موضوع
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 تمام ، انداختم تخت رو و کردم قطع گوشیو

 هجوم سمتم به ثانیه یکصدم منفورتو حسهای

 استرس، اضطراب، ترس، حس..  اوردن

 حس کسی، بی حس ، بدبختی حس دلشوره،

 اوضاع که بدی حس هر و افسردگی و پریشونی

  .. میاره در خودش تسلط تحت روحیمو

 

 شمارش اونقدر بود، گذشته گریه از کارم

 ریزششون این که بود شده نهایت بی اشکام

 برای دلم.. بود شده کهنه و عادی برام

 سرنوشتش چرا میسوخت بچه این برای و خودم

 من وقتی ، خورده گره من شوم سرنوشت به

 وریج چه نداشتم خودمو زندگیه حفظ قدرت

 امنیت و حمایت به که کسی زندگیه میتونم

 .. کنم کمک داره نیاز من

 

 [۲۲:۲۷ ۰۳.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 198_پارت#

 

 با..  اومد خونمون به باز بهادر اونشب

 ، خوراکی از..  خرید پراز نایلون چند
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 خوردن ی الزمه که ای دیگه چیز وهر تنقالت

  .. کنه هوس باردار زن یه ممکنه و باشه

 

 حرف صدای ولی نیومدم بیرون اتاق تو از

 من اتاق چون ، میشنیدم مامان با زدنشو

 گوشم به واضح صداها بود آشپزخونه روبروی

  .. میرسید

 

 چیه واسه خرید همه این:  میگفت مامان که

 برای داریم خونه تو چیز همه ماکه ، مادر

  ؟ کردی خرید همه این چی

 

 الکی رفتم داشتم خرید حس یهویی:  بهادر

  . خاله دیگه کرم  ..  کنم خرید

 

 هم تو باباتی، مثل:  گفت خندیدو مامان

 بازار میری الکی بشه آروم اعصابت میخوای

  ؟ نیومده هنوز رعنا راستی..  میکنی خرید

 

 اینم..  نیومده هنوز که میبینین:  بهادر

 ریحانه..  قوز باال قوز شده کردنش کار با

  ؟ شد بهتر چطوره
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 اتاق   همون تو رفتی تو که ظهر از:  مامان

 روت به گالب فقط ، ندیدمش هنوز که من ،

 دوباره ، میرفته دستشویی تا سر یه

 .. اتاقش تو میچپیده

 

 چطوره ببینم بزنم بهش سر یه برم:  بهادر

  ؟

 

 باز االن بهادر کن ولش خدا تورو:  مامان

 جیغ جیغ حوصله..  میکنی بپا شر دوباره

 سرم هنوز ظهر از بخدا..  ندارم شنیدم

 هیچ خوابیدم خوردم قرص دوتا میکنه، درد

  .نداشته ای فایده

 

 که ندارم کاریش:  گفت خنده با بهادر

 بچینی و وسایل این..  ببینمش فقط خاله

  .بال بی دستت..  اومدم بزاری چایی یه

 

 نشستم، و بلندشدم کشیده دراز حالت از 

 کوتاهی شلوارک یچیدم،پ خودم دور پتورو

 رو ، پتورو همین بخاطر بودم پوشیده
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 سبز تونیک همون هنوز ،ولی انداختم پاهام

 . بود تنم رنگ

 

 وارد نایلون یه با کردو باز درو بهادر

  . شد اتاق

 

 بغلم تو زانوهامو ، بودم نشسته تخت رو 

 قفل بهم زانوهام رو دستامو و کردم جمع

  . بودم کرده

 

 نگام گرمی لبخند با و بست و اتاق در

  ؟ بهتری..  عزیزم چطوری:  گفت کردو

 

 کنسول میز رو و نایلون که کردم نگاش فقط

 یواشکی اینارو:  گفت احساس با و گذاشت

 چی نمیدونستم..  نبینه خاله که آوردم

 انواع اینا ، کنم خرید که داری دوست

 ذائقه طبق که ، جاته شیرینی و جات ترشی

  . بخوری بود، بیشتر میلت دومک هر به ت

 

 هم بهادر شک بدون ، کردم نگاش فقط باز

 بچه برای خوبی شوهر یه هم و پدر یه
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..  همسرش و بچه این اما..  میشد وهمسرش

 .زدم دلم تو تلخی پوزخند

 

 کردو نگام که کشیدم آهی با و سنگین نفس

 درد جاییت ، عزیزدلم چیشده ؟ جان:  گفت

  ؟ میکنه

 

 غمگین و صامت باز اما ریخت روف قلبم

 ، برداشت بطرفم قدماشو که کردم نگاش

 دو همین از و عطرش بوی ، شد نزدیکم

 یه تو اگر شاید ، میکردم حس قدمیمون

 آشنا هم با بهادر منو بهتر موقعیت

 بین هیچوقت رعنا اگه شاید یا و میشدیم

 مرد این االن نمیزد، بهم رو بهادر منو

 هر ، بودم باردار شو چهب من و بود شوهرم

 خودمو ، خونه برمیگشت شرکت از که شب

 از و بغلش تو میپریدم ، میکردم لوس براش

 اشتیاق شورو با و میشدم آویزون گردنش

 عالمه یه امروز من بهادر وای:  میگفتم

 با و میکوبیدم بهم دستامو ، خوردم لواشک

 عطش چقدر نمیدونی:  میگفتم بیشتری ذوق

(  میدادم نشون دستام با)، ربهاد داشتم

  . خوردم گنده و بزرگ لواشک یه میشه باورت
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 منو و میزدیم خنده زیر هم با دوتایی بعد

 های معاشقه و نوازش با میفشردو آغوشش تو

 فارغم میداد آزارم که حسی هر از کالمیش

  .میکرد

 

 چشمم ی گوشه از سمجی اشک افکار این با

 به بینیم ی تیغه رو از و ریخت پایین

  .کرد چکه پایین

 

 و آروم شد، گرفته غم مه مثل بهادر نگاه

 چته ؟ جونم چته:  گفت خاص حس یه با

 من ، میکنی اذیت خودتو چرا ؟ برم قربونت

 همه تو گفتم که من ، زدم حرف باهات که

 چیز همه پس از خودم ، من به بسپر چیزو

 . عزیزکم میخوری رو چی ی غصه..  میام بر

 

 میخوای چیو:  گفتم و گشودم لب ضبغ با

 میتونی رو بشه ریخته که آبی ؟ کنی درست

 ؟ کنی جمع

 

 و برد فرو موهاش بین دستشو کشیدو نفسی

 که هرقیمتی به میکنم جمع بشم مجبور: گفت

 میتونم من ، ست بچه اون موضوع..  شده
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 ، بزنم دنیارو همه قید بچه اون بخاطر

 طرف ، یباش من طرف هم تو دارم انتظار

 با بیا ، توایم حق بچه اون منو ، زندگیت

 که ای زندگی بگیریم پس زندگیمونو هم

 ... اما بود ما برای

 

 . شد رعنا امانصیب:  گفتم بابغض

 

..  عزیزدلم آره:  گفت دادو تکون سرشو

 گرفت ازما ناحق به رعنا که ای زندگی آره

 کنه پیدا ادامه اینجوری نمیزارم من ،اما

 ، بگیرم پس حقمونو تا ریحان، باش من ،با

 کسی هر با بچه اون و تو داشتن برای تا

 باشی پشتم که ،تو بجنگم ماست مخالف که

 اینبار..  منن طرف دنیا تمام انگار

 . بگیره ازم دلخوشیامو کسی نمیزارم

 

 و دادم تکون سرمو چکیدو اشکام بغض با

 آبروی دادن دست از قیمت به:  گفتم

 ، ریحان بابای گور اصال..  هه ؟ ریحانه

 کی هر ، میده اهمیت من به کی وسط این

 بدبختی ، کشیدم زجر اینهمه ، خودشه بفکر

 که شدم اذیت رعنا و تو دست از ، کشیدم
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 همت کمر تو...  تو اما نرسم روز این به

 ؟ کنی این از تر بدبخت منو تا بستی و
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 دارم من:  وگفت نشست تخت رو کنارم بهادر

 آبرو از تو ، ریحانه میگم زندگیمون از

 چه به آبرو نباشه زندگی وقتی ؟ میزنی َدم

 عزیزم تویی امیدم! ؟ میخوره آدم درد

 از میترسی، کی از ، نگیر ازم امیدمو

 که میگم بهش میزنم حرف باهاش من ، خاله

 بهش هستم، کارام تموم پای کردم چیکار

 کردم اینکارو تو آوردن بدست برای میگم

 ریحانه میکنم قبول کارامو مسئولیت ،من

 نمیخواد نباش، چیزی نگران اصال تو ، جان

 میشم هردوتامون زبون خودم من بزنی حرفی

  . میزنم حرفامو و ایستم می همشون جلوی

 

 کش پایین لبمو های گوشه که بغضی با

 درد با و آروم و دادم تکون سرمو میداد،

 مخصوصا..  بگو همه به..  بگو آره:  گفتم

 من ولی ببخشید خاله بگو..  مامانم به
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 خودم اسیر رابطه یه با دختراتو هردو

 و مستی تو یکیش که تفاوت بااین ، کردم

 با عصبانیت تو یکیش ، بود لذت و عشق با

..  اون برای البته بود، عذاب و رنج دردو

 اونو بار هزار روزی خودخواهیام با بگو

 جونشو نیمه دوباره بعد کردم زنده و کشتم

 باشه آماده بعدی زخم برای تا کردم ترمیم

 و ندارش دارو و کردم تجاوز بهش بگو ،

 باشه من نظر زیر عمرش تمام تا گرفتم ازش

 برای فقط وامونده و رونده جا همه از ،

 دست و فکش ی برجسته استخون)  ، باشه من

 آزارش حرفام که میداد ننشو ش شده مشت

 دارم میزدم باید رو حرفا این ، میده

 ،اشکام نمیبینه بهادر و میشم دیوونه

 ازش زندگیشو من بگو(  گفتم و چکیدن

 بهم زندگیمو اون  دارم انتظار اما گرفتم

 باشه، من طرف دارم، انتظار ، ببخشه

 کنه پشتیبانی تصمیمم از ، باشه کنارم

 تموم ضررش به چیز ههم اینبارهم اگه ،حتی

 با حرفامون با رعنا منو که بگو ، بشه

 دادیم عذابش چقدر تهمتامون با رفتارامون

 مهرداد با که زدم تهمت بهش من بگو ،

 که ببینم ماشین تو خواستم و داری رابطه

 بیشتری شرش واشکام دادم تکون سرمو...) 

 رو کشیدم که زخمایی بود، سخت کردن، پیدا

 پرسوزی نفس بیارم، بونز به یکی یکی
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 همه توچشم اونقدر بگو(  گفتم و کشیدم

 یه بهش میرسید کی هر که شد ذلیل خارو

 جلوی ، شد حقیر بگو میزد، هرزگی َانگ

 ، بود نامزدش مهردادکه جلوی ، بابام

 بگو ، کردم خوردش همه جلوی ، زنم جلوی

 با تو گفت بهش زد کتکش ویال تو رعنا

 خراب زندگیمو داری تو داری رابطه شوهرم

 بودم رفته اتاقش تو من حالیکه در میکنی،

 با مارو و رسید سر رعنا که بوسیدمش من ،

 کردیم داغش رعنا منو انقدر بگو ، دید هم

 ، سوخته دردا این حرارت از تنش تمام که

 بزرگترین اما گذاشتیم زخم تنش جای جای

...  زمانیکه کاشتم دلش رو من و زخم

 جاری رعنا خودمو بین عقد ی هخطب زمانیکه

 حاال شکستم رو قلبش خاله بگو...  شد

 و کنم وصل بهم شو شکسته های تیکه میخوام

 که قلبی همون ، دارم نگهش پا سر دوباره

 به ، میتپید من عشق به بار هزار روزی

 یاد به ، من عشق به ، میکشید نفس من عشق

 بگو...  میکرد زندگی من دلخوشیه با ، من

 خودم اولم ی رابطه تو نتونستم بگو ادربه

 رو میکنه تحمل که دردی و کنم کنترل رو

 جسم و روح اما بردم لذت من بگو ، کنم حس

 کشتمش داشتم دوسش چون ، کشتم اونو

 اینارو.. بهادر بگو.. کردم نابودش...

 .. بگو
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 اشک ریزش برای چشماش مردمک که سکوتی تو

 جلو شودست کرد، نگام ، میکردن طغیان

 بازوم حرکت یه با اما تعلل کمی ، آورد

   .داد جای بغلش تو منو و کشید رو

 

 با و بوسید ، گذاشت هام شونه رو سرشو

 رو سرم ، ریخت اشک و کرد گریه بلند صدای

 بود زیاد انقدر هام غم اشک بود، ش سینه

 میکردم گریه ، نداشتم روشون کنترلی که

 غم رایب هردو ، میکرد گریه هم بهادر

 برای...  شکستمون برای...  هامون

 .. ناامیدمون

 

..  ریحان جونم به دردت: گفت گریه با 

 زندگیه..  بهادر نفس..  بگردم دورت

..  عزیزم ببخش منو..  ببخش منو بهادر

 اشتباه ، کردم خطا میدونم..  ببخش منو

 کن بزرگی تو اما..  اما کردم غلط ، کردم

 تاوانشونو رمدا بخدا..  ببخش منو و

 دارم زندگیم شده این که همین ، میبینم

 چوب روز هر داره خدا ، میبینم تاوان

 رحم دیگه تو ، میکوبه کمرم به خطاهامو

..  عزیزم کن رحم بچه اون به.. من به کن



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1333 
 

 نگیر زندگیمو...  کن رحم دلم جون

 همه پای و دست به بخدا... ریحان

 به شمارو تا میکنم خدارو میفتم؛التماس

 از منو تو نزن پس منو تو اما ، بده من

 زندگیمو من...  ریحانم نرون خودت

 نمیتونم من..  میخوام شمارو من.. میخوام

...  ریحان میمیرم.. بیارم دووم شما بدون

 میمیرم بخدا

 

 گریه با و آغوشش تو فشرد منو تر محکم

 دیوونه دارم..  آخ...  خدا آخ:  گفت

 . خدا کن کمکم.. میشم

 

 زدو صدا رو بهادر که اومد مامان صدای

 گرفتم چایی برات بیا مادر بهادر:  گفت

 داره مسیره تو زدم زنگ هم رعنا به.. 

 . میاد

 

 ،که کشیدم بیرون آغوشش تو از سرمو

 و موهام رو سریع و سرهم پشت چندبار

 پاشم من:  گفت و کرد پاک واشکاشو بوسید

 اینجوری نیومده خاله تا بیرون برم

  .. ببینتمون
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 کرد، نگام دوباره ش زده غم نگاه همون با

 تو توروخدا:  گفت و برگرفت در هامو شونه

 نه من بخاطر..  نکن تالفی منو کارای

 خواهش..  کن رحم من به بچه اون بخاطر

 میکنم

 

 بهادراین شاید ، کردم سکوت ، نگفتم چیزی

 .. من اما گرفته نیک تعبیر به رو سکوت

 

 [۲۲:۲۸ ۰۳.۱۰.۱۷] ,❎ الزو ❎ رمان

 بره دراتاق طرف به اینکه قبل و بلندشد

:  گفت کردو نگاه خریدها نایلون به

 که گرفتم اینارو ، چیه ویارت نمیدونستم

 دیگه چیزای ، بخوری کشید میلت هرکدوم از

 چیزی هروقت ولی..  خاله دادم گرفتم هم

 فراهم برات سریع بگو بخودم داشتی الزم

 .. میکنم

 

 لبخندی که کردم نگاش سکوت همون با زبا

  .. رفت بیرون ازاتاق و زد درد و غصه با
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 رفتنش به خیره هنوز آلودم اشک نگاه

 پیش چی بهادر ، نشست دلم تو بود،پوزخندی

 نگه رو بچه این من..  کردی فکر خودت

 بگیری تصمیمی تو اینکه قبل..  نمیدارم

  . میبرم ازبین اونو من

 

&&&&& 
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 ، کردم پاک اشکامو رفت، بیرون که بهادر

 نایلون به افتاد نگاهم ، زدم کنار پتورو

 لبام روی اختیار بی لبخندی..  میز روی

 کردم آرزو لحظه یک فقط دلم تو..  نشست

 تو االن من و بود شوهرم بهادر کاش ای

 که ردم این کنار..  بودم شوهرم ی خونه

 . منه به هواسش هرطریقی از

 

 آتیش دلم ، نداشتم هم کردن بغض نای دیگه

..  نایلون توی های خوراکی اون برای میزد

 باز و نایلون..  رفتم میز بطرف شدم بلند
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 میوه ترشی و ها آلوچه اون دیدن با کردم

 راه دهنم آب بزرگ و ضخیم لواشک و ای

  .. افتاد

 

 کردن شروع و تمنشس میزم کنار صندلی رو

 و..  ای میوه ترشیه اون خوردن به ولع با

 جرات به.. خوردم لواشک اون از یکم بعد

.. بود خوشمزه و دلچسب برام طعمشون میگم

 نکنه درد دستت گفتم بار هزار دلم تو

 ی بچه این یادآوری با باز ولی..  بهادر

 سر دلم روی زخم انگار بارداریم و ممنوعه

 که کشیدم یقعم آهی. کرد باز

 رسید گوشم به رعنا و بهادر بحث جرو صدای 

.. 

 

 از خارج واقعا آدم دوتا این تحمل اوووف

 و کشیدم دست خوردن از. بود ام اراده

 .. نشستم تخت روی برگشتم

 

 رعنا صدای گرفت باال کم کم بحثاشون جرو

 چی یعنی:  گفت جیغ باحالت که میومد

 کدوم من به میدی گیر همش ؟ داری چیکارم

 دارم کار وقتی ، میام و میرم قبرستونی
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 بگم یارو بااون ، بیام بزارم جوری چه

 ، باشم خونه سروقت داده دستور شوهرم

 به خونه شمابفرمائید چشم میگه االن اونم

 ... من گوربابای برسین خانتون شوهر جناب

 

 تو نیست معلوم ببند دهنتو: زد داد بهادر

 که میکنی لطیغ چه داری شده خراب اون

 نداری میشه،حیا پیدا ت سروکله اینموقع

 شوهرت حرف به که بودی زن اگه بدبخت،

 این باید میگم من آره ، میدادی اهمیت

  . چشم بگی باید باشی خونه ساعت

 

 دنیارو لقب مضخرفترین.. شوهر:  رعنا

 .داری

 

 کردین شروع باز کنین بس عه.. عه: مامان

 . کن بس رعنا.. 

 

 چی همه کنم باز دهنمو این رعنا :بهادر

 حیا بی نکن کاری..  بیرونا میندازم

 ... مامانت پیش بازیاتو
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 خودت تو داری حیا خودت تو:  زد جیغ رعنا

 بگو چیزی یه حسابی مرد!!  واقعا حیاداری

 من تحویل وری َدری..  کرد هضمش بشه که

  . نده

 

 داد نشون العملی عکس چه بهادر نمیدونم

 تو بهادر عه:  گفت جیغ با نماما که

 سلطیه رعنا..  بهادر..  مادر بیا کوتاه

 تو برو.. نکردی بدتر تا کن گم گورتو برو

 بچه این منم تا کن عوض لباساتو اتاق اون

  . کنم آروم رو

 

 دوتا و کشیدم دراز تخت رو...  پوووف

 بالشتمو کنار شکل مثلثی کوچیک بالشتک

..  گذاشتم گوشام هردوتا رو و برداشتم

 این صدای سرو حاال که نداشتم غصه کم خودم

 . بخرم جون به دوتارو

 

 همون تو انگار بود گذشته چقدر نمیدونم

 خوردن تکون با که بودم، رفته خواب حالت

 ، شدم بیدار خواب از پاهام به دستی

  ..بود ایستاده سرم باال اخم َمن یه با مامان
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 اتاق ینا تو چپیدی صبح از:  گفت حرص با

 ، نداری سنی خوبه خوابیدی، خرس عین

 زنه انگار ، میاری در خوابی خوش انقدر

( کرده زایمان تازه که زنی) زائوعه

  . بخوریم شام میخوایم بیا پاشو..

 

 آلودگی خواب با و کش دراز حالت توهمون

 ؟ رفتن رعنا و بهادر:  گفتم

 

 بس از خوردن مخمو اینجان نه:  مامان

 از شدم عاصی دیگه بخدا..  دنکشی جروبحث

 کدومتونم هیچ ، میترکه داره ،سرم دستتون

 هر..  نمیکنین رو کوچیکی بزرگ مراعات

 . دربیارین هم واسه رو صداتون باید روز

 

 بود، تاریک اتاق گرفتم، سرم به دستمو

 ..بود داده روشنایی کمی آباژور نور فقط

 

  بود؟ چی برای دعواشون حاال -

 

 تقصیر:  گفت کالفگی و عصبانیت با مامان

 هم راه بی بهادر.. ست سلیطه رعنای این



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1340 
 

 اصال ، خونه بیا زودتر میگه..  نمیگه

 رعنا نمیفهمم من ، زنشه کردن کار مخالف

  .میکنه لج چرا

 

 تا:  گفت دوباره مامان که زدم پوزخندی

 زنگ پدرش بی صاحبکار این حموم رفته رعنا

 ، داده جواب گوشیشو هم بهادر زده

 که زده حرف بهادر با جوری چه نمیدونم

 به توپیده تشر و توپ با شد، جّنی یدفعه

 جوری یه میگه کرده، قطع و یارو اون

 رعنام شوهر من نمیدونستم زده حرف باهام

 ازفردا گفته رعنا به بعدم..  اون یا

 . سرکار بری نداری حق دیگه

 

&&&&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 حرف جوری چه مگه ، وااا: گفتم تعجب با

 ؟ سرکار بره نباید گفته بهش که زده
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 غذا بیا ،پاشو مادر میدونم چه: مامان

  . نگیره درد معدت بازم بخور

 

 اتاق در طرف به مامان که دادم تکون سرمو

 بزنم حرفمو که بود خوبی موقعیت ، رفت

 ! مامان:  گفتم سریع

 

 ؟ جونم: گفت و برگشت مامان

 

 دستام انگشت با و تخت رو شدم خیز نیم

 روزا این میناقراره:  گفتم و کردم بازی

..  مسافرت مشهد بره شوهرش و خونوادش با

 دلم ؟ برم همراهشون منم میشه.. میشه

 امام پابوس مشهد برم پرکشیده خیلی

  (ع)رضا

 

 خونوادگی خودشون اونا مادر، نه: مامان

 بزار ، بری هم تو نیست درست برن میخوان

  . میریم باهم همه بهتر موقعیت یه تو
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 چه نه؟خب چرا مامان:  گفتم وارفته

 حرفارو این مینا با که داره،من اشکالی

 ! بریم هم با بیا هم اصالشما ندارم

 

 ،درست بیام کجا من عزیزم نه:  مامان

 مناسب فرصت یه تو کن صبر هم تو نیست،

 . میریم ونخودم

 

 !مامان..  اووووف -

 

 کوفت؛ ریحانه، کوفت:  گفت تشر با مامان

 نکن َکل َکل من با یکی تو میترکه داره سرم

 میخوایم باش زود بیرون بیا ندارم حوصله

  . کنم جمع بخوریم شام

 

 رو ترشیای به نگاهش که بیرون بره خواست

 کرد نگام غره باچشم برگشت ، افتاد میز

 همش که میخوری چیزارو همین وبگ:  وگفت

 ازاین تو ، باال میاری و داری درد معده

 که نمیشه چیزیت واال بخور کمتر چیزا

 .بیفتی تخت این رو همش بخوای
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 دادو کش پایین به لبشو دادو تکون دستشو

 وپرت خرت همه این کردی وقت ک ی:  گفت

 ؟ بخری

 

 بر که صبح:  گفتم و دادم قورت دهنمو آب

..  بخرم کردم هوس دیدم یهو خونه میگشتم

 .مامان دیگه دارم دوست

 

 در صداشون تا بیا پاشو خب خیله: مامان

 . نیومده

* 

 

 رعنا و بهادر ، بودیم نشسته شام میز سر

 بشقابم تو کسی به توجه بدون ، بودن هم

 قورمه اون از بعد و کشیدم برنج عالمه یه

 ققاش اولین وای ، ریختم روش خوشرنگ سبزی  

 زنده روحم انگار گذاشتم دهنم تو که و

 انقدر ، کردم خوردن به شروع تند تند شد،

 صدای که بودم، لذت با خوردن غذا غرق

 دوغ یکم لیوان تو..  نمیشنیدم رو هیچکس

 دیگه بشقاب یه دوباره و خوردم و ریختم

 سه با که کردم بلند سرمو ، کشیدم برنج

  ..شدم رو روبه متفاوت حس سه و نگاه
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 شده، درشت چشمای و تعجب با مامان نگاه

 ناپذیر توصیف حس و شور یه با بهادر نگاه

 .بود سوالی و چندشی رعنا نگاه و خاص و

 

 خوردنتو جلوی یکم دختر، نترکی: رعنا

 در این از گوریل میشی فردا پس بگیر

 و برنج بشقاب دو خبره چه..  تو نمیای

 ؟ دادی جا کجا

 

 با بهادر که کردم گاهن بهادر و مامان به

 .شد خیره رعنا به غلیظی اخم

 

 کشید میلم:  گفتم ریلکس و دادم باال شونه

 بشم گوریل ، نخوردم که تورو حق ، خوردم

 حرص چرا تو خودمه هیکل ریخت، بی یا

 ؟ میخوری

 

 گفت دادو کش لباشو خنده و تیکه با رعنا

 نگاتم کسی فردا میشی هیکل بد خودت: 

 روز به روز االنم همین ندهرچ ، نمیکنه

  . میشی چاقتر داری
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..  چه تو به:  وگفتم شدم بلند میز سر از

 تا بخورم انقدر میخوام ؟ داری چیکارم

 که کنی ازدواج باهام میخوای ، بترکم

 ریخت بی برات هیکلم نباشم پسندت میترسی

  ؟ بشه

 

  . شد شروع باز..  خدا به پناه وای:  مامان

 

 کامل شامتو بشین..  ریحانه بشین: بهادر

  .بخور

 

 باباش ی شده عزیز که لوسی ی بچه مثل

 که بغض یه با و کردم بهادر به نگاه باشه

 سرچشمه کجا از لحظه اون تو نمیدونم

 حرفاش بااین..  نمیخورم:  گفتم میگرفت

 .کرد کوفتم

 

 و مامان به آمیزی تمسخر ی خنده با رعنا

 بهت چی من مگه:  کردوگفت نگاه بهادر

 غذارو اینهمه گفتم فقط... وااااا ، گفتم

 ها زده قحطی مثل ، میدی جا داری کجات
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 میلمبونی جوری یه خورش، چلو رو افتادی

 غذا که روزه شبانه ده میکنه فکر آدم

  . نخوردی

 

 گفت رعنا به رو عصبانیت و اخم با بهادر

 مربوطه چه تو به داری؟ چیکارش رعناتو: 

 ، کنی دخالت باید دیگرونم خوردن غذا ،تو

  کشیده غذا به میلش تازه که بیچاره این

 نیست خوب اصال حالش چندروزه نمیبینی

 !؟ بخوره غذا درست نتونسته

 

 پوزخند با و داد باال ابروشو تای یه رعنا

..  واال بحالش خوش..  بیچاره:  گفت آروم

  .میکرد طرفداری ما از انقدر هم یکی کاش

 

:   گفت و لبشوگزید غره چشم با مامان

 ..رعنا

 

 دوباره که درنیار شورشو ،یعنی بسه یعنی

 ،باالخره بشه خراب سرت کنه قاطی شوهرت

 رو حق مامان که هست مقصر جاهایی یه رعنا

 شرکت ی مسئله سر هرچند بده، بهادر به
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 یه رعنا چون میدم بهادر به رو حق خودمم

  .میشناستش فقط خدا که موذماریه

 

 بکنم دل غذام بشقاب از نستمنمیتو

 چشم با افتادکه بهادر به چشمم ،ناخوآگاه

 .بشینم کرد اشاره

 

 که کردم خوردن به شروع دوباره و نشستم

 خودمونیم ولی: گفت خنده با اینبار مامان

 زده قحطی این عین نگفته، بد هم رعنا ها

 به نه میخوری َکله یه داری نشستی ها

 به نه نمیشد ذاغ به میلت که ها اونموقع

 !حاال

 

 ای کالفه نفس عصبی کرد،و نچی بهادر

 حس ، شدم زده اشتها دیگه کشید؛خودمم

 کردی روی زیاده توخوردن واقعا شاید کردم

 .میگن بهم اینجوری که کردم

 

 مامان که ریختم لیوان تو دوغ یکم

 ... غذا برات بهادر ظهر همین خوبه:گفت
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 قطع رو مامانم حرف ساختگی ای سرفه با

 کردم؛
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 بزنه کمرم پشت تا شد بلند مامان

 . نمیخواد خاله نزن..  نه:  گفت بهادربلند

 

 خفه داره.. وااا:  گفت تعجب با مامان

  . خب میشه

 

 خوبم مامان نه:  وگفتم آوردم باال دستمو

 . گلوم تو کرد گیر دوغ   این از قلوپ یه.. 

 

 رنگ نگاه:  گفت کنایه و خنده با رعنا

 ..شده کبود چه و بهادر

 

 ، کرده سرفه یه: گفت بیشتری حرص با بعد

 بازیا لوس این به ریحانه کال که، َنمرده

 .داره عادت
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 با بهادر که کردم نگاش کینه و حرص با

 امشبت واسه..  کن بس رعنا:  گفت عصبانیت

 خارجم مکنترل دور از داری دیگه ؛ کافیه

  . میکنی

 

 مامان حرف بود کافی ، میرقصه نزده اینکه 

 میکرد، بپا آشوب دوباره بشنوه درست رو

 آلو ، من ی ساده مامان   این دست از خدا

 و حرف یه نمیتونه میخوره، خیس دهنش تو

 خدا بازم..  داره نگه دهنش تو ساعت چند

 وگرنه گفته چی مامان نشنید رعنا روشکر

 جدیدشو جیغای جیغ و حرفا دنشنی تحمل کی

  . داشت

 

  ؟ خوبی:  گفت کردو نگام مامان

 

 بشین خوبم آره: گفتم سرم دادن باتکون

  . بخور شامتو

 

 .نشست صندلی رو دوباره و کشید نفسی
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 دستت:  گفت و کشید کنار رو بشقابش بهادر

  .بود خوشمزه خیلی خاله نکنه درد

 

  . مادر جونت نوش:  مامان

 

 به و بشم بلند تا کشیدم کنار رو صندلی

.. مامان ممنون:  گفتم و ، برم اتاقم

  . بود خوشمزه

 

 نخوردی چیزی که تو:  گفت خنده با رعنا

 . بخور چیزی یه بشین خدا تورو ، ریحانه

 

 که خندید غش غش خودش حرف بند پشت بعد و

  .کرد همراهیش خندیدن تو هم مامان

 

 اخم من ثلم که بود بهادر فقط وسط این

 گفتم و دادم تکون سرمو میکرد، نگاش کرده

 شکمم اختیار ، میخورم بیشتر باشه الزم: 

  . تو دست نه خودمه دست
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 بستم محکم رو اتاق در و رفتم اتاقم بطرف

 هم حیا ، من زندگیه به زده گند.. 

 که میگیره تعجبم وقتها گاهی..  نمیکنه

 با میخواد دلش چی هر نداره قباحت ذره یه

 انگار نه انگار میگه صورتم تو پروئی

 تو هرروز دارم کرده،که لجن منو زندگیه

 نجاتی راه هیچ و میرم تر فرو لج این

 . ندارم

 

 االن وگرنه پاشوند هم از منو زندگیه اون

 حالل ی بچه یا باشم بهادر زن باید من

 شکمم رو ،دستمو میبودم باردار رو شوهرم

 عزیز بهادر رایب چقدر بچه این ، گذاشتم

 پلیدی فکر چه که نمیدونه هنوز ، شده

 بااین ولی ، دارم بردنش بین از برای

 ؟.. برم بیرون خونه از جوری چه اوصاف

 

 میکنم حس ، میکردم اساسی فکر یه باید

 ، گرفته نگاهش بین ذره زیر منو بهادر

 بخوام ازش ، بگیرم کمک مینا از میخوام

 به تا نمماما پیش بیاد شده جوری هر

 دوسه بتونم که کنه راضیش سفر ی بهانه

 بهش ولی..  بزنم جیم خونه از رو روزی

 چی برای ،یا کنم چیکار میخوام نمیگم

 وقتها گاهی ، باشم خونه از بیرون میخوام
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 پیش حتی و بدونی َمگو باید رو رازایی یه

 ، نکنی بیان رفیقت یا دوست نزدیکترین

 رازتو تتدوس همون روزی یه ممکنه چون

  . بکوبه صورتت تو خودت برعلیه

 

 به پیام یه که برداشتم میز رو از گوشیمو

 تا پیشش میرم سر یه فردا که بدم مینا

 کردم باز رو گوشی قفل ، بزنم حرف باهاش

 گوشیم ی صفحه روی مهرداد از پیامی که

  .. بود

 

..  سالم" بود نوشته کردم باز رو پیام

 قبلش ، گرفتم وقت برات شنبه سه برای

 تو دقیقا بشی مطمئن که سونو بریم باید

 اونموقع تا تونستی اگه ، چندمی ماه

 زیادی زمان چون کن، ریست و راست اوضاعتو

  " نداری

 

 اون و بد حسهای اون و ترس اون دوباره

 و ترس..  اومد سراغم به لعنتی بغض

..  بودم گرفته که تصمیمی برای دوگانگی

 عملیش باید که بود ییمنها تصمیم این اما
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 ، بره بین از باید بچه این ، میکردم

 !! باید

 

 نمیتونم ، میدونن مجرد دختر یه منو همه

 ، ایمانم بخاطر و بچه این داشتن نگه با

  ... کنم ریسک آبروم و زندگی رو

 

 یه مینا پیش میرم شده هرطور صبح فردا

 راضی رو مامانم بیاد تا میکنم جور نقشه

  .. سونوگرافی میرم هم اونجا از دبع ، کنه

 

 چیزی به یا ببره بویی بهادر اینکه قبل

  . میکنم تموم کارو ، کنه شک

 

&&&&& 

@ZAVAL_maryam 
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 بیدار خواب از بدنم کوفتگی و کرختی با

 از و دادم بدنم به قوسی و کش ، شدم

  . کندم دل نرمم و گرم رختخواب

 

 لباس هولکی هول صورتم و دست شستن از بعد

 اتاق از و کردم سر رو چادرم ، پوشیدم

  .. اومدم بیرون

 

 اومد بیرون اتاقش از دست به چادر مامان

 میخوای کجا باز صبحی اول هللا بسم:  گفت و

  ؟ بری

 

 بود،اشاره گرفته رو چادرش که دستش به

 تشریف کجا صبحی اول خودت:  وگفتم کردم

 ؟ میبری

 

 زنگ خالت:  گفت و داد تکون دستشو مامان

 داره برزو ، کمکش پایین برم گفته زده

 هم ناهارشو کنه درست آش میخواد میاد

 تنهام،برم دست کمکم بیا میگه کنه درست

 . کنم کمکش یکم حداقل
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 ؟ میاد امروز برزو -

 

 آره: گفت و انداخت سرش رو چادرشو مامان

 کجا داری تو نگفتی.. ردهک حرکت زود صبح

  ؟ میری

 

 سر یه میرم:  گفتم و دادم باال ای شونه

 اجازه شما که بگم بهش میرم..  مینا پیش

  . همراهشون برم ندادی

 

 منم دلت ارواح آره:  گفت حرص با مامان

 بیاد نشه پا ریحانه.. نمیشناسم تورو

 بری تو بزارم که کنه اصرار اینجا

  . بدونی تمگف االن از همراهشون،

 

 بگم بهش برم میگم دارم خوبه.. وااا -

 !! اصرارکنه اینجا نیاد میگین ،شما نمیام

 

 خالصه:  گفت و رفت ورودی در طرف به مامان

 جریان در که گفتم..  بود گفتن من از

 بازم برو بعد بخور اول چیزی یه..  باشی

 . نکنی ضعف و غش
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 نپایی ی طبقه به خداحافظی یه با هم بعد

  . رفت اینا خاله خونه

 

 رو، چادرم و برداشتم کمد تو از رو کفشام

 .. زدم بیرون خونه از و کردم مرتب سرم رو

 

 که اومدم پایین روآروم خونمون های پله

 زودی این به صبح: گفت سرم پشت از بهادر

 ؟ عزیزم میبری تشریف کجا

 

 کردی دفن ت جزیره توکدوم منو شانس خدایا

 تکون یکم نمیخوره بهش هم دیبا یه حتی که

 .بشم خالص بدشانسیام این از من بخوره

 

 رسیده نزدیکم حاال که کردم نگاش برگشتم

 . بود

 

 زیر از خودمو که گرفت دستش تو بازومو

 گفت و داد تکون سرشو ، کشیدم کنار دستش

  ؟ میرفتی داشتی کجا: 
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 شد خیره صورتم تو عمیق که کردم نگاش فقط

 میخوای چیزی اگه ؟ میخواستی چیزی: گفت و

 میگیرم؛ برات خودم بگو

 

 و دادم تکون راست و چپ به آروم سرمو

  . داشتم کار:  گفتم

 

  ؟ کاری چه: بهادر

 

 مربوطه خودم به کارم:  گفتم تخسی با

 

:  گفت زدو لبخند های مایه ته با پوزخندی

 بزار کارتو برو بیا..  خونه برو بیا

  . بعد برای

 

 باال طرف به منو که گرفت بازمو دوباره 

 تو:  وگفتم کشیدم ضرب به بازومو ، ببره

 نداری حق..  بهادر نکن دخالت من کارای

  .کنی نهی امرو منو
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 من:  گفت کشیدو نفسی کالفه و کرد نچی

 پس ، بزنی بیرون خونه از نمیزارم بمیرمم

  .نریز بهم خودتو منو اعصاب الکی

 

 محدودیت اینم خورمب هوا یکم برم میخوام -

  ؟ دارم

 

 از آدم..  هوا کدوم:  گفت زدو پوزخندی

 بری میخوای تو میاد بند نفسش گرما

 ریحان خونه برو بیا ؟! کنی هواخوری

 اون تو برم آرامش با منم بزار بیابرو

  . بدم انجام درست کارمو جهنمی شرکت

 

:  گفتم شده عاصی کردم باز و بستم چشمامو

 که چیزی به میخوای ازم هک نیستم زنت من

 یا کن چیکار نگو من به ، چشم بگم میگی

  . نکن

 

 باال بطرف منو و گرفت دستمو مچ اینبار

 داری مو بچه اما نیستی زنم:  گفت کشیدو

 بزارم که نیستم خر انقدر من و میکنی حمل

 هر تا بری بیرون خونه از آسوده خیال با
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 گناه بی ی بچه اون سر داشتی ای نقشه

  .کنی اجرا

 

 هاشو پنجه که بکشم بیرون دستمو خواستم

 دست و دستاش گرمیه با..کرد قفل تودستم

 محصور قدرتمندش و بزرگ دست بین که ظریفم

 از چیزی و..  شد خالی دلم ته بود، شده

  . ریخت فرو وجودم اعماق

 

 وبا کرد باز رو خونمون در کلیدش دسته با

 بود رفتهبرگ در محکم منو دست که چپش دست

 رو شصتش انگشت با وار ملموس ای لحظه ،

 حس و شد مورمورم کرد، نوازش دستمو

 . دوید پوستم زیر خوشایندی

 

 گفت و کرد خونه داخل به اشاره کردو نگام

 چیزی یا داشتی کاری..  داخل برو: 

 از نداری حق..  بزن زنگ خودم به خواستی

 بهت دارم..  ریحانه بیای بیرون خونه

 رو قضیه این آروم آروم بزار..  میگم

 که نکن سگم ، کنم شکافی کالبد همه واسه

 تو، و چیشده بگم همه به دفعه یه بشم هار

  . هستی وضعیتی چه تو االن
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 دارم میبینه کرد،میفهمه، تهدید هم باز

 ، میکنه تهدید هم باز ولی ، میشم دیوونه

 آخرش همه وقتی بگی بهشون میخوای جوری چه

 جوالن ذهنشون تو که میگن رو یچیز اون

  . میده

 

 من کنی؟ زندانی منو میخوای:  گفتم آروم

 بمونم نمیتونم مینا ی خونه برم میخوام

 ی واسه بهونه هم طوری همین خونه، تو

 منو هم تو ، دارم زیاد شدن دیوونه

 . بشم روانی بدتر تا کن زندانی

 

 شده قفل هنوز دستم کرد، کمتر رو فاصله

 این داشتم سعی من نه انگار بود، دستش تو

  . بهادر نه و کنم باز رو قفل

 

 خواهان بود، لحظات این خواهان چیزی یه

  . هم به بهادر منو شدن نزدیک

 

 تعریف برامون زمانی یه مامان یادمه "

 بابام ، بوده باردار منو وقتی که میکرد



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1361 
 

 سه یه میشه مجبور کاریش ماموریت خاطر به

 بر که وقتی بمونه، دور انمام از رو ماهی

 اوج به مامان اداهای نازو ،هم میگرده

 پر بابا برای عطشش خیلی خیلی هم و میرسه

 بوی عمیقا طوریکه میکشید،

 

 [۲۱:۳۴ ۰۵.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 رو بابا آغوش لحظه وهر میکشید دم رو تنش

 دست هیچی لحظه اون میگفت میکرد، لمس

 که بچمه این هک میدونستم فقط نبود خودم

 حس باباشو ، میزنه رو باباش شور داره

 تو حتی که میکنه مجبور منو و میکنه

 بچه پدر وجود لمس برای دلم شرایط بدترین

  " بکشه پر م

  

 اطوارهای ادا این که میدونستم من وحاال

 برای دلم که بارداریمه بخاطر جدیدم

 این حقیقت هرچند..  میکشه زجر بودنش

 هربار که میگرفت نشات قلبم زا ها دلتنگی

 برای بودنم مهم با ، حرفاش با دیدنش با

 ،اما میگیره جال نو از قلبم مرد، این

 ... نیست این من آرزوی که افسوس
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 به عمیق ای بوسه و گذاشت سرم رو لبشو 

 سرم پوست از لبهاش حرارت طوریکه زد سرم

 احساس پر و آروم ، کردن نفوذ تنم عمق به

 هم با دیروزکه ، نکن اذیت نوم:   گفت

 برگردن خودت منو به رو آرامش زدیم، حرف

 جمع فکرامو آسوده خیال با بزار..  ریحان

..  بسازم نو از زندگیمونو تا کنم جور و

 بزار..  کن استراحت برو عزیزم خونه برو

 از حداقل.. کنم تمرکز فکرم کارمو رو من

  . باشه راحت خیالم بچم و تو امنیت طرف

 

 صدای بگم چیزی خواستم تا زدم پوزخندی

 به میومد پایین ها پله از که کسی پای

 و خونه داخل کشید منو بهادر.. رسید گوشم

 حق گفتم بهش عوضی کثافت:  گفت زیرلب

 رفتم من تا بیرون بزنی خونه از نداری

  . شده خراب شرکت اون بره کرده کاله و شال

 

 چشمی تو از ، بست درو بهادر و داخل رفتم

 ایستاد، کمر به دست بهادر که کردم نگاه

:  گفت عصبانیت با اومد پایین رعنا تا

 پاتو نداری حق نگفتم دیشب من مگه ؟ کجا

  ؟ بزاری شرکت اون تو
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 سرش به دستشو و ایستاد پله راه رو رعنا

 رو خواهشا بهادر اووووف:  گفت و گرفت

 گفتم بهت منم گفتی دیشب ، نباش اعصابم

 ، کاردارم تا هزار اونجا من ، نرم یشهنم

 عقل با بنظرت نمیام بگم بهش مقدمه بی

  ؟ میاد در جور

 

 چرا ؟ هان ؟ نیاد چرا: زد داد بهادر

 کار اونجا بری نمیخواد دلم من ؟ نیاد

 دوماه یکی بود ،قرار نداره که زور کنی

 برو ؛ درنمیای اونجا شدی طلسم ، بری

 . نکردم هیدتش تا خونه تو کن گم گورتو

 

 پدر، سگ اون االن نکن لج بهادر: رعنا

 وری دری کلی من به میزنه زنگ میشه وحشی

  . میگه

 

 چه به ؟ کی: گفت و رفت طرفش به بهادر

..  باشه کی سگ   ؟ بگه وری دری جراتی

..  میدم جوابشو خودم من به بده گوشیتو

 نمیری دیگه میگم میزنم زنگ اصال خودم

  .. اونجا
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 پله تا دو که رعنا جلوی دستشو ربهاد

:  گفت کردو دراز بود ایستاده باالتر

  . بزنم زنگ خودم تا بده گوشیتو

 

 گفت بابایی برو:  عصبانیت و حرص با رعنا

  . رفت باال رو ها پله دوباره و

 

 زدو نیشخندی لب زیر بهادر رفت که رعنا

 احمق خرم خودش مثل منم کرده فکر:  گفت

 فکر چی میرم فرحزاد تا نم بگی ف تو.. 

 که میزارم دستت کف   حقتو بزودی ؛ کردی

  . داره کره چقد ماست َمن یه ببینی

 

 فاصله در از کمی ، اومد خونمون در بطرف

 آروم و زد در به ریز ی تقه یه که گرفتم

 زدی بیرون خونه از ، میرم دارم من:  گفت

 دست کار بریزه بهم اعصابم ، ریحان نزدیا

 کاری.. باش خودت مواظب..  میدم جفتمون

 .بزن زنگ داشتی هم

 

 بایداز ، رفتم پذیرائی بطرف و کشیدم آهی

 خونه از بعد میشدم مطمئن بهادر رفتن

  . برم بیرون
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 چند یه ، کشیدم دراز کاناپه رو کمی

 کردم رفتن عزم دوباره گذشت که ای دقیقه

 صدای اینبارهم که کردم باز رو خونه در ،

 رسید گوشم به ها پله باالی از ارعن پای

 و بستم درو.  میزد حرف کسی با انگار که

  . کردم نگاه چشمی از

 

 بود موبایلش گوشیه با زدن حرف حال در

  .میومد پایین ها پله واز

 

 داده گیر...  مرگشه چه میدونم چه: رعنا

 میام دارم بابا نه...  کار سر بری نباید

 دیگه بکنه میخواد کاری هر جهنم به... 

 اونجا میام حاال...  گذشته سرمن از آب

  ... میزنیم حرف باهم

 

 اش جمله هر با.. رفت هاپایین پله پیچ از

 چه ، میشدن گشادتر گشادو لحظه هر چشمام

 بهش بهادر خوبه ، رعنا این مارمولکیه

 هم خیالش عین اصال نرو بیرون خونه از گفت

 کی به داشته نیست معلوم موذمار.. نبود

 رعنا کنن سرت تو خاک ؟ میداده آمار
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 هم اونوقت برسی بهادر به تا کشتی خودتو

  ! زندگیت به زدی گند اینجوری رسیدی که

 

 کاریای گند فکر با و گرفتم فاصله ازدر

 که رو خودش زندگیه خوردم، افسوس رعنا

 بیشتر همه از و منو زندگیه کرد، خراب

 قتهاو گاهی.. کرد ویرون بهادرو زندگیه

 که میسوزه بهادر برای دلم قلب صمیم از

 جهنم به رو زندگیش خودخواهیاش با رعنا

 .کرده تبدیل

 

 آوردم بیرون کیفم تو از خورد زنگ گوشیم

 به گنگ ای لحظه بهادر اسم دیدن با که

  . کردم نگاه گوشی

 

 برقراری محض به که کردم برقرار رو تماس

 گوشم ی پرده که زد دادی یه گوشی تو تماس

  . رفت فنا به

 

 خونه از نداری حق نگفتم من مگه:  زد داد

 دیوونم تا خونه برگرد یاال ؟ بیای بیرون

 ! نکردی
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 که من میگی داری چی:  گفتم عصبانیت با

 زنجیر که رفتم قبرستونی کدوم.. خونم

  کردی؟ پاره

 

  . زدم زنگ که دیدن نگو دروغ: زد داد

 

 گذاشتی پا به برام:  گفتم شوک و تعجب با

   ؟

 

 پامیشم بیخیال نه پس:  گفت کشیدو پوفی

 راست راست تو که قبرستون این تو میام

 بچه اون سر بالیی یه بیرون بری پاشی

 .زود..  بروخونه برگرد..  بیاری

 

 [۲۱:۳۴ ۰۵.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 204_پارت#

 

 

 چرا خونم میگم: گفتم و کشیدم نفسی

 ؟ نمیفهمی
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 چرا نگو دروغ ریحانه نکن سگ ومن: زد داد

 میکنی؟ لج من با انقدر

 

 به نداری باور خونم میگم بهت دارم احمق - 

 .بزن زنگ خونه

 

 به که نکشید ثانیه به و کرد قطع گوشیو

 رو تلفن داغون اعصابی با ، زد زنگ خونه

 کنم حواله براش درشت تا دو که برداشتم

  .عزیزم خوبی.. جونم:  گفت سریع

 

 خنده های رگه که صدایی با گرفت م خنده

 جواب مامانم کن فرض حاال: گفتم داشت

 رو قضیه ته که میزدی حرف اینجوری میداد

 .میبرد بو

 

 زنگ گفتی تو هست هواسم نه:  گفت خندیدو

 خاله.. ای خونه کردم باور دیگه خونه بزن

 . مامانمه پیش دیدم صبح هم رو
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 تعرض به اشتباه آمار:  گفتم حرص با

 کسی از بیرون برم بخوام هرچند ، رسوندن

 تو دستور کردن صادر منتظر که ندارم باکی

  . باشم

 

 شانس اگه من:  وگفت زد غم با پوزخندی

 جونم به خوره مثل عوضی رعنای اون داشتم

 خواهر با ساعت سه صبح..  افتاد نمی

 سرمن پشت رفتم تامن زدم، َفک دگوریت

 جفت شب هاگ من..  زده بیرون ازخونه

 تو بعد..  نیستم مرد که خوردنکنم پاهاشو

 و خوش بشین ، داری زندگی ، داری زن بگو

 ، کن زندگی پرست آفتاب این کنار در خرم

 من ، کرده دیوونم ، زده چاک منو دهن این

 گوه زندگیه این دارم که کلفتم پوست خیلی

 بود من جای ای دیگه کس هر میکنم، روتحمل

 .بود پوسیده کفن تا هفت حاال تا

 

 آروم و ساکت ، گفتم جونی از دور دلم تو

 تمام که ، میدادم گوش حرفاش به داشتم

  . نبودن واقعیت جز چیزی حرفاش

 

 بعدآروم ثانیه چند و شد ساکت انگار اونم

 هر ، ریحانه شماست به امیدم من:  گفت
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 بیارم، زندگیم تو شمارو میخوام طورشده

 هزارتای نه امباب نه خاله نه رعنا نه

 من.. بگیرن من از تورو نمیتونن دیگشون

 .. بچمُ  هم میخوام تورو هم

 

 ای من..  نمیخوامش من ولی:  گفتم بغض با

 زندگی اون من..  بهادر نمیخوام رو بچه

 میدی، بهم رو ش وعده داری که ای

 تابع ، بچه این بودن...  بهادر نمیخوامش

 بدبختی   با میشه مساوی تو، حرفای به بودن

 و دری دربه ، من آبروییه بی ، من

 نمیبینی چیزارو این تو چرا..  رسواییام

 من نمیبینی ،چرا نمیکنی ،درک ،نمیفهمی

 بخوام دیگه چندوقته تا که مجردم مادر یه

 این وجود از همه برم پیش شیوه همین به

 ،چه بگم چی ،اونوقت میشن باخبر بچه

 ی بچه بگم اصال بدم، صورتشون تو جوابی

 حرفا این گفتن خودت بنظر!!!! ؟ تو کیه،

 خاله یا مامانم جلوی من داره قشنگی صورت

 از م بچه بگم و بشینم بابات و رعنا یا

 ؟ رعناست شوهر

 

 این وجود درمورد که بود بار اولین این

 .بااطمینان و انکار ،بدون میزدم حرف بچه
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  !! میکنم درستش:  گفت آروم

 

 ؟ جوری ؟چه میکنی ستشدر: گفتم گریه با

 صبر بگی بهم کنی، حبس خونه این تو منو

 و بدبخت خوب بیاد باال شکمت این تا کن

 من بعد بشی عالم رسوای بشی،خوب ذلیل

  .میکنم درستش

 

 خاله به آروم آروم میخوام من: بهادر

 کنم ش آماده جوری یه باید ، بزنم حرفامو

 ی آستانه اصلیم حرفای گفتن برای که

  . باشه باال لشتحم

 

 به نداری ،حق نه:  گفتم گریه و جیغ با

 نمیخوام رو بچه این من بگی، چیزی مامانم

 بهتره تو دارم، نگهش ندارم تصمیم و

 ... تو از من که کنی فراموش

 

 واسه بره هرز دستت ریحااااان،: زد داد

 و مهرداد اول خدا خداوندی به بچه اون

 ، عشقم رو دلم رو پامیزارم هم بعد میکشم
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 زهر کامت به رو زندگی و میبندم و چشمام

  . میکنم

 

 ؟ نیست زهر االن مگه:  گفتم وگریه جیغ با

 زندگی کدوم از ؟ نیست کوفتم االن مگه

 زندگی من میکنی فکر ،تو میزنی حرف داری

 این به تو کارای و حرفا با من ، دارم

 ، بهادر نه دیگه اینبار رسیدم بدبختی

 چنگت تو این از بیشتر ارموافس نمیزارم

 به میبرم ازبین رو بچه این من..  بگیری

 ... ارزش حروم ی بچه یه شده که طریقی هر

 

 رو گوشی طوریکه ، بلند صدای با زد نعره

 دستش با انگار ، دادم فاصله کمی گوشم از

 با ، سرهم پشت چندبار کوبید چیزی یه رو

 ش حنجره االن میکردم حس که بلندی صدای

 نگو المصّب...  حروم  نگو:  گفت میشه پاره

 ترو پاک گل برگ از بچه اون...  حروم

 میاد دلت ،چطور نامرد نگو...  تره معصوم

 اینارو گرفته شکل عشق با که ای بچه به

 ... بگی

 

 نگه رو بچه این گیرم اصال:  زدم داد

 کنم صبر ؟ کنی چیکار میخوای تو ، داشتم
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 دلت سر کیف   بعد ، کنی آماده مامانمو تا

 بشه راضی آیا که بزنی حرف بارعنا بشینی

 که بزاریم این بر فرض نشه، آیا طالق برای

 تو با ازدواج به راضی منم دادی، هم طالقش

 و تو ی ع ده تا کنم صبر هم ماه سه ، بشم

 منو ازدواج مقدمات بعد که بشه تموم رعنا

 پنجم   ماه تو بچه این که اونموقع بزاری،

 چرا تو ، میبره سر به تولدش از بعد

 حق بگی کنی کمکم که بجایی ، نیستی متوجه

 از کسی ایکنه قبل بره ازبین باید باتوعه

 خودت دستای با ببره،داری بویی راز این

 یه بیا بفهم بهادر بفهم ؟ میکنی منو گور

 ، باش مرد زندگیت تو شده که بارم

 این از دارم من بخدا ، باش م پشتوانه

 میشم دیوونه دارم ، میارم کم بدبختی همه

 این بگم باردارم، من بفهمن همه فردا ،

  ... آخ...  چرا ؟ آوردم سرقبرم از رو بچه

 

 نشستم مبل رو آروم ، کشید تیر یهو شکمم

 ؟ چیشدی:  گفت خفه و گرفته صدای با که ،

 

 [۲۱:۳۵ ۰۵.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 خدا از فقط ، هیچی:  گفتم گرفته و غمگین

 .. بمیرم زودتر چه هر میخوام
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 به تورو..  قران تورو ریحانه:  بهادر

 ، بردار حرفات این از دست پیغمبر به پیر

 سرم تو خاکی یه روزا همین تو بزار

 ... بعدم میزنم حرف بابام با اول میریزم

 

..  نه میگم:  وگفتم زدم داد گریه با

 نمیفهمی چرا..  نگو چیزی.. نگو میگم

 اونو من..  نمیخوام رو بچه این من ادربه

... 

 

 کن بس...  کن بس ریحااااااان:  بهادر

 کم سرش از مو تار یه حسین امام به... 

 َقلم مهردادو دراز   ل نگای اول من بشه

 . خوددانی حاال..  تورو بعدم میکنم

 

 گفت آرومتر که میکردم هق هق گریه زور از

 فشارت تا بخور آب لیوان یه برو پاشو: 

..  اعصابی رو ، خدا ی همیشه..  نیفتاده

 .. پاشو
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 خوبی حال و حس اصال ، کردم قطع گوشیو

 با رو انرژیم تمام روزباید هر نداشتم،

  . کنه خراب حالمو و بگیره ازم حرفاش این

 

 مهرداد برای رو قضیه شرح پیام یه تو

 و کرده زندانیم خونه تو که دادم توضیح

 یه گفت اونم ته،گذاش پاسبون برام

 باالخره تا بزارم جیگر رو دندون چندروزی

 . کنه پیدا رو راهی یه

 

&&&&&& 
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 تو ، کردم تعویض خونگی لباس با لباسامو

 شکالتی کیکای ، کردم نگاه بهادر خریدای

 نسکافه یه ، میزدن چشمک چشمم تو بدجوری

 ی درجه ، نشستم کاناپه رو و کردم درست

 هم و بود گرمم ،هم آوردم پایین و کولر
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 شکالتی کیکای این پیش دلم و داشتم عطش

  .. میخورد وول

 

 اون نسکافه خوب ی مزه و کیک شیرینیه

 بی طوریکه ، پروند سرم از رو ها ناراحتی

 بودن مادر ی غریزه روی از و اختیار

 عمیقی لبخند و گذاشتم شکمم رو دستمو

 زدم؛

 

 انقدر من:  گفتم لبخند با و خرسندی با 

 بابات شبیه تو انگار ولی..  نیستما شکمو

 کپی تو که میدونسته ،ظاهرا شکمویی خیلی

 فروشگاه یه همینم برای خودشی، اصل برابر

 همه ،این آورده برامون و زده خرید و

 کی وگرنه..  ها کرده تو برای و خرید

  ! میکنه خرد تره مامانت برای

 

 گفتم بیشتری ذوق با شد، تر وسیع لبخندم

..  نمیکنم انصافی بی..  باشه..  باشه: 

 خیلی هم منو بابات میگی راست تو آره

 انقدر..  زیاد خیلی خیلی..  داره دوست

 داره عشقی جنون بهادر میگم همیشه من که

 قلبش سند عمرش آخر تا میدونم که انقدر ،

 ؛ نهم نام به فقط
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 همون با و کردم بیشتر رو نوازشم و لمس

 باورت:  دادم ادامه ذوق و لبخند حالت

 تمام انگار میکنه نگاهم وقتی میشه،

 چشماش با و میکنه چشماش ی روونه عشقشو

 نگاهش با که طوری ، میزنه حرف من با

 بدترین که روزی مثل..  مثل ؛ میشم آروم

 ، یدمکش درد بااینکه ، کرد باهام رو کار

 لحظه اون تو اصال..  اصال ، خوردم غصه کلی

 سرکوب چیزمو همه داد، انجام که کاری با

 زندگیمو و شخصیتم ، امیدمو غرورمو، کرد،

 منو که بود پرازعشقش نگاه باز اما.. 

 هم بعد و بشم دستش زیر رام میکرد، معطوف

  .. شد بسته تو ی نطفه هم بعد.. 

 

 فهمیدم که روزیدو این تو ، لرزید م چونه

 بچه با دارم که داره اولین این باردارم

 حرف چیه اون به نسبت حسم نمیدونم که ای

 ؛ میزنم

 

 نوازش شکمم روی دستمو لرزون ی چونه با 

 منو بین نمیدونی تو:  گفتم و کشیدم وار

 خیلی من..  داشت وجود عشقی چه بابات

 کنارش رو رعنا که بار هر ، داشتم دوسش
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 باورت ، میشدم نابود ذره رهذ میدیدم

 ، میکردم حسادت خواهرم به چقدر من نمیشه

 اصال بودم، شوهرش عاشق من ، چرا دروغ خب

 رعنا قدم هر بود، قلبم مالک شوهرش

..  من تدریجی   مرگ با بود مساوی کنارش،

 خواهر یه من چون میکردم سکوت باید اما

 زندگیه تو جایگاهم و میشدم محسوب زن

 بود؛ شده ضعو بابات

 

 منه جایگاه:  گفتم و زدم غم با پوزخندی

..  شدن زن خواهر به بود شده تبدیل عاشق،

 داری هم تو..  میدونم داره درد خیلی

 در که بدبختی مامان ، میکنی درک مامانتو

 یکسان خاک با زندگیشو رعنا یکساعت عرض

 اما ، شدم زنده و مردم من اون بعد.. کرد

 بن همه راهها چون ، نمیشد عایدم چیزی

 این اتصال برای راهی هیچ..  بودن بست

 بشم جدا گرفتم تصمیم ،پس نداشت وجود عشق

 جدا راهمو..  بگیرم فاصله بابات از و

 ، کردم تکیه مرد یه به بابات بعد و کردم

 هم باز بگم برات مردیش از هرچقدر اگه که

 آثار هنوز زندگیم تو که مردی ، گفتم کم

  .. داره ادامه هنوز و هسبز خوبیاش
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 رو اشکم که دوختم شکمم به نگاهمو شرم با

 با و گرفته حالت همون با و چکید شکمم

.. شاید ببخش منو..  البته:  گفتم بغض

 وقتی خوبی، آثار کدوم میگی داری شاید

 طراحی نقشه مرد اون با من کشتن برای

 یعنی شدم مجبور من کن باور اما ، کردی

..  کنم انتخاب و راه این رممجبو یعنی.. 

 همه جلوی آبروش داره نگه تورو اگه مادرت

 زن   خواهر من گفتم بهت که من..  میره

 دارم نگه تورو نمیشه..  نمیشه ، پدرتم

 قانونی هیچ و عدالتی هیچ ، منطقی هیچ

 ... ی بچه من که..  من که نمیکنه قبول اینو

 

 ، کردم گریه بلند صدای با و ترکید بغضم

 بچه بگم و بیارم زبون به نتونستم اینبار

 ، منه ی بچه اون نیست حروم نه..  حروم ی

 ببین رعنا کنه لعنتت خدا ، بهادره ی بچه

 دردی به خدا..  رسوندی منو ذاللتی چه به

 بدبختم چرا ، رعنا کنه دچارت کشیدم که

 بچه بااین من ، گرفتی َمرَدمو چرا کردی

 به منو داره نمبود مادر خوی   ؟ کنم چیکار

 که باشم رحم بی انقدر چطور ، میکشه آتیش

 بزارم پا مادریم ی غریزه رو و ایمانم رو

 .. ببرم بین از واونو
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 ببخش منو:  گفتم و کشیدم شکمم رو دستمو

 کن حالل مامانتو..  ببخش منو..  عزیزکم

 کن درکم..  بکنه کارو این مجبوره اون.. 

 ! عزیزم کن درکم.. 

 

 کس هیچ چون میگیرم پس نفرینمو خدایا 

 زجرو همه این من ی اندازه به نمیتونه

...  خدا خودت به میسپارمش ولی کنه تحمل

 ... خودت به میسپارم رعنارو من

 

&&&&&& 
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 نیمه ی نسکافه و کیک اون خوردن از بعد

 به دوباره حالی بی از ، رفتم اتاقم به

  .. فرورفتم عمیقی خواب
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 کسی بیدارشدم، ازخواب خونه زنگ صدای با

 خیال و بود داده فشار زنگ روی دستشو

 چون نبوده مامان مطمئنا.. نداشت برداشتن

 یا میزدم حدس پس ، داشت کلید دسته خودش

 تردیدم و شک بیشتر که برزو یا باشه خاله

  .بود تر نزدیک برزو به

 

 ، کردم تعویض بلند شلوار یه با لوارکموش

 تا که بلندی ی خونه چهار دار دکمه پیرهن

 برای گشادی لحاظ از و بود باسنم زیر

 آینه تو پوشیدم، رو بود مناسب وضعیتم

 موهام به دستی و کردم خودم به نگاهی

  . رفتم بیرون اتاق از و کشیدم

 

 درو ، بود اعصابم رو ش پی در پی زدن زنگ

 جلوی برزو گشاد نیش که کردم باز ضرب با

  .شد نمایان روم

 

 سر مگه.  بترکی..  کوفت:  گفتم خنده با

  . کنم عوض و لباسم بده امون یه ؟ آوردی

 

 ماهه سه: گفت زدو سوت خنده با برزو

 رفتی تو ، دختر شدی خ پلی چقد ندیدمت
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 اضافه گوشت رفتی یا بیای فرم رو باشگاه

  . کنی

 

 تاب و پیچ چشمات:  گفتم شوخی و خنده با

 همون من میبینه، تر درشت منو داره

  . م ریحانه

 

 تا باال از که شیطون ونگاهی خنده با برزو

 ریحانه واال:  گفت میکرد براندازم پایین

 میکردی فوتش بود، استخون و پوست یه ما ی

 ، هلو شده االن ولی ، سقف به چسبید می

  .. جیگر شده

 

 بوسیدو هم با و شصتش و هاشار انگشت رو

  .. هلو ببینم بده ماچ یه بیا..  آ:  گفت

 

..  شدیا بیشعور خیلی:  وگفتم خندیدم

 تو بشن آدم کوفتی خدمت   اون میرن پسرا

  . اومدی شدی بیحیا و اوسکول رفتی
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 بده و ماچ بیا حاال:  گفت زدو چشمکی

 حرف بیشتر بیحیایی درمورد بعد جیگر،

  . میزنیم

 

 به برزو و کردیم بوسی رو باهم ندهخ با

 دوست اخالقشو این چقدر.. اومد خونه داخل

 منو بین که اتفاقی آخرین از که ، داشتم

 و کرد بیان چیزی نه دیده رعنا و بهادر

  .آورد خودش روی به چیزی نه

 

 میخوری چی:  گفتم و زد چرخی خونه تو

  ؟ بیارم برات

 

 م نیمه نصفه کیف و نسکافه لیوان به چشمش

 گفت مامان:  گفت کردو نگام برگشت خورد

  ؟ شدی بهتر نبوده خوب حالت چندروزی

 

 ؟ چطوری تو..  خداروشکر خوبم..  اوهوم -

 ؟ میره پیش خوب چیز همه

 

 بابا نه:  گفت شدو ولو کاناپه رو

 شون مسخره ی دوره این با کندن پوستمونو
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 عمرتو از دوسال یکی داره معنی چه آخه ،

 َپلکی الکی مدرک یه واسه کنی تلف ااونج

 یا مهرداد و بهادر چطور موندم من.. 

 اونجا رو َاندی و سال یه تونستن مهران

 داشتم جراتشو و دل اگه واال بیارم دووم

 دارم بخدا.. نمیرفتم دیگه  میکردم فرار

 که دخترا شما به..  میکنم تحمل زود به

 میگم همش میشه، حسودیم میکنم نگاه

 میخوان نه ن، آسوده و راحت حالشونخوشب

 ... نه برن سربازی

 

 نکنن مخت تو خاک:  گفتم وسریع خندیدم

 بیچاره ؟ باشی دختر داشتی دوست..  برزو

 فکر ، دارن خودشونو دردسرای هم دخترا

 !؟ ن آسوده و راحت خیلی میکنی

 

 راست عَی:  وگفت زد تصنعی عق یه خندیدو

 به من ، کنیم عوض رو بحث بیا اصال میگیا

..  شدم قانع خیلی خودم رفتن   سربازی همین

 .. عالیه اصال

 

 چی حاال.. نبرن شورتو مرده: وگفتم خندیدم

  ؟ میخوری



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1385 
 

 

 نمیدونم..  اووووم:  گفت دادو جلو لباشو

  ؟ داری چی.. 

 

 که چیزی هر:  گفتم و دادم تکون دستامو

  . فروشگاه اومدی االن کن فکر بخواد، دلت

 

 حد این در یعنی..  اوووهو:  گفت دهخن با

 توپ چیز یه کنم فکر بزار پس خوبه.. 

  . بدم سفارش

 

 بیا اصال:  گفت بعد کمی که خندیدیم هردو

 یه تو میریم ناهار... بیرون بریم

 و ل بازار میریم بعدم ، میخوریم رستوران

   ؟ چطوره.. چرخی

 

 ظهر بعداز نیم و دو کردم، ساعت به نگاهی

:  وگفتم دادم تکون متفکرانه رموس بود،

  ؟ بریم یعنی ، نیست هم پیشنهادی بد

 

 یه بزار:  گفت جدی و هیجان یه با برزو

  ؛ نه یا بریم که بزنم استخاره
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 خودتو زهرمار:  گفتم و رفتم ای غره چشم

  .. کن مسخره

 

 برو پاشو:  گفت شیطنتی چشمک و خنده با

  .. بریم بیا بپوش

 

:  زد داد که رفتم اتاق بطرف بلندشدم

 .نره یادت پولتو کیف ببین

 

  خسیس..  کوفت:  زدم داد

 

 ، خدمتیم بچه من بابا:  گفت خنده با

  . کنی خالی و جیبم نیومده میخوای

 

 روسرم چادرم ، پوشیدم لباس اتاق تو رفتم

 شد بلند گوشیم پیام زنگ صدای که انداختم

  . بود تختم کنار پاتختی رو گوشی ،

 

  ، بهادربود از برداشتم،پیام و وشیگ
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 و حال یکم بیرون برو برزو با ، عزیزم "

 هر ، صبح جبران برای اینم ، شه عوض هوات

 " کن تر لب فقط داشتی کاری

 

 ببره بیرون منو خواسته برزو از بهادر پس

 خواستم می صبح که کاری خودش بقول تا

  . باشه شده تموم ، بدم انجام

 

 بعضی ، نشست لبم رو دیلبخن اختیار بی

 و خاص حس یه مرد این کارای وقتها

 ناخودآگاه که میکنن تزریق من به خواستنی

 .. میشم غرق آنی خوشی   یک در

 

 و برداشتم کمد تو از رو دستیم کوچیک کیف 

 بیرون اتاق از ، گذاشتم کیف تو موبایلمو

 گفت زدو وار ملودی سوت یه برزو که اومدم

 ؟ شدی سر به چادر حاال تا ک ی از: 

 

 [۲۱:۴۵ ۰۶.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 نداری چشم تو:  گفتم خنده و باشوخی

  ؟ ببینی منو بودن خانم و شدن خوشکل
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*** 

 

 یکی تو ،ناهارو رفتیم بیرون باهم باالخره

 از بعد ، خوردیم شهر باالی رستورانای از

 ، سینما بریم داد پیشنهاد برزو اونم

 ولی نداشتم ای قهعال چندان بااینکه

 به رفتن با اما کردم قبول و پیشنهادش

 برزو با و گذشت خوش من به انقدر سینما

 و شد چی فیلم نفهمیدم که خندیدم و گفتیم

 و دختر یه میدونم فقط ، داشت پایانی چه

 دختر بعدها داشتن دوست رو همدیگه پسر

 بهش داره جورایی یه نامزدش که میفهمه

 رو فیلم ی ادامه دیگه اما میکنه، خیانت

 منو برزو ، رسید کجا به و چیشد نفهمیدم

 از بعد ، برد بیرون سینما از زور به

 و ل یکم خودش بقول و بازار رفتیم ، سینما

 .. کردیم چرخی

 

 به چشمم ناخودآگاه که رفتیم پاساژ یک به

 اون بادیدن ، افتاد بچه سیسمونی ی مغازه

 از عمیقی هآ ، کوچیک ی گونه بچه لباسهای

 مغز تا که اومد بیرون م سینه تو

 بدنم کل تو ش ریشه باز و سوزند استخونمو

 مرکز به تا خورد چرخ و خورد چرخ دورانی
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 خفقانی و استپ یک..  رسید قلبم و اصلی

  .. دیگر

 

 مغازه اون از نگاهمو و کشید دستمو برزو

 برزو دست توسط ،دستم گرفتم سیسمونی ی

 بدلیجات ی مغازه یک به هم با و شد کشیده

 دستبند یه خودش برای رفتیم، فروشی

 طالیی مستطیل یه وسطش که چرمی پسرونه

 یه که زینتی دستبند یه من برای و داشت

 قرار وسطش ی دایره رو مشکی یاقوت سنگ

  .. خرید داشت

 

 اووووف:  گفت که اومدیم بیرون مغازه از

 ، بود زده برق به اتوماتیک فکشُ  پیرمرده

 حرف همش ریز یه زدن شو آن دکمه انگار

  . میزد

 

 اون درمورد تاب و آب با هنوز داشت برزو

 یه با من اما میزد، حرف بیچاره پیرمرد  

 نگاهم که دهنم، آب افتادن راه و خاص ذوق

:  گفتم بود، رومون به رو ی مغازه به

 میخوام انار آب من..  انار آب واااای

 . بخر برام مبری..  بریم یاال..  برزو



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1390 
 

 

 گفتم بهش خوبه:  گفت تصنعی حالت با برزو

 اومده ،اینم بیار خودت با پولتو کیف

 اون جون خاله کنه،دختر سرکیسه خوب مارو

 آب عزیزم سهله که انار آب ، کن شل جیبتو

  . میگیرم برات هم شَنگولی

 

  ؟ چیه شنگولی آب:  گفتم تعجب با

 

 وردیخ وقتی که چیزیه یه:  گفت خندیدو

 چیه میدونی که مَلق میزنی، مَلق همش اینجا

 یهو اصال ، برامون میزنی وارو پشتک ،

 ... فضا میری

 

 مغازه طرف به خنده با و کوبیدم بازوش رو

  . رفتیم

 

 یه ، خوب حس یه ، انار آب خوردن محض به

 حاال تا عمرم تو انگار که چیزی یه ، خوشی

 به ش مزه وانقدر نخوردم رو نوشیدنی این

 هم باز دارم دوست که اومده خوش مزاجم

 .. کنم تکرارش
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 و دلم انار آب اون بودن ترش و خوشمزگی 

 با..  پیچید تنم تو آرامش یه و کرد خنک

 برزو دیدم که خوردم و لیوان آخر تا ذوق

 چشمشو های گوشه و لیوانشه های نصفه هنوز

  ؛ کرده چروک

 

 ، بود خوشمزه چقدر وای:  گفتم ذوق با

 . کردما حال..  نکنه درد دستت

 

 دیگه من بیا:  گفت و گرفت طرفم و لیوان

 . کنی حال بیشتر تا بخور اینم نمیخورم

 

 باال سر یه هم رو برزو لیوان ی باقیمانده

 قبال یادمه ولی:  گفت تعجب با که کشیدم

 انار   آب عاشق ،بهادر نداشتی دوست زیاد

 خیلی همتو ، نداره دوست اصال که رعنا.. 

 یا میومد پیش اگه حاال ، نداشتی عالقه

 من االن مثل بخوری، که میدادی رضایت

 و ، میموند باقی لیوانت ی نیمه همیشه

  .میداد بقیشو ترتیب باید بهادر

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1392 
 

 با..  باباشه شبیه درست بچه این ی ذائقه"

 ، نشست لبم رو عمیقی لبخند برزو حرف این

 ضعیف قدران احساسی نظر از دوران این تو

 به که رفتاری هر یا حرفی هر که شدم

 حسرتهامو ، میشد مربوط بچه این و بهادر

 خانواده یک داشتن حسرت میکرد، مرور برام

 منو از متشکل..  نفره سه ای خانواده ،

 منو انقدر حسرت این..  مون بچه و بهادر

 به که آن هر که ، میگرفت خودش فشار تحت

 گلوم تو بغض از ای توده میورد هجوم سمتم

  .. میشد بسته نفسم راه که ، میکاشت

 

 یک و زندگی یک داشتن برای افسوس و حسرت

 .. خانواده
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 ذهنم تو که فکرهایی و حرفها این گفتن با

 لحظه هر تامنو بودن شده مدفون سمی مثل

 و ذوق از پر روز ، کنن نزدیک مرگ به

 انگار رفت، هوا به شدو دود انگیزم خاطره

 لحظه یک و خوشی لحظه یک دنیا این تو

 ضررم به و زیادی من برای لبخند و آرامش

 . میشد تموم

 

 میشه..  میشه برزو:  گفتم برزو به رو

  . شدم خسته دیگه من خونه بریم

 

 که خستگیه از اگه:  گفت لبخند با برزو

 که تو نه ، شدم خسته بگم باید بدبخت منه

 یه هوس دقیقه به دم دوساله های بچه عین

 بعد زدی تیغ منو جیب ، میزنه سرت به چیز

 !! شدم خسته میگی

 

 ی آستانه من اما میزاشت سرم سربه برزو

 که پربود انقدر بودم کشیده که زجرایی

 برای حقیقت به رو حرفی هر میشد باعث

  . برم در کوره از ودز و کنم تعبیر خودم
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 من مگه ، نمیخریدی:   گفتم اخم با

 برام بیشتر انار آب یه ، کردم اجبارت

 خودت روهم مسخره دستبند این ، خریدی

 حتما ندادم تاب و پیچ که دستتو گرفتی،

 بیاری منو گفت کی اصال ، بگیری باید

 بدبختیام آلونک اون تو میزاشتی ، بیرون

 ... جونم تا خوردممی غصه انقدر میموندم

 

 با و واج و هاج برزو ، شد لمس بازوم

 دادو تکون بازومو کردو نگام متعجب نگاهی

! ؟ دختر چته ، ریحانه..  هی..  هی:  گفت

 شوخی داشتم من..  میخوام معذرت من

 شدی اینجوری یدفعه چرا..  چرا ، میکردم

 باور ، نداشتم منظوری من ؟  خوبه حالت ،

 ... کن

 

 منو:  گفتم و گذاشتم دستش ساعد رو دستمو

 چندروزه ، کردم روی زیاده کنم ،فکر ببخش

 نیست خوب اصال حالم ست ریخته بهم اعصابم

 با که میمونم ساعتی بمب یه مثل ،

 هام عقده و میشم منفجر حرفی کوچکترین

 . میشه سرریز
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 هم رو اعتماد با بار یه چشماشو برزو

 از کاری ، بگو هست چیزی:  گفت و گذاشت

  . نمیکنم کوتاهی بیاد بر دستم

 

 آن هر بغضم کردم حس ، آوردم باال دستمو

 چیزی نه: گفتم شده خفه ، بترکه ممکنه

 . بریم فقط..  نیست

 

 ماشین االن باشه:  گفت سرش دادن تکون با

 . خونه میریم میگیرم

 

  . خورد زنگ برزو گوشیه که دادم تکون سرمو

 

 و کشید بیرون وارششل جیب تو از رو گوشی

  . بهادر  :  گفت دادو باال ابروشو

 

 رنجم دردو یادآور که بهادر اسم آوردن با

 و نشست ابروهام بین اخمی ناخودآگاه بود،

 تا ایستادم کنار گرفته و دمق حالت با

 . کنه برقرار تماسشو
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 . شد زدن حرف مشغول کردو من طرف به نگاهی

 

 اونم وماوه...  خوبیم آره سالم: برزو

 ... خوبه

 

 ، گرفت فاصله من از کمی آهسته قدمای با

  . میرسید گوشم به ش مکالمه اما

 

 نه...  مگه چطور نشد بد حالش نه: برزو

 میکردم شوخی یه باهاش داشتم فقط خوبه

 اصال ، رفت در کوره از یهو چرا نمیدونم

 نمیشه نیست قدیم ی ریحانه اون انگار

  ... گفت چیزی

 

 که کرد بطرفم آروم نگاه نیم هی برگشت

 داده ای مغازه کنار دیوار به مو تکیه

 بابا:  گفت و گرفت نگاهش دوباره ، بودم

 شوخیه یه فقط نگفتم بهش چیزی نزن داد

 خودشو خودشو میخواسته اصال... بود جزئی

 خونه بریم میگه فقط نه... خوبه کنه لوس

 حاال، میگی چی تو َاح...  شدم خسته ،

 زدی زنگ تو که بگیرم ماشین االن ستممیخوا

 سواالتت این با منو ُکشتی آره آره آره... 
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 نخواست چیزی... میمونی فیزیک معلم مثل ،

 براش منم بگیرم براش انار آب گفت فقط

 اصال که اینی نمیشه باورت تازه ، خریدم

 ... کشید باال منم لیوان نداشت دوست انار آب

 

 چرا تو:  گفت و خندید بلند صدای با یهو

 ذوقت االن بگو من جون نه...  میکنی ذوق

 ... ؟ بود چی برای

 که ذوقی اون با واال...  دیگه بگو خب َاح

 ... شوک تو لحظه یه کردی تو

 گند میایم داریم خب خیله... باشه باشه

 ... فعال...  دماغ

 

 سر با و اومد طرفم به کرد قطع که تماسشو

 بخدا دیوونست:  گفت و کرد اشاره گوشی به

  ؟ خونه بریم خب... 

 

 سرم بریم آره:  گفتم و دادم تکون سرمو

 .میکنه درد خیلی

 

 برم زودتر چه هر تا کردم بهونه رو سرم

 ، کنم خالی بغضمو خودم توخلوت تا خونه
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 ، کردیم حرکت هم با و گفت ای باشه برزو

 میخواستم:  گفت ایستادیم که خیابون سر

 حالت یهویی تو ولی زیبا شهر بریم باهم

 حرف من: گفت دادو کش لباشو ، شد خراب

 ؟ ریحانه زدم بهت بدی

 

 علت و مرگمه چه بگم بهت میتونستم کاش

 گرفته دلم ، نیستی تو امشبم ناراحتیای

 مادرم یه اینکه از دنیا، تمام از ، برزو

 م غریزه پارو میخوام خودخواهی با ولی

 خیلی اطربخ ولی عاشقم اینکه از ، بزارم

 هم من اینکه از ، بگذرم ازش باید چیزها

 اما ، بهادرو هم و دارم مو بچه

..  باشن من به متعلق نباید هیچکدومشون

 انقدر...  برزو پره نبایدها این از دلم

 با که ریختن بهم منو روان نبایدها این

 فرو هم در تلنگری یا حرفی کوچکترین

 ... میکنن طغیان غمهام سیل   و میریزم
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 که ماشین از ، برگشتیم خونه به برزو منو

 رعنارو خونه از پایینتر ، شدم پیاده

 شاسی ماشین از شدن پیاده درحال که دیدم

  ؛ بود مشکی بلند

 

 و ناز حالت یه با بغل ی شیشه از و شد خم

 تا اش خنده ک رک ر دایص درحالیکه و کرشمه

  . میزد حرف مذکور راننده با میومد ما پیش

 

 ی باقیمانده و کرد حساب رو کرایه برزو

 یه با ؛ گرفت تاکسی راننده از و پول

:  گفت کردو نگاه سر پشت به شاکی حالت

  ؟ نیست خودمون رعنای این

 

 شالم ی گوشه با غضب و حرص با حالیکه در

 به خدا..  خودشه رهآ:  گفتم میکردم بازی

 به بهادرو بدجوری داره ،که برسه دادش

  . میندازه خودش جون
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 ببینم برم بزار:  گفت خشن و غّدی با برزو

 معنی چه ، میخنده ک ر ه رو داره کی با

 غریبه مرد یه با متاهل زن یه داره

 هاش خنده صدای و کنه ب ش و خوش اینجوری

 ! بره باال آسمون تا هفت تا

 

 بعد بیاد بزار:  گفتم و کشیدم و شبازو

 زشته یارو اون جلوی ، بزن حرف باهاش

  . بگی بهش چیزی

 

 چی:  کشیدوگفت و بازوش عصبانیت زور از

 معلوم که مردک اون با داره!!  زشته چیو

 و میگه کرک ر بیشرفیه پدرسگ چه نیست

 !؟ زشته ، نگم چیزی میگی تو بعد میخنده

 

 جلو به چندقدم عصبانیت و خشم با برزو

 وای:  گفتم آسمون به رو شده عاصی رفت،

 روخدا تو برزو..  بدبختم چقدر من وای

 دوتا شما ، میکنی بپا شر االن ، بریم بیا

 شَر میدین پول ، هستین اینجوری چرا برادر

  . میخرین
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 گوه:  وگفت برگشت طرفم به تشر با برزو

 کسی با شوهرش بجز بخواد که زنی میخوره

 بخاطر که نبود این مگه ، بزنه لوس و الس

 مگه کرد، درست خاری و خفت همه این بهادر

 بی برادر بخاطر ویال تو شب اون نبود این

 تا کنه قلم پاهاشو جفت نمیزنه که غیرتم

 تو زد، دستشو رگ بیاد، در خونه از نتونه

 غیرت ما عزیزم نه ؟ میخریم شر میگی

 وقتی میکنه کوالک غیرتمون ، داریم

 . ببینیم اینجوری ناموسمونو

 این میتونه مردی کدوم بود، برزو با حق

 برای اونم ، نزنه دم و ببینه رو وضعیت

 از بیش ناموس رو که بهادری یا برزو

 من اما...  میدادن خرج به حساسیت هرچیزی

 با برزو دعوای اینکه ترس ، داشتم ترس

 و بشن جمع دورشون همه و بگیره باال رعنا

 منو رازهای تمام بازیاش کولی اب رعنا

  . کنه سفره همه برای بهادرو

 تنم به مو موضوع این به کردن فکر حتی

 ... واقعیتش به برسه چه میکرد سیخ

 ملتمس و گرفتم پشت از رو برزو دست مچ

 نیشگون شال زیر از گردنمو پوست وار

..  شو بیخیال بمیرم من:  گفتم و گرفتم

 حسابشو خودش که برسون بهادر به جوری یه

..  نگو چیزی االن ولی..  بزاره دستش کف
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 مگه ، میترسم رعنا زبون از من برزو

 کرد، پا به قشقری چه ویال تو ندیدی

 دروازه ،مثل نیست خودش دست زبونش اختیار

 میندازه باهم و چیز همه که میمونه ای

 موقعیتی چه تو بفهمه اینکه بدون بیرون،

 . قرارداره

 که نگاهی کرد، نگام خیره و دایستا برزو

 با..  میکرد بیداد رو عصبانیتش و خشم

 میترسی؟ ازش:  گفت خیره نگاه همون

 

 آبروم از:  وگفتم کردم پایین باال سرمو

 من ، میبره منو آبروی اون برزو میترسم

 ، بدم انجام کاری هر که برزو نیستم رعنا

 کنم انکار که طوری بگیرم باال سرمو باز

 ترس اگه که م ریحانه من ، نبودم من که

 دیگه موقعیت تو شاید االن نبود آبروم از

  . میبردم بسر ای

 که ، کرده درک و مطلب عمق برزو میدونستم

 بلندی نفس کردو مشت دستشو عصبانیت با

 .کشید

 میداد نشون ، رعنا کفشهای تروق َترق صدای

  .میاد ما طرف به داره که

 نگاه سرش پشت هب برزو های شونه کنار از

 سرش پشت به نگاهی و برگشت رعنا که کردم،
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 ی راننده برای دستشو درحالیکه و انداخت

 و ناز با قدماشو میداد تکون ماشین اون

  . برداشت جلو طرف به عشوه

 که عسلیش چشمای نکرد، نگاه عقب برزوبه

 خیره بود بهادر چشمهای شبیه حد از بیش

 و خشم از پوزحندی ، بودن من چشمهای به

 اون میخواد دلم:  وگفت زد عصبانیت

 کنم آسیاب دهنش تو شو شده لمینت دندونای

 یادش ، میره بیرون خونه از وقتی تا

 بزاره کج پاشو ، ناموسه اسمش که بمونه

 لطمه شوهرش و منو و بابام آبروی به

 شرم از نمیتونیم دیگه ما اونوقت ، میزنه

 . کنیم هنگا کسی صورت تو ناموسمون کارای

 شاسی ماشین همون رسید که نزدیکمون رعنا

 رعنا که شد رد کنارمون از سرعت با بلند

 کردو نگاه ماشین به مضحکی لبخند یه با

:  گفت کردو سالم لبخند با ما روبه بعد

 ذره یه برات دلم ؟ اومدی خوش جون برزو

 ..بود شده

 

 اما ، کنه روبوسی برزو با تا اومد جلوتر

 از رعنا جلوی دستاش داشتن هنگ با برزو

  .کرد ممانعت اون با تماس
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 رفت عقب به کمی تعجب با و زده شگفت رعنا

 اینجا شما:  گفت کردو جور و جمع خودشو و

  ؟ بودین بیرون ، میکنین چیکار

 بودیم بیرون آره:  وگفت زد پوزخندی برزو

 ؟ داداش زن داشتی تشریف کجا تو ،

 تلفظ غیض با و کشیده طوری رو داداش زن

 کردم تعجب بیانش نوع از منم حتی که کرد

 سوالیش ی جمله و برزو برخورد از رعنا ،

 من به خورده یکه و داد باال ابروهاشو

 یکی:  وگفت داد تکون آروم کردوسرشو نگاه

 بودم قبرستون..  شد اضافه اینم بود کم

 من که جایی اون ؟! سالمته جای.. عزیزم

 هم ،اسمش جان برزو داره اسم میرم

 خواهشا..  حسابدارم اونجا من.. شرکته

 به تقی تا که بسپارین ذهنتون ایناروتو

 کجا بودم کجا نپرسین ازم هی میخوره توقی

 ! نبودم

 از پر و شاکی لحن با و گذشت کنارمون از

 که شب ، خونه میای کوفته خسته:  گفت حرص

 کجا ، باشی اون و این جوابگوی باید میشه

 ، دیراومدی چرا ، میکردی چیکار ، بودی

 چلش و خل برادر از کم ، رفتی زود چرا

..  من جلوی شده َالم اومده اینم نمیکشم

 به یا گیرمیده همش هست وحشی خودش که اون

 ... میپیچه پام پرو
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 رو درخونه میزد غر که همینطور رعنا

  . رفت داخل بازکردو

 اشاره ابرو با و زدم نیشخندی برزو به رو

 این زبون ازپس   تو..  بفرما:  وگفتم کردم

 میشه ادعاش همه این که بهادر ؟ برمیای

 این با تو اونوقت بیاد بر پسش از نتونست

 صدتای ؟ میتونی کردی فکر جمله یه و خشم

 تو ، میکنه شوت انگشت نوک با رو تو منو

 کسی هر از بهتر من نمیشناسی اینو

  . میشناسمش

:  گفت کردو نپایی باال سرشو برزو

 . نزاره سرش موتو یه تا بهادر به میسپارمش

 خونه وارد هم با و زدم پوزخندی حرفش از

 . شدیم

 صحبت صدای که باالرفتم ها پله از آروم

 . رسید گوشم به همزمان چندنفر

 در راهروی قسمت تو رفتیم باال که پله چند

 مرد یه و رعنا و بهادر ، مهین خاله خونه

 میزدم حدس اما بود ما طرف پشتش که دیگه

  . بودن اونجا باشه مهرداد که
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 از کرد، کج ما راستای در سرشو بهادر

 با صورتش کبودیه و لبش ی گوشه خون دیدن

:  گفت زیرلب و هول با که ، رفتم باال ترس

 بگیر دستشو برزو...  مهرداد بمیری ای

  . نیفته

 

 باال تعجب با بهادر صورت دیدن با هم برزو

  ؟ زدتت کی ؟ چیشده:  پرسید و ومدا

 

 به اول و چرخید من طرف به مهرداد نگاه

 به نگاهشو آروم بعد کردو نگاهی نیم شکمم

  . دوخت صورتم

 

 گفت دادو تکون سرشو که کردم سالم لب زیر

  ؟ خوبی..  سالم: 

 

 خوبم:  گفتم و کردم پایین باال سرمو

  ؟ بوده خبری اینجا

 

 میخواست حالیکه در تصنعی حرص با رعنا

 ، مهمه براش بهادر حال که کنه وانمود

 نیست معلوم ، نیستی مدت یه مهرداد: گفت
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 میای که هم اونموقع میزنه غیبت کجایی،

  . من شوهر جون به میفتی اینجوری

 

 اخم با رعنا که زد داری صدا پوزخند برزو

 دارم مگه..  کن مسخره خودتو کوفت: گفت

 صورتشو زده جوری هچ ببین ، میگم دروغ

  . کرده ناکار

 

 رعنا از چشم شد باعث بهادر نگاه سنگینیه

 لبخندی با ، کنم نگاه بهادر به و بگیرم

 میکرد نگاهم خیره واصف شوقی با و عمیق

 مهرداد سنگین مشتای از انگار نه انگار

 چنگ جای گردنش رو ، خورده کتک فصل یه

 گلوشو عصبانیت از  مهرداد حتما ، دیدم

  . فشرده

 

 مهرداد صورت به و گرفتم بهادر از نگاهمو

 و مشت جای یا کتک از ردی هیچ کردم نگاه

 بهادر پس نبود، یاگلوش و صورت تو چنگ

 جلوی و میدونسته ها کتک این الیق رو خودش

  . نداده نشون مهردادمقاومتی
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 سرهم بالهارو این که چیشده باز: برزو

 ؟ آوردین

 

 برو بیا تو:  گفت زدو اشاره من به بهادر

  . باال

 

 موقعش بی توجهات و کنارش رعنا وجود با

:  گفتم مهرداد به رو و کردم غلیظی اخم

 ؟ داشتی کاری من با

 

 نه:  گفت کشیدو موهاش بین دستی مهرداد

  . شد حل که داشتم کار عنترش باخود  

 

 ی خونه رعناتوبرو:  گفت حرص با بهادر

 بینم وایسا راستی..  بیام تا اینا مامان

 وقتی میکنم معلوم تو با تکلیفمو امشب من

 نباید میفهمی بعد کردم خورد لنگاتو اون

 بزاری خونه از پاتو من ی اجازه بدون

 ! بیرون

 

 میگی چی:  گفت عصبی و اخم با رعنا

 داری دق ت و بیای بر مهرداد پس   از نتونستی
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 که نمیشه گفتمت گفتی صبح ؟ میریزی من به

 تو که بزنم حرف باید جوری چه ، نرم

  ؟ بفهمی

 

 جیغ یه رعنا که بطرفش برداشت خیز بهادر

  .. رفت باال دو با ها پله از و کشید بنفش

 

 امشب من ، خوندست ت فاتحه: زد داد بهادر

 ولی کشیدی لجن به زندگیمو ، میکنم آدمت

 ، بره پایین گلوت از خوش آب نمیزارم

 حیا بی ی زنیکه درمیارم روزگارت از دمار

...  

 

 به رو اخم با و شد کمر به دست برزو

 .. کار سر بره نزار دیگه:  گفت بهادر

 

 اما نگو چیزی که میدادم اشاره چشمام با

 خوبی حس:  گفت کردو کامل و ش جمله برزو

 یه شرکت اون تو..  ندارم کردنش کار به

 جلوشو نیومده باال گندش تا پس..  خبراییه

 . بگیر
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 [۲۲:۵۴ ۰۸.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ نرما

 209_پارت#

 

  ؟ فهمیدی چیزی مگه:  گفت شاکی بهادر

 

 از و انداختم پاهام رو حالتی یه چادرمو

 متوجه که زدم برزو پای به پامو چادر زیر

 با فقط نده، توضیح این از وبیشتر بشه

 قبل میگم من:  گفت کردو اشاره پوزخندی

 اداش،د بره نزار بیفته اتفاقی اینکه

 دل   ای نگی بعد که بشه چیزی یه باید حتما

  . نگرفتم جلوشو زودتر چرا غافل

 

 حبس فردا از:  گفت کردو کج لبشو بهادر

 ازش چیزی یه میخواد دلم ، میشه خونگی

 از شرشو بیارم گیر بهونه یه تا ببینم

  . کنم وا خودم

 

 حالیکه در و زد داری صدا پوزخند مهرداد

 گفت ، بود برده فرو وارششل جیب تو دستشو

 باید اونموقعها دائی، پسر دیره دیگه: 

  ... که االن نه میکردی، وا خودت از شرشو
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 بسته بازو بار یه چشماشو ، خورد حرفشو

 شوکه و ترس با که کرد نگاه من به و کرد

 . میکردم نگاه بهش

 

 بطرفم ش دریده تیزو چشمای اون با بهادر

 به رو و ادایست کنارم برداشت، قدم

 و بود من به نگاه چشمش یه  که مهردادی

 ببین:  گفت جدی ، بهادر به نگاه چشمش یه

 و هست ریحانه هم که همینجا بزار مهرداد

 فردا که بزنم کامل حرفامو هستی تو هم

  . نباشه بحثی یا گله

 

 ی جذبه با که پیچیدم بهادر طرف به سرمو

 نگاه و بود داده باال ابروشو تای یه خاصی

 نگاهشو بود؛ دوخته مهرداد به بّرانشو

 و کرد نگاه من به و گرفت مهرداد از آروم

 . زد حلقه م شونه دور رو چپش دست

 

 کنه باز دستشو حصار تا دادم باال مو شونه

 به رو و فشرد بخودش تر محکم منو اما

 میبینی خودت مهرداد:  گفت محکم مهرداد

 اینبار ، کرده فرق من زندگیه اوضاع االن
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 که جریانی در خودت نیست ریحانه فقط

 !؟ شده جوری چه ریحانه وضعیت

 

 دست با میکشیدم خجالت برزو حضور بخاطر

:  گفتم آروم و زدم بهادر پهلوی به راستم

  . میکنم خواهش نگو چیزی

 

 میترسی چی از:  گفت لبخند با و کرد نگام

  . میفهمن همه که باالخره

 

  . ردمک خواهش ازت بهادر -

 

 میگفتی داشتی:  گفت زدو پوزخندی مهرداد

  . منتظرم ،

 

 رو بحث این مهرداد:  کردم مهرداد به رو 

  . کنین تموم

 

 روی سریع خیلی برزو و مهرداد جلوی بهادر

 نترس چیزی از:  گفت و زد ای بوسه سرم

  . عزیزم
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 که داد نشون و واکنش این سریع انقدر

 م ترسیده نگاه نداشتم اعتراض برای جایی

 اما بود گردش در تاییشون سه هر بین

 رفته فرو بهادر تودهن نگاهم تیزیه بیشتر

  . بود

 

 زدی، ،کتک اومدی امشب مهرداد: بهادر

 کردی بارمون خواست دلت چی ،هر ناسزاگفتی

 چیز هر یا انداختی ،چنگ کوبیدی ،مشت

 تو گفتم ،چون نزدم حرفی من اما ای دیگه

 ای آینده یه روزی یه هباالخر داری حق

 کارم با من که گرفتی درنظر خودت برای

 خدا ،اما کردم نابود و نیست شو همه

 درگیربودم خودم با چقدر که میدونه

 این قید و بزارم دلم پارو ،نتونستم

 شده، عوض چیز همه حاال ،اما بزنم دخترو

 دنیامو، من نیست، تنها خودش ریحانه

 جفتشون پایب ندارم دارو تمام زندگیمو

 میریزم

 کسی به نمیشد روم ،اصال بستم چشمامو وای"

 کنارم هردوشون زودتر هرچه تا"کنم نگاه

 سرت تو ای نقشه اگه بهتره ،توهم باشن
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 ،من کارش پی   بره کنی چال جا همین داری

  ...  تکرار میدم اخطار  یکبار فقط

 

 های رگه با و پرید بهادر حرف بین مهرداد

 ، مجرده دختر یه اون مقاح:  گفت عصبی

 چطوری تو ؟ میکنی اینکارو زندگیش با چرا

 بیای بر خونت تو هیوالی اون پس   از میخوای

  ؟

 

 گورش هیوال اون:  گفت ریلکس خیلی بهادر

 میمونه ، میکنم دفنش زودی به ست کنده

 تا میدم دنیامو تمام که بچه و زن این

 .بشن من مال

 

 کوبیدم بهادر پهلوی به و کردم مشت دستمو

 برزو صدای که ریخت پایین چشمم از ،اشکی

 به کرد رسوخ و انداخت خدشه که شد ای مته

  .استخونم و گوشت

 

 ی بچه..  بچه:  گفت تعجب و بهت با برزو

  ؟ کی
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 برزو به نمیشد روم اما کردم باز چشمامو

 گفتی چرا:  گفتم آروم گریه با کنم نگاه

  ؟ میکنی اینکارو من با چرا ؟

 

 اون نریز:  گفت و فشرد بخودش بیشتر منو

 همه به باید من باالخره ، عزیزدلم اشکارو

  . فهمیده بقیه از زودتر برزو حاال میگفتم

 

 نوازشی بازومو بود، بازوم رو که دستش با

 چی نگران خودمونه از که برزو:  وگفت داد

 طرف یا منی طرف تو برزو هوووم ؟ هستی

  ؟ اونا

 

 مگه:  گفت ای دیگه پوزخند با مهرداد

 یا منی طرف میگی که کنی کشی قشون میخوای

 که کرده گناهی چه دختر این احمق ؟ اونا

  . باشه تو بدبختیای پاسوز باید

 

 هیچکس..  نزن زر مهرداد نزن ز ر: بهادر

 من جون به دردی چه دختر همین نمیدونه

 بیخیالش ، کشیدم چی زندگیم تو و انداخته

 که االن ،مخصوصا نمیکشم دست زشا ، نمیشم

 بالیی خدا خداوندی به ، بارداره منو بچه
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 خودشو چقدر میبینی ، مهرداد بیاد بچم سر

 کم بچم سر از تارمو یه کافیه ولی میخوام

 این میشه عزیزیش همه این با خودش ، بشه

 تا یعنی که میداد نشون چادرمو ی گوشه) 

 یزانگ نفرت و سیاه چشماش جلوی حد این

  !؟ میکنم چیکار تو با کن فکر حاال(  میشم

 

 گریه و اشک با که دوخت من به جدیشو نگاه

 . میکردم نگاش

 

 زدم حرفامو من:  گفت مذکور لحن همون با

 اگه همدستت، به هم و تو به هم ریحانه،

 فکر چون. دور بنداز داری ذهنت تو چیزی

 باشم کرده باز براتون خوب رو مسئله کنم

 کنین تفکیکش و تحلیل راحت ینبتون که

 

 [۲۲:۵۴ ۰۸.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 نگاه اینجوری چرا تو: گفت برزو به رو

 !! گرفتت برق انگار یا دیدی جّن مگه میکنی

 

 سه هر به کلی نگاه وبا داد باال ای شونه

 اونموقع ، داشتم دوسش خب ؟ چیه: گفت مون
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 رعنابه میگفتم ُکلم عقل بابای اون به که

 باهاش بیا نمیخوامش، ، نمیخوره من درد

 محل بیرون شه گم زندگیم از بزن حرف

 ، زنته که ، میگفت جمله یه همش ، نزاشت

 از غافل ، باهاش بسازی باید زندگیته

  .. میگذره چی من زندگیه تو بدونه اینکه

 

:  گفت کردو باال به ای اشاره انگشت با

  . زنم از اینم

 

 کنه،من تماشا خوب ارواین بشینه بابا حاال

 کردم،بهش حجت اتمام باهاش وقته خیلی

 هم لحظه یک حتی که میکنم کاری آخرش گفتم

 مثل حرفمو ظاهرا اما نکنه خطور ذهنت تو

  . میکنه ویز ویز فقط که دیده روهوا پشه یه

 

 مگه ، کنم نگاه برزو به میخواست دلم

 اونجوری گفت بهادر که بود جوری چه نگاهش

 جهت به سرم که حالتی همون تو ، کنن نگاه

 که پیچیدم بطرفش آروم خیلی بود، پایین

 نگاه ، دیدم شکمم روی فقط شو شوکه نگاه

..  ریخت فرو تنم روی که شد آواری برزو

 که کرد احساس نگاهمو سنگینیه انگار

 صورتم طرف به و گرفت شکمم از نگاهشو
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 لب زیر و وار زمزمه  چشمام به خیره داد،

 از تو..  تو...  ای حامله تو:  گفت

 ؟ داری بچه بهادر

 

 برای جوابی اصال چکید، چشمم از اشکی 

 جواب من جای به بهادر ،اما نداشتم سوالش

  . بارداره منو ی بچه ریحانه آره:  داد

 

 ، ثانیه از کسری تو ، گرفتم برزو از رو

 به اومدن، سراغم به عصبانیت و غم و خشم

 میشه عایدت چی: گفتم و کردم نگاه بهادر

 لذت من ریختن آبرو از  ؟ چی ؟ هان ؟

 و حقیر همه جلوی منو اینکه از ؟ میبری

 ؟ میشه کمتر هات عقده میکنی جلوه هرزه

 یکی رو رعنا با زندگی کمبودای اون داری

 جلوی منو که ؟ میکنی جبران من با یکی

 نمایش به قدرتتو تا بدی نشون ضعیف همه

  ... با بدبختیاتو مبوداتوک حس تا ؟ بزاری

 

..  سیس:  گفت و گذاشت رولبم انگشتشو

 این با ، باش آروم..  عزیزکم باش آروم

 ، میریزی بهم اعصابتو فقط اشکات و حرفا

  . باش بچه اون خودتو آرامش بفکر
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 م شونه دور و لبم روی از دستشو ضرب با

 نگاه چشماش تو خیس چشمای با و کردم رها

 میزنی، حرف آرامش کدوم از:  گفتم و کردم

 باشم، آروم دقیقه یک من میزاری تو مگه

  . گرفتی ازم منو آرامش تمام تو

 

 آغوشش تو محکم منو ناگهانی ی لحظه یک تو

 داشت وجود برزویی انگار نه انگار ، کشید

 ، بود من نامزد زمانی یک که مهردادی یا

 تو اصال تو:  گفت آروم و بوسید سرمو رو

 بشین فقط ، عزیزدلم نباش یزیچ فکر

 کوچولوم اون خودتو بفکر ، کن استراحت

 میکنم، درست چیزو همه خودم من باش

 نگاه کوچکترین تو به هیچکدومشون نمیزارم

 به بسپار چیزو همه..  بگن چیزی یا بدی

  ؟ ها بچه نه مگه..  مهرداد و برزو منو

 

 هم بعد و شنیدم مهردادو پوزخند صدای

 کنارمون از که برزو عصبیه ایقدمه صدای

  . رفت باال ها پله از و گذشت

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1420 
 

 شوخی در سعی که ای خنده با بهادر که

:  گفت کنه، عوض رو اومده پیش جوّ  تا داشت

 ماه دو و انداخته سیبیل نوک یه ش ت ره

 شونه و شاخ من واسه میخواد ، خدمت رفته

  ؛ بزغاله..  بکشه

 

 خجالت وضعیت این از و مهرداد وجود از

 و برداشتم ش سینه روی از ،سرمو میکشیدم

 یه و خنده با بهادر که کردم پاک اشکامو

 مثل ، عمیق معنا تمام به یعنی عمیق ذوق

 تو یا مدرسه تو بیاد یادش که ای بچه

 براش هیجان پر اتفاق یه خونه مسیر

 تمام موقعیت یک تو ناخودآگاه و افتاده

 و آب وبا بکشه پر اتفاق اون سمت به ذهنش

 اون باباش یا مامان برای هیجان و تاب

  . کنه تعریف رو خاطره

 

 ذوق همون با و شکل همون به دقیقا بهادر

 وای:  گفت خنده با مهرداد روبه وسیع

 پسرم گفت امروز برزو نمیشه باورت مهرداد

 دلم چقدر که آخ بود، کرده انار آب هوس

 رو ریحانه و بودم لحظه اون تو میخواست

 ، میخوره انار آب لذتی چه با که دیدممی
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 شیطونه چه ببین ، باباش بشه قربونش اووف

  . داره دوست انار آب خودم مثل  پسر، این

 

 نشست لبام رو لبخندی نیمچه بهادر ذوق از

 به لبخند همون با و خیس چشمای با ،

 واضح لبخندرو رد که کردم نگاه مهرداد

 و هیجان این شیرینیه ، کردم حس لباش روی

 برای که بود دلچسب انقدر بهادر، ذوق

 زهرهایی چه با کامم کردم فراموش ای لحظه

 ... شده تلخ مرد این از
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 لحظه اون و امروز اتفاقای آوری یاد با

 ش بچه مورد در مهرداد برای بهادر که ای

 گلوم به بزرگی بغض ، میزد حرف هیجان با

 ، کردم نگاه آسمون به رو..  انداخت چنگ

 از حرفامو تموم خدا میدونستم که نگاهی

 . میخونه نگاه این تو
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 چیزی اون زندگیم خدایا:  گفتم وار زمزمه 

 هیچوقت اما میخواست دلم که نبود

 بدون کردی مادر منو ، نکردم ناشکریتو

 به منو ، باشم داشته شو خواسته اینکه

 به راضی دلم اینکه بدون دیکشون اینجا

 مجبورم اما ، باشه راه این به اومدن

 بزارم ای مادری مهر و دلم پارو اینبار

 .. دادی من به اونارو ناخواسته تو که

 

 منو خدایا:  دادم ادامه شدو بیشتر بغضم

 طریقی هیچ به میکنم کاری هر ولی ببخش

 به اون ، دارم نگه بهادرو ی بچه نمیتونم

 منم این و میزنه همه جلوی اشوحرف زودی

 ، میشم آبرو بی خارو و سرافکنده که

 من بفهمن مادرم یا رعنا زمانیکه مخصوصا

 ... بهادر از

 

:  گفتم شده خفه صدای با و چکیدن اشکام

 بسه..  رو بچه این یا بکش منو یا خدایا

 اون تاوان من...  خدا رسوائی بسه رسوائی

 دادم پس عشقمو تاوان ، دادم پس و شب

 دیگه کنم فکر ، نداریم حسابی هم با دیگه

 کن تمومش ، شده پاک بدنم از هم اثرش حتی

  کن تمومش..  خدا
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 ، برگشتم اتاقم به و بستم و بالکن در

 بود مردد دلم ته ، بودم گرفته تصمیمو

 مادره هر ذات طبیعیه مادر منه برای چون

 من اما کنه قصابی شو بچه نمیتونه که

 بزارم پا احساساتم تمام و دلم یرو باید

 بودن پدر برای هم و خودم برای هم و

 به تمومو نیمه کار و ببندم چشمامو بهادر

 برم باید فردا...  برسونم اتمام

 و سقط کارای هم فردا پس و سونوگرافی

  . میدم انجام رو کورتاژ

 

 محتوای که زدم سند مهرداد برای پیام یک

 میخوای یا منی فطر هنوز"  بود این پیامم

  "؟ کنی کمک بهادر به

 

 تصمیمت"  فرستاد جوابمو که نکشید طولی

  " ؟ علنیه

 

 " آره"  نوشتم کلمه یک تو

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1424 
 

 قبل"  فرستاد جوابم در باز مهرداد که

 برو فردا کنه پشیمونم بهادر اینکه

 فردا پس برای ، بده انجام سونوگرافیتو

 سه دو ، کن جور تو بهونه ، باش آماده

  " بزنی جیم باید  وزیر

 

 " اوکی"  نوشتم فقط

 

 برم سونوگرافی باید فردا اینکه خیال با

 تا بیارم بهادر برای محکم ی بهونه یه و

 خونه از خروج ی اجازه یا کنه همراهیم یا

 . رفتم رختخواب به بده رو

 

 هم رو پلک لحظه یک صبح تا ؟ خوابی اماچه

 و ماهه سه جنین با انقدر ، نزاشتم

 اشک و زدم حرف و کردم دل دردو م بیچاره

 نداشتم رو زدن حرف کلمه یک نای که ریختم

 نماز جون بی و بیحالی و رخوت با.. 

 فصل یه م سجاده سر باز و خوندم صبحمو

 ، زدم حرف خدا با و کردم گریه دوباره

 تو ناخواسته من ، ببخشه منو خواستم ازش

 تهناخواس هم باز و گذاشتم قدم مسیر این

 بکشم بیرون مسیر این از رو خودم میخوام

 گذاشتم م سجاده کنار سرمو نماز از بعد..
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 بود، شکمم روی دستم که حالتی با و

  .رفتم فرو عمیقی خواب به کی نفهمیدم

 

 اتاق بیرون از که مامان صدای سرو با

 خواب از میزد صدا منو هم سر پشت چندبار

 ساعت ، کردم ساعت به نگاهی ، شدم بیدار

  . بود صبح 10

 

 منگ و گیج ، کردم نگاه اطرافم دورو به

 م سجاده کنار صبح که اومد یادم اما بودم

 و حرفام و دیشب فکرای ، رفتم خواب به

 دل دردو م بچه و خدا برای که رازهایی

  ... شدن تداعی برام همه کردم

 

 ، نشستم و شدم بلند کش دراز حالت از

 تخت به دستمو ، میزدم زنگ بهادر به باید

  . شدم بلند جام از و گرفتم

 

 و گوشی ، بود کنسول میز روی گوشی

 که ، گرفتم بهادرو ی شماره و برداشتم

 بیدار..  ریحانه:  گفت کردو صدام مامان

  ؟ شدی
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  . بیدارم آره:  گفتم بیحال و نفس نیمه

 

 چرا ؟ خوبی:  گفت کردو باز و اتاق در

  ؟ پریده رنگت

 

 که پیچید گوشی تو بهادر صدای هلحظ همون

  ؟ ریحانه جانم:  گفت

 

 روبه بعد و.. لحظه یه:  گفتم توگوشی

 یکم دیشب ؛ مامان خوبم:  گفتم مامان

  . خوابیدم دیر داشتم سردرد

 

  ؟ بهتری حاال:  مامان

 

  . خوبم آره:  گفتم و دادم سرموتکون

 

:  گفت و زد اشاره بیرون به دست با مامان

 ولی کنم جابجا مبالرو این میخواستم

 انجامش هم با بیدارشدی اگه گفتم سنگینه
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 خوب حالت زیاد انگار هم تو ولی بدیم

  . نیست

 

:  گفت سریع بهادر که بود گوشم کنار گوشی

 یه به االن خودم ، ریحانه نمیزنیا دست

 که شب میگم خاله به میزنم زنگ ای بهونه

 به رهب اصال ، میکنم جابجاشون براش اومدم

 فقط ، کمکش بیاد بگه دراز ل نگ رعنای اون

 و عوضی مردک اون نوکریه شرکت تواون بلده

 کار ازش میتونه تا پایین بیارتش ، بکنه

  . بکشه

 

 من مامان..  خدایا اوووف:  گفتم آروم

 بگو بهادر و برزو به شب بزار نمیتونم

  . کنن کمکت

 

 بیا..  باشه:  گفت دادو تکون سرشو مامان

 . پریده روت و رنگ بخور صبحونتو حداقل

 

 اتاق در که باشه گفتم و دادم وتکون سرم

 . رفت و وبست
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  ؟ بهادر:  گفتم گوشی تو

 

  دلم جان  ..  جانم:  گفت آروم

 

 گرون من برای میگی که جانی..  جانم نگو"

 جان این پستوی در زندگیم من شه،می تموم

 ادای با باز تو و شده ویرون گفتنها

 " میکنی جان به خطاب منو زیباتری

 

 برم باید من:  گفتم و کشیدم غم با نفسی

  . باشی جریان در تا زدم زنگ.. بیرون
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 نمیری جایی تو نه:  گفت سریع وقفه بدون

 بزار ، نکن شروع باز صبحی اول ، ریحانه

  . باشه بدبختیام به هواسم زامرو یه

 

 باید دارم کار من بهادر:  گفتم شده عاصی

  . برم حتما

 

 خودم به چیه کارت: پرسید کردو مکث کمی

  . میدم انجامش بگو

 

  .سونوگرافی برم میخوام-

 

  ؟ شده چیزی ؟ چی برای سونو: بهادر

 

 میخوام:  گفتم تصنعی اما عصبی حالتی با

 ؟ مرده یا ست دهزن بچه این ببینم برم

 

 ببند دهنتو خدا رضای محض ریحانه:  بهادر

 رفتارم رو میشم عصبی من میگی چیزی یه.. 

 بی ی بچه اون به چرا آخه.. ندارم کنترل

   ؟ گیردادی گناه
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 ، داشتی کنترل تو ک ی:  گفتم باپوزخند

 با بعد میکنی کاری همه ، ای پاره افسار

 یخواستمتم یا بودم عاشقت من"  ی جمله یه

 . کنی رفوه چیزو همه میخوای" 

 

 زنگ:  گفت مکث کمی از بعد و کشید نفسی

 این همش داری دوست ؟ بگی اینارو باز زدی

 کنی قبر نبش رو بد های خاطره و چرندیات

 جای به بشم قربونت..  جونم..  عزیزم ؟

 به یکم بشین من رفتارای و کارا این مرور

..  دار نگه آروم اعصابتو ، برس خودت

 بار هر با میخوای ، بارداری تو ناسالمتی

 رو زندگی کامل روز   یه اومد یادت کلمه یه

  ؟ کنی زهرمار خودت منو برای

 

 تا نبود من جای هیچکس اما ، میگفت راست

 جون دردها این مشقت زیر چندبار بفهمه

 عمیقی آه ، سرپاشدم نو از دوباره و دادم

 یه با هادرب که ، اومد بیرون م سینه از

 دردت ؟ جان:  گفت شده بم صدای و خاص لحن

 تموم روزا این همه..  نکش آه جونم به

 برات رو همه شد که درست بزار..  میشه

  . میکنم جبران
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 زیرورو دلمو و میزد دلم به چنگ حرفاش با

 و تاب بی ش عاشقانه ی کلمه هر با میکرد،

 به که ای کلمه هر با و میشدم بیقرار

 منو غم از ای توده نبود سازگار مزاجم

 از همه حسها این که..  میبرد فرو درخودش

 هرزنی برای که میگرفت نشات دورانی

 منه برای اما بود زندگیش دوران بهترین

 شبها و روزها ترین تلخ شوهر بی و مجرد

  ... میرفت شمار به

 

 صبح ، نبوده خوب حالم دیشب:  گفتم آروم

  . میکشید تیر شکمم زیر بیدارشدم که

 

 سکوت با میرسید گوشم به نفساش صدای فقط

 کنار و شرم و تعلل میداد، گوش حرفام به

 ، بدم سونو برم میخوام:  گفتم و گذاشتم

  . داشتم بینی لکه یکم صبح

 

..  چی یعنی: گفت ترس با حالتی و هول با

  ؟ نبودی مراقب مگه چیشده ریحانه..  یعنی
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..  ببخش منو دروغها این بابت خدایا

 اما کشیدم درد و رنج کلی خودم بااینکه

 ، میاره ستوه به منو مرد این درد باز

 مخصوصا ببینم رو کشدنش عذاب نمیتونم

 حاال و  داره ش بچه مورد در که ذوقی برای

 خودت ولی.. بگیرم ازش دلخوشیشو من قراره

  . مجبورم من که شاهدی

 

 دروغ:  گفتم بیشتر غمی با ولی آروم

  ... که بشم مطمئن برم ،میخوام نمیگم

 

 صدام هم خدا شاید:  چکید م گونه رو اشکی

 و نمیخوام رو بچه این من که شنیده و

 ... اونو خودش امیدوارم دارم، نگهش نمیتونم

 

...  سییس: گفت پریشون و گرفته بهادر

 ، میکنه نابود و آدم حرفات..  نگو هیچی

  . میام دارم

 

 اینکه قبل خواستم فقط .. میرم خودم -

  . بگم بهت خودم بده خبر بهت پاسبونت
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  . میام:  گفت جدی و محکم بهادر

 

 زمین رو خورده سُر و کردم وقطع گوشی

 پایین آروم و صدا بی اشکام ، نشستم

 همینو منم بهادر بیا آره ، میریخت

 یکبار برای حداقل و بیای تا ، میخواستم

 خودت مایچش با و لذت این شده که هم

 ، تو بچه قلب صدای ، کنی حس ، ببینی

 یادت و ببینی ، کوچیکشو ی جثه دیدن

 یه اما حروم چند هر تو منو بین که بمونه

 به اونو مادرش که بچه یه گرفته شکل بچه

  .. کشید سالخی

 

 اجازه اشکام به و گرفتم دهنم جلوی دستمو

 شده خفه هق هق ، کنن ریزش دیگه بار دادم

 بدنم درونیه ضعف و اشکام ریزش و گلوم تو

  . میشد تهوعم حالت و سستی باعث

 

 چیزی یه بیاد بهادر اینکه قبل باید

 تا شدم بلند..  بشم آماده زود و بخورم

 ** . بدم انجام کارامو سریعتر چه هر
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 خنکای و سیگار بوی ، شدم ماشین سوار

 بویی بود، شده ترکیب هم در ماشین کولر  

  . گ س و مطبوع

 

 ، پیچیدم بطرفش سرمو نگاهش حرارت از

 پریشون بود، گرفته واقعی عزای یه انگار

 نکردی کاری که تو: گفت غمگین و حال

  ؟ ریحانه

 

:  گفتم و گذاشتم هم رو اعتماد با چشمامو

  . نکردم کاری بابام خاک به

 

 انشاهلل عزیزم باشه:  گفت دادو تکون سرشو

 طبیعی یزاچ این احتماال نیست، چیزی که

  . باشه

 

 منم کاش..  نشست پوزخندی دلم تو

 بهادر، بگم خدا پیش تورو دعای میتونستم

 معکوس من شب و روز دعای که افسوس ولی

 . دعاست این

 

&&&&&&& 
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 به نگام بااینکه ، بودیم حرکت مسیر تو

 زیادی تشویش و افکار و بود رو روبه جهت

 اما ، بودن پردازش حال در سرم تو

 خودم روی رو بهادر بیگاه و گاه نگاههای

 که پیچیدم بطرفش سرمو ، میکردم احساس

 ؛ کردم غافلگیر پرشورشو نگاه

 

 چیه:  سرگفت دادن تکون با و زد لبخندی

 ؟ فکری تو

 

 این ی رشته کردم سعی و دادم باال ای شونه

 کمتر تا بدم سوق ای دیگه جهت به رو سوال

  . ببره پی درونم به

 

  ؟ نمیره شرکت دیگه رعنا-
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 بره اگه..  نچ:  گفت و داد باال ابروهاشو

 تو..  میدم تحویلتون شو جنازه نکن شک

 وول ک رمش که کرده خوریا گوه یه شرکت اون

 خر خونده کور اما ، رفتن واسه میخوره

 تنفر ازش مرگ حد در حتی اگه ، خودشه

 که نیستم غیرتی بی آدم اما باشم داشته

  . ببره زیر دیگرون واسه سرمو بخواد

 

:  گفتم آگینی زهر نیشخند و نگاه همون با

 زندگیه غیرتتم همین بخاطر میدونم آره

 از بیشترش شاید ، کشوندی آتیش به منو

  . عشق از تا باشه غیرت

 

 داد باال ابروشو تای یه و کرد ریز چشماشو

:  گفت کجی لبخند و من به نگاهی نیم ا،ب

 چه ؟ هوم میخوامت کنم ثابت بهت جوری چه

 رفتم خطایی هر کردم کاری هر بفهمی جوری

 کنم چیکار ؟ ها ؟ بوده صاحبم بی دل مال

 بغلم تو بگیرمت ملت جلوی میخوای ؟ برات

 ؟ میخوامت چقدر بفهمی تا ببوسمت دل سیر  

 پات ردگ به من واسه هم دنیا بفهمی تا

 ؛ نمیشینه
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 نشست لبم رو محوی لبخند زدنش حرف نوع از

 از بیش که ش شده ریز چشمای همون با که ،

 گزیدو لبشو میکرد، خواستنی شو چهره حد

 ولی میدونن همه هستم عیرتی آدم من:  گفت

 که اونقدری..  ریحانه میخوامت خیلی بخدا

 میخوام ، میزنه بال بال برات داره جونم

 نه ، روز یک برای نه ، اشمتب داشته

 این تمام که...  عمرم تمام برای یکسال

 کنم مرور هردومون واسه رو دلتنگی روزای

 و داشت آتیشی چه عشقمون که باشه یادم و

  . رسیدیم بهم عذابی چه مابا

 

 و خوب حس یه ، میرفت قنج دلم حرفاش از

 هر میداد،با تسکین و آروم منو دلنشین

 گرمتر و گرم لحظه به هلحظ تنم ش جمله

 نزدیک گرفتگی گر شبیه دمایی به تا میشد

 بگم نمیتونم دروغ که خودم به..  میشدم

 فقط میخواستم و بهادر کنار در زندگی منم

  ! ای مرددیگه نه بهادر

 

 برام بهادر که اونطوری نمیتونه مردی هیچ

  . باشه مرحم ، درمون هم و درده هم
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 نگاهم با که زد بینیم نوک به انگشت با

  کرد؛ م زده ماتم صورت ی حواله چشمکی

 

 و گرفت دستش تو رو بود پام روی که دستم

 و آسوده نفسی و برد فرو دستم تو شو پنجه

 ؛ کشید آرامش با

 

 رو وار نوازش و گونه لمس شصتش انگشت با

 طرف به دستمو آروم و کرد نوازش دستمو

 ای بوسه دستمو پشت ملوس و نرم و برد باال

 از تنم بوسه اون حرارت از که..  کاشت

 ی کوره مثل و کرد گذر هم گرگرفتگی دمای

 . شد داغ آتیش

 

 ی پنجه اسیر دستم که حالتی همون تو

 کرد، عوض و ماشین ی دنده بود، بزرگش

  . کنه رها دستمو نداشت قصد انگار

 

 م خواسته گفتن برای بود فرصت بهترین این

 ام نقشه گذاشتن اکران به برای باید ؛

 نقشه این درز الی موی که میکردم عمل طوری

 بیان طوری و آرامش با کردم سعی پس!  نره
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 باور حرفام بودن صحت به بهادر که کنم

  . کنه

 

 آروم و آوردم فشاری ش پنجه به دستم با

  . زدم صداش

 

 و نگاه نیم با و خورد ریزی تکون که

 ؟ عزیزم جونم:  گفت لبخندی

 

  ؟ کنم خواهش یه ازت میشه -

 

  . بخواه جون تو:  گفت زدو چشمکی

 

 مکث از بعد و کردم نگاهی بیرون به

 اما زدم حرف مامان با:  گفتم کوتاهی

 بتونی شاید بگم تو به گفتم ، نکرد قبول

 ! کنی راضیش تو

 

 در ؟ چیه موضوع:  گفت کردو ریزی اخم

  ؟ زدی حرف چی مورد
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 مینا ی نوادهخو با روزی سه دو میخوام -

 نمیده اجازه مامان اما ، مشهد برم اینا

 ... تو گفتم ،

 

  . نمیدم اجازه منم ، جان ریحانه نه -

 

 چیزی یه کن تالش بیشتر ریحانه ، ریحانه

 واقعا تو بدونه که ، بشه رام که بگو

 قبل ، کن قانعش ، زیارته به رفتن قصدت

 سرت تو ای دیگه ی نقشه تو ببره بو اینکه

  . یدار

 

 نمیخوای تو مگه:  گفتم و کردم م ن م ن کمی

 منو که ، بزنی حرف خونوادت و مامانم با

  ... تو

 

 کرد، پارک خیابون کنار و ماشین بالفاصله

 که کردم نگاش تعجب با ماشین توقف با

 روجک چپش دست آرنج و پیچید بطرفم کامل

  . زد فرمون به زده
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 به اول بود، اسیر دستش تو هنوز چپم دست

 اون به منم نگاه که کرد نگاه دستامون

 پوستمون رنگ تضاد شد، کشیده نقطه

 دلم بودکه کرده ایجاد قشنگی هارمونی

  . باشه همیشکی دستمون وصال این میخواست

 

 لبخند با و گرفت دستامون از نگاهشو

 دقیق   کرد، نگاه دقیق چشمام به غمگینی

 کدر چشمام تو از بیانمو حس   تا ، دقیق

 . کنه

&&&&& 
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 سرت تو چی:  گفت آروم دقیق نگاه باهمون 

  ؟ ریحان میگذره
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 هیچی کن باور:  گفتم و زدم تصنعی لبخندی

 کار حسابی و درست عقلم چندروزه.. 

 فکرم یکم حداقل تا برم میخوام..  نمیکنه

 نگفته حرفای زودتر چه هر تو و بشه آروم

 و رعنا و مامانم به شدتو انباشته و

 گفتن برای ندارم دوست ، بگی خونوادت

 درمقابل حداقل..  باشم اینجا حرفات

 ! واکنشاشون

 

 حرفی کوچکترین تو به کسی نمیزارم من -

  . بزنه

 

 بهادر:  گفتم و دادم خفیفی فشار دستشو

 هچ ، میدونن مقصر منو همه ناخواه خواه

 سرزنش منو همه ندی چه بدی اجازه تو

 با نگاهاشون با حرفاشون با منو ، میکنن

 پس..  میکنن له و میشکنن العمالشون عکس

 آرامشمو قبلش برم بزار میکنم خواهش

 صبوری باز مقابلشون در بتونم تا ، بگیرم

 روز میخورم قسم ، میدم قول ، بدم خرج به

 خودم و میزنم زنگ بهت زیارتم از بعد دوم

 بقیه به یا بابات به و موضوع میخوام ازت

 خواهش اونجا برم بزار دوروز فقط..  بگی

  . میخوام ازت که چیزیه تنها ، میکنم
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:  خاروندوگفت لبشو ی گوشه چپش دست با

 هم با تایی سه هر دنیا به که بچه بزار

 . میریم

 

 به نگاهشو که آوردم بیشتری فشار دستش به

 برم بزار:  گفتم یدوکش دستامون سمت

 که بعد ، میخوام آرامش یکم ، بهادر

  . میزنیم حرف همه با برگشتم

 

 بارداری تو آخه:  گفت و کشید عمیقی نفس

 برات اگه ، نمیاره طاقت دلم اینجوری من

  ؟ بیفته اتفاقی

 

 و کردم باز و بستم اطمینان با چشمامو

 اگه نمیشه چیزی نباش نگران:  گفتم آروم

 ... االن تا بیفته اتفاقی ودب قرار

 

 حاال:  گفت سریع کنم کامل حرفمو نزاشت

 از خیالمون بده انجام سونوگرافیتو بریم

 اون درمورد بعد ، باشه راحت سالمتیش بابت

 .میزنیم حرف هم موضوع
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 و بوسید دستمو روی که دادم تکون سرمو

 .کرد حرکت

*** 

 

 بدون ، دادم بهادر دست به و کیفم و چادر

 که باشم داشته شرمی یا بکشم خجالت اینکه

 قراره خواهرم شوهر یا و نامحرم مرد یک

 رو باشه باردارم شکم ناظر اتاق این تو

 من بود قرار وقتی.. کشیدم دراز تخت

 به  دستم و بدم انجام رو گناه بزرگترین

 گناه   دیگه بشه، آلوده موجودضعیف یک خون

  . نداشت ارزشی برام بهادر چشمای

 

 گفت رویی خوش با بود مسنی زن یک که دکتر

 لباستو کن باز مانتوتو ی دکمه عزیزم: 

  . بده باال

 

 که ، بود خیره بهادر چشمای به فقط چشمام

 به لب به لبخند خاصی حس و اعتماد یک با

  . میکرد نگاه من
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 روی رنگی ژل مایع و دادم باال لباسمو

  . شد ریخته شکمم

 غرق چشمای اون از نگاهمو ثانیه یک حتی

 پرت هواسم نمیخواستم نگرفتم، شوقش شورو

 تصمیمم از منو مبادا تا باشه بچه اون

 چیزایی یک و میزد حرف دکتر ، کنه پشیمون

 روزی ی آواره دلم و افکار من اما میگفت

 رو مرد این عزیز ی بچه بود قرار که بود

  . ببرم بین از

 موکار رفتن زیارت ی بهونه با میخواستم

 زنگ بهادر به قرارم طبق و بدم انجام

 هنوز اگه حاال کشتم تو بچه من بگم و بزنم

 ، بگو همه به حرفاتو دارم ارزش برات

 متنفر من از همیشه برای بهادر اونوقت

 وجود من آوردن بدست برای چیزی و میشه

 بیان کسی جلوی حرفاشو بخواد تا نداره

 ... کنه

 

 در میخوام که ببخش منو بهادر ببخش منو

 ی بهونه کردی حقم در که بدیایی تموم حق

 بچه این میدونم ، بگیرم ازت زندگیتو

 تو نباشه بچه این اگه اما وجودته نیمه

 اینجوری ، نداری گفتن برای حرفی دیگه
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 امان در خواهرم و مادر جلوی منم آبروی

  . میمونه

 

 انگار ، اومدم بخودم دکتر مکرر صدای با

 که کردن خودشون غرق منو افکارطوری این

 بهادررو پریشون و وار هراس نگاه حتی

 خیره چشم در چشم هنوز ، نکردم احساس

:  پرسید آروم بود کنارم ، میکردم نگاش

  ؟ جان ریحانه خوبه حالت

 

 ، بستم چشمامو اومد صورتم بطرف که دستش

 ک ی من ، گریه هم باز کرد، پاک و اشکام

 . کردم گریه اینهمه

  

 عزیزم چیه:  گفت آروم آوردو پایین وسرش

 ؟ میکنی گریه  چرا ،

 

 ؟ شنیدی قلبشو صدای: لبخندگفت و باذوق

 اصال خداروشکر سالمه چیزش همه میگه دکتر

 . نداره مشکلی

 

 ! بهادر:  گفتم آروم گریه با
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 چشات اون قربون..  جانم ؟ جان: بهادر

   ؟ چیه..  برم

 

 حس چرا من : گفتم گریه با و خفه صدای با

 کاری هر چرا..  بهادر ندارم بهش خوبی

 مانوس مادرباهاش یه مثل نمیتونم میکنم

  . بشم

 

 گفت و بوسید پیشونیمو دکتر وجلوی شد خم

 حل که مشکالت همه ، میشی عزیزم میشی: 

 ت خنده روزا این یادآوری با خودت بشه

  . میگیره

 

 رو:  گفت دادو بهادر به دستمال یه دکتر

 مادر رو بارداری دوران ، کن تمیز وشکمش

 کمی روحی نظر از میزاره منفی اثرات یکم

  . باشی کنارش بیشتر کن سعی ، شده تضعیف

 

 . ممنون..  چشم: بهادر
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 با بهادر ، نشست لبم ی گوشه پوزخندی

 کار این با کرد، تمیز و شکمم رو دستمال

 به نزدیکی نسبت هیچ مرد این اینکه از و

 زیر بلند صدای با و ترکید غضمب نداره من

 . زدم گریه

 

 مانتومو کشید، بلندی نفسی کردو نوچی

 پاشو ، عزیزدلم پاشو:  گفت و آورد پایین

 ؟ آخه میکنی گریه چی برای گلکم

 

 میریختم، اشک فقط و بودم گرفته مونی الل

 تخت از تا کرد کمک و گرفت و بغلم زیر

 . بیام پایین

 

&&&&&&& 
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..  عه..  عه:  گفت مهربونی لحن با دکتر

 تو ، لوس ی دختره میکنی گریه چی برای

 ت بچه هم خداروشکر ، میشی مادر داری

 بهت خدا خوب شوهر یه هم و وشیطونه سالم

 . میکشه ناز پاتو سرتا که داده

 

 کتر،د زدم پوزخندی ، کردم پاک و اشکام

 کاش ، بچه کدوم شوهر، کدوم کاری کجای

 روزای کاش اصال برمیگشت عقب به چیز همه

 دیگه بخدا ، برمیگشتن حال به گذشته

 بابایی همون روح به نمیکردم لوس خودمو

 م عالقه مورد مرد از یکسال بخاطرش من که

 برمیگشتم روزا اون به گرفتم،اگه فاصله

 زدواجا بهادر با بابام فوت بعد ی هفته

 رعنا برای رو میدون حداقل تا میکردم

 چالش به و زندگیم کسی که نمیکردم خالی

 بچه و بودم درکنارشوهرم من االن و بکشه،

  . بود حالل م

 

 بیا:  گفت اومدو جلو آبی لیوان دکتربا

 مگه ، بشی آروم بخور آب یکم عزیزم

  بود؟ ناخواسته ارداریت
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 بهادر که کردم پایین باال آروم فقط سرمو

 هم از داشتیم ما:  گفت گرفته صدای با

 ! بارداره زنم فهمیدم یهو که میشدیم جدا

 

 من به عمیقی نگاهی کردم، نگاش تعجب با

 به راضی هم خدا انگار: گفت کردو

 باز برامون حکمت در یه که نبود جداییمون

 هم به و بیایم سرعقل جفتمون تا کرده

  . برگردیم

 

 ، گفت چشمام به خیره و مو به مو جمالتشو

 اون منو رسیدن برای بچه این حکمت یعنی

 به تلخی پوزخند باز! ؟ ست دیگه هم به

  . زد نیش دلم

 

 پشت لبخند با دکتر..  خوردم آب از قلوپی

 اون خداوشکر پس خب:  گفت و نشست میزش

 باباش و مامان تا خیرشده سبب وروجکمون

 . بیان عقل سر

 

:  گفت و گرفت بهادر طرف به سونورو برگه

  ؟ هست دکتر نظر تحت خانمتون
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 دادو تکون دستشو کردو من به نگاهی بهادر

 بارداره که فهمیدم تازه ؛ نه راستش: گفت

  .نرفتیم هنوز ،

 

: گفت من به نگاه با و داد سرشوتکون دکتر

  ؟ نفهمیدی و بودی باردار ماه سه

 

 دادم تکون سرمو فقط نداشتم زدن حرف نای

 همچین نمیکردم فکر چون:  گفتم رومآ و

  . بیاد پیش چیزی

 

 هم که بود غمگین و داشت سوز صدام انقدر

 لحظه یک برای دکتر نگاه هم و بهادر نگاه

  . شد محزون

 

 گفت دکتر که گرفتم کیفمو چادرو بهادر از

 رو و متخصص یه آدرس ، نداری خاصی مشکل: 

 هم تا پیشش برو نوشتم، سونوت ی برگه

 نظر تحت ت بچه هم و خودت جسمی   نظراز

 داروهای دوران این تو معموال ، باشی



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1452 
 

 برو حتما..  میکنن تجویز براتون تقویتی

  . نظرش زیر

 

  . ممنون. باشه:  گفتم و زدم تصنعی لبخند

 

 به خدا:  گفت آروم چشماش اعتماد   با دکتر

 .همراهتون

 

 بهادر اومدیم بیرون که دکتر اتاق از

 گفت آروم و بست درو ، برگشتم ، زدم صدام

 شدی، َدمق ؟ بدشد حالت چرا ، یهو شد چی:

 آوردمت کتک و زور به انگار ؟ شدی گرفته

  ؟ ریختی بهم یهو چرا ؛ اینجا

 

 رو خیلیا که کردم برم دورو به نگاهی

 توچشماش ، برن داخل تا بودن نشسته صندلی

 به:  گفتم خودش از آرومتر و شدم دقیق

 بچه این زور به اما..  اما ینیورد زور

  . دادی بهم رو

 

 ، گرفتم فاصله ازش محکمی قدمای و بغض با

 ماشین طرف به میومد، سرم پشت قدماش صدای
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 و برگشتم ، گرفت دستمو پشت از که رفتم

 سریع بزنه حرفی بدم اجازه اینکه قبل

 نگو هیچی.. بهادر نگو هیچی:  گفتم

 که یماریب از تر داغون ، داغونم بخدا..

 ، میشه تموم دیگه یکساعت تا بگن بهش

 شوهرشو عاشقانه که زنی اون از داغونتر

 بخاطر باید طالق دادگاه تو اما داره دوست

 بگیره طالق شوهرش از پنهانیش هووی داشتن

 و دعا با عمر یک که مادری از داغونتر ،

 هزار نازو با ، میده ای بچه بهش خدا ثنا

 سن تو اما ، میده نبالی رشدو اونو آرزو

 ، میگیره پس ازش اونو خدا سالگی بیست

 داغونم اینها ی اندازه به بهادر داغونم

 داره خدا از رو خودش مرگ آرزوی که کسی ،

  . شده بیچاره و داغون حد چه تا بدون

 

 مشت دستاشو گرفت، دندون به زیریشو لب

 ، زد و ماشین دزدگیر سکوت با بود، کرده

 ماشین سوار و گرفتم ازش موآلود اشک نگاه

 و سکوت همون با هنوز بهادر..  نشستم

 من سمت در   به ماشین از بیرون درموندگی

 نمیدونم ، میکشید سیگار و بود داده تکیه

 به سیگارو نخ چند دود یا ، گذشت چقدر

 شد باز ماشین در که ، کرد تقدیم هاش ریه

  . نشست ُرل پشت و
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 سیگارهای از که عمیقی بوی و نشستنش با

 و خورد پیچ دلم بود، کشیده که زیادی

  .داد دست بهم شدیدی تهوع حالت

 چندان اما کنم مهار و حس این کردم سعی

  . زدم عق اختیار بی و نبودم موفق

 

 ، میخوره بهم حالت:  گفت پاچه دست بهادر

 بگیرم چیزی یه برات میخوای ؟ خوردی چیزی

  ؟

 

 سیگارت بوی : گفتم و آوردم باال دستمو

 و ماشین در ، زدم ای دیگه عق دوباره..

 کمرم ، گذاشتم پایین پاهامو و کردم باز

 داشتم توان چی هر کردم، خم پایین بطرف و

 ؛ خالی و خشک اما ، زدم عق

 

 خودشو لب زیر و میداد ماساژ و کمرم پشت

 گفت شدو پیاده ماشین از میفرستاد، لعنت

  . شه بهتر تحال بخوری بگیرم آب یه برم: 
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 ماشین داشبرد تو از و برگشت شو رفته قدم

 برای  و کشید بیرون ای کننده خوشبو ،

 ماشین تو کمی سیگار، بوی اون کردن برطرف

  . زد

 

 که ای آبمیوه و آب اون از اینکه از بعد 

  . بهترشد حالم کمی خوردم بود گرفته

 

 با و آورد در حرکت به و ماشین بهادر

  ؟ شدی بهتر:  گفت نگران نگاهی

 

 اوهوم -

 

 [۲۱:۱۷ ۱۰.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان
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. کرد بسنده طوالنی سکوتی به و نگفت چیزی

 بستم چشمامو و دادم تکیه صندلی به سرمو

.  شدم همیشگیم افکار در غرق معمول طبق و

 جمله با ،باالخره گذشت که ای دقیقه چند

 .شد شکسته سکوت مهر این بهادر از ای
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 بخوری چیزی یه خودمون خونه بریم:  بهادر

 بزنیم حرف باهم یکمم ، کنی استراحت یکم

  بیای؟ بیرون حال ازاین تا

 

:  گفتم فقط حالت همون و بسته چشمای با

  نه

 

 ،اشکال ،باشه باشه:  گفت لجبازی با

 و بگیر سخت خودت به اینجوری ،تو نداره

 بری ممید اجازه منم ببین بده عذاب خودتو

  !؟ مشهد

 

 لحن با و کشید کشداری نفس که نگفتم چیزی

 عزیز ، جان ریحانه:  گفت ای دلجویانه

 اینجوری خودت با چرا بهادر، عزیز   ، دلم

 بچه اون که نمیکنی فکر یکم چرا ؟ میکنی

 من ، خداست طرف از هدیه یه ، حکمته یه

 من به بسپار چیزارو همه میگم دارم که

 برای چرا ، میشی وحشی نی،میک َرم باز چرا

 میکنی درست آشوب معصوم ی بچه اون خودتو

 کردم اشتباه میدونم خودم من بخدا بابا ،

 بوده، کج رفتم که راهی اصال ، کردم خطا ،
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 چیکار ،ولی بوده چاله سیاه نبوده راه

 گرفته صورت که کاریه ، رفتم دیگه کنم

 میخوام بکشم بیرون خودمو میخوام االن اما

 پیدا و درست راه تا برگردم، مسیر اون از

 دنیا ، َبچَمین و تو من، درست راه ، کنم

..  نمیزنم شمارو قید من بایسته جلوم هم

 میکنه، اشتباهاتی یه زندگیش تو آدمی هر

 به اما خواهرت، با اونم ، کردم منم

 خودم توحال لحظه اون تو من خدا خداوندی

 اون اصال..  اصال ، رعناست بفهمم که نبودم

 .دیدم رعنا قالب تو تورو لحظه

 

 سُر چشمم ی گوشه از اشکی م بسته چشمای با

 محکمی مشت که کرد، چکه پایین به و خورد

 کوبید؛ فرمون رو

 

 خاطره این مرور از عصبی و خشدار صدای با 

 به هیچکس ریحانه:  گفت شوم و تلخ ی

 به ، نکشیده زجر زندگیش تو من ی اندازه

 با که شبهایی چه حسین ماما به خدا

 درد ، گذاشتم بالش رو سرمو زجر و بدبختی

 یه کسیکه کنار بودن درد ، کنار به تو

 غده میکردم نگاه خواهرم چشم به اونو عمر

 رو هرشب و شب هر ،که گلوم رو بود ای

 میرسیدم خفگی به طوریکه میکرد، باد گلوم
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 رعنا با که کاری وجدان عذاب حس از ،

 عذاب حس   ،اما میکشیدم زجر رطو یه کردم

 ! قلبم رو بود بدخیمی تومور تو کشیدنای

 

 گفت سوزی و غم پراز نفس با کردو مکث کمی

 بیشتر خیلی عشق تو بشن عاشق وقتی مردا: 

 اون با زن یه حتی میگیرن سبقت زنا از

 کم مرد یه عشق جلوی محکمش احساسات   همه

 و چرت دروغای این نه عشق، البته ، میاره

 طرف با خوابیدن شب یه واسه پسرا که پرتی

 موندن عشق پای ، میکنن زمزمه گوشش تو

 تو ، بودی بچگیم عشق تو ، میخواد مرد

 که بودی کسی ، شدی بزرگ خودم چشم جلوی

 تو تورو ، گرفتم ُاخت باهات شب و هرروز

 همین تو ، کردم تصور زندگیم تو خیالم

 تو ، کرده خوش جا رعنا االن که ای خونه

 نشیمن، تو پذیرائی، تو خونم، ی آشپزخونه

 باهات تختم روی و خوابم اتاق تو حتی

 احمقانه کار یه با یهو ساختم،اما خاطره

 به دودشدو زندگیم همه اشتباه هوس و

 که چندریشتری ی زلزله یه مثل ، فنارفت

 اون به رو این از و زندگیم و اومد یهو

 .کرد تبدیل رو
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 طوریکه وار زمزمه و قبل از تر آروم

 تو:  گفت میزنه حرف خودش با داره انگار

 کشیدم عذابی چه نمیفهمه هیچکس نمیفهمی

 دادن م عمه پسر به رو تو خودم جلوی وقتی

  ... تو

 

 فرمون رو آروم چندبار و زد تلخی پوزخند

 خانم خانم، ریحانه:  گفت بعد و کوبید

 ؟ بگیرم برات میخوری چیزی عزیزم خوشکله،

 .نخوردی هم صبحونه طمئنَاََ م

 

 ؛ نمیخورم چیزی:  گفتم گرفته صدای با

 .خوردم چیزی یه بیای اینکه قبل صبح

 

 لبمو نرم خیلی که لبم روی انگشتش حس با

 ، پریدم جا از ها گرفته برق مثل کرد لمس

 گفت زدو خنده زیر پق م قیافه دیدن با که

  . ریحانه شد باحال خیلی قیافت آی: 

 

 یه با ببین، لبمو کردم، نگاش واج و هاج

 یه االن همین انگار ، گرفته نبضی چه لمس

 جدیت و اخم با ، کردم روشن زیرش آتیش
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 چرا ، بخندی آب رو..  کوفت:  گفتم تصنعی

  . زدی بهم و حسم

 

 باالی ی دکمه کردو تر و لبش زبونش با

 بااین اونم که فهمیدم کرد، باز پیرهنشو

 میکنه سعی داره اما شده خراب حالش لمس

 جور و جمع رو قضیه این شوخی و خنده با

  . کنه

 

 نگاهمم که خونه تو:  گفت کردو کج سرشو

 چشماتو میخوای میای بیرونم ، نمیکنی

 وقت کی من اونوقت ، بریزی اشک و ببندی

 ؟ کنم س یر رو جنابعالی جمال اون کنم

 

 گر و حرارت این تا کشیدم عمیقی نفس

 شیشه پام جلوی بشه، کمتر نمبد از گرفتگی

 خوردم آب کمی و برداشتم بود، معدنی آب ی

 آب:  گفتم و گرفتم بهادر جلوی رو شیشه ،

  ؟ میخوری

 

  اوهوم:  گفت دادو تکون سرشو
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 آخرش ، گفت چی دکتر نفهمیدم من راستی -

  بود؟ ماهه چند بچه این

 

 معدنی آب ی شیشه و خورد آب از قلوپ چند

 جان ریحانه مون بچه:  گفت و داد دستم رو

 زار به افتادی اونجا دلیل بی که تو ،

 ، بشنوی قلبشو صدای نخواستی حتی ، زدن

 چی موردش در دکتر بشنوی نخواستی حتی

 ... اما ، میگفت

 

 اما:  گفت زدو عمیقی لبخند و کرد نگام

 تو گذاشته پا هم و سالمه هم که خداروشکر

  . چهارم ماه

 

 یخ ، کردن خالی سرم رو یخ آب سطل انگار

 لبخند و کالم حرارت اون از زدم

 

 [۲۱:۱۷ ۱۰.۱۰.۱۷] ,❎ زوال ❎ رمان

 جنین این اینکه از ، زدم یخ بهادر وسیع

 تر سخت منو کار و میکنه رشد هرروز داره

  .کرد سنگینی دلم رو بزرگی ی غصه میکنه،
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 دقیقا یعنی:  گفتم صدام لرزش با و آروم

  ؟ چندوقتشه

 

 . روز چهارده و ماه سه: هادرب

 

 ، شدم خیره بیرون به واری غم نگاه با

 اینکارو جوری چه ، خدایا کنم چیکار

 لحظه همون اصال ، ببخش منو بدم؟ انجام

 خودت به بگیر، دوتاییمون جون و کن خدایی

 .میارم بجا و شکرت بار هزار که قسم

 

 بیرون فکر این از که زد صدام بهادر

:  گفت نگاهی نیم با ، کردم نگاش و اومدم

 بریم باید گفت ، گفت چی دکتر که دیدی

 تحت بارداریتو دوران که متخصص یه پیش

  . باشی نظرش

 

  ؟ خب -

 

: گفت و کرد مکث کمی کرد، نگام خورده یکه

 ؟ بریم ک ی ، خب که خب
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 برگشتم که مشهد از ، نمیتونم امروز -

  . میریم

 

 قطعیمو جواب هنوز من: گفت ای خنده کج با

 گفته کی حاال ، خانوم ریحانه ندادما

 دوختی و بریدی خودت برای که بری میتونی

  ؟

 

 و دادم باال ای شونه و کردم نگاش اخم با

 االن ، نداره اشکال برم نزار باشه:  گفتم

 اون تو میشینم بست میرم خونه رفتم که

 تا میکنم گریه و میخورم غصه انقدر اتاق

 گرفت منو جون   هم کرد رجیف یه خدا شاید

 ! معصومتُ  طفل بچه این هم

 

 یه کرد، نگام فقط عصبانیت با و زده بهت

  . رنجور و دلگیر حسی با نگاه

 

 ، کردیم سکوت رو مونده باقی مسیر تمام

 کردم قناعت سکوت این به بیشتر من البته

 یه با که بود روشن آتیشی چنان درونم ،

 فوران شها شعله بهادر از کردن فوت

 و میکشیدن آتیش به و خودم هم که میکردن
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 پس..  میبردم فرو آتیش این تو بهادرو هم

 راضی بینمون تلخ   آرامش و سکوت این به

 . بودم

 

 عصبانیت اثرات هنوز. رسوند خونه به منو

 ماشین از. بود مشخص واضح ش چهره تو

  . همرات میام خودم بزار:  گفت شدو پیاده

 

 بدم جوابشو باید چه ببینه سیک برو تو نه -

  ؟ بودم کجا تو با بگم

 

 ، ببینه:  گفت عصبانیت با اینبار بهادر

 موضوع میفهمن که باالخره ، ببینن همه اصال

 ببینن بزار حدیه چه در ما ی رابطه و چیه

  .ببرن پی موضوع به زودتر خودشون تا

 

 تو برای گفتنش آره:  گفتم عصبانیت با

 لحظه اون که کنی درک نینمیتو اما راحته

  . میاد من سر به بالیی چه

 

 ماشین از تا گرفت دستمو و جویید لبشو

 هنوز:  گفتم اخم و غر با ، بشم پیاده
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 از خودم نتونم که نیومده باال انقدر شکمم

 خودم برو بیا ، بیام بر رفتنم راه پس

  . برم میتونم

 

 غر انقدر بریم بیا:  گفت کردو تصنعی اخم

  .میزنه غر ازبس صدساله ننه شده ، نزن

 

 ازخونه پایینتر ، شدم پیاده که ماشین از

 که دیدم و دیروز بلند شاسی ماشین همون ،

 .بود رسونده رعنارو

 

 نیم زیر ای کاسه رعنا با که نداشتم شک

 باال ها پله از بهادر ،با داره کاسه

 از رعنا که رفتیم باال رو چندپله رفتیم،

 ما به ،هواسش میومد پایین باال های پله

 به ترس با و کردم هول دیدنش با نبود،

 زد اشاره چشم با که ، کردم نگاه بهادر

 و گذاشت دهنش تو و آدامس باشم؛ آروم تا

 خشکش انگار ما دیدن با که گرفت باال سرشو

 .ایستاد جاش وسر زد
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 چه بنازم اووهو:  گفت زدو سوتی بهادر

 رعنا میبری ریفتش کجا زدی، هم َمشتی تیپ

 ؟ بانو

 

 گفت متعجب و داد باال ابروشو تای یه رعنا

 تو مگه ؟ داشتی تشریف کجا خودت عزیزم: 

  ؟ باشی شرکت نباید االن

 

 ، داشته قرار یارو بااون رعنا میدونستم

 هست، بهادر طرف از رفتاری و حرف هر والیق

 کنار بهادر منو دیدن و لحظه این تو اما

  . میشد محسوب رعنا برای یا برنده برگ هم

 

 بده منو جواب تو:  گفت زدو بهادرپوزخندی

 نمیزاری بیرون خونه از پاتو نگفتم مگه ،

 َوجَق عَجَق تیپ این ؟ میرفتی داشتی کجا ؟

  ؟ ها ؟ زدی چیه

 

 حرف باهاش بهادر انگار نه انگار رعنا

 مهلک ترسی بودکه حدی در میزد،خونسردیش

 چیزی یه انگار د،بو برگرفته در وجودمو

 و خطه آخر دیگه اینجا میزد فریاد سرم تو

 .نداری خالصی رعنا زبون دست از اینبار تو
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 بهادر به رو تمسخرآمیزی پوزخند با رعنا

 هرروز نکنه ، عزیزم بودی کجا خودت:  گفت

 پیاده ی بهانه به اینم شرکت، ی بهانه به

 عشق زدنو الس واسه ، باشگاه و روی

  میزارین؟ قرار هم اب بازیاتون

 

 دهنتو در:  گفتم صدام ولرزش عصبانیت با

 رو لیاقتشون خودت که ،چیزایی رعنا ببند

 ، نیستم تو من نده، نسبت من به داری

 . کنم باز بیشتر دهنمو نزار

 

 زبون اومد خوشم ایول: گفت زدو بشکنی

 میکنی سر چادر ، خانم مارموز ، درآوردی

 نه ؟ کنی یداپ قداست میتونی خیالت به

 خوراکش دیگه پرید هرز که کسی فداتشم

 یه چون بشینه آروم نمیتونه این، میشه

 وول میخوره وول انقدر ، کرده مزه بار

 رو بازیاش هرزه به دوباره تا میخوره

  . ببره

 

 داد میلرزید بدنم حالیکه در عصبانیت با

 هرزه،تو نگو من به ، کثافت شو خفه:  زدم
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 رفتی بهادر داشتن اطرخ به که ای هرزه

 تا کردم هرکاری که من نه شدی خوابش زیر

 تا کنه پیدا نفرت ازم تا بشه دور ازم

 من بفهمه و بندازه دور دلش تو از منو

 . توام خواهر

 

 تکلیفمو من تا خونه برو بیا تو:  بهادر

  . برو بیا کنم معلوم رعنا با

 

 من با تکلیفتو:  گفت متعجب لحنی با رعنا

 تا کن معلوم ، خوبه..  هه! ؟ کنی ممعلو

 سرو چه من خواهر   با تو بفهمن همه حداقل

 . داری سّری

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 216_پارت#

 

 منم رعنا:  گفتم مهلک ترسی و عصبانیت با

 در دهنت از چیزی بخواد بخدا دارم حرف

  . میکنم باز زبونمو بیاد
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 به بعد کردو نگاه من به اول تعجبم بهادر

 چی:  گفت پوزخندی با رعنا که رعنا

 میخوام بگو داری حرفی هر ، بگی میخوای

  . تره سنگین جرممون کدوممون ببینم

 

 من باالتراز پله یه حاال و اومد جلوتر

 گفت لبش روی پوزخند باهمون بود، ایستاده

 قرار یواشکی من شوهر با که تویی: 

 من سراغ تا میکنی تامینش وریط و میزاری

 توام مثل منم فکرکردی نکنه نیاد زنشم که

 ... شوهرای با که

 

 تمام بود، ،حقش شد خفه زدم که سیلی با

 تو بهادرو تا خریدم جون به دردارو

 اون به بهادر تا ، باشه داشته زندگیش

 حاال؛ اما برگرده

 

 نیستم تهمتها این و لقب این ی شایسته من

 دوش به رو بزرگی بارغم خودم که منی ،

 شکست بار هزاران کمرم بار ازاین و کشیدم

 .شد خرد و
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 کرد، نگام زده بهت شد، صورتش حائل دستش

 صدامم رو که بود شدید قدری به تنم لرزش

 من:  گفتم عصبانیت با بود، گذاشته تاثیر

 بار به که گندی اون بعد توبودم جای اگه

 اگه ، ردممیک زندگیمو آدم مثل آوردم

 راه به شوهرم ولی کردم زندگی درست دیدم

 رو زندگی اون خودم پای با اونوقت نبود

 گذرونیام خوش دنبال نمیرفتم میکردم، ترک

 نمیرفتم ، سوم شخص دنبال نمیرفتم ،

 شد دعوام شوهرم با هروقت تا ، یدک دنبال

 از آرامشمو و بزارم اون بالین رو سرمو

  .بگیرم اون

 

 و زد سینم رو شو پنجه صبانیتع با رعنا

 به شوهرمو تو ، بفهم دهنتو حرف:  گفت

  ؟ میزنی تهمت من به چسبوندی خودت

 

 نبود محکم خیلی زد سینم روی که ای ضربه

 یهویی از اما ، نه باشه محکم اینکه نه ،

 و دادم دست از بدنمو تعادل آن یک زدنش

 بودم ایستاده پایین ی پله رو چون

 ناگهانی وبطور کنم کنترل وخودم نتونستم

 افتادم پایین به پله تا سه روی از و
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 انقدر پیچید کمرم و شکم تو شدیدی ،درد

  . شدم گیر نفس ای لحظه برای که شدید

 

 که افتاد بهادر به نگاهم فقط لحظه تواون

 دست با ، میزد کبودی به ترس از صورتش

 امام یا:  زد داد کوبیدو روسرش محکم

 !!حانهری...  حسین

 

 که جونی اندک همون با و آوردم باال دستمو

 هارو پله شتاب با که بهادر به رو داشتم

 خوبم..  بهادر خوبم:  گفتم میومد، پایین

  . نباش نگران

 

 بچمون..  ریحانه بچمون:  گفت عصبانیت با

 !!؟؟

 

 زد و حرف این چرا بهادر خدا، یا خدا یا "

 حرف اینبا ، نمیشه کم مصیبتام چرا خدا ،

 جرات حتی رفت یادم کمرم و شکم درد بهادر

 بود شده تنم تمام ، کنم بلند سر نداشتم

 به  رعنا متعجب و زده بهت صدای که گوش

...  تو ؟؟ تون بچه ؟؟ بچه:  رسید گوشم

  ؟ ای حامله تو... بهادر و تو... تو
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 بیا:  گفت هراسون کشیدو دستمو بهادر

 رعنا...  مبری بیا ، ریحانه دکتر بریم

 ، بدون آماده خودتو قبر برگشتم سلیطه

...  نکردم قبرستونت راهیه اگه ندارم شرف

 همون با بیاد سرش بالیی فقط بچم آره بچم

  . میزنم دار ت آفتابیت موهای

 

 کی سگ:  گفت بلند صدای با و محکم رعنا

 َپس حرومزاده ی بچه یه رفتی بیشرف ؟ باشی

 میکشی وشونه خشا من واسه اومدی انداختی

 بی قبر سر میرم ؟ میرم کجا میگی من به ؟

 یه داماد وقتی نداده یادت که تو پدر

 هم رو دختراش جفت با نباید ای خونه

  ؛ بریزی

 

 که وحشی گرگ یه مثل ؛ بهادر ؛ بهادر

 حمله رعنا سمت به باشه دیده شو طعمه

 باال هارو پله جوری چه نفهمیدم اصال کرد،

 جیغ با ، شد بلند رعنا جیغ صدای ؛ رفت

 ، میبرم آبروتو بزنی من به دست:  گفت

  .مامان آی...  فطرت پست بیشرف
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 بردش، باال ها پله از کشیدو موهاشو بهادر

 داد ؛ بزن داد:  گفت خشم و عصبانیت با

 بگیرن، جنازه بیان بگو بخواه کمک بزن

 و کثیف آدم یه واسه باشن آماده بیان بگو

  . پوشنب سیاه رخت ننگ

 

 اون و توئی گند ، نجس تویی گند:  رعنا

 بچه و داده تو تن به تن که هرزه ی دختره

 ... تورو زاده حروم

 

 تمام کردم حس کوبید دهنش تو که مشتی

 ترس چنان ،با ریخته پایین دندوناش

 که میکردم نگاه هردوشون به واسترسی

 .بود رفته یادم از خودم دردای

 

 بلکه یکبار نه ، شد بلند رعنا جیغ

 برزو بعد ثانیه چند و سرهم پشت چندبار

 که کوتاه شلوارک یه با و دست به تیشرت

 ها پله از بود نامرتب وضعش سرو و موهاش

 رفت رعنا و بهادر سمت به..  اومد پایین

 ای افتادثانیه من به چشمش لحظه یه اما

 بهادرو دست بعد و دوخت چشمام به نگاهشو
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 رو بود اسیر اون در نارع بلوند موهای که

  . گرفت

 

 ولش پوکوندی صورتش ، بهادر کن ولش: برزو

  . کن

 

 رو کمتر هرزه یه ، بمیره باید:  بهادر

  . بمونه زمین

 

 گفتم ت بچه به چون:  گفت زدو جیغ رعنا

  . میگم دروغ مگه حرومزاده

 

 پشت با و برد هجوم سمتش به دوباره بهادر

 لجن زندگیمو : گفت کوبیدو دهنش تو دست

 به خودتو ، گرفتی ازم خوشبختیمو ، کردی

 هرطور االن تا من ریش به انداختی زور

 اما رقصوندی وجودنحست با زندگیمو خواستی

 هم بچه اون بخاطر ، بمونی نمیزارم دیگه

 گم گورتو زندگیم از تا میکشمت شده که

  . کنی
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 تو بخوره بچت: گفت جیغ دادو رعنابا

 بمونه الدنگ توعه با تخواس ،کی سرتون

 مگه تو با دارم زندگی من مگه کنه زندگی

 ... شوهر نمیگن که و مترسک یه شوهری تو

 

 " رعنا سرم تو خاک ، رضا امام یا"

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 باز دهن زمین داشتم دوست خاله صدای با

 ظهلح همین تو خدایا ، ببلعه منو و کنه

 خاله که هایی ثانیه و ها دقیقه همین تو

 قبل تا ، بکش منو دارن حضور هم مامانم و

 . نباشم من چیه موضوع بفهمن و ببینن اینکه

 

 به افتاد خاله و مامانم دیدن با رعنا

 چه ببین بیا مامان:  گفت و کردن گریه

  . بیا آورده من سر بالئی

 

 . ببند دهنتو رعنا:  بهادر
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 حاضر ، رفتم باال رو پله دو ترس و هول با

 زانو منفور موجود این مقابل در بودم

 و آبروم ، نگو چیزی توروخدا بگم و بزنم

 رو رفته باال های پله ترسیده باز اما بخر

 یک بهادر نگاه.  ایستادم پایین و برگشتم

 ؟ خوبی:  گفت آروم و دید،ترسیده منو آن

  نداری؟ مشکلی

 

 یعنی که دادم ونتک فقط دستمو گریه با

 باال جونم ترس و استرس از دارم فقط خوبم

  .میاد

 

 این چی واسه ، رعنا بمیره مادرت:  مامان

 چه به ، بهادر آوردی دخترم سر رو بال

  . زدی کتکش اینجوری جراتی

 

 بخوامم زنمه: گفت ریلکس خیلی بهادر

  . میکشمش

 

 بهادر نزن حرف: گفت تشر و توپ با خاله

 بخوای تا بزنی حرف اینجوری کنیمی غلط تو

 دخترو صورت زدی چی برای ؟ کنی عملیش
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 پاشو نبودی شرکت مگه تو ؟ کردی ناکار

 بگیری؟ لگد و مشت زیر زنتو که اومدی

 

 خبر چیزی از شما مامان:  گفت آروم برزو

  نکنی؛ قضاوت الکی بهتره نداری

 

 زده ؟ ندارم خبر چی از:  زد داد خاله

 چیزی از میگی بعد کرده له دخترو صورت

  ؟ نداری خبر

 

 بهادر دردنکنه دستت:  گفت گریه با مامان

 هستی عزیز برام ، دادی نشون خودتو خوب ،

 زیر چیزارو خیلی که اندازه اون نه اما

 بزاری کنار حیاتو و شرم و کنی له پاهات

 نبود از تو ، شوهر نه دارم پسر نه من ؛

 من اشتند دوست واز م خونه تو مذکر جنس

 با رفتارارو وبدترین میکنی سواستفاده

 . میدی انجام دخترم

 

 مادر پاشو:  گفت و گرفت رعنارو بغل زیر

 پا نمیزارم دیگه خونه بریم بیا پاشو ،

  . بزاری بهادر ی خونه تو
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 پایین اون ریحانه:  زد صدام مامان

 کمک بیا میکنی نگاه چی به ایستادی

  . خونه تو ببرش خواهرت

 

 ی مسجمه مثل ، بخورم تکون میتونستم گهم

 گوشه یه تزئین برای اونو که بودم تزئینی

 بدی، تغییر جاشو بخوای دوباره بعد بزاری

 ی صحنه به گریه با و حرکت بی همینطور

:  گفت جیغ با رعنا که بودم خیره روبروم

 تو مار تو مامان نیاد عفریته این نه

 نوم به دستش با ، دادی پرورش آستینت

 کفتارن اینادوتا:  گفت کردو اشاره بهادر

 نابود زندگیمو ، مامان خوردن منو کفتار،

 کردن؛

 

 .کرد نگاه من به مبهم و گیج مامان

  کن بس رعنا: برزو

 

 یکی ،تو نمیکنم بس: زد داد جیغ با رعنا

  . نشو آش از تر داغ ی کاسه
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 میگی چی تو: گفت برزو به تشر با خاله

 برادرت لنگه بشی میخوای مه تو ؟ وسط این

  . نزن حرف میگی کن بس میگی دلداریت جای ؟

 

 تیررس و کمر به دست درحالیکه بهادر

 دادو تکون سری بود رعنا فقط و فقط نگاهش

 سروصدا بی و خونه برو رعنا برو:  گفت

  . کن فیصله رو موضوع

 

 رو چی موضوع:  گفت گنگی اخم با مامان

  میزنین؟ حرف گنگ اینجوری چرا کنه فیصله

 

 برداشت زمین رو از وشالشو شد خم رعنا

 کردی فکر ، میکنم فیصله آره:  وگفت

 . میکنم زندگی یالغوز نجس   توعه با میمونم

 

 یه نشو شاخ مامانم و مامانت جلوی: بهادر

  . بریزم دهنت تو دندوناتو کامل نکن کاری

 

 طالق منو اصال میخوری توگوه: زد جیغ رعنا

 ریختم تو بپای و ،عمرم میخوام القط بده،
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 باشم کسی با نباید چرامن بسه، دیگه اما

 .باشه عاشقم واقعا که

  

 خاک: گفت کوبیدو توصورتش محکم خاله

  . جفتتون کنین حیا میگین، دارین چی توسرم

 

 عقل ،سر خوبه:  گفت ای خنده کج با بهادر

 اون تو میزدم زودتر کاشکی آفرین اومدی،

  .میفتاد کار به دترزو تا مخت

 

 توگوشت چی رعنا، نشسته پات زیر کی: برزو

  خونده؟

 

 تو میزنم ،میام نزن حرف تو: زد رعناداد

  .برزو دهنت

 

 برزو که کرد، نگاه برزو به گیج بهادر

 نبودی کسی تو:  گفت مستقیم و صریح خیلی

 شرکتت رئیس با ،چیه بیاری طالق اسم که

 میخوادت؟ فتهگ بهت دادی؟ وا روهم ریختی
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 رعنا طرف به برداشت خیزی چنان بهادر وای

 حس کرد، لرزیدن به شروع بدنم تمام که

 سمت به داره شکمم تو از بچه این کردم

  .میاره هجوم دهنم

 

 جیغ ،مامان گرفت لگد و مشت زیر رعنارو

 دادسعی و جیغ با برزو و خاله میزد،

 همه از بدتر و کنن جداش رعنا از داشتن

 اونجارو فضای که رعنابود دردناک یجیغا

  .بود کرده پر

 

 که کردن جدا بهادرو برزو و خاله زور به

 که رعنا به رو شدید عصبانیت با بهادر

 مامان بغل تو سرش و بود افتاده زمین روی

 ؟ آره بهادر بابای گور: وگفت زد داد بود

 کردی والش آش زندگیمو ؟ آره من بابای گور

 یکی نداره دوسم ادربه گفتی جهنم، به

 و عشق خودم واسه میرم ، میکنم پیدا دیگه

 طالق..  درک به بره اینم میکنم حال

 و خوش یارو اون با بری که آره؟ میخوای

 کنی؟ زندگی خرم

 

 بزارم ببینی خوابت تو:  گفت زدو پوزخندی

 گوه زندگیمو بره؛ پایین گلوت از خوش آب
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 ، تهیکل سرو به میندازم گوه رعنا، کردی

  .میکنم بدبختت امشب از

 

 خیلی االن تا مگه: زد جیغ جون نیمه رعنا

 چه ببین بیا مامان ؟ هان کردی خوشبختم

 دخترت اون شکم تو انداخته پس ای توله

 دخترت اون با وحالشو عشق بودم زنش ،من

 .میکرد
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 مهر رعنا نمیشد باور زد، خشکم لحظه یک

 بودم زمین به خیره ، باشه شکسته سکوتشو

 که بود مذابی ی ماده مثل رعنا حرفای ،

 ؛ میسوزوند تنمو و شد ریخته تنم روی

 ، بودم اسیر آتیش های فواره تو انگار

 گوشم به کسی از حرکتی هیچ و صدایی هیچ

 شدن غرق حال در آب زیر خودمو ، نمیرسید

 رو آب از بیرون اصوات و صداها که میدیدم

  . میشنیدم میرسید گوشم که امواجی طور به
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 مامان: کرد تکرار حرفشو دیگه بار رعنا

 هم با دامادت شازده و عوضیت دختر اون

 ، ست حامله ت ُدردونه االنم دارن رابطه

 ببین ؛ بارداره خواهرشو شوهر حروم ی بچه

 دگیزن آدم این با جوری چه االن تا من

 !! کردم

 

 ، میچکیدن صورتم روی داغ اشکای

 باید ناچارا اما کنم سربلند نمیتونستم

 تمام من ، میشدم رو در رو لحظه این تو

 کردم مرور خودم برای قبال هارو صحنه این

 شرایط تو گرفتن قرار نمیکردم فکر اما

 من واهیه تصوارات از تر سخت خیلی واقعیش

  . باشه

 

 پله باالی به و گرفتم زمین از رو نگاهم

 به خاله و مامانم نگاه کردم، نگاه ها

 میخواست دلم که بود زجرآور من برای قدری

  . میکردم فرو خودم تن تو چاقویی لحظه همون

 

 رو حامله کلمه وار لکنت لب زیر مامان

 از نگاهشو همرمان و کرد، تکرار چندبار
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 به اون از بعد و داد انتقال شکمم به من

 به دستشو برافروخته صورت با که یبهادر

 .کرد نگاه بود، گرفته پله راه ی میله

 

 تو...  تو:  گفت زده بهت و تعجب با خاله

 نداره امکان...  نه...  بهادر با تو... 

  . نمیکنم باور... 

 

 گفتم سوز و گریه با و آروم انقدر لب زیر

 گوش به صدام حتی دارم حتم که خاله: 

  . نرسید خودمم

 

 ی گریه با رفت قلبش روی که مامان دست

 پله تا کردم وقصد مامان:  گفتم بلند

 برم، باال هارو

 

 نیا: گفت جون نیمه و گرفت جلو دستشو که

 نگو.. مامان نگو...  نگو...  نیا... جلو

 . حیا بی مامان

 

  . نداره تقصیری ریحانه خاله: بهادر
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 . کثافت نزن حرف: زد جیغ مامان

 

 با و زدم جیغ ، افتاد بعد ای ثانیه و

 حال بااون اما رفتم سمتش به داغون  حالی

 ایستادن عالمت به من جلوی دستشو ، خرابش

 زمزمه و آروم ، نرم جلوتر تا بود گرفته

 ادم تت ، نیستی من دختر تو:  گفت وار

 وای...  رعنا شوهر با..  تو..  تو نیستی

 هرزه دختر تو به وای...  تو به وای... 

 ... ببینی نکردی حیا که

 

 و ،رعنا میکردم نگاش عمیقی ی گریه با

 شد ای همهمه ، گرفتن دورشو خاله و برزو

 بلندش مامان:  گفت خاله به رو برزو که

 قرص برو سریع رعنا ، خونه تو ببریمش کن

 هم بهادر وسط این ، کن آماده رو خاله

 یکصدم تو فکرمو تمام بود، کرده هول

 که رسیدم نتیجه این به و دمکر جمع ثانیه

 این تو موندنم دیگه ، زودتر هرچه برم،

 نباید که چیزی ، نداره ای فایده خونه

 ، نمیتونم ،من افتاده ، افتاد می اتفاق

  . کنم نگاه مامانم صورت تو نمیتونم دیگه
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 باید بود فرصت بهترین شلوغی این تو

 متوجهم کسی یا بهادر اینکه قبل ، میرفتم

 ، اومدم پایین هارو پله عقب عقب ، بشه

 دیگه بود افتاده ها پله باالی چادرم

 تالشمو تمام که آبرویی نداشتم، بهش نیازی

 رعنا حرف یه با دادم خرج به حفظش برای

 چادر دیگه نموند، ازش هیچی و شد پوچ

 کیفمو فقط ، نداشت مفهومی من برای

 ، کردم پاتند خروجی در طرف به و براشتم

 برای اینجا دیگه ، برم باید ، برم باید

 که خونه در ،از نداره وجود جایی من

 دویدن با گرفتم تصمیم اومدم بیرون

 از بهادر فریاد صدای ، کنم طی مسیرمو

 صداش، غرش   با که رسید گوشم به توخونه

  . میزد فریاد اسممو

 

 نیمه بدن تو که توانی تمام با ، دویدم

 و میریختم شکا صورت پهنای به بود، جونم

 بودم وار غصه و غمگین انقدر ، میدویدم

  . نمیکردم حس بدنمو درد و شکمم درد که

 

 ها کوچه تو فقط نرفتم اصلی خیابون سر از

 که میدویدم طوری میکردم، گم خودمو
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 این تو منو نمیتونه عمرا بهادر میدونستم

 کوچه یه انتهای به ، کنه پیدا مسیرها

 برخورد اصلی نخیابو به رو که رسیدم

  .میکرد

 

 تکیه دیوار ،به نداشتم دویدن نای دیگه

 گریه و شکستم بغضمو بلند صدای با و دادم

 لحظه اون تو منو کسی اگه شک بدون کردم،

 اعضای از یکی حتما که میکرد گمان میدید

 اما کرده، فوت ازم عزیزی یا م خونواده

 ، نداشتم فرقی هیچ عزادار آدم اون با من

 عزیزترین آوردم بار به که رسوائی اب چون

 نزدیکام همه و م خاله و مامانم و کسام

 .دادم دست از رو

*** 

 حس بی ، خورد زنگ گوشیم هزارم بار برای

 با که مردی ، کردم نگاش فقط حال و

 زندگیه تمام و کرد یکی به دست خواهرم

 خیلی دردبدنم کرد؛ تبدیل جهنم به منو

 .بود زیاد

 

 نکشید طولی بودکه کنارم مکیف رو گوشی

  .دراومد صدا به دوباره
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 زندگیه نجات   مرد بود، مهرداد اینبار

 چیزشو همه داشتن دوست یه بخاطر که دختری

 همه از بریده و ناامید حاال و داده ازدست

  .مرد   این حمایت محتاج   جا

 

  .. دادم جواب رو گوشی

 

 ؟ ریحانه کجایی:  گفت عصبانیت با مهرداد

 اینجا اومده غول نره این که رفتی اکج

 و بیمارستان احمق ، کرده آبروریزی کلی

  . روسرش گذاشته

 

 مهرداد،:  گفتم پرسوز و گرفته صدای با

  . فهمید مامانم

 

  کجایی؟:  گفت وآروم کرد مهردادپوفی

 

 گفت من به:  گفتم بغض  با چکیدو اشکم-

 . هرزه
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 ؟ کجایی میگم -
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 ؛ گرفت شدت م گریه

 تو همه که چیزی همون ، هرزه گفت من به -

 که چیزی همون ، میگن بهم اول نگاه

  . میکرد خطاب ذهنش تو منو هم عمورضا

 

 کجایی بگو مصّب ال:  گفت دلجویانه مهرداد

 ؟  دنبالت بیام

 

 که نشستم پارک یه تو نیمکت رو نمیدونم -

 انگار میکنن نگام جوری یه میشه رد کس هر

 برای عکسمو که تعقیبم تحت مجرم یه

 منو هرکی تا زدن ها روزنامه تو پیگیری

  . کنن نصیبش خوب پاداش یه و بده گژارش

 

 پرت و چرت:  گفت خاصی عصبانیت با مهرداد

  . دنبالت بیام رفتی جهنمی کوم بگو نگو
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 ردادمه:  گفتم و زدم گریه زیر بلند

 اونم ، نمیخواد منو دیگه مامانم

 ، هرزه گفت بهم کرد، قضاوت منو ناعادالنه

 با جوری چه گفت نیستی من دختر تو گفت

 من خدا به مهرداد ؛ بودی رعنا شوهر

 حالت اونم که باربودم یه همش من نبودم

 تاوان میکشم چی هر که ، نداشتم طبیعی

 ... که شبیه همون

 

 نیست خوب حالت کن بس احمق کن بس: مهرداد

  . بیفتم راه تا پارکی کدوم بگو

 

 هوا انقدر کی کردم برم دورو به نگاهی

 که نیمکتی از تر پایین ، شده تاریک

 و بودن نشسته جوون پسر دوتا بودم تشسته

  . بود من میخ   نگاهشون

 

 مهرداد نمیدونم: گفتم هق هق و گریه با

 ، کردم خراب خودمو... فقط... فقط... 

 همه ، مرده بچه این کنم فکر...  کنم فکر

 ... بلند جام از نمیتونم خونیه لباسام
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 وای، ،وای وای:  گفت بدیهی ترس مهردادبا

 دارم جونم بگو عزیزم، کجایی بگو ریحانه

 میام؛ ،دارم بگو فقط ، میام

 

&&&&& 
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 دقیقه چند ، دادم مهرداد به و پارک سآدر

 اون وار پچ پچ صدای که بودم نشسته ای

 . رسید گوشم به جوون پسر دوتا

 

 زمین از ای نقطه به و بود پایین سرم

 صورتمو اشکام این بازهم بودم، خیره

  . میدادن شستشو

 

 . میشدن نزدیک که میومد قدماشون صدای
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 قال ت چشارو، اون کردی کور خوشکه چیه -

 ؟ گذاشته

 

 کردم پاک اشکامو و کشیدم صورتم تو دستمو

  . کارتون پی   برید:  گفتم و

 

 نازی چه:  گفت خندیدو غش غش دوستش با

 گریه وقتی دخترا بودم شنیده ، صداش داره

 تو ،ولی میشه تر ملوس خیلی صداشون میکنن

 حوری عین که قیافتم و ،هیکل کامله پکیجت

 امشب این تو جون به سعید اصال ، میمونه

 . بهشته خود  

 

 و راستش دست وآرنج زد چنبره پام جلوی

 داریما جا ؟ حالی اهل  :  وگفت زد پاش رون

  . نیستیم هم چونه اهل ، بریم کن ردیف ،

 

 جهنمی بازم من برای دنیات اون توی خدایا

 جهنمه خود   اینجا نه مگه ؟ گرفتی درنظر

 بوده جهنم برام همش زندگی این نه مگه!! 

 هم ،حاال شدم هرزه عزیزام پیش امروز ،

 نگاه یه با فقط که بین ظاهر ملت این پیش

  . میکنن کنکاش و دیگران
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 نشسته پام جلوی که پسری که زدم گریه زیر 

 داشت ای چهارشونه هیکل و متوسط قد و بود

 عَی:  گفت کردو نوچی نوچ شوخی لحن با

 که بریمتب زور به نخواستیم که ما ، بابا

 پولتو اون اگه ، زدن زار به افتادی

 . میدیم بهت برابرشو دو ما نداده

 

 مایه بچه:  گفت و داد باال ابروهاشو

 راهشو ما نداده فاز خوب اگه.. داریما

 دست تابش و پیچ که داره ق ل ق اصال ، بلدیم

 ،امشب بده اوکی بیا راه ،تو ماست

 هم آبکی بساط ، توپ جای یه میبریمت

 ... صبحم تا استخر ، ویال ، اریمد

 

 کنار برو بیا: وگفت اومد جلو دوستش اون

 میریزه اشک سیالب سیالب جلوت نشسته ، خ نگ

  ؟ حالتی و عشق بفکر تو

 

 دفعه هر ، بپرونی میخوای تو باز ، نوچ -

 رو بزن تو آوردم گیر توپ چیز یه من

  . م معامله
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 ، نبود شیطون شرو جوون دوتا اینکه با "

 امان ،ولی داشتن اعتماد حس یه انگار اما

 در دید یک در که برخوردی و حرفها از

 حرفاشون تمام ، میکنن مونث جنس یه مورد

 رفع برای مکانی به رفتن و قرار یه تو

 ؛ میشه خالصه عطششون و نیاز

 

 یه یا دختر هر برای دنیا جای ترین امن 

 اما ، شوهرشه ی خونه و پدر ی خونه زن،

 و ، شدم بریده پدرم خونه از امروز نم

 این به سرنوشتم ، نداشتم مهردادو اگه

 از بدتر آدمایی اسیر که میشد، دچار شیوه

 ... هوس ی تشنه و گرسنه گرگایی ، بشم اینا

 

 بیرون شب یه که دختری و زن حال به وای

 محیط از ، بشن آواره و کس بی خونه از

 همچین هی سمت به ، کس بی و رونده خونشون

 تاکید اجتماع وقتی بیارن، پناه آدمایی

 انسان برای باید خانواده محیط که میکنه

 بشه محسوب مکان ترین امن دختر یه مخصوصا

 خونه از بیرون که شومیه ی آینده بخاطر

 " درانتظارشه
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 خدابرین تورو:  گفتم بغض و گریه با

 نیست خوب حالم اصال من کنین، گم گورتو

 برین بعد آدمیم همچین من ینببین اصال..

  . معاملتون پای

 

 . آرش کنار برو بیا -

 

 ته که اندام الغر و بلند قد ی پسره اون

 خشنی به صورتش کمی و داشت منظمی ریش

:  گفت و اومد جلو به دیگه قدم یه میزد

 بشینه اینجا شب وقت این تا که دختری

 دعوتش معامله به و بزارن قیمت روش بایدم

  . کنن

 

 گفتم و کردم پایین باال ناراحتی با سرمو

 فقط که چیزی دارن عادت ، اینجورین همه: 

 بفهمن اینکه بدون میبینن چشماشون با

  . کنن قضاوتش چیه موضوع

 

 ساعت ؟ چیه موضوع خب:  گفت تخسی با

 اینجا چندساعته تنها، و تک شب، یازده

  ؟ نداری کار و کس مگه ، نشستی



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1496 
 

 

 بغضی ندارم کاری و کس پرسید اینکه از

 که نشست گلوم رو ساعتی بمب یک شبیه

 با بود، آخرش های ثانیه و انفجار درحال

 جواب نیستم مجبور:  گفتم ومحزون بغض

  . بدم سوالتو

 

 زبونشو و کرد نگام متفکرانه ثانیه چند

 داریم ماشین: گفت و زد ُلپش زیر داخل از

 . خونتون برسونیمت سراه میخوای اگه

 

  . ممنون نه:  گفتم و دادم تکون موسر

 

 نپرون:  گفت شوخی لحن با دوستش اون

 تورودیده اخمای این ، نپرون..  نوکرتم

 ماموریم نه ما ُدخی نترس.. شده ترک َزهره

 بیا شو بیخیال خرو نره این ، خالف بچه نه

 ... اصال ، بیا راه خودم با

 

 لرزون ی چونه با و سنگین بغض باهمون

 فکر...  کنم فکر ، م حامله من:  گفتم

 نیست خوب حالم شده، سقط م بچه کنم
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 چون... چون شدم، بلند جام از نمیتونم

 ... لباسام...

 

 به گریونم چشمای با و کردن ریزش اشکام

 ضعیفی و حقارت حس ، کردم نگاه جفتشون

 بی و شده رونده ،کسیکه خّفت حس ، داشتم

 با ، نشسته پارک این ی گوشه یه سرپناه

 که ای بچه یه با و ناخواسته بارداریه یه

 لحظه یه ، زنده یا ست مرده نمیدونم هنوز

 ندامت ، ترحم شد، عوض هردوشون نگاه رنگ

 اون میکرد، اثبات که خاص حس نوع یه ،

 غریبه شخص دو شدن، من دلسوز واقعا لحظه

 دقایقی تا و ندارن بامن نسبتی هیچ که

 هوس رفع یبرا معامله پای به منو پیش

 و ازغم پر نگاهی با حاال بودن، برده

  .میکنن نگاه من به دلسوزی

 

:  گفت و اومد جلو سریع بلند قد پسره

 پاشو ، داداشتم من کن فکر پاشو آبجی

 سر بالیی یه دختر پاشو بیمارستان، ببرمت

 ! نیاد ت بچه
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 داره برادرم:  گفتم و دادم تکون دستمو

 . میاد

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 شوهر:  گفت لب زیر و آروم دوستش اون

 و باردار زن که کجاست شدش گور گوربه

 ، خدا امون به کرده ول رو گلش دسته

 براش اتفاقی کجاست ببینم برم نگفته

 خونه ساعت این تا که باشه نیفتاده

  !؟ نیومده

 

 که نیست اینجا شوهرش شاید!!   سیس-

 آبجی پاشو  دنبالش، میاد داره درشبرا

 بلند و کن تکیه من به ، میکنم کمکت پاشو

 بیاد بگو بزن زنگ برادرت به راه سر شو،

 . دنبالت بیمارستان

 

 که دادم تکون مخالفت ی نشونه به سرمو

  . رسید گوشم مهردادبه صدای

 

  ؟ ریحان...  ریحانه:  مهرداد



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1499 
 

 

 

 مگلو در نهفته بغض مهرداد صدای با

 ،انگار گرفت شدت م گریه و شکافت باالخره

 ناجیمو که بودم شدن غرق حال در دریا تو

 نجات منو تا میاد سمتم به داره میبینم

 بزرگ پرتگاه یه از انگار یا ، بده

 زمین به که منتظرم لحظه هر و افتادم

 ، دست یه اما ببینم مرگمو و کنم اصابت

 نجات منو و میگیره دستمو ناجی دست یه

 هم مهرداد اومدن با لحظه اون ، میده

 دلم رو بزرگ غم یه هم و بودم خوشحال

  .میکرد سنگینی

 

 کمی با مهرداد که پیچیدم صدا طرف به

  . بود سرم پشت فاصله

 

 ؟ میزنه توروصدا -

 

 پایین باال سرمو فقط بزنم حرفی نمیتونستم

 رو داشت متوسطی قد که پسری همون که کردم

  . اینجاست بیا داداش بیا:  گفت مهرداد به
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 دیدنم با ، اومد طرفم به هراسون مهرداد

 ، نشست ش چهره تو بزرگی غم انگار

 وارم بیچاره حال دیدن از شاید نمیدونم

  . بدبختیام اوج دیدن از هم شاید و بود

 

 گفت و اومد جلو پسر دوتا اون به توجه بی

 زنگ زودتر چرا ریحانه.. ریحانه وای: 

 جواب زدم زنگ گوشیت به هرچی چرا ؟ نزدی

 چرا من با بودی قهر دنیا همه با ؟ ندادی

 برن همشون ، میکنی لج خودت با چرا ؟ آخه

 ؟ بشه چی که گرفتی عزا نشستی دّرک به

  ؟ کنم بغلت یا بلندشی میتونی

 

 بلند جام از حتی یا بگم چیزی نمیشد روم

 از که کردم نگاه پسر دوتا اون به ، بشم

 بودنمه معذب باعث حضورشون فهمیدن نگاهم

  . کنن ترک اینجارو باید و

 

 دستمون از کاری اگه:  گفتن مهرداد به رو

  . هستیم ما میاد بر
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 وار منش آقا و مودبانه خیلی هم مهرداد

 از خدا ممنون:  گفت دادو دست هردوشون با

 االن دکترم خودم ، نکنه کمتون برادری

  . بیمارستان میبرمش

 

 چقدر ، نشست لبم رو پوزخندی رفتنشون با

 در ، بدن هویت تغییر زود میتونن آدما

 ی جمله یک گفتن با و ثانیه چند عرض

 . شد عوض من به نسبت هردوشون دید کوتاه

 

 نمیگفتم اگه ، باردارم که نمیگفتم اگه

 هنوز ، بحرانیه وضعیتم و شده سقط م بچه

 . نبود نشسته معامله پای ناموسم و قیمت سر

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 219_پارت#

 

 نفسم آن یک که شدم بلند نیمکت روی از

 افتاده شکمم پایین سنگ مثل چیزی رفت،

 کردم سعی پیچید، دلم زیر شدیدی درد بود،

 جیغ اختیار بی نتونستم اما کنم مقاومت
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 و کرد هول سریع مهرداد که زدم رو اول

 جلوتر ما از قدمی چند که پسری دوتا اون

 یه آمیز ترحم نگاهی با و برگشتن بودن

  .کردن زمزمه لب زیر چیزی

 

 تا کنم بغلت خودم بزار ریحانه:  مهرداد

  .ببرمت ماشین تو

 

 کثیف همه لباسام که مخصوصا نمیشد روم

  .بودن شده

 

 میام: گفتم زدن نفس نفس زور   و ناله با

 . یامم آروم مهرداد،خودم

 

 سرم پشت به بود، گرفته دستش تو دستمو

  .کشید ای وعصبی کشدار نفس و کرد نگاه

 

 رو و درآورد جیبش تو از دستمال یه

 کرد، تمیز رو بود شده کثیف که نیمکتی

 میشدم، آب و میریختم فرو داشتم ذره ذره

 تر دردناک مگه زن یک برای حقارت همه این

 !؟ نیست مرگ از
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 رفتم ماشین سمت به مهرداد با آروم آروم

 شکمم شدید درد ، دادم تکیه بهش خودمو ،

 از تر مهلک برام حقارتهام درد کنار به

 .بود هردردی

 

 رو گوشیمو و کیف کرد، باز و ماشین در 

 بشین آروم:  گفت و کرد پرت عقب صندلی

 فقط خدا بیمارستان، ببرمت زود تا دختر

  . کنه خیر به

 

 کثیفه لباسام:  تمگف لرزون ی چونه با

 ... گند ماشینتو االن

 

 تنم از روح انگار که زد دادی چنان وای

 دورگه زدن داد صدا از اش حنجره. پرید

 .بود شده

 

 از دارم من ، ماشین بابای گور: مهرداد

 !؟ ماشینی بفکر تو میمیرم استرس
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  . میشینم...  باشه... باشه -

 

 و زمین به لب زیر و بشینم تا کرد کمک

 به مخصوصا ، گفت بیراه و بد و فوش زمان

 به حتی ، بهادر به ، رعنا به ام خونواده

 . م خاله و عمورضا

* 

 مهرداد ، رفتیم دیگه بیمارستان یه به

 میدید اونو کی هر که بود کرده هول چنان

  . باشه مهرداد م بچه پدر میکرد فکر

 

 " !! م بچه پدر "

 

 زد زنگ گوشیم به صدبار از بیش مسیر تو

 مهرداد تا زد زنگ هم مهرداد گوشیه به

 ازش گریه و التماس با بده جواب کرد قصد

 در چیزی نباشه مجبور که نده جواب خواستم

 کوچکترین نمیخواستم بگه، بهش من مورد

 داشته ای دیگه کس یا مامانم از اطالعی

 مثل خبری بی عالم تو دادم ،ترجیح باشم

 ادامه تنهایی به زندگیمو اضافه موجود یه

 .بدم
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 ، شد جدا ازم رعنا طریق از بهادر وقتی 

 همون تو بهادر منو بین عشق که میدونستم

 چیزی عشق این رو دنباله و شده مدفون روز

 پی در رسوائی شدن عیان و بدبختی جز

 و نکشید دست و نخواست بهادر ،اما نداره

 چیزی تباهی جز که کشوند راهی تو منو

 ** .نداشت برام

 

 به دکتر آزمایشات سری یه و سونو از بعد

  بچه که کرد، رو الزم های توصیه مهرداد

 زیاد، تحرک بخاطر ولی نشده سقط هنوز

 استراحت اگه و نداره هم درستی وضعیت

 بچه به جّدی آسیب ، باشم نداشته مطلق

  .میشه وارد

 

 از نگاهم و بودم کشیده دراز تخت رو

 بود، خورده گره تاریک آسمون   به رو پنجره

 . زدم تلخی لبخند

 

 سر چرا نمیدونم بگیر، ازم اینم خدایا "

 که رو ،چیزایی درآوردی من با ناسازگاری

 بهادرو ، برعکس اما میگیری ازم میخوام
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 که چیزایی همه و مامانمو زندگیمو آبرومو

 چرا پس ، گرفتی رو بودن ارزش با برام

 نمیگیری؟ رو بچه این

 که فردا ؟ چیه بچه ینا وجود حکمت مگه

 که ؟ بزارن حرومی اسم روش همه شد بزرگ

 خوشی اقبال مادرش برای که دنیایی این تو

 ؟تو باشه زهرتر زهرتر اون برای نداشت

 خواهرش شوهر از تورو مامانت بگن صورتش

 "!؟... شده باردار

 

 ملحفه ، شد سرازیر چشمام ی گوشه از اشک

 گریه یرز های های و کشیدم صورتم رو رو

  . زدم

 

 گرفته صدای بعد و اومد در شدن باز صدای

 . مهرداد غمگین و

 

 آروم جان ریحانه...  االهللا الاله...  نوچ -

 چیزیه ، نداری درستی وضعیت االن تو ، باش

 دیوونه بهادر اون مگه ، گرفته صورت که

 به حرفشو روزی یه باالخره نمیشناسی رو

  . نشوند می کرسی

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1507 
 

 باگریه بزنم کنار رو ملحفه کهاین بدون

 ، سمجه خودش مثل هم ش بچه حتی:  گفتم

 چی هر میکنم کاری هر آدم، از نمیشه کنده

  .خودشه جای سر بازم میبرم روزش به

 

 که شد همراه ای خنده ته با مهرداد صدای

 این ولی ، اومدی خوب اینو خدایی:  گفت

  ! کجا وحشی غول اون کجا معصوم بچه

 

 اخم با و آوردم پایین صورتم از ور ملحفه

 بچه این چرا تو:  گفتم خورده یکه و

 میاد بدت باباش از ؟ عزیزه برات انقدر

  ؟ میکنی حمایت ش بچه از

 

 رو تخت کنار صندلیه و داد باال ای شونه

:  گفت کردو و کج لبشو ، نشست کشیدو جلو

 احمق   یه فقط نمیاد،اون بدم بهادر از من

 ،یا بودم بهادر بجای گها ،من دیوونست

 میگرفتم قرار مقابلت عاشق یه بعنوان

 این روزگارت زندگیتو نمیزاشتم هیچوقت

 به تورو خودخواهی با اون ،اما بشه چنین

 یه عشق تو کسی هر البته رسوند، اینجا

 اومدو در بد این مزاج به که داره خاصیتی

 . کرده دل رو
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 طربخا که چیه بچه این گناه ریحانه اما 

 دنیا این به باباش خودخواهیه و حماقت

 نگاه عقب به که وقتها بعضی شده؟ دعوت

 بابای که اندازه همون به میبینم میکنم

 ضعیف آدم یه هم مادرش بوده احمق بچه این

 من به تو اگه ست، عرضه بی و ترسو و

 ، کشیده نقشه تو برای بهادر که میگفتی

 ونهخ تو زدن حرف برای که خواسته ازت یا

 من دارین حضور دوتاییتون فقط که بری ای

 بری نمیزاشتم

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 با ، بکشه اینجا به کارت نمیزاشتم من

 !! تخت این روی و اوضاع ،بااین شکم این

 

 حداقل میکردم کمکت ، میکردم حمایتت من

 برسی روز این به تا کنه کاری نمیزاشتم

 من مال اگه حتی نمیشدی زنم اگه ،حتی

 میموندم پشتت برادر یه مثل ولی نمیشدی،

 هر االن مثل نره، هرز طرفت بهادر دست تا

 . میدادم انجام بود الزم که کاری



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1509 
 

 

 زانوش رو دستشو کف و کشیدی بلندی نفس

 از کار که بگم چی...  بگم چی:  گفت زدو

 سودی هیچ حرفا این گفتن و گذشته کار

 هرچقدر من بدون، رو چیزی یه فقط ، دارهن

 ازش چقدر هر ، باشم متنفر نامرد اون از

 هست قلبم ته چیزی یه باز اما بیاد بدم

 این االن و میدونم برادرم مثل اونو که

 برام زاده برادر یه ی اندازه به بچه

 بی و خودخواهی از که میسوزه دلم ، عزیزه

  . تهگرف شکل معصوم ی بچه این شما عقلی

 

 کنی کمکم میخواستی تو... تو:گفتم غم با

  ؟

 

 قبل حالت همون با دادو سرشوتکون مهرداد

  . میکنم کمکت االنم:  گفت

 

 زنده میخوای تو ؟ کنم چیکار رو بچه این -

 !؟ بمونه
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 ، داد بیرون شو کالفه نفس و کرد مکث کمی

:  گفت کشیدو صورتش رو دستاشو هردو کف

 چه باید نمیدونم. .. ریحانه نمیدونم

 من بخوای تو اگه ولی بریزم توسرم خاکی

 کمکت من بگیری تصمیمی هر ندارم حرفی

 ،خواستی میره بره بین از خواستی ، میکنم

 حمایتت خودم نباش چیزی نگران بمونه هم

 . میکنم

 

 کرد زهر کاممو که زدم داری نیش پوزخندی

...  پدر بی ی بچه یه:  گفتم وار غصه ،

 حمایت با دنیا این تو ، حرومی ی بچه یه

 بشه بزرگ جوری چه عمو میگه بهش که شخصی

 مگه اصال ، میدن بهش لقبی چه دیگرون! ؟

  ؟ کنه زندگی هویت بدون میشه

 

 از مهرداد نه:  گفتم و دادم تکون سرمو

 مثل و بمونه تا بهتره خیلی بره بین

 .بکشه زجر مادرش

 

&&&&&& 

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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[Forwarded from Maryam] 

 220_پارت#

 

 نگام عمیقی سکوت با مهرداد حرفم بااین

  . ایستاد کنارم و شد بلند جا از کرد،

 

 چشمم ی گوشه از اشکی چشماش به نگاهم با

 کشید بلندی آه غم با مهرداد که ریخت فرو

 دستای میون رو م زده یخ و سرد دست و

 . فشرد گرمش

 

  تو:  گفت میکرد سکینت منو که لحنی با

 جادارین من چشم رو قیامت قیام   تا ت وبچه

 برای باشه الزم ؟ هستی چی نگران ،

 هیچ نمیزارم ، میکنم کاری هر هردوتون

 بریزه فرو که بگه ای کلمه ت بچه به احدی

 غرورش یا بشه پاشیده هم از ، بشکنه یا

 و پرویزی حاج دختر تو ، بشه دار جریحه

 برادر یه حکم برام که سیک ی بچه ت بچه

 . نمیکنم دریغ باشه الزم کاری هر داره، رو
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 آدم این چقدر میشد قرص حرفاش به دلم

 پای به کنه مردونگی ، باشه مرد میتونه

 در فقط ، نداره باهاش نسبتی هیچ کسیکه

 وقتها بعضی فامیل نه مگه ، فامیله یک حد

 باشه بدتر آدم برای دشمن صدتا از میتونه

 رعنا ش نمونه ، بزنه زخم آدم هب و

 منو زندگیه هوس یک بخاطر که خواهرخودم

 لحظه هر آتیشش از که برد فرو برزخی تو

  . میشه سوزان تنم و گوشت

 

 و کردم نگاش قدرشناسانه اما ، بغض با

 کن باور ، مهرداد مردی خیلی تو:  گفتم

 تو مثل شخصی یه زندگیش تو انسانی هر

 آدم خوشبخترین ، بگیره قرار سرراهش

 همدم باشی، دوست نمیکنه فرقی ، دنیاست

 اینکه مهم ، عشق یا باشی محرم ، باشی

 طرف واسه باشه میون در رفاقتت پای وقتی

 یک من...  من ، نمیزاری کم هیچی مقابلت

 بدیای همه تو مهرداد، میشم مدیونت عمر

 محبتت و کمک با باز و میکنی استتار منو

 ... من اما میکنی، م شرمنده

 

..  سیس:  گفت کردو مرتب روم رو ملحفه

  . نکردم کاری که من کن، گریه کمتر تو باشه
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 دست هم و شونه هم که حالتی و گریه با

 نمیدونم من:  گفتم میدادم تکون راستمو

 ، گذشت تو از چطوری احمق المیای اون

 کنار رو زندگیش آدم بهترین تونست چطوری

 از درصد یک که اشهب شخصی کنار و بزاره

 واقعا ، نداره تورو خوبیای و روحیات

 بهترین به چون بود احمق بخدا ، بود احمق

 تو کنار در میتونست زد، پا پشت موقعیتش

 . باشه داشته خوشبخت زندگیه یه

 

  ؟ چی خودت -

 

 باال رو سرم پرسید که صریحی سوال از

 بود کرده ریز چشماشو کردم، نگاش و گرفتم

 آروم بود، درونم افکار حالجیه لحا در و

  . منه جوابه منتظر یعنی که داد تکون سرشو

 

 دادم تکون که دستی و شونه باالدادن با

 که تو میکرد، فرق موقعیتم من:  گفتم

 دست من از اون...  اون ، دیدی بهادرو

 ... تو منو که نخواست اون نکشید
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 ش خونه بری اینکه قبل میتونستی: مهرداد

 . بگی من به رو وضوعم این

 

 پس: گفت و داد تکون آوردو باال انگشتشو

 اگه چون ، بوده اون با دلت هم تو بدون

 من برای زندگیتو اتفاقات کوچکترین نبوده

 میدونستی خودت محرم منو ، میدادی توضیح

 حرفای از میگفتی، من به رو چیز ،همه

 از یا نگاهاش از هاش، کنایه از بهادر،

 و کردی کاری پنهون تو ،اما آخرتون قرار

 داره میکنه کاری پنهون کسیکه من نظر از

 پا مسیر این تو که میرسونه مقابل طرف به

 فکر نباید پس میکنه، همراهی پاش به

 و گذشت کار از کار که بعد ، باشه عواقبش

 پشیمونی و ندامت با میفته بزرگی تومشکل

 . میگیره دستش تو کنم چه کنم چه ی کاسه

 

  . نیست میکنی فکر تو که اینجوری کن باور -

 

..  سیس:  گفت و گرفت نگاهشو اخم با

 احمق المیا ، بزنم حرف موردش در نمیخوام

 به من به کرد، هواییش زیاد خوشیه بود،

 18 از کسیکه کرد، پشت چیز همه به زندگیش
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 اما ، بود من با بود، من کنار سالگیش

 بدونه، رو خوشی و زندگی اون قدر نتونست

 وقتی ، قماشن یه از مردها ی همه کرد فکر

 بوی فقط که دید صفت سگ اون بغل تو رفت

 گریه و عَرعَر َمن یه ،با میده هوس و گند

 من ببخش منو مهرداد که من سمت برگشت

 مشت یه یا کردم کارو این چرا نمیدونم

 ! حرفها این قبیل از چرندیات

 

 به ایینپ تا باال از دست با و زد پوزخندی

 که ، تو از اینم:  گفت کردو اشاره من

 ، بیرون بکشونمت خونه اون از خواستم

 حق که آدم یه مثل کنی زندگی میخواستم

 نیست قرار ، خوب زندگیه یه ، داره زندگی

 عاشق تو اگه بشه شروع عشق با چیز همه

 ،پس بودم المیا عاشق منم بودی بهادر

 همو تیممیتونس ، بودیم خورده زخم جفتمون

 و کنیم ترمیم باهم زخمامونو ، کنیم درک

 با بهادر و المیا حضور بدون زندگیمونو

 کردم اعتماد تو به من ، کنیم سپری خوشی

 اعتماد من به نخواستی تو اما ریحانه،

 بارها و بارها ، بسپری من به دلتو و کنی

 ، بشی دلگرم تا بشم نزدیک بهت خواستم

 از تو چون ه،باش بهادر نباید که همیشه

 دیده رو مرد یه شدنت بزرگ تا کوچیکی
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 کرده لمس رو مرد یه های عاشقانه و بودی

 شدن نزدیک با ، من حس با میخواستم بودی،

" من" با و بیفته سرت از بهادر هوای من

 بهت ، نخواستی خودتم تو اما کنی زندگی

 آرامش با تورو لحظه به لحظه ، دادم فرصت

 همون به تو اما کردم مانوس خودم به

 میشدی دور من از میشدم نزدیکت که اندازه

 و عقل بین جنگ با بودی نتونسته هنوز چون

 .بیای کنار قلبت

 

 من از بهادر بشه، اینجوری نمیخواستم من -

  .نمیشد جدا

 

 سرشو شدو کمر به دست زد، تلخی پوزخند

 توجیه:  گفت کردو پایین باال بار چند

 حرفی درموردش خوامنمی دیگه بود، مضخرفی

 .بزنم

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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 مهرداد اومدیم، بیرون بیمارستان از

 بطرف آهسته قدمای با و بود گرفته دستمو

  .میکرد هدایتم ماشین

 خورد، زنگ گوشیش رسید که ماشین کنار

 با بتونه تا زدم ماشین به تکیه خودمو

  . بزنه حرف شتلفن

 

 به نگاهی با و کشید بیرون جیبش از گوشیو

 خستم دیگه بهادر:  گفت گوشیش ی صفحه

 میزنه، زنگ بند یه داره دیشب از کرده

 بهش چی: گفت دادو تکون مقابلم گوشیو

 کردم وصل و تماس تا دقیقا االن بگم،

 ،چی آسمون تا میده ولوم طالییش ی حنجره

  ؟ بگم

 

 روبه بعد و کردم نگاه دهش عاصی اطراف به

 نگو میگه، چی ببین:  گفتم مهراد

 بود، شده خراب حالم یا بودم بیمارستان

   . بگو بهش چیزی یه نمیدونم

 

 به بهادر داد صدای کرد، برقرار و تماس

 انگار میرسید گوشم به رسا و بلند قدری

  . میکشه هوار داره و کنارمه االن همین
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 ؟ هستی جهنمی ممهههههههردادکدو: بهادر

  ؟ کجاست ریحانه ؟ مهرداد کجاست ریحانه

 

 ت حنجره تو درد:  گفت لب زیر مهرداد

 !فکر بی احمق

 

 بشینم، کرد اشاره و زد و ماشین دزدگیر

 رو اومد سریع خودشم که نشستم آروم

 رو گوشی صدای پخش ، نشست کنارم صندلیه

 ماشین کل تو بهادر صدای که کرد روشن

 . پیچید

 

 ، میشم دیوونه دارم من مهرداد: ادربه

 دیشب ، بردی کجا رو ریحانه بگو المصّب

 ، زدم خونتو زنگ چی هر خونت در اومدم

 زنگ خونت تلفن و ماسَک ماس اون به هرچی

 تو چرا نامرد مهرداد   ، ندادی جواب زدم

 من نمیفهمی ، میکنی جیگرم به خون دیگه

 رو رفته چیزم همه ،زندگیم ،اوضام داغونم

 موشک قایم من با نشستی تو اونوقت ، هوا

 ریحانه بگو مهرداد بگو ؟ میکنی بازی

 ، میگردم دنبالش دارم در دربه ؟ کجاست
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 باید بردیش کجا بگو توعه پیش میدونم

 . ببینمش بیام

 

:  گفت دادو تکون تاسف با سری مهرداد

 بیچاره ، کردی که بدبختش ؟ داری چیکارش

 ازش میخوای چی گهدی کردی که ش آواره و

 ... اون بهادر

 

 از االن گفتم که دادی ، زد داد بهادر

  . میترکه هم موبایل گوشیه این صداش

 

 من نخون شعار ، نباف شعر من واسه: بهادر

 من مغز تو پرتا و چرت این مغزم چُس

 شرو داری تو میزنم ج ز ج ز دارم من نمیره،

 بدبختیای باعث تو ،همین میدی تحویلم ور

 رسیدیم روز این به ریحانه منو که شدی من

  ؟ بردی کجا مو بچه و زن بگو ،

 

 بچه و زن ی کلمه این گفتن از اختیار بی

 رو روبه به کرده ُبق و شد چکیده اشکم

 .شدم خیره
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 که کردم احساس خودم رو مهردادو نگاه

!  نچایی ، بابا نچایی:  گفت زدو پوزخندی

 گند تو ؟ درآوردی کجات از رو بچه و زن

 ، پیشکش دیگت زن کن مالی ماس زنتو اون

 گردن میندازی بازیاتو احمق چرا درضمن

 برو گفتم من مگه کودن احمق   ، دیگرون

 کن ناکارش بزن خودت خلوت تو ببر دخترو

 روی تو نتونه فردا که بده تحویلش بچه یه

 گفتم من مگه ؟ کنه بلند سر ش خونواده

 تا که نتجو رعنا بغل تو بخوابی بری

 باال نتونی که بری فرو کثافتش تو خ رخ ره

 گند واسه شدی زاده تو ، بکشی نفس و بیای

 دیگرون پای به ،چرا بودن احمق واسه زدن،

  ؟ میندازی

 

 گفت عصبی و آروم ولی شمرده شمرده بهادر

 نزدیک و نمیکردی نامزد باهاش تو اگه: 

 مجبور نمیرفتی داشت تعلق من به که چیزی

 ماجرامون ته که بکنم کارو اون دمنمیش

 برگ یه االن بیاد، پیش آبروریزی اینجوری

 و کثافت رعنای این که بود دستم تو برنده

 ریحانه خوبی به بعدم و کنم ه ری رو سلیطه

 بی حضور با تو اما بیارم زندگیم تو رو

 زندگیه هاو نقشه تمام به زدی گند موقعت
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 بگو قطف نیست حرف این وقت هم حاال ، من

 ؟ بردی کجا رو ریحانه

 

 هم بعد و اومد مهرداد ی کالفه نفس صدای

 نیست خوب حالش فعال:  گفت گرفته صدای با

  . باشه تنها مدت یه بزار

 

 یه رو دستش با مکرر بار چند بهادرانگار

 ، نمیشه:  گفت وار تشدید و کوبید چیزی

 دنبالش، بیام باید من ، نمیشه ، نمیشه

 آرومش باید خودم، پیش رمشبب بیام باید

  . داغونه روحیش اوضاع االن اون کنم

 

 طغیانی با اما صدا بی گرفت شدت م گریه

 نگاه مهرداد به خیس چشمای با ، اشک از

 نمیرم:  گفتم خونی لب حالت به و کردم

 .باهاش

 

 خودش حال تو مدت یه بزار بهادر: مهرداد

  . بشه آروم تا باشه
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 آروم من با فقط ونا مهرداد نه: بهادر

 دیوونه دارم خودمم که االن مخصوصا میشه،

 حرف باهاش باید بده بهش گوشیو ، میشم

 . بزنم

 

 نمیتونه:  گفت مهرداد که دادم سرموتکون

  . نیست خوب حالش بزنه حرف

 

 اون مهههرداد: بلند صدای با زد داد

 حرف باهاش باید بده بهش زهرماریتو گوشیه

 باشی من پشت بایداالن تو مرّوت ،بی بزنم

 خونه، من میدی، زجرم داری دیگه تو چرا

 اینجا به که کردم ول چیزمو همه زندگیم

  بشی؟ راهم سدّ  تو برسم

 

:  گفت آروم و گرفت جلوم گوشیو مهرداد

  . میگه چی ببین بزن حرف باهاش

 

:  گفتم و زدم گریه زیر بلند صدای با

 اون بزنم حرف باهاش نمیخوام..  نمیخوام

  . کرده بدبخت منو
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 صدامو حالیکه در دلجویانه و نگران بهادر

 میام جان ریحانه:  ،گفت بود شنیده

 حرف باهم خودمون ی خونه میریم دنبالت

 بیام که کجایی بگو ، عزیزم باشه میزنیم

 ؟ دنبالت

 

 خاله ، ریحانه:  گفت محزونتری صدای با

 تو چیزارو بدترین مامانم کرد، نفرین منو

 ادامه داری صدا پوزخند با ، گفت ورتمص

 چندبار، زداونم سیلی من به بابام داد،

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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 لقبارو بدترین زدم، بهم حرفارو بدترین

 انداختن، ُتف توصورتم ، دادن نسبت بهم

 مهم من برای درصدم یه اینا خدا به اما

 چیز همه و کس همه قید من باشی تو نیست،

 بیا ، باش من با ریحانه باش ، میزنم رو

 خونمون تو میریم ، کنیم تکمیل زندگیمونو

 مدت این تو هم رعنارو میکنیم زندگی باهم

 همه افتاد، آسیاب از که آبها ، میدم طالق
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 هم مامانت هم برمیگرده عادی روال به چیز

 اروم قید عمر آخر تا نمیتونن مامانم

 اشتباه راه ما که چقدرم هر حاال بزنن

  . هاشونیم بچه باشیم رفته

 

 کش با و دادم تکون مهرداد جلوی دستمو

 ذره یه ، دیوونست بخدا:  گفتم لبم دادن

 زندگی بریم میگه نداره مغزش تواون عقل

 سرمون پشت دیگرون که جهنم به باهم، کنیم

 چرا برم کجا من...  میزنن حرفایی چه

  ؟ نمیکنه درک رو هیچی

 

 ، همشون گوربابای:  گفت تحکم با بهادر

 زندگی خودت برای ، داری دیگرون چیکار تو

 بخند، برقص بپوش بگرد خودت برای ، کن

 بی روزشون اینا داری، جماعت این چیکار

 ... دارن عادت نمیشه شب کنایه و حرف

 

 بهادر بعد و اومد ماشین ممتد بوق صدای

 راهتو مگه مرگته چه:  غرید عصبانیت با

 ! ت لکنده این با برو کن رد گرفتم
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 عصبانیت با که اومد دیگه مرد یه صدای

 چراغ میزنم بوق دارم ساعته سه:  گفت

 گرفتی رو موبایل اون ؟ کوری مگه میزنم

 میزنم که چراغ حداقل شدی که کر درگوش ت

  . بروکنار ببین

 

...  برو ردشو: زد داد باعصبانیت بهادر

 اعصاب خودم من گرفتم، جلوتو االن مگه

 م بچه و زن ، زندگیم تو زدن گوه ندارم

 ببینم و یکی دارم عقده کجان نمیدونم

 تورو تا کارت پی برو کنم خالی روش زهرمو

  .ندارم قرار هدف

 

 همه بااون بهادر سوخت براش دلم لحظه یه

 بی خدا کار ، رسیده کجا به ببین ابهت

 این نداره خداصدا چوب میگن ، نیست حکمت

 منطق بی و بفکری با آدم که روزایی تاوان

 بفکر و میده انجام رو اشتباه کار یه

  . نیست عواقبش

 

 خدا: گفت آرومتر که اومد مرد اون صدای

 چی هر که بدبختیه چه ، جوون بده شفات

  . میفته ما تور به دیوونست
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 سرعت با که اومد ماشینش الستیکای صدای و

 اگه نمیده شفا: زد داد بهادر و شد رد

 گرم دمت بگو برسون بهش منم سالم دیدیش

 ،دیگه دادی جا یه رو بدبختی همه این

  . میکنم دوز ُاور دارم

 

:  گفت دستش سرو دادن تکون با مهرداد

 که مونده کم همین شده دیوونه رسما بخدا

  .  بگیره اونو اینو پاچه

 

 دارم تخو ببرش هرجاهستی مهرداد: بهادر

 اونجا میام

 

 رو صاف مهرداد که ، کردیم قطع رو تماس

:  گفت بیرون به نگاهی با و نشست صندلی

  ؟ کنی چیکار میخوای

 

:  گفت اخم با کردو نگام که نگفتم چیزی

 کاری هر تو ، نمیشه جدا ازت ؟ که دیدیش

 ، بهادری دستای اسیر بری جا هر یا کنی

 خوش هم با خونش بری ، کنی چیکار میخوای



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1527 
 

 حدیث و حرف گوربابای کنین زندگی خرم و

  ؟ مردم

 

 گفتم مشکل همه این فشار از عصبی لحنی با

 زندگی برم کجا ، مهرداد دیوونم مگه: 

 اسمش هنوز که باشم مردی کنار برم ، کنم

 رسمیت به اونو همه که ، خواهرمه شوهر

 کمکم بود قرار تو ؟ میشناسن رعنا شوهر

  ! کنی

 

 ظاهرش از اینو بود کالفه و صبیع مهرداد

 رو خونسردیش میکرد سعی اما میشدم متوجه

  . کنه حفظ

 

 چیکار میخوای خب:  گفت متعادل لحنی با

  ؟ کنی

 

 ازم فقط نمیدونم:  گفتم و کردم نگاش

 دور اینجا از جوری یه منو یا ، کن دورش

  .کن
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 شد، فرما حکم ماشین تو سکوت ای چنددقیقه

 گفت کردو نگام ، زد ستارتا و گرفت نفسی

 بابا ویالی تو شمال میبرمت مدت یه: 

 هستن هم زنش و حسن مش اونجا بمون، بزرگم

 فکری یه تا ، باشن داشته هواتو میگم

  . بکنم برات

 

 چی بچه این پس:  گفتم استرس و ترس با

  ؟ میشه

 

 روزم یه ، باشه ریحانه باشه: مهرداد

 تموم اروک و میزاریم وقت بچه اون واسه

 زنجیری ی دیوونه این باید اول میکنیم،

 این بتونیم که کنم کنترل جوری یه رو

 * . بدیم انجام کارو

 

 . اومدیم خونه به مهرداد منو خالصه

 

 نقطه یه به شده خیره ، نشستم مبل رو

 میدادم تکون عصبی حالت به پاهامو و بودم

 جلوم آلبالو شربت لیوان یه با مهرداد ،

 شام بزنم زنگ تا بخور: گفت ایستادو

  ؟ میخوری چی...  بیارن
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 گرفته صدای با و گرفتم ازدستش و لیوان

  .بگیر خودت برای نمیخورم چیزی من:  گفتم

 

 همونطور گفت، چیزی نه کردو حرکتی نه

 نگاش و گرفتم باال رو سرم که بود ایستاده

  .میکرد نگام اخم و جدیت با که کردم

 

 ؟ چیه: گفتم و دادم االب هامو شونه آروم

 

 از:  گفت مذکور حالت همون با مهرداد

 تا نخور چیزی ،االنم نخوردی هیچی دیشب

 بهادر این بیفتی، و کنی غش دوباره

 و حرفا با مغزتو میاد االن که هم بیشعور

 ببینم میکنه، اّره پیکرش غول صدای

  ؟ داری حرفاشو به دادن جواب جون اونموقع

 

 و سریع بطور چندبار ، مداو در زنگ صدای

 به رو و شدم بلند ترس با ، سرهم پشت

 ، مهرداد داخل بیاد نزار:  گفتم مهرداد

 بحث و شنیدن حرف حوصله بیادمن نزاری

 . ندارم رو باهاش کردن
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 خاکی چه میگی:  گفت عصبی و عاصی مهرداد

  ؟ بریزم سرم تو

 

:  گفتم بلند نیمه صدای با و حال پریشون

 اون ، میبره ش خونه به زور به منو اون

 آبروم نزار ، نداره هراس هیچکس از دیگه

 التماست توروخدا ، مهرداد بره بدتر

 .بگیر جلوشو جوری یه میکنم
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 این مهرداد:  وگفت کوبید در به بهادر

 .کن باز درو

 

 مبل رو منو و گرفت هامو شونه مهرداد

 خونریزی دیشب همین بشین تو: گفت و نشوند

 ببینم من تا نمیشی بلند جات از داشتی،

 .میگه چی
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 و ترس ،انقدر بشینم میتونستم من مگه

 .بشم بند جا یه نمیتونستم که داشتم دلهره

 

 به آروم خیلی و کرد باز درو مهرداد

 حرف هم با پایین بریم:  گفت بهادر

 .میزنیم

 

 چیو چی:  گفت بلندی نسبتا باصدای بهادر

 بزنم، حرف باتو اومدم من مگه بزنیم حرف

 .ببینم کنار برو

 

 وارد بهادر آن هر که بود در به چشمم

 تر محکم درو جلوی مهرداد اما بشه خونه

 بزار بهادر نیست وقتش االن:  گفت و گرفت

 .بهتر فرصت یه

 

 داخل سمت به داد هول رو مهرداد بهادر

  . نخورد تکون جاش از هم باز مهرداد اما

 .میزنیم حرف هم با پایین میریم: مهرداد

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1532 
 

 واسه که اینجا نیومدم من مهرداد: بهادر

 حرف ریحانه با اومدم بکشیم وشونه شاخ هم

 جون کنار برو خودم، پیش ببرمش بزنم

 ازم آرامش نباش،دوروزه اعصابم رو مادرت

 .شده َپر

 

 بزار میگم همین بخاطر منم:  مهرداد

 .بزنیم حرف بعد بشین آروم جفتتون

 

:  گفت عصبانیت با و داد هول درو بهادر

 یه همون نداره ای فایده کردن رام ش انگار

 .تره گذار تاثیر بزنم داد

 

 ایستاده و میخ که دیدنم با شد خونه وارد

 قدم بطرفم بودم زده زل ورودی در به

 گرفت م گریه اختیار بی دیدنش ،از برداشت

 که مردی تنها بود، زندگیم مرد تنها اون

 داد باگریه ، گرفت ازم رو زندگیم تمام

 تو با من برو اینجا از جلو، نیا:  زدم

  .ندارم حرفی

 

 میزنیم حرف:  گفت و گرفت باال دستاشو

   . بزنیم باهم بزار ، گلکم
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 ندارم حرفی میگم: گفتم گریه و جیغ با

 روزم به چی نینمیبی مگه ، نمیفهمی چرا

 حل چی زدنت حرف اون با االن ،تا آوردی

 برو ، کنی حلش دوباره قراره که شده

  . باختم چیزو همه دیگه من بهادر

 

 گریه زیر بلند و نشستم زمین رو زانو با

:  گفت و اومد بطرفم سریع مهرداد که زدم

 ، میاری فشار شکمت به نشین اینجوری پاشو

  . میگم بهت پاشو

 

 توآغوشش سرمو زدو چنبره کنارم بهادر

 .خوشکلم باش آروم:  وگفت گرفت

 

 جونش به ها دیوونه مثل کارش این با

 .کوبیدم بدنش سرو به مشت با و افتادم

 

 جونم از چی دیگه ، کارت پی برو کن، ولم -

 منو کردی، بیچارم کردی، بدبختم میخوای،

 ولم چرا ، کشتی منو کردی، عالم رسوای

 بهادر کشتی ،منو نمیکنی
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 حتی میزدم بهش که ضربانی مقابل بهادردر

 باز منو نخورد هم تکونی کوچکترین

 زد،آروم ای بوسه سرمو رو و کشید توآغوشش

 بریم ،پاشو جونم به دردت باشه باشه: گفت

 تا بزنیم حرف هم با تا خودمون ی خونه

  .کنم آرومت

 

 کدوم ؟ بیام کجا:  گفتم و زدم پسش عصبی

 ، کردی خار منو نفهم ؟ بیام قبرستونی

 ؟ کنیم زندگی بریم میگی

 

 جلوی شکم بااین: گفتم شکمم به اشاره با

 چی من نمیفهمی تو بردی، منو آبروی همه

 جرمت کردی که ،کاری مردی یه چون میگم

 چند تا ها خونواده این نهایت خداست پیش

 حالت به چیز همه و میبخشنت دیگه صباح

 منو کردی ذلیل نوم برمیگرده،اما عادی

 سرم پشت چی فردا ،میدونی کردی بیچاره

 با پرویز حاج مجرد دختر میگن ؟ میگن

 ازش بعدم گرفته رابطه خواهرش شوهر

 کرده، خراب خواهرشو زندگیه ، شده باردار

 رفتن اوناهم کردن طردشون هاشون خونواده

 از میکنن زندگی هم با کس همه از بیخیال
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 خونه گذاشته ویلون رو زنش هم طرف یه از

 مادرش، ی

 من جای تو ، بفهم بهادر میگن اینارو

 .میکشم چی ببینی نیستی

 

 که کشید آروم دستمو شدو بلند جاش از

 یه:  گفت مهرداد به ایستادم، شدم بلند

  . بیار براش آب لیوان

 

 

 آشپزخونه تو رفت کرد ول حرف بی مهرداد

 و کشیدم بیرون دستش تو از ضرب به ،دستمو

  . برو اینجا از:  گفتم

 

 پوزخندی با و گرفت دندون به زیرشو لب

 تورو ؟ برم کجا ؟ گور برم:  گفت عصبی

 ؟ کنم زندگی آسوده برم خودم اینجا بزارم

 داشتم زندگی من دوروز این تو میکنی فکر

  ؟

 

 سرم:  گفت زدو پیشونیش به دست شده عاصی

 بیا کنم بیداد دادو نمیخوام میترکه داره
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 حسابی و درست باهم اونجا خونمون ریمب

  . بزنیم حرف

 

 

 حرفی میگم:  وگفتم بلند صدای با زدم داد

 درد به بزار ؟ نمیفهمی چرا ندارم باهات

 بردار سرم از دست ، بمیرم تا بسوزم خودم

 بیشترش میخوای کمه ساختی که بدبختیایی

  ؟ کنی

 

  . کشید خودش دنبال به و گرفت دستمو مچ

 

  . کن ولم -

 

 شد اتاق وارد رفت اتاقها از یکی سمت به

  .زد درو قفل و بست درو سرمن پشت و

 

  . میکنی قفل درو چرا گفتم تشر با -

 

 حرف باهات میخوام بگیر آروم:  گفت عصبی

 . بزنم
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 از چی بزنم، حرف نمیخوام من:  زدم جیغ

 میخوای که دارم چی دیگه ؟ میخوای جونم

 که داشتم شرفو رهذ یه ،همون بگیری ازم

 محض بهادر کن ولم ، دادیش باد به تو

  . کن ولم خدا رضای

 

:  گفت کوبیدو سر پشت کمد تو مشتشو عصبی

 شکمته تو م بچه ، ریحانه کنم ولت چطوری

 فرق اوضاعمون االن میگی پرت و چرت چرا ،

 مگه میتونم مگه بارداری من از تو میکنه

  ؟ کنم ولت میشه

 

 منم:  گفت آروم اما بود یعصب اومد جلوتر

 از بابام از شدم بیچاره منم شدم، بدبخت

 شنیدم ناسزا شنیدم حرف مامانم و خاله

 ارزششو حداقل کنار به همه اینا گفتم اما

 ... میمونن عمرکنارم یک بچم و ریحانه داره
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 سینش رو مشت با کنه کامل حرفشو نزاشتم

 گفتم چشماش به خیره چکیدو اشکم کوبیدم،

 خر انقدر دیگه ریحانه ، خوندی کور: 

 عالم فراد کسیکه زندگیه تو بیاد که نیست

 بیچاره تو ، کنن نماش انگشت وآدم

 ، بدبخت و کس بی اینجام ببین نیستی،منو

 ، هرزه گفته بهش همه جلوی مامانش کسیکه

 نخواست بفهمه نخواست روند، خودش از منو

 پسرم میگفت بهش عمر یک کسیکه که بدونه

 روز این به منو نفسم، ، عمرم ی ،شیشه

 از بدبختر بچه کردو تعرض من به رسوند،

 . انداخت مجردش دختر توشکم رو مادرش

 

 کافیه: گفت و بست چشماشو درد با

 

 تو رسوندی فنا به منو ،تو نیست کافی نه -

 پدرم ی خونه بجای ببین دی،کر آواره منو

 خالم شوهر   خواهر پسر   به آوردم پناه

 چشمام تو که سابقم نامزد به آوردم ،پناه

 بهادر که خواستی خودت تو بگه و بشه خیره

 بتونه که دادی آالرم بهش بشه، نزدیک بهت

 توکه بگو تو کنه، بدبختت و کنه پیشروی

 تو اومدی بار ،هر بودی شاهد خلوتمون تو
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 بری، که کردم التماست چندبار اقمات

 رسوائی به ما ی رابطه این گفتم چندبار

 همش چرا بهادر نفهمیدی ،چرا میشه ختم

 با اینجوری؟ ؟ شد درست ، میشه درست گفتی

 که خونواده  تا دو با ؟ باردار شکم یه

 شکل بدترین به مارو تودادگاهشون االن

 مثل آخر دست بعدم میکنن قضاوت ذهنی

 تنش حتما خواسته خودش خب میگن دمهردا

 ... کشیده خودش دنبال بهادرو که میخاریده

 

 تمام انگار بزنم حرف دیگه نداشتم نا

 شکمم زیر طرف یه از ، رفت هدر به انرژیم

 دیوار به مو تکیه ، میکشید تیر بدجوری

 ،چشمام گرفتم دستام هردو بین سرمو و زدم

 شده شلَ  و سست بدنم کل انگار میرفت سیاهی

 .بود

 

  ؟ خوبی عزیزم ریحانه -

 

  . کن گم گورتو برو:  گفتم بیحال

 

  .کنم آرومت باید:  گفت پراحساس و آروم
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 زیاده دردام انقدر نمیشم،: گفتم رنجور

 . میگیرم حُناق دارم که

 

 پسش بیجون کنه جدا سرم از تا گرفت دستمو

 تو صدام ، بزنم جیغ خواستم تا و زدم

 از اوم شبیه صدایی مثل و شد خفه نطفه

 . شد خارج گلوم

 

 شیرینترین شک بی ش بوسه و لبهاش ی داغیه

 دردو همه اون اوج تو ، بود عمرم لذت

 بود تسکین بزرگترین من برای این خفقان،

 اندازه این تا رو بوسه این آرامش حتی که

 که ترها قبل ،حتی بودم نکرده حس هیچوقت

 . داشت دوجو تر عمیق عشقی هردومون بین

 

 ظریف انقدر اما نمیکردم همراهیش بااینکه

 که بود گرفته کام به لبمو ماهرانه و

 و کرد رخنه وجودم عمق تا شهدش و شیرینی

 بی طوریکه شد، قبل حالت از تر رخوت بدنم

 گذاشتم هاش شونه رو دستامو هردو اختیار

 واکنش همین که کنم، جلوگیری سقوطم از تا

 زیر دستاشو تا ادربه بودبرای استارتی
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 حلقه کمرش دور پاهامو و بزاره زانوهام

 زدم اش شونه به جون بی مشت با کنه،

 آروم َمک شی با ولی نکرد ایجاد ای ،فاصله

 لبم رو از لبشو زیریم، لب از نرم و

 ش سینه میزدیم، نفس نفس هردو ، برداشت

 میشد، پایین و باال هیجان این اثر بر

 زنان نفس و چسبوند پیشونیم به پیشونیشو

 باش، من،آروم وحشی   گربه باش آروم:  گفت

 دنیا تمام اگه حتی ، جونم همیم مسکن ما

 کنن دور هم از مارو تا بگیرن جبهه

 به باز ،ولی ای واسطه هر به یا بهردلیلی

 تو چقدر میکنیم ثابت میرسیم که نقطه این

 هم برای قلبامون ،چقدر داریم جا هم دل

 یعنی ، این یعنی عشق ن،میکن قراری بی

 تو و میکنه بپا شورش براش قلبت کسیکه

 .قلبمی ی بهونه و دلیل تنها

 

 بخاطر شاید میشدم، تر بیحال لحظه هر

 چندساعت که دیشب بخاطر و بود ضعفم

:  گفتم وارفته و ،بیحال داشتم خونریزی

 منو تو بهادر، بدبختیامی ی بهونه تو ولی

 کنار برو نزمی بزارم کردی، خودت اسیر

 .کن ولم
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 تو بمون: گفت زدو ای بوسه پیشونیم به

 .بشیم آروم یکم بغلم

 

 کدوم آرامشی؟ چه: گفتم و زدم پوزخندی

 تو گفت من به گرفت رو ازم آرامش؟مامانم

 من مادر نگو من به گفت نیستی من دختر

 میسوختم آتیش تو ،انگار ُمردم لحظه اون

 تونممی بوسه یه با میکنی فکر تو ،بعد

 بدبختیام که اینجاست ؟جالب بگیرم آروم

 .بازیاست عشق و شدنا نزدیک همین سر از

 

 بغلش تو محکمتر ومنو زد گونم به ای بوسه

 بدنم استخونای کردم حس طوریکه فشرد،محکم

 و گذاشت گوشم زیر ،لبشو میشن خرد االن

 باش ،آروم منی جون   تو: زد لب گونه نجوا

 مهلت بزنم حرف خاله با خواستم فداتشم،

 اتفاقی یه نبودترسیدم خوب هم ندادحالش

 نتونستم کردکه نفرین بیفته،انقدر براش

 ،در بیرون اومدم خونه از بزنم حرفی دیگه

 پیش میای میدونستم بودم تو دردنبال به

 جوابمو هم نامرد مهرداد این اما مهرداد

 طوره همه که مدیونشم واقعا چند هر نداد،

 نمیدونی که تو ولی هست وبچم تو مراقبت

 .کشیدم چی
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 آرامش یه واقعا انگار بود ش سینه رو سرم

 عطرش بوی بود، رسیده رنجورم تن به عمیق

 مشمئز عطر میرفت، فرو هام ریه تو تا

 معطوف تنش بوی با که بخش آرام و کننده

 مشامم به دلنشین و خاص بوی یه بودو شده

 گیردل وضعیت این از تنها ،نه میداد هدیه

 تو راضی خرسندو قلب صمیم از بلکه نبودم

 و ها زمزمه با و بودم رفته فرو آغوشش

 آروم میکرد،بدنم نجوا گوشم تو که کلماتی

 پر خواب یه دلم طوریکه میشد تر سست و

 .میخواست آرامش

 

 زمین بزارم: گفتم رمق بی حال همون تو

 .نیست خوب حالم

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 225_پارت#

 

 به نگاهی برداشت، سینش رو از آروم سرمو

 میدونستم که کرد،نگاهی صورتم اجزای تمام
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 گرو دلش و نداره نشینی عقب به تصمیم باز

 تو اونو پیش ی دقیقه چند که مونده چیزی

  .بود کرده اسیر کامش

 

 و خواهش پراز چشماش آورد، جلوتر سرشو

 تو منم میخواست که اسیبودن،التم التماس

 روی نرم لبشو ، کنم همراهیش ها بوسه این

 و بوسه هر با لحظه اون تو داد، قرار لبم

 یاد به منو افکارم تمام لبش، دادن تکون

 بودن کرده تلخ روزامو که انداختن چیزایی

 راه هیچ و بود رفته که آبروئی فکر ،

 فکر و بچه این فکر ، نداشتم بازگشتی

 ، شده م حواله اون اینو از که تهمتهایی

 عقل عشق نه مگه ، مقّدسه عشق میگن نه مگه

 بجایی آدمو عشق ، میکنه کور آدمو منطق   و

 به طرف اون هللا نعوذب حتی که میرسونه

 من مگه ، میشه باارزش برات خدا ی اندازه

 رو مرد این فقط اینکه جز ؟ بود چی گناهم

 ن،اال تا زندگیم اول از و داشتم دوست

 خطایی، هر ، بودم کرده عشقش پایبند دلمو

 با کردم که جرمی هر یا اشتباهی، هر

 که قلبی و عشق روی از و بوده خود خود خودش

 شر شر اشکام ، کشوند اینجا به منو

 دور دستامو ک ی نفهمیدم اما میچکیدن

 تو که شدم قانع ک ی و زدم حلقه گردنش
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 تر سملمو و تر ،تشنه کنم همراهیش بوسیدن

 زندانی لبام حصار تو لباشو خودش از

 بوسه این که میدونستم قطعا انگار کردم،

 زودتر چه هر بهادرو باید و آخرمونه ی

 عشق این ی ادامه تو نباید من ، کنم ترک

 . باشم سهیم باهاش

 

 از زمان گذر که بودیم شده هم غرق انقدر

 اشک فرط   از چشمام بود، رفته یادمون

 و لذت اوج تواون ، فتنگر شوزش ریختن

 ی نقطه و ها بوسه این هیجان از خوشی

 منو دردناک افکار   این تمام اتصالمون،

 با که میکنم اعتراف اما میکردن، سرزنش

 این هم هنوز کشیدم که سختیایی تمام وجود

 کم هیچ بی و عاشقانه ، دارم دوست رو مرد

 ... کاستی و

 

 طیشرای هر تو که عشقه قدرت همین شاید 

  . میده تسکین همدیگه وجود با مارو باز

 

 آواره شب این از بعد قراره اینکه فکر از

 شدت م گریه بدم، ادامه زندگیمو وتنها

 که ، زدم گریه زیر بوسیدن اوج تو و گرفت
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 بی و گرفت زیریم لب از خفیفی گاز بهادر

  . کشید کنار سرشو میل

 

..  هیش: کرد زمزمه وخاص آرامش از مملو

 ای حامله تو ، عزیزدلم نکن گریه نمجو

 . نده عذاب خودتو انقدر

 

 گریه از هق هق با بزنم حرف نمیتونستم

  . زمین بزارم:  گفتم

 

 شوقی و هیجان با و بوسید گونمو رو بهادر

 میزارمت:  گفت داشت قبل های ثانیه از که

 ببینم برم تا بکش دراز یکم تخت رو

 قندت تا بخوری بیارم داره چی مهرداد

  . بشه بد حالت نیفته

 

 بود کمرش طرف دو پاهام که حالتی همون تو

 ، برد تخت بطرف منو بودم بغلش تو هنوز و

 لبم به ریزی ی بوسه با و گذاشتم روتخت

 نکن گریه..  برم قربونت میام االن:  گفت

 . دلم جون  
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 اون از منو کرد سعی سرم رو دستش بانوازش

  . هبکش بیرون گرفته غم حالت

 

 ضعف بخاطر ،هم بودم رمق بی و حال بی

 ، پرهیجان ی بوسه اون بخاطر هم و بدنم

 ی یقه و شد بلند تخت روی از بهادر

 و کشید موهاش به دستی کرد، مرتب لباسشو

:  گفت و زد من به چشمکی قبراقی روی از

  . بخوری میارم شربت لیوان یه برات االن

 

 از و دبازکر درو قفل حرف بنداین پشت و

 . رفت بیرون اتاق

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 226_پارت#

 

 تو سرمو شدیدم، ضعف و عجیب حال اون با

 آرامش پراز خواب یه دلم بردم فرو بالش

 فاکتور رنجامو تمام اگه چند هر میخواست،

 های بوسه اون و پیش ی چنددقیقه بگیرم
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 ی لحظه ترین آرامش رپ من برای لذت، پراز

  . بود زندگیم

 

 که فردایی یادآوری با و بستم چشمامو

 پیله ش خونه یه من بردن برای باز بهادر

 قفسه رو کوه یک ی اندازه به دردی میکنه،

 من اقبالیه بد شانس ،از شد جمع سینم ی

 این از بیرون کیفم تو موبایلم گوشیه

 بالش رو مشتی حرص روی از بود، اتاق

  . شد باز اتاق در که یدمکوب

 

 گفتم، شکر خدارو لب زیر مهرداد بادیدن

 چیه:  گفت شوخی باب در ای خنده با که

 بیارم تسبیح یه ،میخوای میگی ذکر داری

  ؟ بندازی دقیق هاتو مهره

 

 مهرداد:  گفتم بیجون و کردم اشاره بادست

 هم گوشی داشتم کارت من اومدی شد خوب بیا

  .نبود پیشم

 

 تو فشارسنج دستگاه برداشت قدم طرفم به

 بیام گفت بهادر:  گفت که بود، دستش

  داری؟ ضعف انگار بگیرم فشارتو
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 بخوره فشار:  گفتم و شدم خیز نیم سریع

 بهادر دست از منو جوری مهرداد،یه سرم تو

  . بده فراری

 

 چه:  گفت ابرو بردن باال با و زد پوزخندی

 چهار میبینین مگه عزیزم بدم فراریت جوری

 به هواسش طوره ،همه میپادت داره چشمی

 بندازی شر میخوای ببرم کجا تورو من توعه

 گردنم؟

 

 گفتم وار ملتمس بانگاه و گرفتم دستشو مچ

 قولت زیر میخوای کنی کمکم دادی قول تو: 

  ؟ بزنی

 

 قیمه بهادر نوچ:  گفت دادو باال ابروشو

  . میکنه م قیمه

 

!! ؟؟ مهرداد:  فتمگ وارفته و شده عاصی

 میبره شده طور هر ولی نبره فردا منو اون

 جفتمونو تا بوده خداش از انگار ش، خونه

 سرخَر بدون و راحت خیال با که کنن طرد

 جوری چه من کنه،آخه زندگی و ببره منو
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 شوهر اونو همه که مرد این با برم،

 چیزی یه تو ، کنم زندگی میشناسن خواهرم

  ؟ بگو

  

 فشارمو تا ندم ادامه که زد ارهمهرداداش

  .بگیره

 

 خفه صدای با و زدم توسرم آروم دست با

 بمیرم بزار فشارو این کن ول:  گفتم شده

  . کن پیدا من واسه راهی یه تو

 

 لیوان یه با بهادر دار گیرو همین تو

 شد، اتاق وارد عسل شیرو شربت

 این بیا عزیزم بیا ، جان ریحانه: بهادر

 ترتیب تا بیاد جا حالت یکم بخور و شربت

 ؟ گرفتی فشارشو مهرداد ، بدیم و شام

  ؟ نداشت مشکلی

 

 َفک دارم ساعته یه که نمیزاره: مهرداد

 .میزنم
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 میون وبازومو نشست تخت رو کنارم بهادر

 مهرداد بزار عزیزدلم:  وگفت گرفت دستش

 خیلی پریده، روت و رنگ ، بگیره فشارتو

 تا بخور و بتشر این بعدش بیحالی، هم

  .کنه ردیف شام واسه چیزی یه مهرداد

 

 اینجا مگه: گفت طعنه و پوزخند با مهرداد

 جوری یه ، بردار َلشتو تن   پاشو رستورانه

 خدمت پیش شده مهرداد انگار میگه

 که تو میکنی غریبی چرا ،تودیگه رستورانش

 یه شام بزن زنگ برو بیا ، ای خونه صاحب

  . بگیرم رشوفشا من تا بیارن چیزی

 

: گفت مهرداد که شد بلند تخت رو از بهادر

 تخت، رو نریزه بردار لیوان اون هوی

 یا میکنه خودزنی یا خودت بدتر اینکه

 رو بپاشه اونو نزنه حداقل میندازه جفتک

  . تخت

 

 کنار ، کردم نگاه مهرداد به غره چشم با

 رو بودنش مهرداد خوی همون باشه بهادرکه

 و شوخی لحن با بهادر ، میگیره سر از

 این و اتاق این با که تو:  گفت کنایه

 قدم حتی که بستی عهد کردی، خداحافظی تخت
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 این واسه حاال چیشد نزاری اتاق این تو

  میزنی؟ حرص تخت

 

 کردو وصل دستم رو فشار دستگاه مهرداد

 . که میبینی داری:  گفت

 

 اتاق این مگه نمیاوردم سردر حرفاشون از

 که داشته چی دونفره، تخت این یا هدار چی

  . میزنن حرف اینجوری اینا

 

 ی شونه رو دستشو سوزناکی آه با بهاددر

 ، میدم حق بهت البته:  گفت زدو مهرداد

 یک نمیتونستم حتی بودم تو جای اگه منم

 چه بیارم دووم خونه این تو هم دقیقه

  . اتاق این به یا تخت این به برسه

 

 پرسیدم آروم رفت بیرون قاتا از که بهادر

 تخت این و اتاق این جریان ؟ چیه موضوع: 

  ؟
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:  گفت کردو جمع و وسایل اخم با مهرداد

 شام تا بکش دراز یکم بخور عسل شیرو اون

  . بیارن

 

  ؟ کنم چیکار من مهرداد -

 

 و غرید عصبی و شده خفه دندوناش بین از

 میسوزه براش دلم:  گفت کردو اشاره در به

 اشتباه چقدر هر باشه احمق چقدر هر ،

 ببرمت ، توئی احمق این ُبت   اما باشه کرده

  ؟ بمیره میخوای ؟ بکشیش میخوای کجا

 

 برای چشمامو که لرزونی ی چونه و بغض با

 دوسش منم: گفتم میکردن آماده اشک ریزش

 چه تو نمیبینی مهردادمگه ولی دارم

 خط آخر به بااینکه ، شدم غرق شرایطی

 سینم رو انگشت با)قلب این اما دمرسی

 ایسته نمی درآوره، پا از منو داره( زدم

 ش بهونه و داره بهونه تپیدن واسه چون ،

 کرده بدبخت منو که احمقیه ی دیوونه همون

 تا عشق این تو بمونم چیه من گناه ولی ،

 و بفهمن دنیا همه تا ؟ بشم رسواتر

 گین س تو انگیزمونو شگفت کردار رفتارو

 و خلق همه که نما انگشت بشیم ؟ کنن بتث
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 با همزمان خواهر دوتا این وای بگن بشر

 که تفاوت این با ، داشتن رابطه مرد این

 زودتر بوده داستان ی پرده پشت که اونی

 بفهمی نیستی من جای تو ؟ شده حامله ازش

 تا نیست من جای هیچکس اصال ، میکشم چی

 یفهمهنم خودشم حتی ، کنه درک منو بتونه

 ! میکشم چی دادم یا برده روزم به چی که

 

 تو:  گفتم باغم و چکیدن اشکام

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

  . کن درک منو حداقل

 

 آروم حاال:  گفت و کشید بلندی نفس مهرداد

 .کنم صدات شام واسه تا بکش دراز ،یکم باش

  

 ! میگم ای دیگه چیز دارم من مهرداد -

 

 .میکنیم کاریش یه فردا باشه باشه-
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Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 227_پارت#

 

 و نجواها صدای با که بود شب های نیمه

 کمی میخورد گردنم پشت به که گرمی نفسهای

 های زمزمه و بهادر صدای شدم، هوشیار

  . میرسید گوشم به گرمش

 

 آروم و بود برده فرو گردنم تو سرشو

 منی زندگیه تو ، منی حق تو" میکرد زمزمه

 مال تورو و میدم طالق چیزو همه بی اون ،

 ، میشم دیوونه دارم آخ ، میکنم خودم

 تو دارم ، کن آروم منو پاشو ریحانم پاشو

  " میسوزم

 

 حالتاش فهمیدم بیشتر، شدن هوشیار با

 شدم متوجه الکلش تند بوی از نیست، طبیعی

 به اما نبود ،مست کرده روی زیاده که

 بده کف از اختیار بودکه خورده ای اندازه

 .بگیره محکم آغوشش تو منو جسم اینجوری و
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 از شدیدی ضعف ، کشید خودش بطرف منو

 هیچگونه نای که انقدر ، داشتم گرسنگی

 . نداشتم واکنشی یا اعتراض

 کمی گرفت، قرار برهنش ی سینه رو صورتم

 غرق صورتمو بهادر که کردم باز موچشما الی

 جونم:  گفت و فشرد بخودش منو و کرد بوسه

 به این از دیگه میشی، من مال تو عشقم ،

 ! خودم پیش خودمه، بغل تو جات بعد

 

  به ای بوسه و داد گردنم پشت به موهامو

 بی میدونستم بود برهنه ش باالتنه زد، سرم

 یشهمیشگ عادت طبق و کرده اینکارو منظور

 .نداره کاملی پوشش خواب برای

 

 اینکه بدون که بودم خواب گیج انقدر

 که بهادری به لودگی با بسنجم موقعیتمو

 گفتم  میکرد، بارون بوسه صورتمو جای جای

 بزار ؟ شبی نصف میکنی اذیتم چرا: 

  . بخوابم

 

 صورتمو و کرد تر محکم دورم دستاشو حصار

 امشآر و احساس با و برد فرو گردنش تو

 بخواب ، بگردم دورت بخواب باشه:  گفت
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 ، منی خانم   تو ، عزیزمنی تو ، خوشکلم

 ... بخواب

 

 منظم نفسهاش کم کم تا گفت و گفت انقدر

 من اما ، رفت فرو عمیقی خواب به و شدن

 تو بغضمو و بودم بیدار ش زمزمه هر با

 میتونستم بااینکه ، میکردم خفه آغوشش

 و خودم از اونو نکرد بیداد دادو با امشب

 که پذیرفتم اما ، کنم دور موقعیت این

 ی مزه امشب باشه گناه چقدر هر و باشه

 های زمزمه و بوسیدنها این و آغوش این

 عمر یک و بزنه ریشه وجودم عمق تا شیرینش

 بسر زندگیمو خاطره این های جوونه با

  . ببرم

 

 به خیره پیر، جغدی مثل بیتاب و زده خواب

 و شرورت که چشمهایی به ، مبود صورتش

 کیلو کیلو اما داشتن رو همیشگی شیطنت

 ، میزد فواره آتشینشون های شعله از عشق

 و ماندارگارترین که صورتش گراند بک به

 میشد، ذهنم تو شده حک ی چهره ترین خاص

 و حرارت از پیش چندساعت تا که لبهایی به

 ای خاطره به مو خسته و رنجور تن داغیشون

 اشک بیصدا و آروم کردن، دعوت یندلنش
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 من برای اینها ی همه میدونستم ریختم

 که خاطراتی میشن نشدنی فراموش خاطراتی

 این از شدنم کس بی و م خونواده بعداز

 لحظه ترین دردناک برام فرجام به نا عشق

  . میشن حسرتها و ها

 

 وبوی بردم فرو آغوشش تو بیشتر خودمو

 طمع میخوام  دم،چشی هام ریه عمق تا تنشو

 تا بمونه یادگار به برام همیشه لذت این

 میمونه ممنوع همیشه ممنوعه که باشه یادم

 حتی نداره وجود رسیدن برای راهی هیچ و

 پایبند این به مقّید بچه بنام چیزی اگه

 * باشه

 

 بیدار خواب از بازوم روی دستی تکون با

 بود، پرحرارتی و سفت ی سینه رو سرم شدم،

 و بود برگرفته در منو محکم دستی ی حلقه

 چشم میخورد، صورتم به داغش نفسای

 لحظه یک کنارم بهادر دیدن با و بازکردم

 عکس اینکه از قبل و شدم متعجب و گیج

 که اومد مهرداد ،صدای بدم نشون العملی

  سیییس:  گفت سریع
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 که کردم نگاه مهرداد به و شدم خیز نیم

 و خفیف صدای وبا داد تکون تاسف به سری

 میگی برسر خاک منه به تو:  گفت آرومی

 این دست ار خودتو جایی یه بری میخوای

 گور و گم(  کرد بهادر به اشاره)  یارو

 اومدی اونوقت بمونی، دور ازش تا کنی

  ؟ بغلش تو سخت و سفت چسبیدی

 

 که ،مهرداد کردم نگاش گیجی حالت همون با

 آهی و اشک و بغض چه با دیشب من نمیدونه

 .رفتم خواب به

 ... من -

 

 رو سکوت عالمت به دستشو بزنم حرفی نزاشت

 بیا یواش:  گفت آروم و گذاشت بینیش

 . نکردی بیدارش تا بیرون

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 228_پارت#
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 آشپزخونه تو مهرداد اومدم بیرون اتاق از

 به چشمم که مرفت آشپزخونه سمت به ، بود

 . افتاد کوچیک ساک یه

 

 فاصله تو مهرداد شد، حلقه چشمام تو اشک

 از دست چند:  گفت آروم سرم پشت از کمی ی

 دست و تمیز گذاشتم برات رو المیا لباسای

 ت الزمه که ای وسیله هر برات ، نخوردن

 چیز همه هم ویال تو البته گذاشتم باشه

 که میسپرم هم زنش و حسن و مش به هست

 باش خودت مراقب خودتم ولی باشن، مراقبت

 نداری رو نزدیکی شخص یا من دیگه اونجا

 . باشن حالت کمک که

 

 شد چکیده اشکم همزمان که طرفش به برگشتم

 میدونستم همیشه من:  گفت و گرفت نفسی ،

 هم همیشه و ریحانه میشه این سرنوشتت که

 ظاهرا اما کنم کمک بهت که بود این قصدم

 نظر در مسیرو این تو برای قبل از ارروزگ

 با که نداری ای چاره تو و بود گرفته

  . بیای کنار سرنوشتت

 

 انگار نداشتم رو ای کلمه هیچ هجی قدرت

 حتی تا نداشت چرخشی زبونم که بود سالها
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 فقط ، کنم تلفظ رو ای کلمه کوچکترین

 اونم که بودم مهرداد غمگین صورت به خیره

  . بود غمگین روزم و حال برای

 

 یه برات:  گفت و گذشت آهسته کنارم از

 که بپوش برو کاناپه رو گذاشتم لباس دست

  . بریم

 

 انقدر ، مدیونتم که میگم دل ته از خدایا

 کنم، تشکر ازت زبونی چه به نمیدونم که

 همون به میدی رنج که اندازه همون به

 بخاطر و داری تو بنده هوای هم اندازه

 عمر یک زندگیم تو هردادم دادن قرار

 هیچ بی که مردی گزارتم، سپاس و مدیون

 ، میکنه خوبی من برای داشتی چشم و منت

 بردار یه مثل برام که غیرت با مردی

 زن یک از دوروز این تو که ،کسی واقعیه

 میتونم جوری چه من کرده، حمایت باردار

 شک بدون ؟ کنم جبران و آدم این محبتای

 راه هر که ای فرشته ست فرشته یه اون

 قطعا میشه، نجاتم َملک باز برم رو خطایی

 رو مرد این لیاقت المیا امثال نه و من نه

  . نداشتیم
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 ، پوشیدمشون بودن مرتبی و تمیز لباسای

 لباس دست یه برام هم بیمارستان تو دیروز

 خونه برگشتیم هم وقتی بود، آورده تمیز

 دنمیش روم ،حتی فرستاد حموم به منو

 لباسای بپرسم یا کنم بلند سر توصورتش

 تمیز لباس دست چند ، گذاشتی کجا خونیمو

 میدونستم ، بود گذاشته کنار برام تخت رو

 باید دختراش دوست از یکی یا المیا لباسای

 ای اضافه سوال یا حرف بدون پس باشه

  . پوشیدم لباسارو

 

 ی شیشه که افتاد عسلی میز به چشمم

 زیر و میکرد خودنمایی اون روی مشروبی

 به ، بود سیگار ته غرق که ای سیگاری

 و دیشبش حال ، کردم نگاه اتاق ی دربسته

 براش دلم ، رفتن رژه مغزم تو هاش زمزمه

 و خودم برای هم و اون برای هم ، میسوخت

 حتی که معصومی طفل این زندگیه برای

  . برسه کجا به عاقبتش قراره نمیدونم

 

 اتاق از آماده و یدهپوش لباس مهرداد

 آروم برداشت، قدم سمتم به و اومد بیرون

 خونه این از ؟ گرفتی درست تصمیمتو:  گفت
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 ست شده تموم چیز همه دیگه بیرون بریم

  ! ریحانه

 

 برداشتم و کیفم و انداختم سرم رو شالمو

 بود، کرده َکندو سینم رو که بغضی با و

 . دارم که راهیه تنها:  گفتم شده خفه

 

 زدو اشاره ورودی در به سوییچش با مهرداد

 بهادر تا بریم ای آماده اگه پس: گفت

 تواین تورو که میدونی ، نشده بیدار

 یقه وسط این میکنه بپا خون ببینه شرایط

 باید بعد به ازاین چند هر گیره منم ی

  . باشم حضرت اعلی جوابگوی

 

 شرمندتم من:  گفتم محزون و شرمنده

  . نداشتم برات هیچی ردردس جز مهرداد

 

 در طرف به سرش تکون با کردو نگام خیره

  . بریم که زد اشاره

 

 در پشت ،به برداشتم قدم ورودی در سمت به

 و عشق یه با ببین کردم، مکث رسیدیم که
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 که رسید کجا به عاقبتم رعنا از هوس یه

 من برم، باید و کندم دل عزیزام همه از

 پشتم ونوادممخ حتی ، ندارم ای دیگه راه

 عالمه یه با که آدمی همین تنها نیستن

 اما داره، منو هوای خوابیده تخت رو غصه

 به زندگیم چرخش که کسی تنها از باید

 فرار هم بود، خورده رقم اینجا تا دستش

 زبون قلب این و عشق این بخاطر ، کنم

 . دادم پس رو سنگینی تاوان نفهم

 

 بود، خبر با درونم حال از که مهرداد

 ؟ بریم:  گفت ای خفه صدای با و آهسته

 که داشته نگهش االن تا که مشروبه اون اثر

 . نشده بیدار

 

 قلبم اما کرد باز درو که دادم تکون سرمو

 از رو دیدار این آخر ی لحظه که نخواست

 و بغض با مهرداد به رو ، کنم محروم خودم

:  گفت کشیدو پوفی که کردم نگاه التماس

  .بریم که باش زود نهریحا یاال

 

 شرایط این تو مهرداد که بود خوب چقدر

 و کردم پاتند اتاق بطرف ، میکرد درک منو

 رو کشیده هنوز چپش دست ، کردم باز درو
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 روی سرم صبح تا من که جایی بود بالشم

 دیدار این اینکه از بود، بالین این

 و هیبت تمام نگاهم با چکید ،اشکم آخرمه

 آهسته قدمای با کردم حک مذهن تو تصویرشو

 با و ایستادم تخت کنار ، رفتم جلوتر

 جبری، هیچ بدون خودم ی اراده و اختیار

 دستم تو رو شالم ی گوشه شدم، خم بطرفش

 تنش از جایی به هوا بی مبادا که گرفتم

 ی گوشه ، بشه بیدار خواب از و کنه اصابت

 تیر قلبم ، بوسیدم و گرفتم هدف رو لبش

 با و طوالنی و عمیق ای سهبو ، کشید

 فرو هم در جسممو که شکستن از احساسی

 سریع برداره َتَرک بغضم اینکه قبل ، ریخت

 گرفتم دندون به لبمو شدم، دور بهادر از

 صورتش اجزای تمام به خیره نگاهی با با و

 از

 بی و سست قدمای با و گرفتم فاصله تخت

  . رفتم بیرون اتاق از رضایت

 ، بود منتظرم ورودی در از بیرون مهرداد

 دستمو و شکست بغضم رفتنم بیرون محض به

 ای شده خفه صدای با و گرفتم دهنم جلوی

  . افتادم گریه به

 اون تو که بود آور زجر انقدر روزم و حال

 و هیچکس خدایا کردم دعا دلم ته از لحظه

 چیزی ، نده قرار من بجای و شرایط این تو
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 جسم ذره ذره که دبو آتیشی تو سوختن شبیه

 . میبرد فرو هاش شعله کام تو رو

 بودیم، جاده و مسیر تو که میشد ساعتی دو

 که ریختم اشک و زدم زجه انقدر ماشین تو

 حالم شدکه باعث همین و افتادم سکسکه به

 پیچ م روده و دل طوریکه بشه بد خیلی

 ، زدم بلندی عق اختیار بی و میخورد

 پارک کناری هب رو ماشین هول با مهرداد

 .اومد من سمت در بطرف و کرد

 ازدست خدا وای: وگفت کرد باز و ماشین در 

 و نخوردی شام که دیشب ، ریحانه تو

 یادم کردیم عجله بس از هم صبح ، خوابیدی

 بخوری، کنم ردیف چیزی یه صبحونه رفت

 اشک ریز یه و ماشین تو نشستی دوساعتم

  ؟ کشتی خودتو دختر چته میریزی،

 در حدقه از میخواست چشمام گریه زور از

 یه بود، گرفته شدیدی درد شکمم بیاد،

 جهنم به خودم سوخت، بچم برای دلم لحظه

 غصه و اشک جز نخوردم، غذا درست دوروزه

 نشده، نصیبش هیچی بدبختش مامان از هم

 با پدرش ، شدیم تنها و کس بی هردومون

 با منم داد من به اونو خودخواهی

 رو بچه این و خودم بیچارگی و خودخواهی

 . گرفتم پدرش از
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 دستش رو آب یکم برداشت و آب بطری مهرداد

 درد با کشید، صورتم به خیسشو دست و ریخت

:  گفت ترس با که گذاشتم شکمم رو دستمو

 دو چون شاید ؟ میکنه درد شکمت ؟ کجاته

  ؟ نخوردی چیزی روزه

 شدت م گریه شدیدم درد واز نگرانیش از

 مهرداد:  گفتم بلندی ی گریه با و گرفت

 مامان چرا ، میمیرم دارم...  مهرداد... 

 دختر ببینه نمیزنه، زنگ حتی معرفتم بی

 مهرداد...  وضعیتیه چه تو کجاست بدبختش

 اینجوری چیز همه چرا کردم گناهی چه من

 خودمو حال به دلم ؟ میترکه داره دلم شد؟

  ... میسوزه بچم

:  گفت و برد فرو وششآغ تو سرمو مهرداد

 درست چیز همه میشه درست جونم، نکن گریه

 اینجا از مدت یه ، میدم قول بهت میشه

 با بشه درست اینجا اوضاع تا باش دور

 تا بیای تو نمیزارم میزنم حرف هم بهادر

 باید کنه، پاک رو بارآورده به که گندایی

 زن اون ، بزنه حرف خالت و مامانت با بره

 . بده طالق عوضیشو

 

 ، مهرداد نمیشه درست:  گفتم گریه با

 نزده زنگ یه دوروز این تو حتی مامانم



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1568 
 

 میکنه فکر اون زنده، یا مردم من ببینه

 شم بچه من ولی بودم ،اصال بودم من مقصر

 تو چرا روند خودش از منو چرا ، رعنا مثل

 طرد منو میخواست محبتشو دلم که ای لحظه

 یا کشیدم چی من بشنوه نخواست چرا! کرد

 خوبی مادر اون ؟ رسیدم اینجا به چرا

 بچه گناه میکرد، حمایت من از وگرنه نیست

 حاال میکنن خطا آدما ی ،همه میپوشوند شو

 کوچیک یکی بزرگ یکی نحوی یه به کدوم هر

 به که نبوده رعنا اندازه که من گناه ،

  . خدا آخ ، رفته بهادر تخت تو خودش، خواست

 گلوش تو بغضی انگار که سح یه با مهرداد

 آروم خدا تورو خوب دختر:  گفت بود نشسته

 هیچی دوروزه بدمیشه، حالت االن ، باش

 وقتی از داره گناه هم بچه اون نخوردی

 ، میدی خوردش به غصه داری فقط شدی حامله

 ی لحظه یه بتونم که کنم چیکار من آخه

 رو تو که کنه لعنتش خدا ، بدم بهت خوش

 رعنا، کثیفت ذات به تف سوندن،اینجار به

 به بدبختی همه این که شرفت به تف

 االن اگه بخدا  کثافت، نجس   ، بارآوردی

 از پونصدبار ماشین این با بودی اینجا

 زمین پخش ت وروده دل تا میشدم رد روت

 ! بشه
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 درد سبنم ی قفسه افتادم شدیدی هق هق به

 قلبم رو دستمو میسوخت قلبم بود، گرفته

: گفت نگران و تر عصبی مهرداد که شتمگذا

 داری دختر کن بس ریحانه، کن بس

  . میشه بد حالت االن میترسونیم

 

 دهنم جلوی و آب بطریه و نشست پام جلوی

 عزیزم بخور خوب، دختر بخور:  گفت و گرفت

 نده عذاب خودتو میشن تموم روزا این

 رستوران یه ، میشه تموم ولی سخته میدونم

 یه میشینیم اونجا میریم النا هست باال

 شد بهتر که حالت بخور، مفصل ی صبحونه

 ؟ باشه...  میفتیم راه دوباره

 

 شد بهتر حالم کمی خوردم، آب از قلوپ چند

 نشون واکنشی یا بزنم حرف نمیتونستم ولی

:  گفت تاکیدی مهرداد اینبار که بدم

  ؟ باشه ، توام با ریحانه

 

 دستمال یه کردم پایین باال آروم سرمو

 اشکامو و کشید بیرون جعبه تو از کاغذی

 تو ، هستی پاکی دختر تو:  گفت کردو پاک

 تا ،خودش خدا به کن توکل داری خدارو
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 باز برات دری یه خودشم اوردت آینجا

 . میکنه

 

 از خودشم خدا فقط زدم آوری درد پوزخندی

 تحمل رو زجری چه دارم که داره خبر دلم

 . میکنم

 

 داشت نگه رستوران یه پیش االترب متر چند

 پی در پی تماسهای با صبحونه خوردن موقع

 به صدبار از بیش. شد بدتر حالم بهادر

 با آخر دست شدم مجبور که زد زنگ گوشیم

 از بعد کنم؛ خاموش رو گوشی اشک سیلی

 تیکه داشتم انگار که ای صبحونه خوردن

 رستوران از میخوردم خودمو تن گوشت های

 . ومدیما بیرون

 

 به که خورد زنگ مهرداد گوشیه اینبار

 سرشو شده عاصی و کرد نگاه گوشی ی صفحه

:  گفت لب زیر و گرفت باال آسمون طرف به

  ؟ خدا کنم اینوچیکار
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 ماشین تو بریم بیا زودتر:  گفت من به رو

 بگم میخوام نبرده و بیرون صدای تا

  . بیمارستانم

 

 ست بچه گهم ؟ بیمارستان:  گفتم تعجب با

 میداره ور پا ُتک یه ؟ بزنی گولش میخوای

 میفهمه که نیستی ببینه بیمارستان میره

  ! همیم با

 

 ؟ پس بگم چی:  گفت پرخاشگر و عصبی برگشت

 ویالی میبرمش دارم م، ریحانه با آره بگم

 هم تو کنه عوض هوا و آب چندروزی یه شمال

 ماه مرتبه یه که بیا پاشو داشتی دوست

 بخدا ای ساده خیلی ؟ بشه اوکی نمعسلتو

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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  . ریحانه

 

 ، برم راه خودش قدم هم تا گرفت دستمو مچ

 خودش اون میگم من:  گفتم دمق و وارفته

 من بگی میخوای تو میده درس شیطونو
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 دروغ بفهمه تا اونجا میره بیمارستانم

  . نه یا گفتی

 

 زد دزدگیرو ،مهرداد ایستادیم ماشین کنار

 فکر..  بشین حاال خب خیله:  گفت و

 . کردم اونجاشم

 

 دیشب:  گفت مینشستم ماشین تو حالیکه در

 ، بزنه کارتمو که دادم پیام بخش مدیر به

 اتاق تو من که بگن سراغم اومد هم کسی اگ

 برمیگردم سریع برسونم تورو من...  عملم

  . تهران

 

 از بعد خودم تنهایی احساس و حرفش ینا با

 بغض هم ،باز زندگیم شانس کوچکترین همین

 از پر نگاه از ، زد چمبره گلوم به لعنتی

 چه دلم تو که فهمید آشوبم و اضطراب

 خورد زنگ دوباره گوشیش ، بپاست عاشورایی

 جواب باید:  گفت و گرفت نگاهم از چشم

 تو میرم دارم میکنم وانمود جوری یه بدم

 . عمل اتاق
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 ُرل پشت و زد دور سریع و ماشین و بست درو

 و گرفته صدای کرد، برقرار و تماس نشست،

 تو گوشی باالی ولوم اون با بهادر بم

  . میرسید گوشم به خوبی به ماشین

 

  ...مهرداد: بهادر

 

 بینیش رو دستشو کردو نگاه من به مهرداد

 خیلی و نزنم حرفی کوچکترین من که گذاشت

 تازه ؟ گرفته صدات چرا سالم: گفت جدی

 ؟ شدی بیدار

 

 ، زدم داد بس از خورد جر م حنجره:بهادر

 . نیست ریحان

 

 چی یعنی:  گفت دادو باال ابروهاشو مهرداد

 ... و حموم یا آشپزخونه تو حتما ؟ نیست

 

  ؟ بردیش کجا نیار در بازی مارمولک -
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 بیمارستانم من ؟ ببرمش کجا شدی؟ دیوونه -

 . کارم سر اومدم سرم خیر

 

 با و شمرده ولی بود عصبی انگار بهادر

 ریحانه مهرداد:  گفت شده بم تناژ همون

 آتیش به رو خونه این تا رفته، نیست

  ؟ بردیش کجا بگو نکشیدم

 

 من بهادر:  کشید ای کالفه نفس مهرداد

 اومدم بیرون خونه از زود صبح بیمارستانم

 از من ، ریحان زا نه دارم خبر تو از ،نه

 ؟ کجاست بدونم کجا

 

 ! نامرد نگو دروغ: زد داد بهادر

 

 میدونم چه من: زد داد عصبی هم مهرداد

 ذکرو هزارتا با حاضر و حی من ؟ کجاست

 جون که ، عمل اتاق تو میرم دارم صلوات

 اونوقت میفته، من دستای زیر مریض آدم یه

 من به واضطراب دلشوره تا هزار زدی توزنگ

*** بی منه ؟ رفته نیست ریحانه که یبد

 خورد حرفشو که بده فوش داشت قصد انگار)

 صبح من بهادر...  هللا اال اله ال(  گفت و
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 کاردارم االن ، زدم بیرون خونه از زود

 چی یعنی میفهمی عمل اتاق تو برم باید

 به و کنی عصبی منو االن چقدر هر تو یعنی

 یموآمادگ که میشه باعث بدی استرس من

  . کنم بازی انسان یه جون با و بدم ازدست

 

  خودتی خر -

 

...  خودمم خر باشه:  گفت آرومتر مهرداد

 ببین دنبالش برو پاشو خزعبالت این بجای

  . رفته کجا

 

 نیست خوب حالم:  گفت گرفته و آروم بهادر

  . بیارش مهرداد میترکه داره سرم

 

 زا اشکی و ریختم فرو درهم ش جمله این با

 نیم مهردادبا شد، سرازیر چشمم ی گوشه

 ، بفهم بهادر بفهم:  گفت من به نگاهی

 خبری هم ریحانه از بیمارستانم من میگم

 چوب کی هر چرا ؛ کجاست ببین برو ندارم

 منو ی یقه میاین میکنه آستینتون تو

 ؛ سننه منو اصال ؟ میگیرین
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 زد داد بلندی باصدای و عصبانیت با بهادر 

 خرد که اومد شکستنی شی یه صدای نهمزما و

 آمیخته هم در بهادر داد با همراه شدنش

 همون با انداخت، رعشه تنم به لرزی و شد

 میکنم خرابت خونه:  گفت عصبانیت و خشم

 بفهمم فقط" س" الزهرا فاطمه به مهرداد

 همکاری ش نقشه تو درصد یک فقط درصد یک

  . نمیگذرم ازت بخدا داشتی

 

 گوشی عصبی مهرداد کرد، قطع که رو گوشی

 پشت صندلیه به سرشو کردو پرت داشبرد رو

 . داد تکیه
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 میزدم حرف من نه رو باقیمانده مسیر تمام

 به اتمامی به نا سکوت تو مهرداد، نه

 ناهار برای حتی ، بودیم خیره روبرو
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 ، بخوریم غذا توماشین دادیم یحترج خوردن

 . میلی کوچکترین و اشتها بدون اونم البته

 

 با ، رسیدیم ویال به که بود ظهر از بعد

 حدس که میانسال مرد یه ورودمون بدو

  .اومد پیشوازمون به باشه حسن مش میزدم

 

 خیلی من با و گذاشت مهرداد سر به سر کلی

 بیعجی حسی کرد، رفتار پدرانه و محبت با

 زنده پدرم کاش ای که بزرگی حسرت و داشتم

 پیش برامون مشکالت این از کدوم هیچ و بود

  .نمیومد

 

 گرفت دلم قبل از بیشتر شدم که ویال وارد

 زیبا وخیلی دوبلکس و بزرگ ویالی این ،

 زندانی من برای بعد به این از بود قرار

 سرسری و کوتاه خیلی باشه، ماتم و غم از

 چیزی میومد نظر به کردم افاطر به نگاهی

 بود سرد و مرطوب کمی ولی نداره کسر و کم

 با که شدن ویال وارد مهرداد با حسن مش ،

 خوش:  گفت من به رو شمالیش شیرین ی لهجه

 مهمون گفت که خان مهرداد ، خانم اومدی

 ، کردم آماده چیزو همه داره مخصوصی

 داشتین الزم چیزی هر نباشین چیزی نگران
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 براتون خودم بگین من به بود، رکاریه یا

  . میدم انجام

 

 محبت شما...  ممنون:  گفتم لبخند با

  . دارین

 

...  کجاست اکرم خاله راستی:  مهرداد

 .ببینمش رفتنم قبل دارم دوست

 

 کردو نگاه مهرداد منو به تعجب با حسن مش

 این به داری قصد مگه:  گفت خورده یکه

  بری؟ زودی

 

 یه دیگه دوساعت یکی من آره: مهرداد

 خیلی چون برمیگردم، کنم کوچیک استراحت

 گفت و زد اشاره من به دست با و کاردارم

 مارو مادمازل این هوای نکنم سفارش فقط: 

  . باشین داشته

 

 ی شونه به دست با و خنده با حسن مش

 جان بابا راحت خیالت:  گفت و زد مهرداد

 به رهبخو تکون دخترم دل تو اب نمیزارم
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 چشماش ی اندازه به میگم هم خانم اکرم

  . باشه مراقبش

 

 رو وارفته و رفت کاناپه طرف به مهرداد

 ،پس حسن مش آقایی خیلی:  گفت افتادو مبل

 داشته هم اینارو و یخچال هوای زحمت بی

  . باش

 

 همه من ، نباش هیچی نگران تو:  حسن مش

 . هست هواسم جوره

 

 اکرمت خاله این:  گفت زدن غر حالت بعدبه

 صغری خیاطیه این رفته آورده گیر وقت هم

 برگرده زود و بده تحویل پارچه یه خانم

  . بشه پیداش حاالها حاال بدونم بعید

 

 چشمام شده، مسخ که من به رو آروم مهرداد

 چرا:  گفت بود گردش در هردوشون بین

 این با صبح از ، نمیکنی عوض لباساتو

 برو ، شدی خسته ینشست ماشین تو لباسا

 . کنم روشن رو شومینه من تا کن عوض لباس
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 ی طبقه اتاقای از یکی به خواسته خدا از

 ساک بود، مرتبی و بزرگ اتاق ، رفتم باال

 وسایل به خیره و گذاشتم تخت رو لباسامو

 هیچ اما میکردم نگاه اتاق تمیز و مرتب

  دلم ، آورد نمی وجد به منو قشنگی چیز

 دراز تخت روی هدف ،بی بود گرفته خیلی

 به کردم فکر شومم روزهای به و کشیدم

 میره مهرداد که زمانی به و خودم تنهاییه

 ، میشم تنهاتر هم این از باز من و

 سفید کمد به و کردم جمع شکمم تو پاهامو

 ی گوشه از اشکی ، شدم خیره روبروم رنگ

 فرود بینیم ی تیغه رو تا چکیدکه چشمم

 این اما کردم ظلم بهادر به میدونم اومد،

 ، کنم انتخاب میتونستم که راهیه بهترین

 ببینم تا میسپارم سرنوشتم دست به خودمو

 برام جدیدی سوپرایز چه ازاین بعد قراره

 **** ... بیاد پیش

 

 بیدار خواب از مهرداد آروم صدازدنهای با

 آماده ظاهر به آلود خواب چشمای با ، شدم

 دارم من:  گفت که مشد خیره ش آراسته و

 که کنم خداحافظی اومدم ، ریحانه میرم

  . برم
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 خنده با که کردم نگاش غصه با و دلگیر

 اینجوری چرا جبهه برم میخوام مگه:  گفت

 بیام زود زود میکنم سعی ؟... میکنی نگام

 مراقبت کامال سپردم بهشون ، سربزنم بهت

 اینجا بود اومده هم اکرم ،خاله باشن

  . رفت بودی خواب ولی ببینتت میخواست

 

 شرم با ، نشستم و شدم خیز نیم تخت رو

  ؟ ام کی من گفتی بهشون: پرسیدم

 

 

:  گفت آروم کردو نگاهی بالکن به مهرداد

 آوردمش دعواشده شوهرش با رفیقمه زن گفتم

 . طالقشونن کارای دور اینجا

 

 آروم سرم تکون با و زدم دار نیش پوزخندی

 !!! شوهر:  گفتم

 

 صورتش به ، اومد جلوتر سوزی پر نفس با

 و شد خم پرمحبت لبخندی با کردم نگاه

:  گفت و زد سرم به برادرانه ای بوسه

 . من کوچولوی دختر باش خودت مواطب
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:  گفتم و زدم روش به غم با لبخندی

 این از میدونم زحمتم اسباب خیلی ببخشید

 ،پناهم نداری خالصی بهادر دست از بعد به

  . نداشتم ای دیگه ی چاره بودی وت

 

 یه نباش فکرش تو:  گفت رئوف لبخندو با

 . برم دیگه من...  میام بر پسش از جوری

 

  . همراهت به خدا. ممنون -

 

&&&&&& 
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 دور از مو حوله ، اومدم بیرون حموم از

 پیرهن به زدم چنگ ، کردم باز تنم

 المیا لباسهای بین از که رنگی گشادصورتی
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 پیرهن چندتا بجز البته ، بود مناسبترین

  . بودن بارداریم دوران با متناسب که دیگه

 

 معمول حد از شکمم ایستادم اینه روبروی

 ریزشو تکونهای تازگیا و بود شده بزرگتر

 ته خوردنش تکون با بار هر که میکردم حس

 موندنش فکر هم باز اما ، میرفت قنج دلم

 با تلفنی بار هر.  میداد آزار منو

 سریع مهرداد میزدم حرف درموردش مهرداد

 قضیه این مورد در تا میکرد عوض رو بحث

 رو که شناختی با اما ، نگم ای دیگه چیز

 عمدا مهرداد که میدونستم داشتم مهرداد

 یا و بچه اون نبود مورد در نداره دوست

 میداد جوالن موردش در ذهنم تو که بیآسی

 رو بودنش خودمم چرا دروغ ، بزنم حرفی

 مادر ی غریزه شرایطم ولی داشتم دوست

  . میکرد محدود رو بودنم

 

 موهام دور رو حوله و پوشیدم لباسامو

 اختیار بی افتاد گوشی به ،نگاهم پیچوندم

 میز روی از رو گوشی ، رفتم طرفش به

  . ردمک روشنش و برداشتم
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 شده این یکبار دوروزی هر هفته دو این تو

 یا و تماس یک با شاید که همیشگیم عادت

 خوش دل م خاله یا مامانم طرف از پیام یک

 میکنم روشن گوشیو که بار هر ولی بشم

 به و داده پیام گوشیم به نفر یک تنها

 زنگ به شروع االن مثل پیاماش دریافت محض

 و گوشی ی صفحه به نگاه با ، میکنه زدن

 نا بازهم کشیدم، عمیقی آه قطبی مرد اسم

 اینکه بدون زد، چنگ دلم به امیدی

 خاموش رو گوشی دوباره بخونم پیامارو

  . انداختم میز رو کردن پرت حالت به و کردم

 

 بوی ،یه رفتم بیرون اتاق از رنجور و دمق

 که بود، پیچیده فضا تو سبزی قورمه عطر

 رفت، کنار به ذهنیم منفور نظدیات تمام

 عمیقی دم لذت با و ملموس اشتهایی با

 اومدم، پایین آروم ها پله از ، کشیدم

 تدارکات و بود آشپزخونه تو خانم اکرم

 .میکرد آماده رو ناهار

 

  . دادم سالم آروم و رفتم سمتش به
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 اون با بود، رویی زیبا ولی مسن زن

 زیبایی هنوز ولی صورتش ریز چروکهای

 . داد رو فردش به منحصر

 

:  گفت شیرینش ی ولهجه لبخند با و برگشت 

 تا بشین ؟ بهتری ؛ بخیر صبحت ، مادر سالم

 . بخوری صبحونتو بیارم برات چایی یه

 

 من گه نمیدونستن حسن مش و خانوم اگرم

 که استم خ مهرداد از خودم البته باردارم

 . بمونه پنهان دیدشون از قضیه این

 

 ال که کرد آماده برام رو صبحونه میز

 باور خانوم اکرم ممنون:  گفتم شرمندگی

 ... شما وقتی میشم معذب خیلی من کنین

 

 مادر، حرفارو این نزن عه عه:  گفت سریع

 شهرن اون شهرو این همه که من های بپه

 تازه تنهاییم همیشه که هم حسن آقا منو

 مهرداد اقا این ببینه خیر میگیم داریم

 حداقل تا آورده عزیز مهمون یه برامون که

 . بیایم در تنهایی از
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 کنار رو صندلی ای شناسانه قدر لبخند با

 و مهربونین خیلی شما:  گفتم و کشیدم

  . دارین لطف من به هم خیلی

 

 بشین عزیزم برم قدبونت:  خانوم اکرم

 به رو و رنگ دیشب از بخور کامل صبحونتو

  . نداری صورتت

 

 با خانوم اکرم ،خورد زنگ ویال تلفن

 زده زنگ مهرداده آقا حتما:  لبخندگفت

 بدم جوابشو برم من ، بده سفارشات بازم

  . میام االن

 

 تو مگه باشه مهرداد که میزدم حدس خودمم

 اینجا تافن به کی مهرداد بجز چندروز این

  . میزد زنگ

 

 حسی یه و لبخند با خورد، خفیفی تکون بچم

 کمی تکونش که گذاشتم روشکمم دستمو عجیب

 که میکنم حس داره اونم شاید ، گرفت شدت
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 لمس وجودسو داره که مامانشه دست این

  . میکنه

 

 خندیدنش و خانوم اکرم کردن صحبت صدای

 درست کامال حدسیاتمون میکرد ثابت که اومد

  . بود

 

 نگران ، خوبه مادر آره:  خانوم اکرم

...  داریم جوره همه مهمونتو ،هوای نباش

 این جان مهرداد نگو...  پسرم خوبیم همما

 صبحونه داره آره... رحمته ما برای کارا

 مواظب مادر بسالمتی ؟ امشب ک ی... میخوره

 چشم:  وگفت خندید بلند... مسیر تو باش

 حتما... منتظریم... میکنم درست برات چشم

 خدانگهدار

 

 طرف به خنده با کرد قطع که رو تلفن

  . اومد آشپزخونه

 

 غرق صورت به و گذاشتم دهنم تو ای مهلق

 دار معنی لبخندی با که شدم خیره شوقش

 ، اینجا میاد داره بود مهرداد آقا:  گفت

 ، میرسه شام از قبل تا کرده حرکت گفت
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 کرده سفارش بچم:  گفت بیشتری ذوق با بعد

 ترشیش ترجیحا کنم درست فسنجون خورش براش

  . باشه بیشتر

 

 مهرداد:  گفتم لودگی روی از و لبخند با

 شکموعه کال
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 عکس بدون خانوم اکرم حرفم این گفتن با

 سرگرم خودشو و رفت قابلمه طرف به العملی

  . داد نشون غذا زدن هم

 

 دلم تو و زدم پیشونیم رو آروم دست کف با

  . گفتم بیراه بدو تبودم احمق این و بخودم

 

 کنان م ن م ن و گرفتم دندون به زیریمو لب

 نزدیک دوستای از مهرداد آقا:  گفتم

 شوهرم همراه به وقتها بیشتر ، شوهرمه
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 و عالیق از همینم بخاطر میومد ما ی خونه

  . دارم خبر بخوبی بودنش شکمو

 

 پر و گرم لبخند با و برگشت خانوم اکرم

 و گذاشت رو ابلمهسرق کرد، نگام محبتی

  .نشست و کشید کنار دستمو بغل صندلیه

 

 کمی با و گرفت گرمش دست تو دستمو هوا بی

 با یا هستی کی تو نمیدونم من: گفت فشردن

 دارم اما ، داری نسبتی چه خان مهرداد

 میکنم حس غمتو بار کوله واضح خیلی

 دنیا به و کشیدم شکم بچه تا 4 من  دخترم،

 هر یا کنی کاری هر تو ممیدون حتی آوردم

 نشون که صورتی اون نمیتونی بپوشی لباسی

 هم کوچولو مهمون یه خودت بجز تو میده

 داره ات قیافه ، کنی پنهونش ازم داری

 اون با مخصوصا بارداری تو که میزنه جار

  . دیشبت حال

 

 فشار دستمو که گرفتم نگاهمو خجالت با

 : گفت سرش دادن تکون با و داد بیشتری

 مرد یه ، میکنم درک رو مهرداد نگرانیهای

 یا نمیسوزونه دل زن یه واسه بیخودی
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 اینکه مگه ، باشه نگرانش اینهمه بخواد

 اینکه یا باشه داشته نسبتی زن اون با یا

 لبخند با و ، باشه داشته پیشش امانتی یه

 قلبشه میتونه امانتیش که:  گفت بیشتری

 .ش بچه یا

 

 نیست، مهرداد ی بچه : گفتم شرم و بغض با

 بخاطر ، میکنه حمایت ازم داره فقط اون

 .گفتین که بودنه فامیل نسبت همون

 

 ما: گفت کردو نگام کنجکاو خانوم اکرم

 بابابزرگ) کوروش آقا ویالی تو ساله چند

 وهم نزدیکش فامیالی ،اکثر هستیم( مهرداد

 ... تو ولی میشناسیم

 

 ، تمداش سقوط حس ، گرفتم سرم به دستمو

 اصل به کم کم بشناسه منو خانوم اکرم اگه

 اون و ام کی من میفهمه و میبره پی مطلب

 از خونوادم از بعد که میشه کسی اولین

 .میشه خبر با رازم برمالشدن

 

 زن فامیالی از:  گفتم حدمعمول از آرومتر

  .دائیشم
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 شروع دهنم از حرف این شدن خارج محض به

 مگه احمق ی ریحانه ، کردم خودخوری به

 بجز خاله یا داره دائی زن چندتا مهرداد

 ، نداره ای دیگه برادر و خواهر مامان

 تمام با زن این ، زدی و حرف این چرا

 ی نقطه رو میزنه صاف دانائیش و تجربه

 و پرویز و حاج دختر من که میفهمه و اصلی

  . لیالم

 

 خال رو دقیق خانوم اکرم که نکشید طولی

 با مدت یه که همونی تو:  تگف من به و زد

 ؟ بودی نامزد خان مهرداد

 

 اکرم به عیان بغض یه با و خورده یکه

 ای لحظه برای نگاهش ، کردم نگاه خانوم

 لرزش با ، گرفت تردید و ترس از رنگی

 آروم گلوم در نهفته بغض بخاطر و صدام

  . نیستم دیگه اما ، بودم:  گفتم

 

 باال شوابرو تای یه بهت با خانوم اکرم

 به میز رو چپش دست انگشتای با و داد

 کنام زمزمه میزد، ضربه آروم تفکر ی شیوه
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 صدای با بعد ولی نشنیدم که گفت چیزی یه

  ؟ کیه از بچه این پس:  گفت بلندتری

 

 اکرم نپرسین:  گفتم محزون و چکید اشکام

 .نپرسین خدا تورو خانوم

 

 شده بیشتر بدنم همینطور و صدام لرزش شدت

 .بود

 

 ،اصال خانوم اکرم میشم دیوونه دارم خودم -

 ، رسیدم اینجا به جوری چه نمیدونم

 جوری چه شبهامو و روزها حتی نمیدونم

 میدونن گناهکار منو همه ، میکنم سپری

 از اونا ، کرده پشت من به مامانمم حتی

 اکرم میکشم عذاب دارم ، ندارن خبر هیچی

 گیر تنها و تک خونه این تو خانوم،

 تا نبودین اینجا شما اگه بخدا افتادم،

 . بودم کرده دق االن

 

 کشیدو بغلش تو منو و بلندشد جاش از سریع

 اشکال...  نگو ، مادر نگو باشه:  گفت

 هررازی ، قشنگم دختر نکن گریه...  نداره

 بهتر همون ، دار نگهش خودت دل تو هست
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 ازشون کسی و بمونن نگفته رازها بعضی

 نسبت دیدم که قسم بخدا ،ولی نشه باخبر

 همون از چون نمیکنه تغییری هیچ تو به

 معلومه ، نشست دلم به مهرت دیدمت که اول

 چی هر ، هستی ای کشیده زجر و صبور دختر

 * . مادر بده خدا به امیدتو هست

 

 خانوم اکرم کمک با که بود غروب دمای دم

 البته ، بودیم خونه کردن تمیز مشغول

 خودم اما کنم کار خیلی من ادنمید اجازه

 رول افکار به کردن فکر و نشستن جا یه از

 این وقتی مخصوصا ، بودم خسته م پیچیده

 کردنه کار حال در همیشه که میدیدم رو زن

 انجام هم منو به مربوط کارهای بیشتر و

  .میشدم معّذب و شرمنده خیلی میده

 

 خانوم اکرم شد تموم که گیری گرد کارای

 معلوم هم حسن آقا این: گفت کنان دغرولن

 کنه جابجا میزو این بیاد رفته کجا نیست

  . کنم تمیز زیرشو

 

 چیز همه خانوم اکرم نکن خسته خیلی خودتت -

  . بگیرین سخت انقدر نیست نیازی مرتبه که
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 دارم عادت من:  گفت خنده با خانوم اکرم

 همیشه نباشه کسی که هم اینجا ، مادر

  . میدارم نگهش مرتب و تمیز

 

  . شدین خسته واقعا نکنه درد دستتون -

 

 شدی خسته هم تو:  گفت زدو روم به لبخندی

  .عزیزم

 

 تا میگم... نکردم کاری که من بابا ای -

 دوش یه برم من نیومده مهرداد آقا این

 .شده گرمم خیلی بیام و بگیرم

 

 کارامو بقیه منم مادر برو: خانوم اکرم

  . میکنم دم و برنج دبع میدم انجام

 

 باالرفتم، های پله از و کردم تشکری

 خیلی ویال داخل دمای بااینکه
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 گرمم خیلی و بودم کرده عرق اما نبود گرم

  .بود شده

 

&&&&& 
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 کردیم آماده رو شام میز خانوم اکرم منو

 پس: گفت و اومد آشپزخونه تو حسن مش ،

 که االن تا بیاد قراره ک ی دکتر آقا این

  . میرسید باید

 

 و داد کش پایین به رو لباش خانوم اکرم

 گفت زدم زنگ پیش ساعت دو نمیدونم:  گفت

 ریحانه...  کرده دیر انگار ولی نزدیکم

 خیلی کجاست ببین بزن گزن یه مادرپاشو

 . کرده دیر
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 ببین بزن زنگ یه برو بابا آره:  حسن مش

  . مونده کجا االن تا

 

 چشم باشه:  گفتم و شدم بلند صندلی رو از

  . میزنم زنگ االن

 

 بوق چند از بعد گرفتم رو مهرداد شماره

  .داد جواب باالخره درپی پی و طوالنی

 

 ؟ اکرم خاله جانم: مهرداد

 

  ... ردادمه -

 

 اتفاقی خوبی...  توئی ریحانه: مهرداد

  ؟ افتاده

 

 کردی دیر نیست اتفاقی نه نه:  گفتم سریع

  . شدیم نگرانت
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 دیگه ی دقیقه دوسه تا نزدیکم: مهرداد

   .اونجام

 

  . میکنم قطع من پس باشه -

 

  ؟ ریحانه: مهرداد

 

 که کردم حسن مش و خانوم اکرم به نگاهی

 بله:  گفتم آروم بودن هم با صحبت مشغول

  ؟

 

  ؟ نیست مشکلی راهه روبه چیز همه: مهرداد

 

  . خوبه چیز همه خداروشکر آره -

 

  . فعال... میام دارم خب خیله: مهرداد

 

 اکرم خاله به رو و گذاشتم سرجاش و تلفن

  . میاد داره نزدیکه:  گفتم حسن مش و
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 این زیر من:  گفت شده هول خانوم اکرم

 این بشه گرم دوباره کنم روشن رو خورشت

 ته کنه خدا میکنم گرمش دارم که دومه بار

  . نگیره

 

 ماشین صدای کوتاه ی چنددقیقه از بعد

...  شد ویال حیاط وارد که اومد مهرداد

 درونیه شوق یه و خوب حس یه از سرشار دلم

 از بعد که بودم مادری مثل ، شد خاص

 برگشته سفر از که شو بچه میخواست مدتها

 م خونواده از بعد من که خوبی حس ، ببینه

 و حامی دنیا این تو که کسی تنها به

  .داشتم مهرداد به رو بود پشتیبانم

 

 ی ماده یه مثل حس اون خونه به باورودش

 خاصی آرامش شدو پخش بدنم کل تو تزریقی

  . شد م چندروزه این دگرگون حال نصیب

 

 که میداد نشون دستش تو بزرگ ساکای

 چند هر ، بمونه اینجا قراره چندروزی

 ، باشه خریده لباس و وسیله من برای شاید

 کشیدم خجالت خودم افکار و تخیالت بااین

 که مردی از که بمیرم برم باید واقعا"

 همچین فامیله یک حد در فقط نسبتش االن
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 تا همینکه ، دارم انتظاراتی و توقعات

 تحمل وورنجم درد جور من پای به پا االن

 "باشم هم مدیونش حسابی باید میکنه

 

 حسن مش با و گذاشت ورودی در کنار ساکارو

 صمیمی و گرم خیلی خانوم اکرم و

 طرف به بالبخند داد، دست کردو احوالپرسی

 میزدم فریاد نگاهم و چشمام با اومد، من

  .  خوشحالم حضورت از حد از بیش که

 

 شکلهخو خانم چطوری:  گفت ایستادو مقابلم

  ؟

 

 نمیدونی:  گفتم آروم و مسرور لبخندی با

  . خوشحالم دیدنت از چقدر

 

 داد سُر شکمم به و پایین به آروم نگاهشو

 پایین سرمو شد، خجالتم و شرم باعث که

  ؟ خوبه:  گفت که انداختم

 

 و کردم نگاش تلخ و زهر مثل لبخندی با

 . کردم اکتفا سرم دادن تکون به فقط
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 خاله:  گفت خانوم اکرم روبه و برگشت

  ؟ چیشد من فسنجون این اکرم

 

 شامو من تا:  گفت خنده با خانوم اکرم

 تا بیا و کن عوض لباساتو برو تو میکشم

  . نیفتاده دهن از

 

 اتاق تو ساکارو بابا مهرداد:  حسن مش

 ؟ بزارم باال

 

  . میبرم خودم بزارین حسن آقا نه: مهرداد

 

 برات میزارم خودم ببرم کجا بگو:  حسن مش

  .جان بابا
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 و کرد اشاره ها پله زیر اتاق به مهرداد

 فقط ، اتاق اون بزارین زحمت بی پس:  گفت

 ست ریحانه مال بزارین رو ای قهوه ساک

  .باال میبرمش خودم

 

 بالکن یه اب داشت اتاق دوتا باال ی طبقه "

 هردو اندازه به متراژش که بزرگ خیلی

 دستشوئی و حمام سرویس یه و بود، اتاق

 ی طبقه ؛ داشت قرار اتاق هردو چپ سمت

 ی اندازه به بزرگ اتاق تا سه پایین

 که تقاوت بااین داشت باال اتاقهای

 قسمت تو آشپزخونه و بزرگ سالن و پذیرائی

 بیشتر باال اتاقهای و داشتن قرار پایین

 گاه نشیمن چون بودن مهمان اتاق شبیه

  "بود پایین قسمت تو اصلی

 

 در کنار از رو رنگ ای قهوه ساک مهرداد

 سرشو ریز چشمک یه با و برداشت ورودی

 این ؛ رفت باال ی پله راه بطرف دادو تکون

 دنبالش به هم من که بود منظور این به

  . برم باال
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 خبر یه م خونواده از تا نبود دلم تو دل

 در هفته دو این تو بودم امیدوار ، بگیرم

 و باشه افتاده زیادی اتفاقای نبودم

 خوش برام این ، ببخشه منو بتونه مامانم

 باز مامانم اگه که بود دنیا نوید   ترین

  . بپذیره پدریم ی خونه تو منو

 

 ،مهرداد شدم روزهام این مخصوص اتاق وارد

 رو ، رو اکس و بود ایستاده آینه روبروی

  .بود گذاشته تخت

 

 نگاه من به و گرفت آینه از چشم ورودم با

 ی مژده هیچ که فهمیدم نگاهش از کرد،

 مایوس و صدا بی پس ، نداره برام خوبی

  . نشستم تخت رو و رفتم تخت بطرف

 

 مقابلم و اومد جلو به آروم قدمای با

 آروم ، بود زمین به خیره نگاهم ایستاد،

  ؟ نه مگه نداری خاصی خبر:  گفتم

 

 رو سکوتش و نگاه سنگینیه ، نگفت چیزی

 حال و اضطراب بیشتر چون نداشتم دوست

  . میکرد ور غوطه هم در رو ویرونم
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 به خیره نگاه همون با و کشیدم پرسوزی آه

 بهم بارهم یه دوهفته این تو: گفتم زمین

 وفام، بی ی خاله نه خودش ،نه نزده زنگ

 نداشته وجود ای ریحانه ولا از انگار اصال

 ، نیستم خونواده اون ی بچه اصال یا

 میشه سنگ من مادر مثل مادری کدوم مهرداد

 کنه، خطا بار هزار ش بچه اگه حتی ؟

 حمایت ازم باید شم بچه من کنه اشتباه

  . کنه

 

  . ریحانه نیست خوب مامانت حال -

 

 انقدر کردن وصل بهم قوی شوک یه انگار

 که کردم بلند رو سرم راسه با و محکم

 واضح رو گردنم رگهای خوردن َتَرق صدای

  . شنیدم

 

 مامانم...  مامانم:  گفتم لکنت و ترس با

  ؟ چطوره حالش
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:  گفت اوردو باال دستاشو عجله با مهرداد

 باش آروم نیست چیزیش ریحانه نه نه

 تو بارداریه فهمیدن بخاطر اینه منظورم

 بعد که تو ، سیدهر بهش بدی شوک بهادر از

 ، داری خبر قلبش اوضاع از بابات فوت از

 زن میکرد درد سینش قفسه یکم پیش شب چند

 خدارو ، ببینمش برم زد زنگ من به دائی

 باعث چیزی هر ولی نبود جدی خطر شکر

 بهادر از همینم بخاطر میشه دردش تشدید

 مورد در چیزی و داره نگه دست فعال خواستم

 آخرین این چند هر ، نهنک بیان رابطتون

  باعث بزنه حرف مامانت بودبا رفته که بار

  .بشه خراب حالش

 

:  گفتم و ایستادم مقابلش اضطراب یه با

 مامانم حال مهرداد بگو راستشو خدا تورو

  ؟ نیست خطرناک مشکلش ؟ خوبه

 

 براش اگه:  گفتم لرزون ی چونه و بغض با

 چه به دیگه من مهرداد بیفته اتفاقی

 با عمر یک اینجوری ، کنم زندگی میدیا

 بخاطر مامانم که میبرم بسر وجدان عذاب

  ... من
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 که هم تو ریحان َاح:  گفت سریع مهرداد

 نیست طوریش میگم بزنی، بد نفوذ بلدی فقط

 حرف باهاش رفته که بهادر چندبار فقط

 به میکرده شروع میدیده بهادرو تا بزنه

 نفرین و ردنک بیداد دادو و دادن ج ر یقه

 بد حالش خودش آخر دست که چیزا ازاین و

 و باال عالمت دست با"  فشارش و میشده

 گفتم بهادر به منم" گفت دادو نشون پایین

 هر بحرانها این چون ، دار نگه دست فعال

 باعث عصبی های تنش کنن پیدا ک ش بیشتر چی

  . میشه قلبیش فعالیت در اختالل

 

 برات راستی:  گفت و کرد اشاره ساک به

 میاد خوشت نمیدونم خریدم پرت و خرت کلی

  . نه یا

 

 ژکوند لبخند و شرور و شیطون نگاه یه با

 گرفتما برات هم کاری اصل لباسای:  گفت

 به بنا ولی نکردم که بندیت سایز... 

  . میدونستم سایزتو م تجربه

 

 که کردم درشت چشمامو متعجب و خورده یکه

 قیافت ریحان َای:  تگف و خندید جذبه با
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 یه دهنتو اون ببند...  شده زشت خیلی

  . توش نزنه شیرجه چیزی

 

 طرف به خنده با که شدن تر گشاد چشمام

 ، خوشکلن چقدر ببین بیا:  گفت و رفت ساک

 تو من انصافا...  کن حال ببین رو سلیقه

 . تکه م سلیقه لباسا این خرید

 

 ، میشدم آب داشتم خجالت و شرم از

 روَّ  جو شوخیا این با میخواد دونستممی

 موضوع به نسبت نگرانیمو و کنه عوض

 حاال از میشد مگه اما ، کنه کمتر مامانم

  .شده اضافه دردام به هم مامانم ی دغدغه

 

 از نگاهشو تا بپیچونم رو موضوع کردم سعی

:  گفتم ،آروم بگیره محتویاتش و ساک اون

  ؟ نیومد سراغت بهادر

 

 رو ش لوچه و لب خنثی نگاهی با و برگشت

 دادو چرخی

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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[Forwarded from Maryam] 

 در منو پدر:  گفت ای چندثانیه مکث کمی

 اگه کرده تهدیدم ، چندروز این تو آورده

  . میکنه یکسان خاک با منو بیاد سربچش بالئی

 

 ست بچه همین وجود:  گفتم و زدم پوزخندی

 اخم با ، رسونده اینجا به منو که

:  گفتم و کردم نگاه مهرداد به دلگیر و

 ، گردو پوست تو منوگذاشتی دست هم تو

 بین از بچه این تا کنی کمکم بود قرار

 وعده بود، دروغ حرفات ی همه ، بره

 به برسم من میخواستی ، بود الکی وعیدات

 حاال که کنه رشد هم بچه این تا اینجا

 کنم وتجربه غریب حس یه خوردنش باهرتکون

 گناه این انجام به رغبت خودمم حتی که

  . باشم رونداشته بزرگ

 

 که ریزی برق و پنهان ذوق یه با مهرداد

 تکون بچت:  گفت کرد عبور چشماش از

  ؟ میخوره

 

:  گفتم و دادم تکون سرمو و گرفتم نگاهمو

  . میشه روزی چند
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 لبخندی با حاال که کردم نگاه مهرداد به

 بود حسرت پراز نگاهش ، میکرد نگاه ن به

 دادن پوشش در سر کذائی لبخند اون با اما

 درونش از چیزی من تا داشت رو نگاه اون

  . نکنم حس رو

 

 تو منو ناگهانی و هوا بی و اومد جلوتر

 دختر کوپولو ریحانه:  گفت و کشید آغوشش

 بچه یه صاحب ،تو شدی مادر تو من کوچولوی

 میکنی، حس وجودشو داری هک ای بچه یه شدی

 کستن با رو بهادر کارای تقلص میاد دلت

 واقعا آره ؟ بگیری پس ازش معصوم طفل این

  ؟ میاد دلت

 

 بود بلد خوب انگار ، گرفت م گریه

 جدیدا که احساسات ، بده قلقلک احساساتمو

 گریه با ، بودنه مادر یه واقعیه حس شبیه

 من ، مهرداد میترسم عاقبتش از:  گفتم

 بخاطر شدم واالخون آالخون بچه همین بخاطر

 نگام نیستن حاضر حتی خونوادم بچه همین

 ... زندگیم و خونه از منو کردن طر منو کنن
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 ناتموم م جمله مهرداد گوشیه زنگ صدای با

  . بود

 

 جیبش تو از رو گوشی و گرفت فاصله من از

:  گفت دادو باال ابروهاشو کشید، بیرون

  . میگه چی ببینم تا نگو چیزی تو...  بهادر

 

  . کرد برقرار و تماس و رفت بالکن طرف به

 نیستم خونه من...  بهادر بله:  مهرداد

  ؟ کجایی االن تو...  چی...  که

 

 . کردم نگاه مهرداد به ترس با

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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 خیره پریشون و وارفته که من به مهرداد

 آروم" عالمت به دستشو ، بودم دهنش به

 منو تو بهادر:  گفت دادو تکون" باش
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 بابابزرگم ویالی اومدم من ؟ کردی تعقیب

 ؟ باشم داشته خبر ریحانه از باید چرا

 

-....... 

 

 ؟ چی یعنی: زد داد بلند نیمه مهرداد

  ؟ ندارم کردن عوض هوا و اب یه حق یعنی

-.....  

 

 که راهی از ، اومدی خوش ، نمیخوام ونمهم -

  .برگرد اومدی

 

-.....  

 

 شوکه و مستاصل ، کرد باز رو بالکن در

 صداش ولوم که شدم نزدیک مهرداد به وار

 پدریمه ملک اینجا:  گفت و برد باالتر رو

 تو که ، بگذرونم خوش یکم مسافرت اومدم

 ... بیرون میکشی دماغم از داری نیومده
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 نمیدونم و طوالنی مکث هی کرد مکث

 صدای با مهرداد که گفت چی خط بهادرپشت

 میام، االن باشه خب، خیله: گفت آرومتری

 ننداز راه بیداد و داد اینجا خواهشا فقط

 ریحانه از چیزی حسن مش و اکرم خاله چون

  . نمیدونن

 

 در آب از اشتباه معادالتم تمام انگار

 نشد درست که چیزی دوهفته تواین ، اومد

 هر و کرده پیدا منو هم بهادر ،تازه هیچ

 دارم کجارو ، میبره خودش با منو شده طور

 به دوهفته این تو مامانم مگه اصال ؟ برم

 اون سرپناهیه بخاطر بخوام که بوده فکرم

  ! برگردم م خونه به و کنم خوش دل

 

 که گرفتم تراس در به دستمو بغض با

 نگاه من به و کرد قطع گوشیو عصبی مهرداد

 خبر با داغونم و درب حال از ،انگار کرد

 تخت بطرف منو و گرفت راستمو دست مچ شد،

  .برد

 

 از داره طور همین خداروشکر بشین: مهرداد

  . میباره بدبیاری برات زمین و آسمون
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  خودمه شانس -

 

 هم گور خود   تا بهادر:  گفت محکم و مصمم

 یاسادگ این به که نیست کسی میاد همراهت

 با ت رابطه اوج تو وقتی ، بکشه دست ازت

 سهله، که اینجا بدون پس نیومد، کوتاه من

 میاد سراعت بری هم دنیا سر اون تا

:  گفت کردو حرفاش چاشنیه ،پوزخندی

 رو خونواده یه حکم براش که االن مخصوصا

 این به بودم منم"  بچه اون و تو ، دارین

  " نمیکشیدم دست آسونی

 

 ، َمرده خودش ، رفت بیرون اتاق از مهرداد

 ، میشناسه جوری چه رو خودش همجنس ببین

 لعنتی ی دلشوره این ؟ کنم چیکار ولی

 آدم یه بهادر ، درمیاره پا از منو داره

 اکرم و حسن مش وجود با االن ، خودبینه

 ، میکنه آوار سرمون رو اینجارو، خانوم

 پیش ابروم که بود مونده کم همین خدایا

 من به نسبت دیدشون و بره شوهر و نز این

 که مصیبیته چه این آخ...  بشه خراب

 نداره تمومی اصال چرا من جونه به افتاده
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 بهتر و میشه بدتر میرم پیش چقدر هر ؟

  . نمیشه

 

 پایین باال رو اتاق مسافت ای چنددقیقه

 پاچگی دست و تنم لرزش و دلشوره ، کردم

 انگار دنبو افتاده جونم به خوره مثل همه

 ُقل ُقل حال در جوش آب از دیگی تو افکارم

...  نداشتم ذهنی آرامش هیچ که بودن کردن

 از کسی اومدن باال صدای دقیقه چند از بعد

 ،که دوختم چشم در به ، شنیدم رو ها پله

  .میشد باز دیگه آن   هر

 

 هنوز در ی دستگیره و شد باز شتاب با در

 بودن، مرتب لباساش ، بود بهادر دست اسیر

 شلوار یه نبود، آراسته همیشه مثل اما

 تنش ای سورمه جذب پیرهن یه و آبی جین

 شو جذبه حد از بیش که داشت ریش ته بود،

 به اما بود آشفته موهاش میکرد، بیشتر

 وچهره بود بخشیده خاصی ابهت خشنش صورت

 نگاه این با میکرد، تر خواستنی شو

 نظر از ور پاش سرتا که کوتاهم و اجمالی

 دیدنش با که نگاهی برق اون از  کاویدم

 دلم حال   که ترسیدم کرد، گذر چشمام از

 ! بشه رو بهادر برای
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:  گفت توزانه کینه و رنجور نگاهی با 

 به چشممون باالخره عجب چه خانم ریحانه

 ، میگشتم دنبالت آسمونا تو افتاد، جمالت

 اینجا ؟ مهرداد دونیه سوراخ تو شدی غیب

  ؟ کنی چیکار مدیاو

 

 به شدنش باوارد شد شکمم رو زوم نگاهش

 موضع تغییر سریع در، شدن بسته و اتاق

 باشم، تنها اومدم:  گفتم اخم با و دادم

 از من موندم تونیست، دست که من ی اجازه

 در به در دوباره چرا میکنم فرار تو

 ؟ میگردی دنبالم

 

 میکنم خواهش: گفتم و برگشتم تخت بطرف

  . برو اینجا از و کن مدرک

 

 طرفش به صورتمو که برداشت آهسته قدماشو

 و ترس قدمش هر شدن نزدیک با پیچیدم،

 منو بین مرز ، میشد بیشتر بدنم اضطراب

 همیشه رعنا با ازدواجش از بعد بهادر

 از البته بود نخواستن و خواستن بین چیزی

 و امتداد بی داشتنی دوست" ، من طرف
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"  داشتن دوست همون وعن از خاص نفرتی

 رو آرامش ی مزه شدنش نزدیک با هیچوقت

 اما داشتم وحشت و هراس همیشه و نچشیدم

 و بیقرار امانم بی قلب ، دورشدنش با

 و حسها این اصلیه علت ،شاید میشد بیتاب

 معروف لقب و بودن ممنوعه همون غرایز

 باعث که بود خودش بودن خواهر شوهر

 . میشد احساساتم نای آمیختگیه و سردرگمی

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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 بوی ، برگشتم طرفش به کامل شد که نزدیکم

 هم در شده ترکیب سیگارش و ادکلن خاص عطر

  . بریم بپوش:  گفت محکم ، پیچید بینیم زیر

 

 که کرد پیدا لرزش صدام کالمش تحکم از

 به ببری منو اومدی ؟ بریم کجا:  گفتم

  ؟ سادگی همین به ؟ ت خونه
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 اومدم آره:  گفت عصبی لحن با ولی آروم

 پیش ببرم مو بچه با زنمو ، زندگیمو

  . خونوادم دنبال اومدم خودم،

 

 و زن این جلوی بهادر: گفتم شده عاصی

  . میکنم خواهش ، نیار در آبروریزی شوهر

 

 ریز چشماشو متفکرانه و داد جلو به لباشو

 ایجاد چشماش ی گوشه ریزی چروک که کرد

 آبروریزی میخوای اگه:  گفت و بود شده

  . ریحانه بریم بیا نکنم

 

 . برو اینجا از نمیام،:  گفتم قاطعیت با

 

 دهنش داخل به زیریشو لب و شد کمر به دست

 کرد مکث چندثانیه ، گرفت دندون وزیر برد

:  گفت میکرد اشاعه صداش تو که غمی با و

 پرشده زندگیم از آرامش که مدتهاست

 بی و پوچ برام زندگی مدتهاست ، ریحانه

 خودم جای سر دارم که مدتهاست ، شده معنی

 اما ، نمیرسم جایی به و میزنم جا در فقط

 اینه اونم زندم هدف یه به و امید یه به

 بشیم، ما هم با تو منو زندگی تو که
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 لج نای بیا توروخدا بشه، تکمیل زندگیمون

 به برگردیم بیا...  کن تموم لجبازیارو و

 جفتمون که روزهایی به برگردیم...  عقب

  ... میگفتی تو میکشیدیم نقشه آیندمون برای

 

 نمیشن تکرار دیگه ها گذشته:  گفتم مایوس

 مال واقعا تو که بود زمانی مال حرفا اون

 از م خونواده زندگیمو که حاال نه بودی من

  . پاشوندی هم

 

 سابیدو هم رو دندناشو و کرد مشت دستشو

 جوری چه ؟ لعنتی میشی رام جوری چه:  گفت

 چی با اصال ؟ چیه ق لقلت تو ؟ کنم اهلیت

  . میدم انجام کارو همون بگو میای راه

 

 ازم که چیزایی تمام:  گفتم پوزخند با

 تا میام راه باهات بده پس بهم رو گرفتی

  . بخوای تو که جا هر

 

 راستمو دست مچ و اومد جلو عصبی تحال با

 زد زل چشمام تو عصبی چشمای با کرد اسیر

 وسایلت بگو مون خونه میریم:  گفت و

  . کنم جور و جمع برات کجاست



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1618 
 

 

:  گفت و کرد نگاه تخت روی ساک سمت به

  . دیگه بریم بیا ن آماده هم وسایلت انگار

 

 نمیام نمیام:  گفتم و کشیدم محکم دستمو

 به مامانمو بردار سرم از دست برو... 

 هیچی میکنم درستش گفتی همش ، دادی کشتن

 زندگیم تا ببری منو اومدی حاال نشد درست

  ؟ بشه بدتر

 

 منو خواه عزیزدلم:  گفت آرومتری بالحن

 بیای کنار من با باید نخوای یا بخوای

 ... چون

 

 بچه این بخاطر ؟ چرا:  گفتم پرخاشگرانه

  ؟ ست

 

  !  بچم و تو اطربخ:  بهادر

 

 ازش:  گفتم بلند نیمه صدای و عصبانیت با

 . بمیره دارم دوست متنفرم
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 و گرفت دستامو هردوتا خشم و عصبانیت با

 هام شونه طوریکه داد هول عقب به منو

 دوطرف دستامو کرد، برخورد دیوار به محکم

 گفت ای شده کنترل خشم با و اورد باال سرم

 بچمی مادر تو همینمیف چرا ؟ مرگته چه: 

 که نمیفهمی چرا ، زندگیمی صاحب تو

 از سریعتر هرچه بچم و تو بخاطر میخوام

 دادم طالق درخواست من ، جدابشم زنیکه اون

 باال جونت خواهر منو دادگاه   بزودی که

 نداشتی قبول منو هیچوقت تو چرا...  میاد

 سگ   منه ی اندازه به کی آخه ؟ نداری و

 این از دست ؟ کی ؟ ارهد دوست تورو احمق

 دیگه تو ریحانه، بردار دیگه بازیات بچه

 هر به میشی کامل زن یه ، میشی مادر داری

 رفتارارو این میدم َقسمت ست امامزاده چی

 ... کنار بزار

 

:  گفت و زد زل چشمام تو حسرت و بغض با

 خونه تو میخوام ، باش من کنار بریم بیا

 اریتوبارد ، باشی خودم ،پیش خودم ی

 کنم لمس شکمت تو مو بچه شدن ،بزرگ ببینم

 از یا ، میکنی که چیزی هوس ، ،ویارتو

 بیشتر تهوعاتو حالت و داری نفرت که چیزی

 بیا:  گفت آروم و بست ،چشماشو میکنه
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 دیگه منم بخدا...  ریحانه کنیم تمومش

 . نمیکشم

 

 میشد مگه اما بود، منم حسرتهای حرفاش

 شوک تو هنوز ؟ مداو کنار شرایط بااین

 کرده طالق درخواست گفت که بودم حرفی اون

 مامانم پس بده طالق رعنارو میخواد و

 ؛ شده بدتر حالش روزا این ، این بخاطر

 خوش زهی ؛ شد خاموش امیدم سوی کم ی شعله

 نبود از مامان میکردم فکر که من خیالیه

 دختر بخاطر ولی شده خراب روزش و حال من

 میفته ش شناسنامه تو طالق مهر که عزیزشه

  .شده حال مریض دارو ،غصه

 

 زدم کرد،زور ریشه اعصابم به شدیدی حرص

 که کنم رها دستاش زیر از دستامو تا

 به پیشونیشو و آورد جلو سرشو اینبار

 من:  گفتم عصبی و حرص با چسبوند پیشونیم

 کلفت و کنیز ،حاضرم تونمیام با جا هیچ

 تو اما بشم خونشدر سگ حاضرم بشم مهرداد

 سرم از دست...  نزارم پا تو ی خونه

 ... بهادر بردار
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 چشماش گراند بک تو خشم از خونین های رگه

 دستامو هردو عصبانیت با شدن، جایگزین

 بهادر کشید، تیر دلم زیر که کشیدم محکم

 رو مهرداد:  غرید خشم با شدندونا بین از

 انقدر من یعنی ؟ آره ؟ میدی ترجیح من به

  ؟ ارزشم بی تو پیش

 

 آوردی در روزگارم از دمار اما ، نیستی "

 قلبش که احمقم ی ریحانه همون هنوز من ،

 از اختیارم قدرت ، کشوندتش رسوائی پای

 نمیتونم تو وجود با حتی رفته در دستم

  " شمبا داشته ذهنی استقالل

 

 ازم تا کردم وانمود طوری تصنعی حرص با

 ذهن این تا مدت، یه برای حداقل بشه دور

 عصبانیش میخواستم ، بگیره آروم م آشفته

 حالت همون تو ، بره اینجا از تا کنم

 میدم ترجیح تو به رو مهرداد آره:  گفتم

 از درصد یه تونسته چندروز این تو حداقل
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 رو گرفتی ماز مدتها تو که آرامشی اون

  . ببخشه بهم

 

  . تم بچه پدر من ریحانه:  غرید توصورتم

 

 این ، بستم عصبی چشمامو ، صداش غرش از

 تحت احساساتمو حد از بیش بارداری دوران

 کوچکترین با طوریکه بود گرفته کنترل

 باشه میلم تضاد که حرفی یا واکنشی

  . میشدم ناراحت

 

 دبو چشمام به خیره درحالیکه بهادر

 شکمتم، تو ی بچه پدر من:  گفت آرومتر

 دیوونه منو عقلیات بی این با داری چرا

 به گندت اخالقای همین دست از من ؟ میکنی

 شر این ریحانه، نکن ج ریم ، رسیدم اینجا

 تو صدبرابر منم کن، کم بازیاتو و بال و

 وجود با تو اما کشیدم بدبختی زندگیم ،تو

 کف با.) اشتید جا اینجام بدبختیام ی همه

  (زد سرش رو آروم دست
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 میدون این تو قراره که میدونستم خودم

 هم اینبار نمیخواستم ولی بتازونم الکی

  . بشه اجرا بهادر حرف و باشه باخت من برای

 

 ؟ آره ست بچه این سالحت: گفتم عصبانیت با

 تا که احمقم خیلی من ؟ میخوای تو بچه

 که اول نهمو باید ؛ داشتم نگهش هم االن

 این بخاطر تو تا میبردمش بین از فهمیدم

 بیای نشی پا دقیقه به دم امانتیت و بچه

  . بلرزونی تنمو گوشت

 

 خیلی:  گفت عصبی و کوبید دیوار به مشتشو

 دیوونم تا بریم بیا...  ریحانه احمقی

  . نکردی

 

:  گفتم که ، میلرزید بدنم عصبانیت از

 خونت به ومن بچه این بخاطر نمیخوای مگه

 همین که میکنم کاری االن کن صبر ؟ ببری

 چه هر تا ببره بین از تو منو اتصال امشب

  . برداری سرم از دست زودتر

 

 کنارش از ، کرد نگام خیره مبهوت و گیج

 رو اتاق در سرعت و عصبانیت با و ردشدم
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 تا بترسونمش فقط میخواستم ، کردم باز

 ازش که مدتی این تو بتونم و دوربشه ازم

 باز رو ریسمان این محکم های گره دورم

 میفهمه نه خودخواه و عجول مرد این ، کنم

 چیز یه به فقط میشه، شرایطم متوجه نه

 قیمتی هر به منه داشتن اونم میکنه فکر

  . شده که

 

 ها پله پیچ به ، اومد عجله با سرم پشت

 سرمه تو ای نقشه چه فهمید ، شدم نزدیک

 اجرا رو قضیه این ظاهر فقط من ولی

 نمیداد اجازه وجدانم باطن در اما میکردم

 رشده حال در که کوچیکی موجود این به که

 وجودم با رو کردنش رشد دارم روز هر من و

  . برسونم آسیبی میکنم حس

 

 گفت هراس و ترس با و کشید پشت از دستمو

  . باش آروم کردم غلط باشه ریحانه باشه: 

 

 کن ولم:  گفتم خشم از شده خفه صدای با

 دردسری همه بااین که ببرن منو شور   مرده

 مرده ، نیستی کنم و ل هنوز ساختی برام که

 ببرن تو زاده حروم ی بچه این و تو شور

 خونواده ، گرفتین زندگیم از رو آسایش که
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 اون دختر من انگار نه انگار کردن طردم م

 بدبخت و و یلون ست هفته دو ، بودم خونه

 ... که شدم خونه این ی آواره

 

 جلب رو توجهم خانوم اکرم کشیدن هین صدای

 کردم نگاه ها پله پایین به برگشتم ، کرد

 گرفته دهنش جلوی دستاشو خانوم اکرم ،

 مش بود، نگاه خیره ما به متعجب و بود

  . بودن ایستاده کنارش هم مهرداد و حسن

 

 زن این خداروشکر که بود کم قلم یه همین

 مطلع بهادر منو کاریه گند از هم رشوه و

 . شدن

 

 با ولی آروم و گرفت دستمو مجددا بهادر

 نیار در بازی سلیطه ریحانه:  گفت حرص

 .باش آروم اتاق تو بریم بیا... 

 

 تو رو اشک سوزش بودم، عصبی واقعا اینبار

 و خانوم اکرم دید ، میکردم حس چشمام

 بود شده خراب من به نسبت شوهرش

 باالخره اما بشه اینجوری ستم،نمیخوا

  .فهمیدن
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 بیرون بهادر دستای تو از محکم دستمو

 خورد پیچ پاهام آنی ی لحظه یک که کشیدم،

 دستم کشیدن برای رو قدرتم و زور چون و

  عقب به وزنم ،سنگینیه بودم برده کار به

 پاهام خوردگی پیچ باعث همین و شد متمایل

 بطور و بدم دست از بدنمو تعادل که شد

 .بیفتم پایین به ها پله از ناگهانی

 

 میدید منو کس هر که بود طوری صحنه حالت

 در اما کردم پرت خودمو عمدا میکرد فکر

 .بودم داده دست از رو بدنم کنترل واقع

 

 بهادر فریاد صدای و خانوم اکرم جیغ صدای

 .شد آمیخته هم در خوردنم غلت با

 

 تا رفتنگ پله راه آهنی ی میله به دستمو

 .کنم جلوگیری بیشترم سقوط از

 

 من به صحنه این از مهیبی وحشت و ترس

 ای بچه استرس طرف یک از ، بودم شده غالب
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 به و بودنش به دلمو تازگیا که داشتم رو

  .کردم خوش لمسش

 

 اما باشه تظاهری بودبصورت قرار صحنه این

 تغییر تلخ واقعیتی به اونو خدا انگار

 . داد

 

 هارو پله وحشت با که اومد دربها صدای

 ،"ع" عباس حضرت یا:  گفت و میومد پایین

 تو دیوونه ی ریحانه ،" ع"عباس حضرت یا

 کردی؟ چیکار

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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 حس پاهام الی به ال رو گرم ی ماده یه ریزش

 وسط.  بودم گرفته شدیدی سردرد و کردم

 هم بقیه و مهرداد ، بودم ادهافت پله راه

  . میومدن طرفم به هراس با

 

 علی یا:  گفت ترس و نگرانی با مهرداد

 شما..  شد اینجوری چرا ،" ع"علی یا ،"ع"
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 حرف هم با آدم مثل نمیتونین هیچوقت

  . بزنین

 

 . لجبازه بس از نمیفهمه منو زبون: بهادر 

 

 خون غرق دختر:  گفت گریه با خانوم اکرم

 یا...  بیمارستان ببرینش کنین بلندش شده

 دور دخترش و خودش از بال"س"الزهرا فاطمه

 .کنه کمکشون خدا...  باشه

 

 بلندش میاد خون داره هم سرش از: حسن مش

  .باش زود بابا کن

 

 لحظه هر سردردم ، میرفت سیاهی چشمام

 تمام افتادن بااین انگار میشد، بیشتر

 عمیقی زخم هک بود،میدونستم شده تهی جسمم

 لحظه هر ، شده سرم نصیب هم حادثه این از

 از منو کسی که داشتن شدن بسته قصد چشمام

 به و بازکردم رو چشمام الی کرد، بلند جا

 نگاه بهادر ی گرفته غم و ترسیده صورت

 زیرلب و میکرد حمل منو شتاب با که کردم

 پست نامرد نامرد؟ کردی چیکار تو:  میگفت

 بچت اون ؟ اومد دلت چطور ؟ چطورتونستی ،
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 تو بچه اون باشم بد چقدر هر من بود؟

 بی ، احساس بی ، میکرد رشد داشت تو وجود

 هیچوقت بخدا بیاد سرش بالیی اگه وجدان،

  . نمیبخشمت

 

 کنم باز و درماشین بزار: مهرداد

 . میشینم فرمون پشت بهادر،من

 

 قصد از من بخدا بزنم داد داشتم دوست

 ، نیستن ظالم که من ، دمنکر اینکارو

 خودمم ، افتادم جوری چه و چیشد نفهمیدم

 همون با قدرتم تمام ؛اما توشوکم هنوز

 رفت تحلیل  شنیدم مهرداد از که ای جمله

 . شد حس بی جسمم و
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 دهنم ، هوشیارشدم اطرافم صداهای حس با

 یه انگار بود، سنگین سرم ، بود شده شکخ

 . بودن گذاشته سرم رو بار با تریلی
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 چشمامو شد، تر واضح کم کم اطرافم صداهای

 کامل حرفاشونو ،میخواستم نکردم باز

 حرفاشون الی البه میخواست دلم...  بشنوم

 رو بزرگی غم ، بشم خبر با م بچه وجود از

 یبرا همیشه که بخدا بود، نشسته سینم

 دلم هیچوقت اما میکردم، تظاهر نبودنش

 آسیبی صغیر موجود این به که نیومد

   . برسونم

 

 گفتم بهت بهادر بود تو تقصیر: مهرداد

 باهاش بخوای که نیست وضعیتی تو فعال برو

  . ندادی اهمیت اما بزنی حرف

 

 به میزد حرف بغض با که دارش سوزش صدای

 .رسید گوشم

 

 دوران ، باشه دمخو پیش خواستم: بهادر

 کنه، سپری من توجه و محبت با بارداریشو

 مگه میخواست، اون که شروطی و شرط هر با

 اون دارم که من خواستم، ازش زیادی چیز

 میگفت من به اصال میدم طالق بیشرفشو خواهر

 دیگه شهر یه بریم ولی میام، بهادر باشه
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 چی هر اون اصال ، بیفته آسیاب از آبها تا

 مهرداد نخواست اما میکردم قبول من میگفت

 یاد رو لجبازی فقط رابطمون اول از ،

 پای تا کرد ناز چقدر هر االن تا ، گرفته

 معرفت بی باید انقدر آدم اما خریدم، جون

 میزاره مایه براش جونش از که کسی ، باشه

 ... رو

 

 شدن راهی اشکاش مسیر و شکست بغضش انگار

 سرعت اماشک بهادر، آروم ی گریه با ،

 کرد، ریشه گلوم تو بزرگی بغض و گرفتن

 عاقبت که حقارت همه این از گرفت درد دلم

 اینجا به غم از باری کوله با بهادر منو

  .رسید

 

 داغونم مهرداد:  گفت گریه با با و خشدار

 منو ، رسوند نیستی به منو دختر این

 عاقل کشیدی دست المیا از تو کرد، نابود

 اون بدون کردی، ندگیز اون بدون ، شدی

 سخت اگه حتی بدی ادامه تونستی ، َنمردی

 ؟ نتونستم من چرا اومدی، کنار ولی بود

 با من چرا ؟ باختم زندگی این تو چرامن

 جونم که اونی ؟ رسیدم بدبختی به عشق یه

 قاتل شد ، بچم قاتل بود، وجودمه ی همه ،
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 شده تشکیل خدا خواست به که موجودی یه

 ، کنه قبول نخواست انهریح اما بود

 ریحانه چرا ، کنه دفاع ازش نخواست

 بچه به ، حرومه میگفت همش کرد، اینکارو

 . حروم میگفت زندگیمون امید به مون

 

 بی ی بچه اون پس بلندشد، نهادم از آه

 سوزش و کشید تیر قلبم بود، مرده گناه

   .اومد بوجود سینم قفسه تو شدیدی

 

 خجالت گنده مرد:  گفت عصبانیت با مهرداد

 بودی عقیم انگار میزنی حرف جوری یه بکش

 ازت هم حاال داد بهت اینو پیری سر خدا

 کجا از تو کن جور و جمع خودتو ؟ گرفته

 ریحانه من ؟ کرده اینکارو ریحانه مطمئنی

 که نداره جسارتی همچین اون میشناسم رو

  . بکنه اینکارو

 

 حال در پرفروزی آتیش تو قلبم انگار 

 بیشتر بهادر ی گریه و صدا از. بود سوختن

 این برای که بهادری ، میشدم دار غصه

 بن به آخر ولی کرد تالش حد از بیش زندگی
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 سرازیر چشمم های گوشه از اشک رسید؛ بست

  .شد

 

 مهرداد بود عمدی:  گفت بیشتری داغ با

 دیگه من تا بکشتش میخواد گفت خودش

 دورش چهب این بخاطر تا نشم سبز سرراهش

 ادم بس از نفهمه ازبس خره بس از ، نباشم

 چیزمو همه من نمیبینه کوره ، نیست

 کارش بااین نترسید حتی میکنم،اون فداییش

 میشد طوریش اگه ، بیاره خودش سر بالیی یه

 لجباز بس از ؛ میریختم توسرم خاکی چه من

 هم منو نداره عیل بس از ، ست دنده یه و

 نمیفهمه مهرداد هنمیفهم ، کرده دیوونه

 اون حتی که نمیفهمه میخوامش، چقدر من که

 خودش به من رسیدن برای بود ای بهانه بچه

 بهونه بتونم کنارشم وقت هر اینکه برای ،

 چقدر وهر بره هرجا باز که باشم داشته

 ،چون میشه وصل من به بازم بزنه، پس منو

 مهرداد نفهمه کال اون بودم، ش بچه پدر من

  . میکنه برداشت چََپکی منو فایحر همیشه

 

 آب یکم بیا باش آروم خب خیله:  مهرداد

 آشفته اعصابتو دوساعت این تو ، بخور

 خیلی هم ریحانه شرایط کن قبول... کردی
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 چه تو اون بفهمیم نمیتونیم ما ، بود سخت

 اومده پیش موضوع داره، قرار وضعیتی

 معضل یه ریحانه برای کسی هر از بیشتر

 .ودب بزرگ

 

 تمام من بگی نبود؟میخوای من برای: بهادر

  ؟ بودم خرم و خوش مدت این

 

 نبودی، میدونم من بهادر نبودی: مهرداد

 بیشتر وسط این ریحانه میگم بازم ولی

 خلوت تو مدت یه میزاشتی باید کشیده عذاب

  . بگیره آروم تا باشه خودش

 

 رو بچه اون نبودم در ترسیدم:  گفت غم با

 .کرد خودشو کار باالخره چند هر بکشه

  

 ،بچه میشدم هالک تخت این رو داشتم که آخ

 دوست منو عاشقانه که بهادری ، مرده م

 ،منو نکردم شک عشقش به هیچوقت من و داشت

 بچمونو عمد از میکه فکر و میکنه مواخذه

 دارم دوست نکشتمش من خدا بهادربه  کشتم؛

 ، مادر یه مثل داشتم دوسش منم بزنم داد

 بدبختیام، از میزدم حرف باهاش هرشب
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 نامردشو پدر حتی اینکه از هام، ازغصه

 برای چیز همه چرا ، دارم دوست چقدر

 معادله هیچ چرا ، بدبختی به میشه منتفی

 از من ؟ نمیشه بندی جمع درست من برای

 دل ته از اما نمیخوامش که میگفتم ظاهر

  . داشتم دوسش واقعا

 

 دادم تکون خودمو کمی ، بازکردم چشمامو

 لگنم و شکم ی ناحیه تو شدیدی درد که

   .پیچید

 

 چون شد، هوشیاریم متوجه سریعتر مهرداد

 نشو بلند ریحانه:  وگفت اومد بطرفم سریع

 دراز فعال باید اومدی هوش به تازه بزار

 .بکشی

 موافقت معنای به سرمو

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 درد جاییت ؟ خوبی: پرسید که دادم تکون

 .نمیکنه
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 خوبم: گفتم شده خفه سرم دادن تکون با

  

 که کردم نگاش گلوم تو اسیرشده بغض با

 قدمای صدای. داد تکون تاسف با سرشو

  . میشد تختم نزدیک که اومد بهادر

 

 شونه مهرداد اما بشم خیز نیم کردم سعی

  .ادد هول عقب به منو و گرفت هامو

 

 بکش دراز فعال:  گفت و کرد مرتب رو ملحفه

 نبود عمیق خیلی سرت ،زخم پاشی نمیتونی

  ... اما

 

 مهرداد حرف ی ادامه بمی صدای با بهادر

...  مرد ت بچه اما:  گفت و کرد کامل رو

 چون کنی استراحت کشتنش بخاطر باید تو و

 شکمت از حروم ی بچه اون آوردن در واسه

  . دادن انجام سرت کوفتی عمل یه

 

 و چونه لرزش از تا گزیدم محکم زیریمو لب

 غم نگاه با کنم، پیشگیری بغضم شکافتن

 یه تو انگار ، کردم نگاه صورتش به م زده
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 و زد خندی کج بود، شده تر پیر سال ده شب

 تنها نه امشب تو:  گفت سرش دادن تکون با

 ، ریحانه کشتی هم منو کشتی بچمونو

 میکرد علم قد جلوم هم دنیا ریحانه

 از رو داشتم تو به که عشقی اون نمیتونست

 ... امشب تو اما بندازه بیرون قلبم

 

 به رو گوله گوله چشماش مقابل در اشکام

 بین سریع ،مهرداد میشدن سرازیر پایین

 عصبانی االن تو بهادر:  گفت پریدو حرفش

 . باش مسلط اعصابت به ولی میکنم درکت هستی

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 237_پارت#

 

  !!! اعصاب:  گفت پوزخندی با

 

 به متقابال هم من و کرد نگام خیره کمی

 جمالتی با که میکردم نگاش گی خیره همون

  .کرد فرو قلبم تو رو خنجرش ، گفت که
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 اینجا تا منو که داشتی چی تو آخه: بهادر

 زندگیمو ، کردی بدبخت منو تو ؟ کشوندی

 هم هیچی نیستی، هیچی تو ، کردی ویرونه

 ترسویی و ننر و لوس دختر یه فقط نبودی،

 قاتل میتونی فهمیدم امشب همین که

 ریحانه متنفرم ازت ، باشی هم عزیزترینت

 بهم حالم ت مسخره عشق اون و تو از ،

 ... تو میخوره،

 

  !هستی عصبی االن تو کن بس بهادر: مهرداد

 

 باال مهرداد جلوی عصبانیت با دستشو کف

 عمیقی درد ،با نگه چیزی مهرداد که آورد

 سالم و صحیح که بیمارستان از:  زد لب

 .میگیرم پیش ای دیگه راه شدی مرخص

 

 بارش مشغول اختیار بدون و بستم چشمامو

  . شدن

 

 خارشدم خیلی من عشق این تو:  گفت بغض با

 ونستیت تا رعنا با اشتباه یه بخاطر ،
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 میخواد چی هر داره حق ،گفتم زدی چوب منو

 فقط زور و اجبار با ، بودم مقصر من بگه

 بمونی، کردم التماست دارم، نگهت خواستم

 موضوع وقتش به رو موضوع من تا باشی فقط

 رفتی تو اما کنم؛ درست خودمون نفع به رو

 دیگه مرد یه زن خواستی و مهرداد سراغ

 که من مثل نه واقعی زن یه اونم ، بشی

 ! بودم رعنا ای شناسنامه شوهر فقط

 

 پرید بهادر حرف بین عصبانی اینبار مهردا

 بیل موقع ،االن حسابی مرد کن بس:  گفت و

 روان با داری ، نیست باغچه این تو زدن

 حرفا این موقع امشب میکنی، بازی جفتتون

 .بهادر نیست

 

 متجاوز شدم من: زد داد عصبانیت با بهادر

 میخواستم ؟ چی یعنی میفهمی ، دادمهر

...  اما باشه، من مال ابد تا دارم نگهش

 ... اما

 

 کاش:  گفت و دوخت چشم چشمام به مستقیم

 لقب تا ریحان، نمیشد اینجوری هیچوقت

 منونسبت به رو پلید و خبیث آدمای تمام

 نشه؛ میخواستم که چیزی اون هم آخرش بدن
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 بد هادرب میگه ببینه مارو ماجرای هرکسی

 خودم و میگم من اما بود بد بهادر ، کرد

  .بدبختیامی تمام توباعث که میدونم

 

 طرف به و برد فرو موهاش تو دستاشو چنگ

 جز که سفیدی اتاق ، رفت اتاق ی پنجره

 ای وسیله یخچال و پنجره یک و تخت این

 ،تا نداشت من چشمهای خیرگی   برای ای دیگه

 پرت بهادر ی بّرنده حرفای از هواسمو کمی

  . بگیرم رو مخوف بغض این جلوی و کنم

 

:  گفت آروم و کشید طوالنی نفس مهرداد

 ؟ بیارم برات میخوری چیزی ریحانه

 

 بهادر نگاه سنگینیه که کردم نگاش اشک با

 . کردم احساس چشمم ی گوشه از ، رو

 

 بود چشمام از اشک شُرش فقط نزدم حرفی هیچ

 بسته کالمم نطق میداد نشون مهرداد به که

 نیستم، حرفی هیچ گفتن به قادر و شده

 برن بیرون اتاق از هردوشون داشتم دوست

 خودم خلوت تو مو بیچاره ی بچه عزای تا

 مادر حس با و بود مادر میشد ،مگه بگیرم
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 مگه نشی؟ ناراحت ت بچه مرگ برای بودن

 میگرفت جون وجودم از که موجودی مرگ میشه

 بیرون ذهنم از راحتی این به میکرد رشد و

 هیچوقت که داشت س حری یه بچه اون ، بره

 کنم عمل میزدم که حرفایی به نکردم رغبت

 همین با اما متنفرم ازش میکردم وانمود ،

 بیش اونو باردارم فهمیدم که زمانی اندک

 تخت پشتیه به داشتم، دوست چیزی هر از

 گذاشتم، زانوم رو سرمو و دادم تکیه

 ریزش حال در امان بی و یپ در پی اشکام

    . بودن

 

 بانداژ و گرفت فشارمو مهرداد بعد کمی

 . رفت بیرون اتاق از بعد و کرد چک رو سرم

 

 بود، ایستاده پنجره پشت هنوز بهادر

 دوست ، کشید عمیقی دم و کرد روباز پنجره

 شده فلج انگار اما بزنم حرف باهاش داشتم

 وننش یا زدن حرف به قادر حتی که بود

 . نبودم واکنشی دادن
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 شلوارش جیب تو دستاشو بود من به پشتش

 ، کرد زدن حرف به شروع آروم بردو فرو

  . میفشردن مشت تو رو دلم که حرفایی

 

 ،خیلیا متفاوتن باهم همه آدما:  بهادر

 با چیزو همه اول بشن عاشق میخوان وقتی

 انگار ، میکنن سنگین سبک ترازو یه

 معروف بقول یا برن پیش معامله با میخوان

 جمع مالک طرفشون از ، کنن عملی منطقی

 یا ، میگیرن نظر زیر رفتاراشو یا میکنن،

 خرید مثل ای دیگه ربط بی دلیالی خیلی

 رو زیرو رو بازار کل که جنس یه کردن

 ؛ کنن پیدا موردنظرشونو جنس تا میکنن

 چیزی تو منو موضوع میدونی که خودت اما

 ، خواستیم هم با ،ما ودب اینا از فراتر

 و خوب واگه بودیم، هم با وجود تمام با

 پوشش هم از ای دیگه چیزای با بود بدی

 شدی بزرگ من کنار کوچیکی از تو میدادیم،

 که هرچیزی ، بودم شما ی خونه تو همش من

 ی خونه سر دوباره باز میومد پیش بینمون

 عمیق عشقمون چون ، برمیگشتیم اولمون

 دوست منو تو بود، واقعی نمونخواست بود،

 ... داشتم دوست جونم از بیش منم و داشتی
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 نگام نفوذ با و عمیق و برگشت طرفم به

 چشماش به خیره و میلرزید م چونه ، کرد

  . میریختم اشک

 

 ، ایستاد تخت کنار و اومد طرفم به آروم

 تا کرد دراز دستشو بود زانوم روی دستم

 مسیرحرکت الدنب به چشمم بگیره، دستمو

 مشت اونو دستم به نرسیده که بود، دستش

  . بست درد با رو چشماش و کرد

 

 لب ای گرفته و بم صدای و مردونه بغض با

 برام تو ، ریحانه درد شدی برام تو:  زد

 از منو کم کم داره که ای غصه ، غصه شدی

 از نخواستی چرا نمیفهمم ، میاره در پا

 تو دمیآ هر ، کنی پوشی چشم خطاهام

 حماقت میکنه اشتباه میره، خطا زندگیش

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 مقابلم درست و شدی سنگ تو اما ، میکنه

 . ایستادی
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 گناه:  گفت عمیقی آه با و داد تکون سرشو 

 رعنا با که حماقتی و بود تو خواستن   من

 و نبوده من مال هیچوقت رعنا ، کردم

 ... تو اما ، نشد هم هیچوقت

 

 نگاهی اطراف و دور به نگاهی کرد مکث

 بخوای تو اگه:  گفت آرومتر و انداخت

 اینبار ، ریحانه هستم بازم من باشی

 اجبار به چیزی یا ، کنم زورت نمیخوام

 اگه بگیری تصمیم خودت میخوام باشه،

 شهر این از بگو، باشی من با میخوای

 سالی چند یه میدم طالق هم رعنارو میریم

 بین از مشکالت این همه تا میگیرم فاصله

 ... ولی میشه درست مرور به چیز همه بره؛

 

 گفت چشمام به خیره و پیچید طرفم به سرشو

  ؟ چیه نظرت ؟ میگی چی!  بخوای تو اگه: 

 

 بی نگاه که گرفتم دندون به زیریمو لب

 سیبک حرکت شد، کشیده لبام طرف به فروغش

 با که نفسش صدای با شد زمانهم گلوش

 روی از نگاهشو کرد، فوت بیرون به سنگینی

 .داد سوق چشمام به منتظر و گرفت لبم
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 بااین اما ، میخوام ، بهادر میخوام "

 کجا اصال بیام جوری چه ، نمیشه شرایط

 نیستی من شرایط تو تو، میشه؟ مگه ؟ بیام

 چیه درمونم بی درد یا میگم چی بفهمی که

  !؟

 

 اخمی مدتمون طوالنی مکث و جوابی بی از

 ، گرفت فاصله تخت از و نشست ابروهاش بین

 دستگیره به دستشو ، رفت اتاق در طرف به

 آخرش حرف و پیچید بطرفم سرشو و گرفت در

 کرد بیان بحث این به دادن خاتمه برای رو

 نمیخواد:  گفت محکمی و جدی لحن با که

 مرخص که جااین از مهرداد، ویالی بری دیگه

 بهتره االنم خودت؛ ی خونه میبرمت شدی

  . کنی استراحت

 

 از مایوسی و غم از سرشار ای چهره با

 اتاق در شدن بسته با ، رفت بیرون اتاق

 بلندی صدای با و خورد ترک هنگفتم بغض

 داشتم واقعی عزای اینبار ، کردم گریه

 بهادر عزای ، زندگیم عزای ، م بچه عزای

 سنگینی دلم رو همه ، ونعشقم عزای ،

 م گریه صدای ها غم این با ، میکردن
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 و جیغ شبیه چیزی و میشد بلندتر هرلحظه

 انقدر میومد، بیرون م حنجره از شیون

 چقدر نفهمیدم که زدم زار و کردم گریه

 و شد باز محکم اتاق در که گذشت زمان

  . شدن اتاق وارد هراسون مهرداد و بهادر

 

 خوراکی مواد از پر نایلون یه مهرداد

 میز رو کردن پرت حالت به که بود دستش

 شده چی: گفت و اومد بطرفم و انداختشون

  . باش آروم ؛ باش آروم دختر

 

 تکون دستش فشار با و گرفت بازومو بهادر

 بگیر، آروم ریحانه بگیر آروم:  گفت دادو

 فشار خودت به االن ست دیده آسیب بدنت

 . میاری

 

 مهرداد و بهادر به و دممیکر گریه فقط

 هق ، بود خراب خیلی ،حالم نداشتم توجهی

 نفسم راه آن هر که بود شده شدید هقم

 محکم هامو شونه طرف دو بهادر میشد، بسته

 و حرص با ، انداخت سینش رو سرمو و گرفت

 آرام یه بیان بگو: گفت فشردو کمرمو عصبی
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 حالشو نمیبینی مگه کن تزریق بهش بخش

 . باش دزو مهرداد

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 238_پارت#

 

 ،چنگ رفت بیرون اتاق از عجله با مهرداد

 باال نفسم ، بهادر پیرهن جلوی به زدم

 لحنی با و داد ماساژ و کمرم رو نمیومد

 ریحانه بگیر آروم:  گفت ملموس و دلنشین

 .باش آروم ،

 

 صورتمو تا اشتبرد کمی روسینش از سرمو

 تا فشردم سینش رو خودمو بیشتر که ببینه

 . کنم پنهان اشکمو غرق صورت

 

 بودکه کسی تنها لحظه اون تو شاید

 اون تو خودمو ، کنه ترمیم زخممو میتونست

 وسکوت وجودش ،عطر تنش بوی کردم، گم آغوش

 کمر روی که گری نوازش ودستهای بخش آرام
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 کم کم دنبو حرکت حال در نرمی به سرم و

 .شد سوگوارم حال گرفتن آرامش باعث

 

 کفش های پاشنه صدای و مهرداد ورود صدای

 نازکی صدای با که اومد اتاق به پرستار

 تا بکشه دراز بگو:  گفت بهادر به رو

 .بزنم رو آمپولش

 

 بزار بکش دراز:  گفت گوشم تو آروم بهادر

  .بشی آروم بزنه بهش ارام یه برات تا

 

 متمایل عقب به و گذاشت م ونهش دو دستشو

 دست من ،اما بکشم دراز تخت رو تا کرد

 اعالم فشردن کمی با و گرفتم دستم تو چپشو

 آرامش این زدن برهم در سعی که کردم

 این تو االن من ارامش اصل در و ندارم

 و کرد چشمام به نگاهی حضور ، این و آغوش

 گفت پرستار به رو ، چشمام راز خوندن با

 همینجوری نمیشه بکشه دراز باید احتم: 

 ؟ بزنی براش

 

 بزن آستینشو نداره، اشکالی باشه: پرستار

 . باال
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 مخصوص که رنگمو صورتی لباس آستین بهادر

 پرستار و زد باال رو بود، بیمارستان

 از بعد کرد، تزریق دستم رگ تو و آمپول

 اثر زود االن:  گفت کارش شدن تموم

  . کنه استراحت تا بزارین میکنه،تنهاش

 

 بخاطر و کرد تشکر پرستار از مهرداد

 بیرونم من: گفت بهادر منو فعلیه وضعیت

 .بزنین صدام داشتین کاری

 

 ،از پرستار سر پشت حرف این گفتن با و

  . رفت بیرون اتاق

 

 زیاد نباید فعال:  گفت بمی صدای با بهادر

 ؟ بکشی دراز میخوای ، ریحانه بشینی

 

 نگاه پردردش چشمهای و نگران صورت به

 ، دادم گردش صورتش تمام تو نگاهمو کردم،

 چشمهاشو متقابال من، چشمهای رقص با بهادر

 و آروم ، داد مانور صورتم جز به جز رو
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 من:  گفتم ای گرفته صدای و خفه بغضی با

  . بشه اینجوری نمیخواستم

 

 باید بکش دراز:  گفت و زد خندی زهر

 . کنی استراحت

 

  . داشتم دوسش من: گفتم بیشتری ضبغ با

 

 تو غمدارشو نفس نگاهش خیرگیه باهمون

 داشتی دوسش اگه:  گفت و داد بیرون صورتم

 بچه که همونطور ، نمیکردی نفرینش هیچوقت

 تو اما بوده، هم تو ی بچه بود من ی

 خوبی حس معصوم ی بچه اون به هیچوقت

  ؛ نداشتی

 

 از تهالب:  گفت و داد تکون غم با سرشو

 وقتی نموند، زنده خوبه بازم میگم طرف یه

 پس میداد بهش حرومی لقب خودش مادر

 اونموقع! ؟ میگفتن چی موردش در دیگرون

 نابود من میگفت چیزی بچم به کسی اگه

 . میشدم
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 !!! بهادر: گفتم بغض با و وارفته

 

 سیستم و میشد تر سنگین لحظه هر چشمام

 چنگ عصبی حالت بهادربا ، تر حس بی بدنم

:  گفت و برد فرو موهاش تو رو آزادش دست

 با تونستی چطور تو ریحانه ناراحتم خیلی

  ... وجود از که ای بچه

 

 تو و شدن تر گنگ و گنگ برام کم کم صداها

 **** رفتم فرو شیرینی خواب از ای خلسه

 

:  گفت سریع بهادر شد، اتاق وارد مهرداد

  . منتظرتم ساعته سه ؛ اومدی

 

 بهادر به رو بود دستش تو که ساکی ردادمه

 مورد در حسن مش و اکرم خاله:  گفت و داد

 و جواب من میکردن سوال ریحانه وضعیت

 که شد اینجوری باالخره تا سوال هم اونا

  . کشید طول

 

 وسایلش ، نداره اشکال باشه:  بهادر

  ؟ کامله
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 آره:  گفت و داد تکون سرشو مهرداد

  . آوردم رو اشتهد اونجا که هرچیزی

 

 به اویزون پاهام ولی بودم نشسته تخت رو 

 کنارم رو وسایل ساک بهادر... بود پایین

  .گذاشت تخت روی

 

 تو از که میکردم نگاه کاراش به گنگی با

 طرح مانتوی یه و نخی مشکی شلوار یه ساک

 گفت کشیدو بیرون مشکی شال یه و آبی سنتی

 در نه، یا خوبه نمیدونم بپوش اینارو: 

 ؛بیا بشینی ماشین تو قراره صورت هر

  . بریم باید بپوش لباساتو

 

 فهمیدم ، کردم نگاه مهرداد به تشکر با

 آورده برام که دیشبه که ساکیه همون این

 . کنم کنکاش رو ساک درون نشد قسمت و بود

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 
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 با و زد لبخندی نگاهم جواب در مهرداد

 بهادر:  گفت دستش تو نایلون به اشاره

 رو ، آوردم تو برای هم و پیرهن این

  .بود شده کثیف یکم لباست

 

 از رو نایلون و رفت مهرداد بطرف بهادر

 ممنونم:  گفت تلخی لبخند با و گرفت دستش

  .داداش

 

 بهادر تشکر جواب چشماش بستن با مهرداد

 . داد رو

 

 بودم نشسته تخت رو هنوز که من به هادرب

 و کرد نگاهی نداشتم رو کاری هیچ توان و

 مشکلی کردن حموم برای:  گفت مهرداد به

  ؟ کنه حموم میتونه نداره،

 

 باشه، داشته نکنم فکر که مشکلی: مهرداد

 ؟ ریحانه نداری خونریزی دیگه
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 و انداختم پایین سرمو شرمسار و خجول

  . ندارم نه:  گفتم آروم

 

 داروهاتو فقط ، نداره مانعی خب: مهرداد

 هم خالی ی معده رو ، بخوری وقت سر باید

 قویه یکم داروهات ُدز چون ، بخوری نباید

 ؛ بخور آب بیشتر روز طول ،تو

 

 تا: گفت و زد بهادر بازوی به آروم بعد

 ترخیصشو کارای میرم بشین آماده شما

  . بدم انجام

 

 اتاق از مهرداد و گفت ای باشه بهادر

 .رفت بیرون

 

 خصوصی اتاق خوبه بازم" گفتم دلم تو

 هر کنن تردد بتونن راحت انقدر که گرفتن

 در سر روان این با نبودن پیشم اگه چند

 " میومد سرم به بالیی چه نمیدونم گمم
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 سریع بهادر که بیام پایین خواستم تخت از

 عوض لباساتو میکنم کمکت من بشین: گفت

 . کنی

 

 چهره به نگاهی بدون که کردم نگاش شرمسار

 نمیشد روم ؛ اومد طرفم به م زده خجل ی

 تنم به رو چیز همه پیه باید انگار اما

 نمیتونستم شکمم درد از چون ، میمالوندم

 تخت رو از شلوارمو اول بهادر بشم؛ خم

 اول بزار:  گفت و ایستاد کنارم و برداشت

 رو مسخره لباس این بعد کنم تنت شلوارتو

  . دربیار

 

 پاهام زیر که ، دادم تکون آروم سرمو

 از و گرفت شلوارم پایین به ودستشو نشست

 پشت ی تیره خجالت از ، کشید بیرون پام

 دندون به لبمو و نشست سردی عرق کمرم

 نمیکردم نگاه بهادر صورت به اصال گرفتم،

 طرف یه از اما نمیشد روم واقعا چون

 کسی شکمم درد و ونریزیخ و بچه سقط بخاطر

  . بپوشم لباسهامو تا میکرد کمکم حتما باید
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 و کشید باال رونم های نصفه تا شلوارو

 ش حنجره از زور به که صدایی با و آروم

 . بپوشش کامل حاال خودت:  گفت میومد بیرون

 

 پایین تخت از منو آهسته و گرفت دستمو

 گردنش سمت به اختیار بی نگاهم آورد،

 گردنش رو عرق ریز قطرات که شد کشیده

   . بودن نشسته

 

 شرم کنه،با شکار چشمامو مسیر اینکه قبل

 لباس زیر از شلوارمو و گرفتم نگاهمو

 . پوشیدم کامل بود، تنم که بلندی

 

 با و زد چنگ تخت روی از رو مانتوم 

 حال و استرس حس شد، نزدیکم سنگین نفسهای

 از تر قعمی حسی با بود، لمس قابل درونیش

 این از کمرنگی برق ، کردم نگاش خودش حس

  .بود درخشش حال در چشماش تو پنهانی حس

 

 میتونم خودم:  گفتم شرمنده و شرمسار

  . بپوشم اینو
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 جابجان یا حرکت بدون و داد تکون سرشو

 مانتویی با لباسمو تا ایستاد کنارم شدن

  .کنم تعویض بود تودستش که

 

 کامل منو قبال که اون ، گفتم خودم با "

 خجالت م تنه باال بخاطر حاال دیده برهنه

 که ای سوزنده نگاه بااین چند هر میکشم؟

 وجودش و دل میشه مگه شده خیره من به

 "!؟ نلرزه من برای

 

 و آوردم در تنم از رو رنگ صورتی لباس 

 روی کج صورت به هاش دکمه که سنتی مانتوی

 پوشوندم تنم به رو میگرفتن قرار چپ قسمت

 و بود ایستاده کنارم مدت تمام بهادر و

  .میکرد نگاه من به تصنعی اخمی با

 

 زمین رو و داد قرار پاهام جلوی کفشامو

:  گفتم خجالت پر و آروم ، زد چمبره

  ! بهادر

 

 رو لرزشش که صدایی با و آرومتر بهادر

 رو فعال نباید:  گفت میکردم حس بخوبی
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 تا بزار من ی هشون رو دستتو بشی خم شکمت

  . کنی حفظ تعادلتو

 

 از دستم کف گذاشتم، ش شونه رو دستمو

 آتیش گوله یه مثل تنش شد، داغ تنش حرارت

 مقابل در همیشه بهادر میدونستم میموند،

 قول به شرایطی؛ هر تحت میاره کم من

 و خطا هر با ما میگفت که دیشبش حرفای

 قرار هم کنار در وقتی هم باز بدی

 جذب رو همدیگه آهنربا دوتا مثل میگیریم

 از یا اجبار با که کدوم هر حاال ، میکنیم

 ضعف نقطعه رو همدیگه عیب و خطا ظاهر روی

 که خود عشقه این باز اما کنیم تلقین هم

 پوششی و مرز هیچ بدون مارو نقطه این تو

 که کفشامو جفت ؛ میده قرار هم کنار

 هطوریک شد بلند جاش از آرومی به پوشیدم

 نگاهمو داشت، قرار ش شونه رو دستم هنوز

 به و گرفتم قدمون اختالف و ها شونه از

 حرارت و شور چشماش دوختم، چشم صورتش

 چشماش مردمک تو شدیدی دلگیری اما داشت

 دردم غرق چشمای از نگاهشو بود، نمایان

 محروم ی نقطه به و تر پایین به و گرفت

 و کرد مکث چندثانیه کرد، نگاه بینمون

 آدم زیادی عشق: زد لب گونه نجوا و آروم

 قلب و میکنه مختل و ذهن ، میکنه کور و
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 میبینی رسیدی که جایی یه به ، مریض رو

 که چیزی فرجامت به نا عشق از غافل دل ای

 فلج و رسیدی بست بن به تازه نشد عایدت

 سر ایستادن به قادر حتی طوریکه شدی

 ، یبازهم رنگ زندگیت ، نیستی خودت پاهای

 رنگ هرروزت و میشه تار و تیره زندگیت

 کم کم و میگیره بخودش رو شب سیاهیه

  . میشه فلج برات هم زندگی این که میفهمی

 

 صدای تن همون با و داد تکون غصه با سرشو

 ریحانه ، ریحانه:  گفت دلخراشش و بم

 منجالب این از تا کنم چیکار ؟ کنم چیکارت

 در

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 تو ؟ بگیره آرامش رنگ زندگیمون و بیایم

 نمیکشه عقلم دیگه کنم چیکار باید من بگو

!! 

 

 سُر ش شونه روی از دستم و لرزید م چونه

 گفت آروم بهادر افتاد، پایین به و خورد

 دادن دست از برای هیچی دیگه ، نکن بغض: 
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 پشت ما به هامونم خونواده حتی ، نداریم

  . کردن

 

 

 شونه رو دستاشو که شد بیشتر بغضم فشار

 و زد زل عمیق چشمام به و گذاشت هام

:  گفت بغض از شده بم صدای با و خشدار

 من به اگه بگو ، ریحانه داشتی دوسش بگو

 باهاش خودت خلوت تو ولی حرومه میگفتی

 مادریت قلب بگو ، بودی عاشقش میزدی حرف

 لمسش وجودت تمام با و میتپید براش

  ... میکردی

 

 اینکه قبل شدم داغون اشکشم دیدنش از

 سریع بیاره زبون به رو ای دیگه ی جمله

 خودم سمت به و گذاشتم کمرش پشت دستمو

 بغض با و گذاشت م شونه رو سرشو ، کشیدمش

 جفتتونو من:  گفت اش مردونه ی گریه و

 من مال میخواستم ، ریحانه داشتم دوست

 مردای همه مثل بشین، م نوادهخو بشین

 بچم و زنم که بشم قبراق ، بدم ُپز دیگه

 من مال اونا مشکلی هر وجود با ، کنارمن

 نه داشتی دوست منو نه تو ولی شدن،

 ... بچمونو
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 گفتم و دادم ماساژ رو کمرش پشت گریه با

 کارم بخدا ، داشتم دوسش من بخدا بهادر: 

 پیچ پام یهو چیشد نفهمیدم من نبود، عمدی

 اونموقع کن باور افتادم پله از خورد

 تا ، بری اونجا از تو تا گفتم اینارو

 م بچه به نمیخواستم ولی کنی ترک منو

  . برسونم آسیبی

 

 دختری تو میگی، راست تو آره: بهادر

 همیشه تو برسونی آسیب بچمون به که نیستی

 از عوضی رعنای بخاطر حتی ، بودی مهربون

 بود پسر گفت دکتر ی؛میکرد دوری من

  .بود پسر بچمون...  ریحانه

 

 نوازش رو کمرش پشت بیشتری حسرت و غم با

 بتونه تا باشه مادر پدرو باید آدم کردم،

 مشابه غمش حس کنه، درک رو بهادر منو حال

 تاوان مصیبت این اما بود، من غم حس

 ثابت که بهادری داشت، بهادر برای سنگینی

 و بچه برای مونهن پدر یه میتونه کرد

 ****. باشه ش خانواده
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 به دستمو حالیکه در و آهسته قدمای با

 بیمارستان از بودم گرفته بهادر دست ساعد

  . شدیم خارج

 

 پشت بی که بود، هویدا اینجا بودنم ضعیف

 م خونواده طرف از حمایت بدون و پناه

 برای که شدم محتاج مردی حمایت به آخرش

  . جنگید رسوائی پای تا من داشتن نگه

 

 مهرداد که ایستادیم مهرداد ماشین کنار

 نایلون و بود دستش تو که ای برگه  با

 بطرفمون و شد خارج بیمارستان از داروهام

 .اومد

 

 ؟ گذاشتی کجا ماشینمو: بهادر

 

 به رو بعد و کرد نگاه من به اول مهرداد

 ؟ کنی چیکار میخوای آخرش:  گفت بهادر

  ؟ اونجا میبریش

 

 راحت خیالمون باشه اونجا...  آره: بهادر

  . تره
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 مهرداد که کردم نگاه گیج هردوشون به

 ماشینتو نمیکشه مغزت دیگه:  گفت باخنده

 میدادی چرخ یکم سرتو نمیشناسی هم

  .میدیدیش

 

 بین که زد رو بهادر ماشین دزدگیر

 .بود شده پارک اطرافمون ماشینهای

 

:  گفت زدو دمهردا ی شونه به دستشو بهادر

 بمونه باقی داداش،عمری کردی لطف خیلی

  . میکنم جبران

 

 دیگه، نشو لوس: وگفت خندید باز مهرداد

 .میکنم حرکت سرتون پشت منم شین سوار برین

  

 به رو و گرفت مهرداد از داروهامو بهادر

 . بریم:  گفت من
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 هردوشون نمیدونستم ولی بودم مردد هنوز 

 ، ببرن کجا منو ارهقر و گرفتن تصمیمی چه

  ؟ ببری منو میخوای کجا: پرسیدم آهسته

 

 همون میبرمت: گفت و کرد نگاهی مکث با

  . باشه تو مال بود قرار که ای خونه

 

 کنم اعالم مخالفتمو خواستم وتا کردم اخم 

 ، میکنی زندگی تنها اونجا تو:  گفت سریع

 اینجوری کنم فکر...  مهرداد پیش میرم من

 . باشی غریبه تا دو پیش تا باشه بهتر

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 
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 که میشد ساعتی چند بودیم جاده مسیر تو

 روبرو به خیره و صامت ماشین تو هردمون

 ی باغچه به میزدیم، چنگ افکارمون به

 افکار به و روزهامون حسرت به ، خاطرات

  . بود مارپله بازی شبیه که پیچی در پیچ
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 از رو خودش مدتش طوالنی مکث از بعد بهادر

 با و کشید بیرون افکارش طوفانیه دریای

 کنار میخوام:  گفت آرومی و گرفته صدای

  . بکشم سیگار باید بزنم

 

 سیگار با مشکلی من: گفتم و کردم نگاش

  . باش راحت ندارم کشیدنت

 

 میک شی پیاده هم تو میخوام نه: بهادر

 ممکنه بودی نشسته ساعت چند ، بری راه

  . بیاد فشار بهت

 

 شادی غرق دلم امتدادش بی توجهات این از

 رو ها عاشقانه این زنی میشه مگه میشد،

 مقابل در اما کنه لمس شراط بدترین در

 ی ملکه ؟ نده نشون رام ش ها عاشقانه این

 مورد مرد مقابل در آخرش باشی که هم جهان

 من مشکل اما...  درمیای زانو به ت عالقه

 آسوده خیال با که بود این از فراتر چیزی

 اونو راه و بدم بهادر های عاشقانه به دل

 بود محال ای ممنوعه عشق ؛این بگیرم پیش

  . نمیشد وصل هم بهم طلسمی هیچ با که
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 جعبه کرد، پارک جاده کنار و ماشین

 و برداشت داشبرد روی از رو فندکش سیگارو

 تو:  گفت بشه پیاده ماشین از اینکه قبل

 عضالتت که بزنی کوچیک چرخ یه شو پیاده هم

  . نشه گرفته

 

 مضطرب که گرفت در دستگیره به دستشو

  ؟ بهادر: گفتم

 

 ای شده کنترل احساس و آروم و کرد نگام

   جانم: گفت

 

  ؟ خوبه حالش مامانم - 

 

 پایین و ماشین ی شیشه و زد تلخی پوزخند

 کشید بیرون جعبه تو از سیگار یه ، کشید

 و زد فندک ، گذاشت لبش ی گوشه و

 .کرد روشن رو شده سیگارقربانی

 

 و دورگه صدای با و گرفت سنگینی کام

 وقتش ، شمال رفتی تو وقتی:  گفت خشدار
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 صاف رعنا بازیای و ل با حسابمو که بود

 یارو اون با درآوردم، توشو ته ، کنم

 تا رابطشون حد ونهمید خدا روهم، ریخته

 ... رفته پیش کجاها

 

 و زد پوزخند باز که کشیدم هینی تعجب با

 ؟ نه مگه غیرتم بی:  گفت نگاهی نیم با

 غیرت بی نوچ:  گفت و داد باال ابروهاشو

...  شده هار زیادی رعنا بلکه ، نیستم

 ذهن بخاطر منه عاشق میشد ادعاش طرف

 و هستی کشید، گوه به زندگیمو مریضش

 ازهم رو تو منو ، داد فنا باد به یستمون

 باز ل نگاشو دیگه یکی واسه بعد کرد جدا

  . میکنه

 

 رفتارا این چند هر میکردم، نگاش تعجب با

 از ای دیگه کام نیود، بعید رعنا از

 و گرفت انگشتاش الی البه ی شده اسیر سیگار

 هم کردم بیمارستان راهیه خودشو هم:  گفت

  . رو ناموس بی مردک اون

 

   ؟ کردین دعوا:  گفتم بهت با و خورده یکه
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 همین سر...  اووو:  گفت تلخ و زهری با

 ؟ رفت مامانت روز به چی نمیدونی دعوا

 بهادر" میزد داد و کرد پاره برام یقه

 رعنارو ، کشتی ،دخترمو خدا به میسپارمت

 ... کردی بدبخت

 

 نفرین منو:  گفت غم با و کرد قطع و حرفش

 جونش رعنا بعد مرد، اینور از بچم که کرد

 ، کنه خیانت ، بچرخه جلوش راست راست

 مهم" کنه دزدی شوهر ، دربیاره بازی هرزه

 " نیست

 

  ؟ کردی چیکار رعنا با -

 

 پئک مفهوم پر و عمیق نگاهی کرد، نگام

 به سنگین دودشو و گرفت سیگار از عمیقی

 حرکت و پوزیشن این شک بی کرد، فوت بیرون

 ی صحنه ترین خاص سیگار، روی هاشلب

 تماشاش محو میخواست دلم که بود دلربایی

 دودهایی برای میزد زجه دلم ولی بشینم،

 . میکرد نثار هاش ریه به غم و حرص با که

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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 اون شرکت رفتم:  گفت و گرفت باال سرشو

 تو میگه بهم ، گفت بهم چی یمیدون یارو

 ی رابطه باهاش که تو نداری دوست زنتو که

 دنبال بره نمیدی طالقش چرا ، نداری خوبی

 ؟ خودش زندگیه

 

 ی همه جلوی و بیشرف: گفت زدو پوزخندی

 ، آوردم درش و گذاشتم توگور کارمنداش

 طالق هنوز زن یه وقتی که فهموندم بهش

 کنه ترسیم نشون و خط واسش نباید نگرفته

 به بزنه ، بشه هار بشه، هوایی طرف که

 این از گورمو میخوام که در واون در این

 این قبل تا رعنا چرا کنم، گم زندگی

 م حنجره وقتی ؟چرا طالق نمیگفت ماجرا

 بشیم جدا هم از بخوبی بیا که میشد پاره

 حاال میکرد؟ بپا شر و میورد در بازی کولی

 انداخته لشود و شده هوا سربه خودش که

 بری میدم طالقت االن چشم بگم یارو گرو  

  ؟ کنی شروع عشقتو سراسر زندگیه
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 بیرون به ماشین ی شیشه از سیگارشو ته

 ماشینمون کنار مهرداد ماشین که کرد پرت

 و کرد خم توماشین از سرشو ایستاد،مهرداد

  ؟ موندین چی واسه ؟ چیشده:  گفت

 

 ، ابیایمم تا برو یواش یواش تو: بهادر

 یکم نشینه خیلی گفتم ریحانه وضعیت بخاطر

  . بره راه حداقل

 

 شما تا میرم من پس خب ؛ آهان: مهرداد

  . بده خبر بود مشکلی...  بیاین

 

 ممنون باشه: بهادر

 

 و گذشت کنارمون از بوقی تک با مهرداد

 براش دستشو ماشین ی شیشه بیرون از بهادر

  .داد تکون

 

 و کشید بیرون جعبه تو از ای دیگه سیگار

:  گفت بود، پایین به نگاهش درحالیکه

  ؟ بشی پیاده نمیخوای
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 من به اینارو مهرداد چرا ؟ چیشد رعنا -

 زدی حرف مامانم با رفتی تو گفت ؟ گفت

 ! شده بد حالش اونم

 

 کرد روشن سیگارشو دوباره و کشید نفسی

 پیچید من بطرف و شد جابجا صندلی رو کمی

  . زد ماشین در به شو تکیه و

 

 با بود، من روی در رو کامال نگاهش حاال

 که کرده ای عاقالنه کار:  گفت بمی صدای

 کتک و بحث جرو به کارمون...  نگفته بهت

 ، زد چرند حرف کلی ، گرفت باال اینا و

 و بد تو منو مورد در خاله و مامانم جلوی

 درازیشو زبون تحمل منم ، گفت بیراه

 از یکی  که دادم هولش مدع غیر نداشتم

 ی دختره میمرد کاش ای ولی شکست هاش دنده

 تعفن بوی کرده کاری کثافت بس از چ ند ش

 . میده

 

 که گفت رو جمله این عادی و ریلکس انقدر

 از اسمی یا همسرشه رعنا انگار نه انگار

  . داره وجود زندگیش توی اون
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 رو سیگار ی سوخته خاکستر و زد پوزخندی

 و داد تکون بیرون به ماشین ی شهشی از

 و تف ، من جون به افتاد هم خاله:  گفت

 ؛ انداخت راه بیداد و داد کرد، لعنتم

 خواستم کرد، نفرین تو منو جون به کلی

 هم سر آخر نداد مهلت اصال بزنم حرف باهاش

 اون گفتن بابام و مامان که شد بد حالش

 چی که ،میدونی نشه آفتابیم برا دورو

  ؟ بوده چی منظورشون یا میگم

 

 سیگار از ُپک آخرین و بست غم با چشماشو

 تکون با و آورد پایین دستشو و گرفت رو

 ها مایه این تو چیزی یه:  گفت دستش دادن

 نداری حق دیگه یعنی بمیر، برو یعنی که

 ... اینا و بزاری خونه این تو پاتو

 

 چشمام به مستقیم که کشیدم درد با نفسی

 دادم سوق جاده طرف به رو نگاهم شد، خیره

  ؟ دادی طالق درخواست:  گفتم آروم و

 

 ولی آره:  گفت کردو پایین باال سرشو

  ؛ برسه مرادش به رعنا نمیزارم بمیرمم
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 دادو باال ابروشو که کردم نگاش بهت با

 داده زجر مارو انقدر: گفت و کرد کج لبشو

 خوش بره راحتی همین به ؛ بکشه زجر باید

 بهادر دل   بابای گور ، کنه زندگی خرم و

 نوچ! ؟ رفته روزش به چی اینمدت تو که

 میزارم دلش به شوهر داغ بمیره باید رعنا

 من دل به چیزو همه داغ که همونطور

  گذاشت؛

 

 به حاال که کردم نگاه غمش غرق صورت به

 بود، ماشین ی دنده رو زده زل ای نقطه

 رافکا و تشویش پراز و خیره نگاهی

 کشیدیم زجر بهادر منو چقدر...  گوناگون

 بخواد طریقی هر به که میدم حق بهش

 مستحق رعنا چون کنه رفتار رعنا درقبال

 ، هاست شکنجه بدترین و زندگی بدترین

 آلوده اشتباه یک و هوس بایک کسیکه

 *******.کرد فیکون ُکن مارو زندگیه

 

 ،به رسیدیم باالخره که بود غروب دمای دم

 ش خونه آپارتمان جلوی ماشین توقف محض

 توذهنم لعنتی روز اون خاطرات ،تمام

 قبل و شد پیاده ماشین از ، شدن تداعی

  ؟ کنم کمکت:  گفت ببنده درو اینکه
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:  گفتم و دادم تکون راست و چپ به سرمو

  . میتونم خودم خوبم نه

 

 تا ایستادم کنارش و شدم پیاده ماشین از

  ... کنه باز درو قفل

 

  ؟ بودی اینجا همش مدت این -

 

 اول دوشب یکی آره:  گفت دادو تکون سرشو

 باید دوباره ولی ، پیشم اومد برزو

 هم روزا بقیه رفت، که پستش سر برمیگشت

 و کجایی که بود تو درگیر فکرم همش که

 جایی یه مهرداد که میدونستم البته اینا

 ولی بود راحت خیالم جورایی یه و بردتت

 ... حال این با

 

 از ولی چیه میدونستم رو ش جمله ی ادامه

 حال بااین ولی" نکرد کامل رو ش جمله قصد

 خودم کنار داشتم دوست نیورد طاقت دلم

 "باشی
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  . بشم خونه وارد من اول تا کرد باز درو الی

 

:  گفت و گرفت لومج رو کلید بهادردسته

 کن باز درو ورودیه در مال کلید این بیا

 ماشین تو از و وسایل من تا داخل برو

 . بیام

 

 باهم تا میمونم: گفتم و ایستادم کنار

  . بریم

 

 ساک. زد جونی بی لبخند و کرد نگام

 خونش واحد به هم با و آورد وسایلمو

  . رفتیم

 

 نهخو ریختگیه بهم از خونه به ورودمون با

 به زیادی تعجب با و ایستادم لحظه یه

 نگاهم متوجه که بهادر کردم، نگاه اطراف



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1676 
 

 ی خونه کنم چیکار:  گفت و خندید شد

 زن که ای خونه تو دیگه، همینه مجردی

 . دونی آشغال میشه نباشه

 

 برهم بااین متناسب دونی آشغال لقب واقعا

 م عقیده عکس بر ولی بود خونه ریختگی

  . میکنم تمیزش نداره اشکال:  گفتم

 

 تو: گفت و گذاشت کاناپه رو و ساک

 االن خودم بزنی چیزی به دست نمیخواد

 یه من تا بگیر دوش یه برو ، میکنم مرتبش

  .بکشم حراجی بازار این به دستی

 

 روم اما نداشتم ازش ترسی دیگه بااینکه

 واسه ، حموم برم اینجاست بهادر تا نمیشد

 مرتب رو اینجا لاو: گفتم آروم همینم

  . میرم کارام از بعد میکنم

 

 رو بود برداشته کاناپه رو از که لباسایی

  .اومد بطرفم و انداخت کاناپه رو مجددا
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 وقتی ؟ داره سرش تو افکاری چه باز"

 جنجال و تکاپو به قلبم میشه نزدیکم

 بزم یه تو منو آن هر میکنم حس ؛ میفته

 از زمیب ؛ کنه دعوت صدا پرسرو و شلوغ

 صدای و تن لرزش و قلبهامون کوبش

 ؛ درونیمون خواهشهای

 

 و شد نزدیکم که دوختم اطراف به نگاهمو

 رو راستش دست ی میانه و اشاره انگشت دو

 خودش طرف به صورتمو و گذاشت فکم زیر

  . پیچید

 

 ؟ منه بخاطر:  گفت کردو نگاه چشمام تو

  ؟ میترسی ازم

 

 اخم ، ادمد تکون طرفین به آروم سرمو

 داد سُر پایین به آروم نگاهشو و کرد گنگی

 که داد، قرار هدف نگاهش تیررس تو لبمو و

 با که کرد پیدا انقباض تنم ناخوداگاه

 عمیقم نفس دادن بیرون و شونه دادن تکون

  . کردم رها رو م شده منقبض تن
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 بود، لبم به خیره هنوز نیازش پر چشمای

 هوس حالتی با و نجواگرانه و کرد باز لب

 با روزی یه تو منو میشه یعنی: گفت آلود

 ... هم

 

 فکم زیر از دستش که رفتم عقب به قدم یه

 باال چشمام طرف به ونگاهش رفت کنار به

  .اومد

 

  ؟ بری میشه: گفتم آروم

 

 خمار و گردنش و پیشونی رو ریز های عرق

 فرمان یه همه صداش لرزش تن و چشماش بودن

 لحظه یه ی تشنه بهادر که نمیکرد ابالغ رو

 با روحمون و جسم که ایه لحظه اونم و ست

  . باشه یکی هم

 

 طالق رعنارو اگه: گفت مذکور لحن همون با

  ... من با بعد...  بعد بدم
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 دستی و رفت عقب به قدم یه وار دیوانه

 کشدارشو و بلند نفس و کشید موهاش الی البه

  .کرد فوت بیرون به

 

 

 در شده ثابت بغضی با و آروم که کرد نگام

 .نیا اینجا دیگه و برو:  گفتم گلوم

 

 صورتش تو دستاشو دو هر کف وار بیچاره

 بازوهامو طرف   دو...  شد نزدیکم و کشید

 نشستن و صورتش آوردن نزدیک با و گرفت

 قطره و بستم چشمامو پیشونیم روی لبهاش

 به عمیق ای بوسه چکید، گونم رو اشکی

 گفت غمگین ای زمزمه با و زد پیشونیم

 . خاله دختر باش خودت مراقب:

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 
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" که بیشمارش سفارشات و بهادر رفتن با

 نده، انجام سنگین کار باش، خود مواظب

 الزم درصورت و نرو بیرون خونه از زیاد

 و زارب درجریان رو مهرداد یا من حتما

 و خواستی چیزی هر که دیگه، چیزای خیلی

 زنگ من به کافیه نبود موجود خونه تو

  ... بزنی

 

 برای کردن دل دل و سفارش کلی با خالصه

  . رفت و گذاشت تنها منو باالخره رفتن

 

 باید شاید بود، خودم ی خواسته این البته

 دور همدیگه از طوالنی زمان مدت یه برای

 چیزی چه سرنوشت مدستببینی تا بمونیم

  . میزنه رقم هردومون برای

 

 در و آزادانه رفتنش از بعد که بماند

 گریه بلند صدای با خودم تنهاییه خلوت

 دونه به دونه وار غصه و کشیدم زجر کردم،

 نه اونشب... کردم مرتب رو خونه وسایل

 مطمئن گذشت عذاب و رنج با من برای تنها

 این و نداشت خوشی حال هم بهادر که بودم

 به یکماه تا بلکه اونشب تنها نه حال

 رو روزها...  کرد پیدا ادامه صورت همین
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 درد با وشبهارو میرسوندم شب به عذاب با

 با و نو از شروعی با باز و صبح، طلوع به

 می خاتمه به من برای انگیز غم پایانی

 . پیوست

 

 دیدنم به بار سه دو هفته طول تو مهرداد 

 همچنان بهادر منو بین ی فاصله اما میومد

 چیزی هر از بیش اینکه با بود شده محفوظ

 دیدنش ای لحظه خواستار و بودم دلتنگش

 که بودم سپاسگزار ازش وجود تمام با اما

 کنترل جفتمون برای رو دردناک خلوت این

 . میکنه

 

 بودم م عالقه مورد غذای کردن درست مشغول

 عمدا نبود م ذائقه باب در حتی اگه ،

 کمی تا میکردم سرگرم شیوه این به خودمو

 بشن کشیده جلو به زندگیم دلخراش ساعتهای

 ترکیدن مرز به مامانم دیدن برای دلم... 

 و نبود از هرروزم کار و بود رسیده

 بود، ریختن اشک و کشیدن دل و خون ندیدنش

 دوست رو مادرم  و پدر عاشقانه که منی

 زیادی بالهای بابام نبود از بعد و داشتم

 مثل مامانم نبود در حاال بود رفته بسرم

 درخت از که بودم پاییزی ی شده خشک برگ
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 تا میشه تر خشکیده و خشک هرروز و افتاده

 هدایت ای دیگه مسیر به اونو باد که روزی

 ***. کنه

 

 گذاشته اپن رو خورد، زنگ موبایلم گوشیه

 دادم جواب گوشیو و شستم دستامو بودم،

 گفت سریع تماس، اتصال با که بود مهرداد

  . َدرم پشت ریحانه: 

 

 .میام االن باشه -

 

 روزی که اتاقی همون ، رفتم اتاق به سریع

 بود، بهادر شوم ی نقشه اجرای شاهد

 از بودم گذاشته بهادر توکمد لباسامو

 تمام گذاشتم خونه این تو پامو که روزی

 بوی میشد، سپری اتاق این تو شبم و روز

 سرش زیر بالش و لباسها روی هنوز رشعط

 گرفته خو مشامم عطر این با طوری بود،

 بهادر تن عطر با سالهاست انگار که بود

 بلیز یه تاپم رو سریع...  کردم زندگی

 یه با مشکیمو شلوارک و پوشیدم دار دکمه

 کردم؛ عوض طوسی بلند شلوار
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 بیرون اتاق از لباسهام تعویض از بعد 

  . کردم روباز نهخو در و رفتم

 

 گفت رویی گشاده با دیدنم محض به مهرداد

 ؟ چطوری خونه صاب سالم: 

 

 کسی تنها مهرداد ، بودم خوشحال دیدنش از

 نکرد، رها دستمو مشکالتم تمام تو که بود

  . تو بیا اومدی خوش سالم:  گفتم لبخند با

 

 نایلونهای پراز دستش تو شد؛ خونه وارد

 بهادر کار بازم زدممی حدس که بود خرید

 خرید این که بودم مطمئن البته باشه،

 من و خونه برای یکبارش روز سه دو کردنای

 از تا نشد قسمت هیچوقت اما خودشه کار

  . بپرسم مهرداد

 

 و گذاشت اپن رو خریدو نایلونای مهرداد

 موبایلش و سویچ ، نشست مبلها از یکی رو

 و پرت آهسته مبلها جلوی میزعسلی   رو رو

  ؟ میخوره مشامم به خوب بوی یه:  گفت
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 کردم؟ درست چی بزن حدس: لبخندگفتم با

 

 شدی کدبانو:  گفت و داد تکون سری مهرداد

 ! بانو ریحانه

 

 بصیرت چشم تو بودم:  گفتم و خندیدم

 دوست کردم درست الزانیا...  ببینی نداشتی

  داری؟

 

 آخ:  گفت و کوبید هم به ذوق با دستاشو

 بهادر این بهتر؛ الزانیا از چی جووون

 غذاهای بس از کنده، پوستمو وحشی

 جون به داده خوردم به پیتزا و رستورانی

 حالت من میاد که رستوران اسم ریحانه

  . میگیرم تهوع

 

 آوردن با ولی گرفت خندم بیانش نوع از

 یکماه از بعد شدم کنجکاو بهادر اسم

 چند هر...  بپرسم مهرداد از درموردش

 پیش از بیش دورادور بهادر یدونستمم

 دوری این من ی خواسته بخاطر ولی مراقبمه

   .میکنه تحمل رو
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 زیر به سرمو انگشتام با کنان بازی

  ؟ چطوره حالش:  پرسیدم آروم و انداختم

 

  ؟ کی -

 

 سوال این عمد از اما شده متوجه میدونسته

 بلندتر و شدم خیره چشماش به ؛ پرسیده و

  ؟ خوبه بهادر: گفتم بلق لحن از

 

: گفت خبیثی لبخند با و داد باال ابروهاشو

 تو از کرده، سرویس منو دهن فقط خوبه

 دل این به صفایی یه تا نمیخوره جمُ  خونم

  . بدیم بدبختمون

 

 شیطون لبخند با که کردم نگاش منگ و گیج

 دل که میبینم حوری کلی تو جون: گفت تری

 به سرخر یه نمک چه ولی ها میلرزه تنم و

 ی خونه تو شده ُکُرپ اومده هیوال یه اندازه

 جوجه میخواد حاال انداخته تخم انگار من

  . نمیخوره تکون خونه تو از که بده پس
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  . بکش خجالت مهرداد: گفتم خورده یکه

 

  ؟ داری چایی: گفت و زد مهردادچشمکی

 

 گلوت بیارم شربت اول بزار ولی داریم آره -

  . شه تازه

 

 بلند مهراد که رفتم آشپزخونه طرف به

 کنم وراجی بیشتر حوریا از برات که: گفت

 !؟

 

 کم کم دارم:  زدم داد

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 همون و نکردی تغییری هیچ تو که میبینم

 عوض نیست قرار انگار ای گذشته مهرداد

  . بشی

 

  . شده ضعو بهادر ولی:  مهرداد 
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 و کشیدم هینی بود، نزدیک خیلی صداش

 فاصله تو که کردم نگاه عقب به برگشتم

 .بود ایستاده کنارم کمی

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 244_پارت#

 

 ترسوندیم: گفتم و گذاشتم قلبم رو دستمو

 جوری یه تا کن اوهومی یه ا ه می یه مهرداد

  .کنی حضور اعالم

 

 وسرشو زد تکیه غذاخوری میز صندلیه به

 ترین عاقالنه دوری این: گفت و داد تکون

 بهادر دادین، انجام هردوتون که کاریه

 به و بیاد کنار خودش خلوت تو باید

 و عاشقی چند هر ببره پی اشتباهاتش

 شرایط ولی میشن جمع جا یه هردوش دیوانگی

 گها نبود معمولی شرایط یه بهادر و تو

 کنه پیدا ادامه قبل ی شیوه به میخواست
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 تر خراب بدترو این از اوضاع بود ممکن

  . بشه

 

 فایده چه: گفتم غصه با و زدم پوزخندی

 مااالن میکنن فکر هامون خونواده وقتی

 مامانم حتما ، میکنیم زندگی باهم داریم

 زندگیه قصد از من کرده فکر خودش پیش

 رو ینمبش بیام تا ریختم بهم رعنارو

  ! بشم تصاحب شوهرشو و خواهرم زندگیه

 

 کرد آشپزخونه درون وسایل به مهردادنگاهی

  ... زدم حرف مامانت با من: گفت و

 

 دهن به مشتاق و دادم کابینت به مو تکیه

 اولش: داد ادامه که کردم نگاه مهرداد

 با من ولی بشنوه ازت اسمی حتی نمیخواست

 کردم انبی رو حرفایی یه اجبار و زور

 اشتباهات این از گوشه یه تونستم حداقل

 . کنم توجیح براش رو

 

  ؟ گفت چی: گفتم استرس با
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 ادعا و کرد سکوت فقط:  گفت محزون مهرداد

...  نیست حرفام شنوای گوشش که میکرد

 باید بگم بهش حرفارو ی همه نتونستم

 موضوع این قلبیش و روحی شرایط بخاطر

  . بشه بیان آهسته آهسته باید

 

 دردناکی پوزخند با و دادم باال ای شونه

 من بارداریه از باالتر شوک مگه: گفتم

 ؟ داره وجود

 

: گفت آرومتر و اومد جلو قدم یه مهرداد

  .شد سقط بچتون که گفتم بهش

 

 این گفتن با:  گفت و کردم نگاش غم با

 کاراش ی بهانه به و شد بلند جاش از حرفم

 کردم حس بغضشو من اما رفت آشپزخونه به

 بدترین حتی تو ریحانه مادرته اون... 

 داره قلبش وجودش، باشی که هم دنیا دختر

  . میکنه بپا آتیش دیدنت برای

 

 سینک طرف به و گرفتم نگاهمو ، گرفت بغضم

 و برداشتم سینی یه سینک باالی از برگشتم
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 اما...  گذاشتم سینی تو رو شربت لیوانای

 ... ببینه رو نیسماَ  اشکای تا برنگشتم

 

 طمانینه با و آروم سر پشت از مهرداد

 من داری، دوست خیلی مامانتو هم تو: گفت

 االن میدونم و میشناسم خوب هم رو تو که

 دوری این بزار ولی ؛ میگذره چی دلت تو

 روزی یه باالخره باشه شیوه همین به

 و میشن دلتنگتون میان کوتاه خودشون

 . میکشه پر دیدنتون برای وجودشون

 

 منو مامانم: گفتم آروم ای گریه با

 التماس دارم هرروز مهرداد؛ نمیبخشه

 منو که کردم نیاز و نذر میکنم، خدارو

 برگردم دوباره که کنه قبول منو ، ببخشه

 گنجایشم من مهرداد میترکم دارم ؛ پیشش

 تحمل شده پر غصه و مشکل همه این از

 به لمود همه از بدتر دیگه مامانم دوریه

 . کشیده آتیش

 

 ریحانه، بده حق بهش: گفت آهسته مهراد

 کردن سواستفاده اعتمادش از عزیزتریناش

  . شده دوگانگی دچار اونم
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 بوده چی من تقصیر: گفتم غصه و بغض با

  ؟ وسط این

 

 هر:  گفت و داد تکون دستاشو مهرداد

 چرا که میشه ناراحت شرایط این تو مادری

 پوشی چشم ازش رو بزرگی این به راز دخترش

 میشد گفته اول از اگه که رازی ، کرده

  . نمیکشید اینجاها به کار

 

 عمورضا به مگه: گفتم و زدم نیشخندی

 حرف من با جوری یه فقط ؟!گفت چی نگفتیم

 ... زنای با خودمو که زد

 

  . لطفا نده ادامه...  هیسسس -

 

 میگم دروغ مگه: گفتم و کردم پاک و اشکام

 میکرد، باهام رو برخورد همین هم انممام

 رعنا زندگیه گفتم خودم با ،همش ترسیدم

 ؛ میبینن من چشم از همه بعد میشه خراب

 ... ممکنه بگم مامانم به اگه یا
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 این بود، مهرداد با حق زدم گریه زیر 

 در خودمه؛ نظر کردن تبرئه فقط توجیحات

 االن میگفتم مامانم به اول از من اگه اصل

 شکل ای بچه نه و میومد بار به رسوائی نه

 میشدم جدا م خونواده از من نه و میگرفت

 چیز هیچ و شده برعکس چیز همه حاال اما ،

  .نیست سابق مثل

 

 بحث این از و بشم مسلط خودم به کردم سعی

 روحی آزار کمتر تا بکشم بیرون خودمو

  . باشم داشته

 

 عوض بهادر گفتی:  گفتم گرفته صدای با

  بود؟ چی منظورت شده

 

 و برداشت و شربت لیوان خنده با مهرداد

 شده ای پاستوریزه ی بچه سرش به زده: گفت

 به نمیخوام ندم طالق رعنارو تا میگه ،

 دردسر براش حد از بیش بشم نزدیک ریحانه

 داشته آرامش اون حداقل یکم کردم درست

   .بگیره درست تصمیم یه بتونه تا باشه
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 اتفاق همه این از بعد زدم یتلخ پوزخند

 طالق رو رعنا باید که اومده عقل به تازه

 . بده اهمیت دلش ی خواسته به بعد بده

 

 کچَل منو: گفت بیشتری ی خنده با مهرداد

 ، میگه هاش خواسته از میشینه بس از کرده

 فالن واسه گوسفند یه برسه تو به اگه که

 واسه گاو یه ، میکنه قربونی امامزاده

 .... واسه شتر یه میبره سر روز نفال

 

 بردار هم تو حاال خب خیله: گفتم و خندیدم

 .بودی سوژه یه َلنگ فقط ، کن مسخره

 

 ی غصه یه با و کرد جمع شو خنده مهرداد

 حالش به دلم خدایی نه ولی: گفت وسیعی

 خورد و کاریاش ندونم چوب بهادر میسوزه

 شکی هیچ تو به نسبت عشقش به دیگه اما

 ، عاشقته واقعا اون ، ریحانه دارمن

 ساخته رویا تو با زندگیش برای که انقدری

 رو زندگیش جای جای شده؛ تو به معتاد و

 فقط دنیا این تو انگار اصال تومیبینه با

 تو درد  
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Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 از کردنت، حس تو، داشتن داره، تورو

 تو و باشی خودش مال و اشیب کنارش اینکه

 ؛ باشه تو حضور فقط زندگیش خاطرات تمام

 بیاد خودش به بیشتر دوری بااین بزار اما

 *  . کنه جبران اشتباهاتشو بتونه و

 

 

 گرفتم تصمیم باالخره ماه سه گذشت بعد

 و بریزم دور رو گذشته های غصه تمام

  . کنم آغاز رو جدیدی زندگیه

 

 مشغول واونجا رفتم خیاطی کارگاه یه به

 هر و بودم بلد خوب رو خیاطی کارشدم، به

 گذران با تابستونمو فراغت اوقات سال

 رعنا همیشه ؛ میکردم صرف خیاطی آموزش

: ومیگفت میکرد مسخره منو کار این بخاطر

 رو بزار استکانی ته عینک یه پیرزنا مثل"

 نخ هی دستت تو بگیر و سوزن و نخ یه چشات

 تا کن تفیش ُتف خوب تدهن تو بزار و

 میخندید ک رک ر بعدهم"  سوزن تو بندازیش

 بهونه که کاری همون میفهمم دارم حاال ولی
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 خیلی زندگی اینجای بود، رعنا های خنده ی

  . خورده دردم به

 

 به گهگاهی فقط نداشتم م خونواده از خبری

 ی خونه تلفن از زیادم دلتنگیه خاطر

 با بار وهر میزدم زنگ خونمون به بهادر

 تلفن رعنا یا چون میشدم رو روبه ناکامی

 و گوشی کسی اصال یا میداد جواب و

 . برنمیداشتن

 

 کاری شرایط ، برگشتم خونه به سرکار از

 بیرون درونیم هوای و حال از منو کمی

 مانوس زندگیم جدید اوضاع به بودو کشیده

 ی پشتوانه بدون باز اما بود، کرده

 دلخوشی برای ای انگیزه هیچ مامانم

 میکردم سرگرم خودمو کار این با و نداشتم

 هر ، بشه برطرف دلتنگیام از ای گوشه تا

 بود کردنم کار سرسخت مخالف بهادر چند

 رضایت باالخره مهرداد متعدد اصرار با اما

 کمی حداقل تا بدم ادامه اینکارو تا داد

 .کنم پیدا رهایی کننده خسته افکار از

 

 بودم شده مستقر خونه این تو که روزی از

 بجز نداشتیم هم با دیداری تماس گونه هیچ
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 خونه اوضاع از تا کوتاه ی مکالمه چندبار

 که میدونستم من اما بشه مطلع خودم و

 تا رسونده مرزی به اونو قلبش های خواسته

 احساسیش های خواهش به من صدای شنیدن با

 شنیدن که ای گونه همون به ببخشه آرامش

  .بود واقعی تسکین یه من برای صداش

 

 کنم دم چایی تا کردم روشن رو کتری زیر

 اشپزخونه از... زد رو خونه زنگ کسی که

 نگاه دیواری ساعت به و اومدم بیرون

 که بودم مطمنا.. بود شب 9 ساعت کردم؛

 برای مهرداد چون ، نیست بهادر یا مهرداد

 هماهنگ من با همیشه اینجا به اومدن

 بهادر جدید رفتارهای تغییر با و میکرد

 . نیست بهادر در پشت شخص که میدونستم

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 245_پارت#

 

 پشت شخص دیدن از و کردم نگاه در چشمی از

  . گرفت تعجبم لحظه یه در
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 برداشتم کاناپه روی از مانتومو و برگشتم

 اینجا به مدنشاو ،از پوشیدم تاپم رو و

 باهاش باید ناچارا ولی نداشتم خوبی حس

 عمورضا که کردم باز درو میشدم، رو در رو

  .کرد نگاه من به و برگشت

 

 بعد و کرد ای طوالنی ،مکث ش خیره نگاه با

..  سالم: گفت آروم ، کشدار ی چندثانیه از

  ؟ تو بیام میشه

 

 ای خفه صدای با و کردم پایین باال سرمو

 خوش بفرمایین، حتما بله ، سالم :گفتم

  . اومدین

 

 وارد عمورضا تا رفتم کنار در جلوی از

 و بستم درو خونه به ورودش با ، بشه خونه

  . کردم هدایتش پذیرائی طرف به

 

 طرف به مبلها از یکی رو گرفتنش جای با

 بشین بیا: گفت محکم که رفتم آشپزخونه



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1698 
 

 اتباه فقط اومدم من بیاری نمیخواد چیزی

 . بزنم حرف

  

 مبل روی و برگشتم حرفش از تبعیت به

  . نشستم روبروییش

 

 یه دنبال کردانگار نگاه اطراف به کمی

 ی پراکنده کلمات چیدن یا چینی مقدمه

 .بود هم کنار در ذهنش

 

 خوشایندی لحن با گذشت که ای چندثانیه

  ؟ میکنی زندگی تنها اینجا:  گفت

 

 تنها و بود پوزخند شبیه بیشتر لبخندم

 موردش بی سوال مقابل در سرم دادن تکون

  .بود کافی

 

 ، چرخید بطرفم کامل و شد بجا جا مبل روی

 پیش چندروز:  گفت قبل لحن از تر گرفته

 ؟ داشتی خبر تو بود رعنا و بهادر دادگاه
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 من نه:  گفتم و کردم نگاش خورده یکه

 . نمیدونستم چیزی

 

  ؟ نگفتن یچیز بهادر یا مهرداد: عمورضا

 

 حرص با شدو تر واقعی پوزخندم اینبار

 اومدین اگه عمورضا:  گفتم ای شده کنترل

 بهادر منو بین ببینین که سرنخ یه دنبال

 ؛ نیست بگم باید نه، یا وجودداره چیزی

 تنها خونه این تو من باشه راحت خیالتون

 رو د ین این حداقل کنم فکر ، میکنم زندگی

 من به شدنم طرد از دبع که مدیونه من به

 اسیر حداقل تا بده امن مکان و جا یه

 ... بالی تا نشم ای درنده گرگهای

 

  بستن با و آورد باال سریع دستشو

 همچین من میدونم...  میدونم:  گفت چشماش

 بهادر بگم میخواستم فقط ؛ نداشتم منظوری

 قبل شب رعنا ست، آشفته خیلی روزها این

  ... کرده فرار ونهخ از دادگاهشون روز از

 

  ؟ کرده فرار: گفتم تعجب با و خورده یکه
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:  گفت غمگین کرد پایین باال سرشو عمورضا

 دختر این ؛ کرده لج بهادر با ندارم شک

 دست هنوز اما داده باد به رو همه دودمان

  . نیست بردار

 

 مگه چرا: گفتم قبل حالت مشابه حالتی با

 از که شتهدا بهادر با لجی چه ؟ گفته چی

 گزینه موافق خودش اونکه کرده فرار خونه

 !! بود طالق ی

 

 شرکتش رئیس با ظاهرا پیش شب چند: عمورضا

 این از بهادر و داشت بیرون قرار یه

 براش کنم فکر البته میشه باخبر قرارشون

 درگیر هم با همه اونجا بود، گذاشته بپا

 رعنا هم و رو طرف اون هم بهادر ؛ میشن

 دعوا این گذشت با ، میزنه کتک یحساب رو

 ازت عمرا میگه بهادر به و میکنه لج رعنا

 مرادت به تا نمیدم اجازه و نمیگیرم طالق

  . برسی

 

 نمیشد،رعنای باور اصال نمیشد، باورم

 دست شده،اون تبدیل هیوالیی چه به مارمولک



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1701 
 

 رعنا، سرت تو خاک بسته، پشت از شیطونو

 نیستی،تو دمآ که واقعا لیاقت بی کثافت  

 بااین ، نیستی ادم تو نداری زندگی حق

 میدی،پس کشتن به مامانمونو بازیات کثافت

 مهرداد از خبری چندروز این تو چرا بگو

!!  نزده زنگ من به بهادر حتی یا نبوده

 و بزرگ معضل یه درگیره درگیرکرده همشونو

 بی احمق   رفتی گوری کدوم...  نشدنی حل

  . فکر

 

  ؟ انهریح: عمورضا

 

:  گفتم بزرگی ی غصه با و گرفتم باال سرمو

 نامحرم و غریبه مرد یه  با حاضره یعنی

 طالق بهادر با کردن لج خاطر به اما باشه،

 ؟ نبود خودش ی خواسته این مگه ؟ نگیره

 مامانمون فکر به چرا ، کنار اینابه اصال

 روز این به رعنا اول گند بخاطر ،من نیست

 ، متنفره اسمم از حتی مامانم که افتادم

 براش اینا ، کشیدم زندگی بالهایی چه خودم

  ... نبود کافی

 

 سیاه خاک به بهادرو:  گفت شرمنده عمورضا

 تو اوضاع بخاطر چندماهه نشوند،
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 هم کلمه یه اورد بار به که وخرابکارهایی

(  گفت بیشتری غصه با) نزدم حرف باهاش

 بدون اونم بیای اینجا نداری حق گفتم بهش

 ترک رو خونه باشه داشته اعتراضی اینکه

 نگاه صورتمم تو میاد شرکت وقتی حتی کرد،

 . ریحانه داغونیم خیلی مامانش منو نمیکنه،

 

 نمیدونم: گفتم آهسته و دادم قورت بغضمو

 داره بهادر ولی ، بشین اروم که بگم چی

 دقیقا رعنا میخوره، رو خودش خطاهای چوب

 مرتکب که شتباهیهرا ، روبروشه ی آینه

 جبران براش رو اشتباه همون رعنا شده

 . کرده

 

 ی غصه وبا کرد نگاه پایین به عمورضا

 حال: گفتم که داد تکون سرشو عمیقی

  ؟ بگین مامانم از ، عمو چطوره مامانم

 

 سرشو و کرد طرفم به نگاهی نیم عمورضا

 بده خیلی حالش: گفت و انداخت پایین

  . ریحانه
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 که سّدی مثل ، شد تر خفه و رت خفه بغضم

 دور خونه تمام ،انگار میخورد شکاف آن هر

 بودم خیره عمورضا به فقط خورد، چرخ سرم

 تمام ،اما میکرد بسته و باز رو لبهاش که

 رضا عمو که بود حرفی پی   در هواسم و هوش

  .کرد بیان مامانم مورد در

 

 به و شد بلند جاش از ک ی نفهمیدم

 آب لیوان یه من برای و رفت آشپزخونه

 آروم و گذاشت م شونه رو دستشو آورد،

  . داد ماساژ

 

 همش مامانت چندروز این: عمورضا

 بستری بیمارستان

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 یه از تو، ی غصه و غم طرف یه از بوده،

 از و انداخت جونمون به رعنا که دردی طرف

 به بهادر ی احمقانه کارای هم دیگه طرف

 ... درآوردن پا از اونو تو سر  
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 به برگشتم چونه لرزش با و چکید اشکم

 شونه و بود ایستاده سرم پشت که عمورضا

 حالش ؟ شده مرخص: گفتم میداد ماساژ مو

 ؟ خوبه

 

 دکتر ولی جان ریحانه بهتره حالش: عمورضا

 باعث شوک یه یا هیجان کوچکترین میگه

 شوک نباید وجه هیچ به میشه، لشحا تشدید

 نکرده خدایی وگرنه بشه وارد بهش ای دیگه

...  

 

 تورو نگو عمورضا نگو:  گفتم و کردم گریه

 چیکار مامانمون با ماها ببین ، خدا

 شدیم ریز، آبرو شدیم ، ننگ شدیم ؛ کردیم

 پاک چیزی هیچ با که نجس ی لکه دوتا

 رسوایی رعنا که بود کم من ننگ نمیشن،

 بیان همه حاال بارآورد، به جدیدی

 کجاها به که کنن ثبت مارو ی زندگینامه

 چه مرگش از بعد پرویز حاج دخترای رسیدیم

  . آوردن بار به فضاحتی

 

 از منو میکرد سعی آرومش حرفای با عمورضا

 بیشتر که چیزی اما بکشه بیرون غصه این
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 که اینه بود سوال جای من برای هرچیزی از

 ؟... اومده دیدنم به چی رایب عمورضا

 

 باالخره کنان من ،من شد بهتر حالم که کمی

 منو خواستین چی برای:  گفتم و پرسیدم

 ؟ چیه اومدنتون اینجا دلیل ؟ ببینین

 

 چون:  گفت و کشید پرسوزی آه و نشست

 تو که این میزدم تهمت بهت دلم تو همیشه

 که این میکنی، در به راه از پسرمو داری

 همه و نداشتم اعتقادی بینتون عشق هب اصال

 بارداریت دیدن با ؛ میدونستم هوس رو ش

 چه میفهمم حاال اما شدم متنفر ازت

 بخاطر و کشیدی زندگیت تو عذابایی

 شدم ومامانت تو ی شرمنده  پسرم رفتارای

 ...  من

 

 حرفش مابین و زدم غم و حسرت با پوزخندی

 یدهفا دیگه حرفا این گفتن: گفتم و پریدم

 طرف دل تو هیچکس اما عمورضا نداره ای

 من کشیده، رنجهایی چه اون بدونه که نیست

 ترسیدم اما بیارم پناه شما به میخواستم

 و ببینن کار خطا یه چشم به منو همه که
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 باهمون منو دقیقا فهمیدی که زمانی شما

 .کردی خطاب نگاه

 

 ماه چند رو اینجا آدرس:  گفت تر شرمنده

 کسی به نمیخواستم دادگرفتم،مهر از پیش

 مطمئن و ببینم خودم میخواستم بگه، چیزی

 تو و بوده اشتباه محسابتم تمام که بشم

 خلوت این به عذاب و رنج همه این گذشت با

 حضور بدون کردی، اکتفا بودن تنها و

 . گاه تکیه یه داشتن بدون یا بهادر

 

 برگرد ریحانه:  گفت کشیدو جلوتر خودشو

 حالش شاید ببینتت مامانت بزار خونتون به

 آروم تو ی غصه از حداقل بزار ؛ بشه بهتر

 بده حالش هم ت خاله حتی ؛ بگیره

 ، شده ریخته بهم جورایی یه زندگیمون

 یکم تا مامانت پیش برگرد ریحانه برگرد

  .بگیره آروم

 

 تو زده چمبره بغض با و دادم تکون سرمو

 امانمم مورد در عمورضا حرفای از که گلوم

 من: گفتم گرفته صدای با بود، شده تحریک

 منو بخواد خودش که زمانی تا نمیام فعال

 میام موقعی من ، باشم کنارش من یا ببینه
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 نه اینجوری باشه بخشیده منو دل ته از که

  .عمو برنمیگردم اینجوری... 

 

 عذاب تو ندیدن از داره مامانت: عمورضا

 از ،کرده رعنا که کاری از...  میکشه

 گوشه یه حداقل تو کنار در بزار بهادر،

   .بشه کمتر غماش از ای

 

 با و شدن چکیده اشکام عمورضا به خیره با

 این از دارم منم: گفتم زیادی حسرت و غم

 حال بااین نمیخوام اما میمیرم دوری

 من که بخواد خودش باید مامانم برگردم

 به و بشم بخشیده وجود تمام با برگردم

 ******. گردمبر خونم

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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 حرف کلی موند هم دیگه ی چنددقیقه عمورضا

 بخاطر پشیمونه اینکه از ندامتش، از زد

 از و داشته من به نسبت که بدی دید اون
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 بهادرچون وضعیت نگرانیه بخاطر بیشتر همه

 داشتیم بهادر از هممون که شناختی با

 تر شکسته زمانی هر از بیش االن میدونستم

  .شده تر درمونده و

 

 برداشتم رو گوشی بالفاصله عمورضا بارفتن

  . گرفتم رو مهرداد ی شماره و

  .داد جواب مهرداد باالخره بوق چند از بعد

 

  ؟ ریحان بله: مهرداد

 

  ؟ خوبی سالم -

 

 ؟ شده چیزی ممنون، خوبم: مهرداد

 

 بودی نگفته من به چرا تو: یدمپرس دلخور

  ؟ افتاده اتفاقی چه روزها این تو

 

 واضح میگی چی ؟ اتفاق کدوم: گفت شاکی

  . بفهمم منم بگو
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 مامانم و رفته خونه از رعنا نگفتی چرا -

 بیمارستان تو روز چند خرابش حال بخاطر

  ؟ بوده بستری

 

 کار من ریحان: گفت ای شده کنترل خشم با

 روسرم کار کلی بیمارستانم، االن دارم

 با قضیه این درمورد زدی زنگ اگه ریخته

 ندارم مورد این در حرفی من بزنی حرف من

 . بپرسی بهادر از بری بهتره

 

 اینجوری چرا مهرداد: گفتم خورده یکه

  ؟ میزنی حرف باهام

 

 میفهمی ، دارم کار جان ریحانه: مهرداد

  . بیمارستانم االن میگم

 

 .خداحافظ ، شدم مزاحمت بخشیدب خب خیله-

 

 ؟ ریحانه: گفت سریع
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: گفت آرومتر که نزدم حرفی و کردم سکوت

 چیز همه اوضاع روزها این ، میخوام معذرت

 حسابی و درست اعصاب من نه ست ریخته بهم

  ... که بدبختی بهادر اون نه دارم

 

 بفهمی میخوای اگه:  گفت و کشید پوفی

 . بزن زنگ بهادر به خودت

 

  باشه: گفتم آروم

 

  ؟ فهمیدی کجا از تو راستی: مهرداد

 

 عمورضا: گفتم و دادم بیرون به نفسمو

  .بود اینجا

 

 اومد باالخره پس: گفت بعد کردو مکث یکم

 . بیاد اینا از زودتر داشتم انتظار!! 

 

  . برس کارت به برو نمیشم مزاحمت -
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: گفت خوشایندی لحن با اینبار مهرداد

  ؟ نداری کاری زمعزی باشه

 

 . خداحافظ ممنون نه -

 

 تو پریشون و مستاصل و کردم قطع رو گوشی

 بهادر به میخواستم ؛ داشتم نگهش دستم

 ،اگه نمیداد اجازه غرورم اما بزنم زنگ

 بهش نسبت دلم تو که عمیقی عشق بخوام

 این به باید بگیرم نادیده رو داشتم

 ینا این اصلیه عامل که کنم اعتراف حقیقت

 بودن بهادر و رعنا بدبختی و مصیبت همه

 بینشون ی سوخته ی مهره منو هردوشون که

 هر آبروی با اشتباه یک با و دادن قرار

 . کردن بازی خونواده دو

 

 شمارشو سریع بشم پشیمون اینکه از قبل

 جواب گرم نرسیده دوم بوق به که گرفتم

 .داد

 

  . عزیزم جانم: بهادر
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 هیجان از فراسویی یه انگار صوتیش تارهای

 من کام به شیرینی این که داشتن شیرینی

  . رفت فرو هم

 

: پرسیدم کوتاهی سکوت با و کردم مکث کمی

  ؟ کنی چیکار میخوای

 

 شتاب با خون ش خنده صدای با که خندید

 آب مثل ش ،خنده دوید رگام به بیشتری

  .میداد شستشو هامو غم سیاهیه که بود زاللی

 

 رو چی ؟ چیه منظورت: گفت وارونه گیج

  ؟ کنم چیکار باید

 

 .بود اینجا بابات: گفتم ای آهسته صدای با

 

 بود؟ اومده اونجا ؟ بابام:  گفت متعجب

 

 گرفت تعجبم دیدنش از منم بود؛ اینجا آره -

.  
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 فرار خونه از رعنا: گفتم که نگفت چیزی

  ؟ کرده

 

 به انقدر اوووف،:  گفت کالفه بهادر

 نزنه حرفی تو به که کردم اکیدت مهرداد

 رو کامل گزارشات اومدنش با بابام انگار

  . داده تحویلت

 

 ، ریحانه نزار دلم رو دست: گفت دار غصه

 اون تا بیارم گیرش االن همین میخواد دلم

 هرزه انقدر زن کنم تیکه تیکه کثیفشو تن  

 . آوردن نوبرشو

 

  ؟ مرتیکه اون سراغ نرفتی چرا -

 

 جوری یه طرف ولی رفتم:  وگفت دز پوزخندی

 ازش خبری اصال انگار که میکنه وانمود

 زدیم کتکش مهرداد منو بار چند نداره

 نشد، دستگیرمون چیزی اما کردیم ،تهدیدش

 !کنیم شکایت بهتره میگه مهرداد
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 میخوای!!  شکایت: گفتم مضطرب و تعجب با

 یه بیا دفعه یه ؟ بدی سکته مامانمو

 عالم همه به بزن داد دستت تو بگیر شیپور

 از گذشته چی هامون خونواده تو بفهمون

 .رسیدیم اینجا به ما رعنا و تو سر   خیر  

 

: گفت ای شده کنترل عصبانیت با بهادر

 خاکی چه نمیدونم ،من ریحان... ریحان

 شده ، باال سر تف شده بریزم توسرم باید

 خودم چشم تو داره دودش که آتیشی منقل

 اینجوری که خورده چی خترهد این میاد،

 باباش بوده منتظر ،انگار شده اژدها

 گند به راحت که بخوابه زمین سربزاره

 رو کاریاش کثافت ی عقده!  برسه کاریاش

 ! کنه خالی

 

 مامانم حال گفت عمورضا:  گفتم بغض با

 کن حالشو مراعات خدا تورو ؟ شده بد خیلی

 ... حالش کنی شکایت اگه

 

 زن!!  آخه ای ساده انقدر چرا تو: بهادر

 کرده ،فرار کرده ترک رو خونه شوریم مرده

 کدوم بفهمم باید ؟من چی یعنی ،میفهمی

 مرده شاید اصال ؟ نه یا رفته قبرستونی
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 به شو جنازه تا کنه کمکم یکی نباید باشه

 .برسونه دستم

 

 تو اسم یه فقط که همونی زن کدوم"

 هزندگی اسم همون با و داشت ت شناسنامه

 "شد تبدیل شده قفل های گره به ما

 

 .کنم قطع میخوام:  گفتم بیشتری بغض با

 

 ، برم ،قربونت ریحانه:  گفت آمیز مسالمت

 دارم مار مثل روزها این خودم من عزیزدلم

 این با تو میخورم پیچ خودم دور به

 بزار نکن خراب منو فکر زنانت نظریات

 هر بدم انجام رو درسته که کاری حداقل

 بشه پیداش اگه که میکنم دعا دارم ندچ

 . بگیرم تحویل رو ش مرده الاقل

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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 و ندادم بهادر حرفای مقابل در جوابی هیچ

 که بودم حرفایی ی شنونده مبهمی سکوت در

  . میکردن بیان رو عجزش و دل و درد ظاهر به

 

  ؟ ریحانه: کرد دامص آهسته

 

 بارمو تشویش سکوت ش آهسته و آروم صدای

 یاغی و تر سرکش گیرم بهونه قلب و زد بهم

 .شد تر

 

 از تر آهسته و بردم فرو موهام تو چنگمو

  ؟ هوم:  دادم جواب خودش لحن

 

:  گفت شیرین ای زمزمه با و کرد مکث کمی

  ؟ ببینمت بیام میشه

 

 گرفته سرعت قدری به رگهام تو خون جریان

 قلبم تپش ، شد تنگ نفسم راه که بود

 هیاهوی این در که بود پرصدایی مولودی

 برای منو و انداخت می طنین بار شینطت

 شخص دیدن یا و ها زمزمه این شنیدن

  . میکرد مسّرتر گوینده
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 احساسات و ها غریزه تمام سرکوب در سعی

 نفس کردن فوت از بعد و کردم درونیم

 شام برم میخوام:  گفتم م یدهبر و سنگین

  . کنم قطع باید بخورم،

 

 هم با اونجا بیارم بگیرم شام: بهادر

  ؟ بخوریم

 

 که میداد نشون و بود انگیز وسوسه لحنش

 که بخودم ، شده خسته دوری این از بهادر

 که اندازه همون ،به بگم نمیتونم دروغ

 بوده، هم من برای فرساست طاقت اون برای

  . نیست که میکنم انکار ولی

 

 قطع باید دارم کار:  کردم تکرار دوباره

 . کنم

 

: گفت خواهشی بصورت و آرومتر بار این

 با بزار ،حداقل ببینمت بیام بزار نامرد

 . بشم راحت دردا این از ذره یه دیدنت
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: گفتم بیقرارم لحن با و کشیدم عمیقی نفس 

 بود این ما قرار بهادر زدیم حرف باهم ما

  . نیای اینجا اصال که

 

 خیله: گفت وار تشدید و کشید پوفی سریع

...  نمیام باشه...  باشه...  باشه خب

 ؟ نداری کسر و کم چیزی

 

 بخاطر ، ممنون نه:  گفتم کوتاهی مکث با

 خودمم برای که چیزایی و خونه خریدای

  . ممنونم ازت میخری

 

 شک که لبخندی ، کردم حس رو لبخندش

 ذوق ، من دادن نشون خوش روی با نداشتم

  . زده چنگ دلش به نامحدودی

 

 ، نکردم کاری عزیزم وظیفمه:  گفت خرسند

 کوچیک چیزای این با مشکالتمون ی همه کاش

 جوری یه حداقل میتونستم کاش ، میشد حل

  . کنم جبران رو عذابت و رنج همه اون

 



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1719 
 

 که عذابی و رنج:  افزود آهی کشیدن با

 تورو کارام بااین و شدم باعثش خودم

  . کردم دور خودم از بیشتر

 

 واقعیت این بیان مقابل در و کردم سکوت

 برو:  گفت احساس با که نگفتم چیزی

 به...  بخور شامتو برو ، برم قربونت

 . نکن فکر هم چیزی

 

 برای تو که میکنم تلقین بخودم که هربار "

 اما ، ای برده یاد از و پوچ احساس یه من

 که میده هشدار من به قلبم ، گرتلن یک با

 قلبمی نشین تاج حاکم و امپراطور همون تو

"  

 

 نادیده و خودم طرف از اونم تماس یک با

 پیدا تسکین هردومون حال غرورم، گرفتن

 در پیش ی دقیقه چند تا که حالی ، کرد

   .بود اسیر بزرگ غمی اسارت

 

   ؟ بهادر -
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 جانم...  جان:  گفت خاص حس یه با بهادر

  ؟ میخوای چیزی ؟

 

 جریان در هم منو شد چیزی اگه فقط نه -

  ؟ میزاری

 

 هر ؟ نگم بهت چرا فداتشم آره: بهادر

  . میزنم زنگ بهت سریع خودم بیفته اتفاقی

 

 .خداحافظ ، دیگه برم من...  ممنون باشه -

 

 عزیزم خداحافظ:  آمیزگفت محبت و خنده با

  . من وحشی   گربه باش خودت ،مواظب

 

 شرایط این تو اونم کلمه این گفت از "

 لبم روی ملیح تبسمی ، آشفته و بحرانی

 این با که بود بار اولین این ، بست نقش

 . " شدم خوشحال دل ته از دادن تشبیه

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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 دو این تو اما گذشت هم دیگه ی هفته دو

 با هرروز نشد، رعنا از خبری هیچ هفته

 بهادر و مهرداد به بیشمارم تماسهای

 یه دلم ، بودم کردا عاصی رو هردوشون

 رعنا برای میکردم حس میداد، بد گواهیه

 گیر بزرگی َهچَل تو یا میفته، بد اتفاق یه

 کرده حقم در که بدیهایی تمام با افتاده،

  . بودم نگران براش واقعا اما بود

 

 با شدم، بیدار خواب از آشفته حالت یه با

 ، شد تر آشفته حالم دیشب خواب آوری یاد

 سریع و زدم چنگ پاتختی روی از رو گوشی

 دوهفته این تو گرفتم، بهادرو ی شماره

 بدلیمون ردو تماسهای و موضوع این بخاطر

 بهتر رابطمون عاطفی و اخالقی نظر از کمی

 یا دیدار گونه هیچ هنوز اما بود شده

  . نداشتیم باهم حضوری مالقات

 

 ریحانه:  گفت سریع ،تندو تماس اتصال با

   ؟ میزنم زنگ بعدَاََ  خودم جان
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 قبل که پیچید توتنم عجیبی ترس لحنش از

 بهادر:  گفتم هولزده تماس، کردن قطع از

  ؟ شده چیزی

 

 نه:  گفت مالیم اما عاصی لحن بهادربا

 دارم کار جاییم من نیست ،چیزی نه عزیزم

 بلندتر کمی...  میزنم زنگ بهت خودم بعد

 اینجا بیا مهرداد...  مهرداد: زد داد

  . بیام من تا بده تحویل ببر رو برگه این

 

 ، کیه: گفت آروم که اومد مهرداد صدای

 ؟ ریحانست

 

 من تا باش زود ببر تواینارو آره: بهادر

  . بیام

 

 شد دور"  زاییده گاومون" گفتن با مهرداد

 . شنیدم رو محکمش قدمای صدای ون،چ

 

 و اومدم پایین تخت روی از وار آشفته

 یه ؟ کجایی تو بهادر: گفتم ترسیده
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 نمیگی من به پرا ؟ نه مگه افتاده اتفاقی

  ؟

 

 برای اما ست ریخته بهم خیلی بود معلوم

:  گفت تصنعی آرامش با من داشتن نگه آروم

 دمهردا با نیست چیزی ؛ جونم نه عزیزم نه

 ... باهم داشتیم قرار جایی

 

 که رسید گوشم به مامانم جیغ صدای آن یک

 تو...  رعنا...  رعنا: زد جیغ گریه با

 رعنا... کردی چیکار

 

 عزیزم ریحانه...  خدایا وای: بهادر

 ... توروخدا

 

 تو ای گرفته صدای و اضطراب و ترس با

 نه مگه بود مامانم:  گفتم و پریدم حرفش

  ؟ آره بود مامانم ؟

 

 . نترس نیست چیزی ریحانه: بهادر
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 االن وگرنه بگو ؟ بهادر بگو ؟ چیشده بگو -

  . میشم دیوونه

 

 ولی میومد، هنوز مامانم جیغ و گریه صدای

 از بهادر بود، مشخص چون میشد کمتر صداها

 ولی شده بم صدای با دورشده، محیط اون

 االن ما کرده تصادف رعنا:  گفت آروم

  . یمبیمارستان

 

 

!! ؟ تصادف: گفتم متعجب و خورده یکه

  ؟ کی با ؟ کجا!  ؟ کرده تصادف

 

 هر اینجا بگیر آروم تو ریحان: بهادر

 باشه میدم خبر بهت خودم افتاد اتفاقی

   ؟ عزیزم

 

 میدی خبر آره: گفتم طعنه با ولی هولزده

 بیمارستان کدوم بگو! ؛ گفتی که االن مثل

 ؟
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 اینجا نیا دیگه تو خواهشا ریحانه: بهادر

 تازه هم خاله ، نیست خوب اصال اوضاع

 تو میترسم نیست راه به رو حالش اومده،

 بهش خودمو هنوز من بشه بدتر بیای هم

  . نشه طوریش بدتر تا ندادم نشون

 

 بهادر:  زدم داد گلوم تو شده جمع بغض با

 میگی من به تو بعد بیمارستانه تو رعنا

 ؟ حالیم چه تو ناال من میدونی تو! ؟ نیا

  ؟ بیمارستان کدوم بگو تو

 

  . دنبالت میام خودم باشه: بهادر

 

 میام خودم بگو فقط...  نه...  نه...  نه -

. 

 

 کار مهرداد که بود بیمارستانی همون تو

 تماس سریع بیمارستان اسم گفتن با میکرد،

 لباسامو جوری چه نفهمیدم ، کردم قطع رو

 آژانس یه ، ردمک تنم چی اصال و پوشیدم

  . رفتم بیمارستان به و گرفتم تلفنی
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 با کردن برخورد بخاطر نبود دلم تو دل

 تا اینکه فکر با ، م خاله و مامانم

 میشم رو در رو مامانم با دیگه دقایقی

  . میشدن تر جون بی و تر سست پاهام

 

 حساب رو کرایه و شدم پیاده ماشین از

 دیهورو طرف به م کر تند پا ، کردم

 بهادرو ورودم محض به که بیماستان،

  . دیدم مقابلم

 

 ظاهری با و بود شلوارش جیب تو دستاش

 دیدنش از ، بود زده تکیه دیوار به آشفته

 داشتم متضاد حس دو موقعیت این تو اونم

 میشد ترغیب من به که حسی باالترین ولی

 دیدن دلتنگ حد از بیش که بود، دلتنگیام

  . بودم قلدر و شرور و تخس ی چهره این

 

 از نگاهشو که رفتم، جلوتر به قدم چند

  .کرد نگاه من طرف به و گرفت مخالفم جهت

 

 و کرد نگام خیره کوتاه ای ثانیه برای

 و کشید بیرون شلوارش جیب از دستاشو  بعد
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 بلندش گامهای و گرفت دیوار از شو تکیه

   . برداشت سمتم به رو

 

 اجزای تک تک به نگاه با و اومد نزدیکم

 تنها میزدن داد که چشمهایی و صورتم

 کردن برطرف دیدارو این شون خواسته

:  گفت آروم لب زیر بود، عمیقشون دلتنگیه

 چیزی خاله میترسم ریحانه میومدی نباید

 عذاب روحتو دوباره نمیخوام ، بگه بهت

 . بدن
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 ، میشدم روبرو باهاش بلالخره روزی یه -

 ؟ کجان

 

 ، بود صورتم اجزای به خیره نگاهش هنوز

 همشون:  گفت کردو بخش انتهای به اشاره

 من بابام، و مامان و خاله ، اونجان

 مهرداد که بود صبح 5 ساعت ، پیششون نرفتم



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1728 
 

 بهشون مهرداد هم صبح ، اومدم زدسریع زنگ

 . بیان که داد خبر

 

  ؟ بوده کی با ؟ کرده تصادف جوری چه -

 

 قفل از ،نگاهم میزدم حرف که همونطور

 عسلیش چشمای اون ،مسخ نمیشد دور چشماش

 تا که کنم وانمود نمیخواستم ولی ، بودم

  . بودم دلتنگ ندیدنش از حد این

 

:  گفت چشمام به خیره و متقابال هم بهادر

 یخیل حالش میدونم فقط ، نمیدونه هیچکس

  . نیومده بهوش هنوز ، بده

 

 طور به لب زیر و گرفتم پیشونیم به دستمو -

 به خدا...  وای وای وای: گفتم مکرر

 . برسه دادمون

 

 ، احمقه بس از:  گفت و کشید پرسوزی نفس

 همه میندازه چاه تو سنگ یه نادون یه

 هیچوقت بخورن رو ابله اون ی ضربه باید

 . دهندا انجام فکر رو از رو کاری
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 کجا به ت احمقانه تصمیمات با ببین رعنا"

 هممون حاال! ؟ کردی اینکارو چرا! ؟ رسیدی

 دعا به دست و بزرگ غم این پاسوز باید

 ذلیلمون حال به فرجی خدا بلکه تا باشیم

  " کنه

 

  . بینمش میخوام: گفتم بغض با

 

 ، بری نمیشه ریحانه نه:  گفت سریع بهادر

 از ؟ خودت جون به یبنداز رو خاله میخوای

 تو برم نکردم جرات من بود بد حالش بس

 زهرشو بری تو روحیش شرایط این با ، دیدش

 . میکنه خالی تو رو

 

  . بهادر ببینمش باید من نداره اشکال -

 

 دستمو مچ سریع که بشم رد کنارش از اومدم

 به بعد و افتاد دستم مچ به نگاهم ، گرفت

 اوضاع ریحانه نرو:  گفت ملتمس که بهادر

  . نیست خوب
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 داری بهادر: گفتم گریه حالت و بغض با

 من ، بده حالش میگی داری ؟ بیهوشه میگی

 شده خراب این تو زمانیکه تا نمیدونم که

 برم حداقل بزار میفته براش اتفاقی چه ست

  . ببینمش

 

  ؟! خاله: بهادر

 

 شاید میکردیم، برخورد باهم روزی یه ما -

 . شده تشوق دیگه االن

 

 که کنه همراهیم کرد قصد و داد تکون سرشو

 میرم تنها:  گفتم و آوردم باال جلوش دستم

  . بیاد ذهنشون تو دیگه سوءظن یه نمیخوام

 

 تو تا فقط:  گفت و کرد کج سرشو بهادر

 . میام همراهت بخش

 

 بود بستری رعنا که بخشی بطرف هم با

  .رفتیم
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 رمق بی مپاها میرفتیم جلو بیشتر چی هر

 بهادر به ، میشد بیشتر م دلشوره و تر

 نگاهشو برداشتن قدم حین در که کردم نگاه

 فهمیدم نگاهش رنگ از ، پیچید سمتم به

 ترس   از ، شده بپا غوغا درونش اونم

 جوری چه دیدنم با که مامانم برخورد

  .بود دگرگون حالم میکنه رفتار

 

  ؟ نیام:  گفت و ایستاد ستون پشت بهادر

 

 دادم تکون آهسته مخالفت معنای به سرمو

 اگه ؛ میمونم اینجا من باشه:  گفت که

  . بیا زود نمون کردن خاک و گرد زیادی

 

 دلشوره ، گذشتم کنارش از و گفتم ای باشه

 عق میخواستم آن هر که بود حدی به م

 با رویارویی کابوس دلهره، ترس، بزنم،

 به زندگیم فرد نزدیکترترین و عزیزترین

 تنگ جای یه انگار که بود سخت برام قدری

 و له زیاد فشار از دارم و افتادم گیر

  .میشم فشرده
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 رو که دیدم مامانمو کمی ی فاصله با

 مهین خاله و بود نشسته انتظار نیمکت

  .میداد ماساژ هاشو شونه

&&&&& 

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 250_پارت#

 

 تنم میکردم حس افتاد تنم تو شدیدی زلر

 حال در و سانتیگراد ی درجه صفر دمای تو

 . بستن   یخ

 

 حرکت جلو به نامتعادل و سست قدمهای با

 چند میجوشید سرکه سیرو مثل دلم ، کردم

 اما برگردم، رو رفته راه کردم قصد بار

 زمین از رو نگاهش ،مامانم شدم پشیمون

 سریع اما د،کر نگاه من جهت به و گرفت

 گیج حالتی با دوباره ولی برگردوند روشو

 ، کرد نگاه من به تر دقیق اما ، منگ و

 روی از متعجب و خورده یکه دیدنم با

  . شد بلند نیمکت
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 من به و گرفت رو نگاهش رد مهین خاله

  .کرد نگاه

 دید در مختلف حس چند و چشم چهار اینبار

  .بود هردوشون

 تمام اما بودم تادهایس جام سر شده میخ

 کوتاهی و سست گام و کردم جمع توانمو

  . برداشتم

 

 چشمامو مامانم مانند جیغ صوت شنیدن با

 انجماد م زده یخ تن و بستم درد با

  .کرد پیدا بیشتری

 

 اومدی...  جلو نیا: زد داد جیغ با مامان

 اینجا اومدی چی واسه ؟ کنی چیکار اینجا

 ؟

 

 ، کردن بارش به عشرو اشکام اختیار بدون

 به کمی ترس از که طرفم به برداشت قدم

  . رفتم عقب
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 جاش از هولزده و خیس چشمای با مهین خاله

 خدا تورو خواهر، لیال:  گفت و شد بلند

  .باش آروم

 

 جیغ دوباره مذکور حالت همون با مامان

 ریختتو برو اینجا، از شو گم برو: زد

 میگن هم تو به کنه لعنتت خدا ، نبینم

 من صورت تو اومدی نمیکشی خجالت!!  دختر

  ؟ کنی نگاه

 

 ، کردم نگاه اطراف به گریه با و ترسیده

 با بود، شده جلب ما به نفر چند توجه که

 یه تا شدم خیره مهین خاله به سنگینی بغض

 مهین خاله ، کنه آروم مامانمو جوری

 جلوتر تا گرفت رو مامانم بازوی مجددا

 اون لیال:  گفت واهشیخ لحن با و نیاد

 میگی بهش اینجوری چرا دخترت، ست ریحانه

 مدت این تمام که تو بشین بیا خدا تورو ؟

 ... نبودش از
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 دیگه بره بمیره، بره: زد جیغ مامان

 هممونو آبروی اختر این ، نبینم ریختشو

 ... برده

 

  مامان:  گفتم ای شکسته نجوای با لب زیر

 

 چشمش هر از ود،ب شده نزدیکم حاال مامان

 تف زمین رو ، میبارید اشک از سیالبی

 مامان نگو من به:  گفت آرومتر و انداخت

 ، درد بگو ، مادرتونم من که میشه عارم ،

 تا بمیرم برم ایشاال که بگو ، یامان بگو

 اون و تو ننگ نباشم زنده که بشم، راحت

 بودین چی شماها ، ببینم عقلتو بی خواهر

 اصال کاش ؟ کرد زده فلک منه نصیب خدا که

 به شماهارو اصال خدا کاش نمیشدم دار بچه

 این خودم چشمای با که نمیداد من

 خوابیده روتخت که اون ، ببینم بدبختیارو

 پدر بی آدم کدوم با االن تا نیست معلوم

 که آوردن سرش به بالیی چه و بوده مادری

  ... که هم تو این، شده

 

 برای گرفتم یشآت...  زد گریه زیر بلند

 لحظه همون داشتم آرزو ، م بیچاره مامان
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 آغوش ی مزه سخت های دقیقه همون تو

 . کنم لمس رو ش مادرانه

 

 همه نگو چیزی خدا ،تورو زشته لیال: خاله

 . بشین بریم بیا میکنن نگامون دارن

 

 مگه کنن نگاه بزار:  گفت گریه با مامان

 مقابل بخوام که مونده برام هم آبرویی

 نبینمش بره بفرست اینو ، کنم حفظش بقیه

 کن باور ولی میشه چی نمیدونم که ،رعنا

 باباشون از بعد ، راضیم هردوشون مرگ به

 به چندسالمونو و چندین آبروی که  موندن

 برو ، بودی که جایی همون برو! ؟ بدن باد

 بی این واسه نمیخارید خودت تن   مگه پیشش

 اینجا مدیاو ، پیشش برو! ؟ بازیا حیا

 آفرین بگم و ببوسم بگیرم دستتو ؟ چی بگی

  ؟ کردی خوبی خیلی کار دخترم

 

 به گریه با و گرفتم زمین از نگاهمو

 پراز که نگاهی کردم، نگاه مامانم چشمای

 غصه با بود، رنج و نفرت و خشم و دلتنگی

 تو بود، شده چروک کامال صورتش رعنا منو ی

  .افتاد آشوب مامانم ی غصه ازدرد دلم
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 کاری من مامان:  گفتم شرمنده و آروم

 البته بود رعنا و بهادر تقصیر نکردم

  . بوده مقصر بیشتر رعنا

 

 غصه تا بود تلنگر یه منتظر انگار مامان

 ضرب ، بریزه من به رو ماه چند این ی

 پایین به سرمو خورد صورتم رو که ش کشیده

  . ریختم اشک فقط حرکت بی و گرفتم

 

 و گریه با و میزد سیلی صورتم تو مامان

 اون اینو گردن خودتو تقصیر: میگفت غم

 و خوب دختر میگفتی راست اگه تو ؛ نزار

 بیاد پیش چیزا این نمیزاشتی هستی نجیبی

  .میگفتی من ،به نبودم مادرت من مگه... 

 

 گفت اشک بغضو با و گرفت مامانو دست خاله

 نک ولش خدا تورو ، دخترتو نزنش لیال: 

 ،از من پسر از جاکشیده ازهمه اون لیال

 رو نمک دیگه تو کشیده هممون از ، خواهرش

  . نپاش زخمش
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 توصورتم دوباره خاله به توجه بی مامان

 چیزی چرا ؟ نگفتی من به چرا:  گفت زدو

 چه عوضی ی پسره اون و تو بین که نگفتی

 ... شکم یه با نکردی ،شرم میفته اتفاقایی

 

 نگاهم گرفت، مامانمو دست یا مردونه دست

 صورتی با بهادر که افتاد سرم پشت به

  . شد ظاهر هممون جلوی عصبی و برافروخته

 

 جاش اینجا خاله:  گفت خشم با ولی آروم

 این نه بزن منو ، هم بزنی میخوای نیست

 . تره پاک گل برگ از که دخترو

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 251_پارت#

 

 نرم خیلی و گذاشت کمرم پشت دستشو بهادر

  .داد قرار خودش کنار به منو

 کامال صحنه این رو مامانم آلود خشم نگاه

 . شد زوم
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 طور به که بگیرم فاصله بهادر از خواستم 

 به منو و گذاشت م شونه دور دستشو واضح

  .کرد نزدیکتر خودش

 

 بهادر دست تو از رو ش شده قفل دست مامان

 دست یکی اون زیر محکم و کشید بیرون

  . زد بود شد احاطه م شونه دور که بهادر

 

 ی بچه:  گفت شدید عصبانیتی و اخم با و

 نانجیب یه من نظر از اما درست خواهرمی

  . کثیفی ی زاده

 

 قبول بگی چی هر خاله:  گفت شرمگین بهادر

 فرصت یه بزار میشه بد حالت االن ولی دارم

  . میزنیم حرف حسابی و درست باهم یامم بهتر

 

 با بود، گرفته شدیدی لرزش مامان بدن

 واضح که کردم نگاه دستاش به گریه

 بهادر به عصبانیت همون با ، میلرزیدن

 و پست آدم یه تو ، متنفرم ازت:  گفت



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1740 
 

 اجازه و خوردم ظاهرتو گول من که کثافتی

  .بشی نزدیک دخترام به دادم

 

 خدا تورو لیال:  گفت یهگر با مهین خاله

 اشتباه همشون...  کن بس قرآن به تورو

 هم چرا...  هامونن بچه اینا اما کردن

 حرمت بخاطر من ، میدی عذاب منو هم خودتو

 محروم بهادر ندیدن از خودمو ماه سه تو

  . کردم

 

 ش شونه دور از رو مهین خاله دست مامان

 رفته آبروش تو دختر مگه:  گفت و زد کنار

 باردار مجردیش تو تو، دختر مگه ؟ مهین

 ویلون باباش خونه از تو دختر مگه ؟ شده

 بدون و کجا میدونه خدا بعدم شد، رونده و

 جفت مهین ؟ کرده سر جوری چه پناه و پشت

 هامو بچه ، کرده بدبخت پسرت این دخترامو

 کشوند کجا به عاقبتمونو ببین ، گرفت ازم

 چپ دست با) هپسرم این میگفتم همیشه من ،

 پشت برادر یه مثل( کرد بهادر به اشاره

 یه از که باشه مراقبشون ، باشه دخترام

 خواهرمه، ی بچه ، نخورن ناتو نامرد

 از خودش اینکه از غافل انیسمه، ، محرممه

  .بود تر کثیف و تر نامحرم دنیا ی همه
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 بطرفمون که دیدم رو مهرداد و عمورضا

 که ، شدن فهاضا جمعممون به ، میومدن

 خوبه ، باش آروم خانوم لیال: گفت عمورضا

 مرخص بیمارستان از پیش چندروزه همین

  . شدین

 

 جفتشونو:  گفت عمورضا به محکم مامان

  . رضا آقا برن اینجا از بگو ببینم نمیخوام

 

 سخته برات میدونیم ما لیال خاله:  مهرداد

 خیلی االن تا شرایط که داریم قبول ،

 شما نبود تو ریحانه ،اما دهبو آشفته

 حمایت و وجود به اون ، کشیده زجر خیلی

 رو دوری این نیست بهتر داره احتیاج شما

 ... ریحانه بدین اجازه و کنین تموم

 

 حق...  نه:  گفت صریح و محکم مامان

  . هستم من که بزاره ای خونه تو پاشو نداره

 

 میومد پایین اشکام مامانم سنگدلیه از

 به کنم فکر منطقانه بخوام هاگ اما
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 رو نفرت و انزجار این که میدم حق مامانم

  . باشه داشته بهادر منو از دلش تو

 

 خیلی حالش ، نیمکت طرف به برگشت مامان

 گوشه یه شده مچاله بود، داغون و درب

 که میریختم اشک ریز ریز و بودم ایستاده

 محکم منو مادرانه و شد نزدیکم مهین خاله

  . کشید ششآغو تو

 

 مامانم بوی که م خاله آغوش لمس و حس با

 صدای با و گرفت شدت م گریه میداد رو

  . زدم گریه زیر بلندی

 

  و کشید کمرم تو وار نوازش دستشو خاله

 قلب تو دردت: وگفت کرد گریه من همپای

 سیاهتم رو من ، تم شرمنده من ، ت خاله

 گل دسته با پسرم که بکشه منو خدا ، مادر

 مادر ببخش مارو کرد، اینکارو خواهرم

  . ببخش مارو

 

 ؟ مامان:  بهادر
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 خاله ی شونه رو از سرمو بهادر، صدای با

 زور از ، کردم نگاه بهادر به و برداشتم

 و گردن رگای بود، شده متحمل که فشاری

 و بود زده بیرون پوست زیر از صورتش

 اشک با لیال خاله ، بودن شده قرمز گوشاش

 مکث ای لحظه بدون و کرد نگاه هادرب به

 سوزناک صدایی با و کشید آغوشش تو بهادرو

  .کرد گریه بلند و

 

 نفسای با رو دلتنگیش میکرد، سعی بهادر

 ش زده باز سر بغض ،تا کنه خاموش کشدار

 آروم ، نکنه دار جریحه همه جلوی غرورشو

 بگردم دورت نکن گریه:  گفت خاله گوش تو

 کن دعا ، بشه درست چیز ههم کن دعا فقط ،

 مراقب تو میبرم رو ریحانه من ، مامان

  جوری یه ولی جهنم به من ، خودت باش خاله

  .کن راضیش ریحانه بخشیدن واسه

 

 کشید کنار خودشو و بوسید رو خاله سر رو

  . بریم:  گفت من به رو

 

 ؟ رعنا: گفتم لرزون ی چونه با
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 هنوز رعنا:  گفت بود، کنارمون که مهرداد

 شد خبری برو نداره هم مالقات نیومده بهوش

  . میزنم زنگ خودم

 

 اما میزد قدم سالن تو وار آشفته عمورضا

 میداد چرخ که مسیری هر تو و نگاهش

 بود معلوم میشد، ختم بهادر به دوباره

 داره دوست و اومده ستوه به دلتنگیاش حجم

 محکم پسرشو شانش و غرور گرفتن نادیده با

  . بگیره ششآغو تو

 

 مادر برو:  گفت و بوسیدم دوباره خاله

 یه خودم ، کنم راضی مامانتو من تا برو

  . پایین بیاد شیطون خر از میکنم کاری

 

 دروغ مگه: گفتم محزون و کردم پاک اشکامو

 .داره حق بگه چی هر مامانم! ؟ خاله میگه

 

 و کرد فوت بیرون به رو بلندش نفس بهادر 

 سالن ی گوشه که باباش هب نگاهی نیم با

 میکرد نگاه ما به دزدکی و بود ایستاده

 .بیای نباید گفتم بهت ریحانه بریم:  گفت
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 بابات بهادر: گفت تشویش با و آهسته خاله

... 

 

 صداش لرزش با داره بغض بهادر کردم حس

 چی همه ؛ مامان مناسب وقت یه تو:  گفت

 درستی اعصاب اصال االن ، شده َورهم هم در

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 و خونه میبرم رو ریحانه ، ندارم

  . برمیگردم

 

 که حالتی تو که کردم نگاه مامان به

 کرده اسیر دستاش بین رو سرش بود نشسته

 نمیخواست دلم شد مچاله قلبم ، بود

 مچ بهادر اما بگیرم مامانم از نگاهمو

 و کشید خودش دنبال هب منو و گرفت دستمو

 که راهرو پیچ کرد،از دور اونجا از

 مامان به و برگشتم آخر ی لحظه گذشتیم

 ما به آرومتر ولی اخم با که کردم نگاه

   . بود شده خیره
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 هم مهرداد رسیدیم که بیمارستان حیاط به

  ؟ بهادر:  زد صدا اومد سرمون پشت

 

 مهرداد که ایستاد منتظر و برگشت بهادر

 ریحانه میزاشتی نباید:  گفت و شد یکنزد

  . بیاد

 

  . نیاد که نشد راضی کردم کاری هر: بهادر

 

 دیدار این نیام، نتونستم رعنابودم نگران -

 رعنا حال  افتاد، می اتفاق روزی یه هم

 ؟ میشه خوب

 

 من که اونجوری:   گفت پوزخند با مهرداد

 و تو از دل حاالها حاال میشناسم رو رعنا

 حالش راحت راحت   خیالت ، نمیکنه ربهاد

  . میشه خوب
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 دست کف آگینی زهر نیشخند با بهادر

:  گفت و زد مهرداد ی شونه رو راستشو

  . بزن زنگ شد خبری میام زود میرم

 

:  گفت من به رو و داد تکون سرشو مهرداد

 کوتاه کم کم مامانت نباش چیزی فکر تو

   .  میزنیم حرف باهاش دائی و من میاد،

* 

 سوار هردومون مهرداد با خداحافظی از بعد

 و داغون حالی با هردو ، نشستیم ماشین

 کردیم سعی ، گلومون در شده گوله بغضی

 تا و بدیم ترجیح رو شده اجبار سکوت

  .بود باقی همچنان سکوت این خونه به رسیدن

 

 کردم باز درو و چرخوندم قفل تو رو کلید

 تعلل کمی با کردم بهادر به نگاهی نیم ،

  ؟ تو بیام:  گفت آروم و

 

 باز درو و شدم خونه وارد نگفتم چیزی

 . بیاد داخل هم بهادر تا گذاشتم
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 رو شالم. بست درو و شد خونه وار سرم پشت

 مانتومو های دکمه و کشیدم بیرون سرم از

 مبل ،رو نیوردم درش تنم از اما کردم باز

 روی کنارم هم بهادر که نشستم نفره سه

 .گرفت جای مبل

 

 نگاش مستقیم اما پیچیدم سمتش به صورتمو

 بهت چقدر یادته: زدم لب آهسته نکردم،

 تو منو بین بفهمه کسی روزی اگه میگفتم

 من گردن تقصیرو همه داره وجود چیزی

 نمی اگه خواستی تو میگن همه میندازن؟

 من به و نمیکردی پنهان رازو این خواستی

 میگفتی این به ، یمیگفت اون به ، میگفتی

 رو فاجعه جلوی ما تا میکردی بیان اما ،

 ؟! بگیریم

 

 وقتها خیلی من: گفتم و زدم تلخی پوزخند 

 رعنا ، میترسیدم رعنا از اما بگم خواستم

 میکرد، خراب من علیه روبر همه زبونش با

 اما خبرن با گندش از همه که االن مثل

 چه اون نمیگه هیچکس ، رعنا نمیگه هیچکس

...  ریحانه میگن فقط کرده اشتباهی

 .ریحانه...  ریحانه
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 پشت از دستشو و کشید عمیقی نفس بهادر

 به...  پیچید م شونه دور و کرد رد کمرم

 که شدم متمایل سمتش به کمی خودم اختیار

  .شد بیشتر م شونه روی دستش فشار

 

 بگم بهشون میخواستم همیشه:  گفتم بغض با

 دهنمو چیزی یه ، تنمیزاش چیزی یه اما

 مثل هنوز که چیزی ،یه میداشت نگه بسته

. " نمیشم درمون ازش و تنمه تو تب یه

  " کاشت نرم ای بوسه و نشست سرم رو لبهاش

 

 زبون این اما بهادر بگم میخواستم من -

 اجازه( زدم قلبم رو آروم دست با)  نفهم

 در میکرد مجبورم ، بگم چیزی نمیدادکه

 .کنم سکوت رفتارات مقابل

 

 حالت همون تو و گرفت موهام از عمیقی دم "

 معشوف موهام های بازدم و دم از مشامشو

  "میکرد

 

 برم یا بگم مامانم به کردم سعی هردفعه -

 وقتی اما بگم خاله به رو موضوع خاله پیش
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 با قراری چه میرفت یادم کل به میدیدمت

 .گذاشتم ناچیزم عقل

 

 آخ و برد فرو موهام تو بیشتر سرشو"

  " گفت کشداری

 

 این بخاطر ،سکوتم بهادر داشتم دوس ت من -

 بااین اما نبودم بدی دختر من ،بخدا بود

 .رسیدم روزها این به حسم، این با دلم،

 

 و برد فرو موهام تو رو دستش اون چنگ "

 زمزمه و فشرد محکم دستش اون با مو شونه

 تو نیستی، فداتشم، نیستی:  گفت وار

 .نبودی بد هیچوقت

 

 هیچوقت ، نمیکردی من با کارو اون تو اگه -

 ! نمیفتاد اتفاقها این

 

 نفهمیدم که بود کرده عمل ناحسوس انقدر "

 با و وار حریص گرفتم، جای آغوشش تو ک ی

 زمزمه با فشردو ش سینه رو سرمو عمیق حسی
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 برم، قربونت شدم مجبور:  گفت دلربا ای

 " میدادم دستت از داشتم

 

 هام ریه به رو تنش ی کننده مست بوی

 لب آغوشش تو شده حل حالتی با و ، کشیدم

 طرفین که شیرینه وقتی داشتن دوست:  زدم

 و بهادر کشیدی تو ولی نکشن گند به اونو

 .رسوندی رسوائی و عشقت اسارت به منو

 

 مجذوب نگاهی با کرد، متمایلم عقب به کمی

 دکاوی نظر از رو صورتم اجزای فریبنده و

 نفسهای با برد، فرو گردنم تو سرشو و

 ، بودم عاشقت من: کرد زمزمه کشدارش

 هم تو ، قبل از بیشتر حتی ، هستم هنوزم

  ؟ ریحانم نه مگه هستی

 

 زمزمه ،از نفسهاش از میشد، رو زیرو حالم

 این از وجودش، عطر ،از تنش بوی هاش،از

 رو کمرم ،پشت دستهاش حرارت با شدن لمس

 چه رموزش رمزو این با مرد ینافتاد،ا مبل

 منو لطافت و نرمی این با تونسته جوری

 این و خوابیدن این و آغوش به و کنه رام

 .کنه دعوت زدن خیمه
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 هم چشمهای تو خیره هردو میزد، نفس نفس

 از که چشمهایی و من خیس ،چشمای بودیم

 حال البته بود، خمارشده ها لحظه این حرص  

 سرشو نداشت، ربهاد از کمی دست خودمم

 .کرد نگام سوالش جواب منتظر و داد تکون

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 252_پارت#

 

 شیطونم نگاه میکردم نگاه لبهاش به فقط

 که بود شده مکث ای ممنوعه ی نقطه رو

 رو شیرین هوس این لمس و بوسیدن در اجبار

  .میزد دامن من به

 

 خمار چشمهای به و کشیدم باال نگاهمو

 آوردو پایینتر سرشو کردم، نگاه بهادر

  .کرد تنم با مماس تنشو
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 و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش

 آتیشم...  ریحانه بگو:  گفت نجواگرانه

 چشمات این بگو منه، با دلت هنوز بگو نزن

  . میزنن فریاد بودنو من با شور   دارن

 

 و پیشونی و دبو لبهام سانتی یک تو لبهاش

  . هم به چسبیده هامون بینی

 

 

 و بست چشماشو داغون حالی با و تر آروم

  . دختر بگو نده عذابم:  گفت

 

 و صورت به که داغش نفسای و بدنامون دمای

 من به شدید ی وسوسه یه میخورد، لبهام

 میخواست دلم که ای وسوسه میشد، غالب

 فکر هیچ بدون و بودم محرمش االن همین

 هم بر در سعی که گوناگونی افکار یا فیمن

 منو داشتن، رو شیرین ی لحظه این زدن

 و وسوسه این با هم پای به پا بهادر

 که افسوس اما. میرفتیم جلو احساسمون

 .بود بیش ممکنی غیر یه این من برای
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 کردم حس که رو لبش نرمی و داغیه

 و پیچیدم مخالف طرف به سرمو ناخودآگاه

  . بهادر نه : گفتم آهسته

 

 از ای طره و برد فرو موهام تو چنگشو

 خشونت با و گرفت انگشتاش بین رو موهام

  . کشید اندکی

 

 اینکه بدون و برد فرو گردنم تو سرشو

 نفسهای با و آروم کنه، حرکتی یا ببوسه

 دارم من...  َنگمه و نه: زد لب حرارتش پر

 نه میگی تو میشم دیوونه دارم...  میمیرم

  !؟

 

 نفسام میخورد، گردنم به که داغش نفسهای

 دستش اون چنگ میشد تر سنگین و تر کشدار

 الی البه انگشتامو و برد فرو دستم روتو

 بوسید نرم گوشمو ی الله کرد، قفل انگشتاش

 تر حریص حس این برای منو بیشتر که

 ! کنم آرومت بزار:  گفت وار زمزمه میکرد،

 

 .آرومم: زدم لب آهسته
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 دم و کشید کمی موهامو بیشتری ونتخش با

 و فرستاد هاش ریه به تنم بوی از عمیقی

 اگه نیستی؛ ؛ نیستی:  گفت خراب حالی با

 . نمیزدی پس منو بودی

 

 .بهادر آرومم خیلی االن من -

 

 با و چسبوند صورتم به صورتشو راست سمت

:  گفت آروم کرد، لمس رو م گونه ش گونه

  ؟ نه مگه زیمیسو من تب از داری هم تو

 

 کردم پایین باال آهسته و اختیار بی سرمو

 گوشمو زیر شد، بیشتر کمی پیشرویش که ،

 بگو:  گفت کشدار ای زمزمه با و بوسید

 بگو!  ریحانه داری دوست منو بگو... 

 . میلرزه دلت میبینی ته منو وقتی هنوز

 

 که رو ،کسی باشم نداشته دوستت میشه مگه "

 بعد ، ماهرانه و کانهزیر و شگرد این با

 میکشونه آغوشش به منو مشکلی و غم هر از

 دارم آرامش احساس آغوش این تو فقط من و
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 با و بودن مهم احساس بودن، زن احساس ،

 عزیز و شدن داشته دوست احساس ارزشی،

 راهارو تمام االن تا که کسی برای بودن

 من آوردن بدست برای اما رفته اشتباه

 حس رو وجودش نبض تمام که کسی ، جنگید

 این برای بلندی صدای با قلبش و میکنم

 فقط حصارش که کسی میزنه، کوبش بودن باهم

 جای بار هر با و منه به متعلق فقط و

 هاش غصه و درد تمام حصار این تو من دادن

  " میکنه فراموش رو

 

 شستش انگشت با فکمو و شد خیز نیم کمی

 پیچید دشخو صورت مقابل صورتمو ، کرد لمس

 صورتم تمام به عمیق حرارتی و نفوذ با و

 بگو:  گفت گرانه نجوا و آروم ؛ کرد نگاه

 منو هنوزم بگو ، جونم بگو...  ریحانه

 وجود رعنایی که داری دوست روزایی مثل

 ترسیم رویا زندگیمون واسه همیشه و نداشت

  ... میخوای منو بگو میکردیم

 

 هنوزم نم:  گفتم محکم چشماش به خیره با

  ... اما دارم دوست
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 که  یی"اما" به توجه بی و بست چشماشو

 . گفت کشداری و عمیق آخ گفتم

 

 طرف به صورتشو چشماش کردن باز محض به

 محکم تنم دور دستاشو و آورد پایین صورتم

 تو کامل محکمی فشار با طوریکه پیچید تر

  .شدم جمع بغلش

 

 نجوای همون با و برد گوشم کنار سرشو

 ، منی مال تو آره آره:  گفت آلودش وسوسه

 من از رو تو کسی نمیزارم منی به متعلق

 بار هزار رو راه اینجای تا من ، بگیره

 این کسی نمیزارم دیگه اما کشیدم بدبختی

  ... بگیره ازم هارو لحظه

 

 با کردو مماس بیشتر تنشو آسوده خیال با

 تنم از تا کشید کنار مانتومو راستش دست

 و گذاشتم دستش رو سریع دستمو ؛ بیاره در

 نمیخوام من...  نه...  بهادر نه:  گفتم

 . بیاد پیش چیزی بینمون

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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[Forwarded from Maryam] 

 253_پارت#

 

 باز ؟ نه چرا:  گفت خاصی حرص با و آهسته

 . ریحان میزنی آتیشم داری ؟ مرگته چه

 

 منو تر محکم که یدمکش عقب به خودم کمی

 گناه نمیخوام من:  گفتم که گرفت آغوش تو

  . کنم

 

 ریحانه کدومه گناه:  گفت آروم ولی عاصی

  ... تو منو

 

 ، نده ادامه تا گذاشتم لبهاش رو انگشتمو

 اون با ما: گفتم قبل از تر محکم

 اگه بسا چه ؛ رسیدیم اینجا به اشتباهات

 چوب هیچوقت خدا نمیکردیم کارارو اون

 تو هردومون که نمیزد ما به خطاهامونو

  .بگیریم قرار وضعیت این
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:  گفت لبخند با و بوسید سریع انگشتمو

  . داره دوست رو عاشقا خدا

 

 : دادم تکون سرمو

 گناه به که عشقی نه ، رو پاک عشق یه -

  . بشه آلوده

 

 نگام خیره متفکرانه و جویید لبشو ی گوشه

  .کرد

 

 صبر باید ک ی تا:  گفت ارقر بی و تاب بی

 من!  میکشم عذاب نبودت از دارم ؟ ، کنم

 . باشیم هم با میخوام

 

 وقت هر تا:  گفتم شیطون و کردم کج لبمو

 ببخشه قلبش صمیم از هردومونو مامانم که

  . بگیره تصمیم درموردمون و

 

 چروک چشمش ی گوشه که کرد جمع کمی چشماشو

 تخس شو هرهچ که افتاد، ای خواستنی و ریز
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 گفت پوزخند با میداد، نشون شیطونتر و تر

  .بمیر برو بگو دفعه یه: 

 

 شرایطی هر تحت بهادر چرا ، گرفت خندم

 که کنه متقاعد منحرفشو مغز این نمیتونه

 چند هر ؛ بگیره آروم کمی لحظات این تو

 من برای که همونطور سخته براش میدونم

 تنیداش دوست و عزیز موجود این که سخته

  . بزنم پس رو

 

 من به ، کوفت:  گفت عمیق لبخندی با

 کنم ت لقمه یه نکن کاری یه ؟ میخندی

  . جوجه

 

 بهادر پاشو:  گفتم و زدم سینش رو دست با

  . میشم له دارم

 

 دست و شد بلند روم از حرصی پراز نفس با

 رو نگاهش ، بشینم تا کشید همزمان هم منو

 با که ، فتادا نامرتبم و ریخته بهم ظاهر

 و ، کردم جور و جمع خودمو ای غره چشم

 سدّ  برام تو:  گفت خاصی غم یه با بهادر
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 دستای همین با ، زرنگی خیلی تو ، میزاری

  . میای بر من پس   از خوب بودنت تنها و بستت

 

 با و نشستم صاف و گذاشتم زمین رو پاهامو

 . نمیفهمم منظورتو:  گفتم گیجی

 

 چشماشو و گزید لبشو لبهام به نگاه با

 رو خاله:  گفت متحرص ولی آروم ، بست

 کسب با فقط که میگی بهم و وسط گذاشتی

 اینصورت غیر در میشی من مال اون ی اجازه

... 

 

 انتظاری چه ، دخترم یه من:  گفتم سریع

 اول مامانم باید معلومه خب داری ازم

 باشه راضی و بخواد مامانم ، ببخشه مارو

 تصمیم خودسرانه ایندفعه منمیتون من ،

  . بگیرم

 

 بود درد و غم با که ای خنده خندید کوتاه

 هزار خودم! ؟ دختری تو گفته کی:  گفت و

 مثل ، نیستی دختر تو که میکنم ُمهر سندو

  ... بودیا من با اینکه
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 اخم ، خاطره اون و اونروز یادآوری با

 ی متوجه سریع خودش که کردم ظریفی

 الی البه دستی شد؛ ش لهجم از برداشتم

 نمیبخشه منو خاله:  گفت کشیدو موهاش

 . نزار منگنه تو منو ریحانه

 

 دستمو که بشم بلند مبل رو از خواستم

 نشستم تبعیت با ، بشینم زد اشاره و گرفت

 با مدتها بعد:  گفت مسرور لبخندی با که

 زمانی مدت این حداقل کنارتم آسوده خیال

  . بمون پیشم هستی که

 

:  گفتم و انداختم چپم ی شونه رو موهام

  ؟ بیمارستان بری نمیخوای رعنام، نگران

 

  ؟ باشم اینجا نداری دوست:  گفت آهسته

 

:  گفتم لبخند با و باالدادم ای شونه

 نرفته یادم که من توعه ی خونه اینجا

 . خونتونم مهمون
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 !! خونم مهمون:  گفت تلخی پوزخند با

 

 تو دستامونو جفت و شیدک جلوتر کمی خودشو

 با کرد، نگاه چشمام به عمیق گرفت، دستش

 من:  گفت میلرزید که صدایی و خاص ترس یه

 اما دارم رعنا از که شدیدی تنفر وجود با

 میخوام فقط بشه طوریش نیستم راضی بخدا

 دست شد مرخص شده خراب اون از اینکه بعد

 بگیره طالق ازم راحت ، برداره من سر از

 ،پوفی بزنیم حرف باخاله بتونم دشبع که

 دیوونه دارم ریحانه:  گفت عاصی کشیدو

 دلمو من آدم همه این بین چرا آخه میشم

 خطا بخاطرت همش که توئی ، باختم تو به

 ، پاشید هم از غرورم ، کردم اشتباه رفتم

 ای گره هیچ بازم اما رفت، جا همه آبروم

 که چیزی به بازم ، نشد باز کارم از

 شده خاله که هم حاال نمیرسه، دستم واممیخ

  ... بدبختیام تمام ی سردسته

 

 خاله میدونی تو:  گفت و کرد مکث کمی

 وسیله این به میخوای نمیشه راضی هیچوقت

  ؟ آره کنی دور خودت از منو
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 فقط:  گفتم و دادم تکون طرفین به سرمو

 بگیره تصمیم م آینده واسه مامانم میخوام

 دخترش عنوان به منو زمانی یه اگه البته

  . بده راه خونش تو

 

 دهنش آب دادن قورت و طوالنی مکث با بهادر

 با میکرد، پایین باال رو گلوش سیبک که

 هیچوقت خاله اگه:  پرسید تشویش و استرس

  ؟ میشی جدا من از تو...  تو نشه راضی

 

 بعد که بهادری به ؟ بهادر به میگفتم چی "

 هم باز ساخت، برام که مصیبتی همه این از

 بی چشمای ، وصله جونش به جونم میگه قلبم

 درخشش برق که ن کلمه یه منتظر فروعش

 چی نمیدونستم واقعا ، بزنه موج توشون

 بهادر دارم، نگه آروم دلشو تا بگم باید

 به اونو که امیدی ، منم امیدش تمام االن

 مرزها کردن رد و شکی حرمت از مرحله این

 رو واقعیت کردم سعی درنگ دونب ، کشونده

 من تصمیم:  گفتم آروم و بیارم زبون به

 همون منم بگه اون چی هر بهادر، مامانمه

  .میدم انجام کارو

 

 دستاشو و شد بلند جاش از کالفه
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Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

  ؛ کشید صورتش تو

 

 خودمم که االن اونم شدم ناراحت حالش برای

  مرد ؛ بااین وجودم دلمو

 

 اول باید ؛ بهادر مهمه برام خیلی مامانم -

 وگرنه ، بکنی تالشتو تمام ، بشه راضی اون

 . برنمیاد من دست از کاری هیچ

 

 شدنش دار غصه حس کرد، نگام وار افسوس

 مامانم بخاطر که ای غصه همون نبود سخت

 .میزد چمبره من قلب رو

 

* 

 نشستم ، برگشت ارستانبیم به که بهادر

 برای و خوندم عاشورا زیارت ، خوندم قرآن

 کردم دعا کلی خدا درگاه زیر رعنا سالمتیه
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 گناه و عذر از مامانم بخاطر خدا که ،

  . ببخشه مامانم به اونو و بگذره رعنا

 

 تو رعنا همچنان اما بود گذشته روز سه

 یه چندروز این تو میبرد بسر بیهوشی عالم

 هم پام یه بود خیاطی گاهکار پام

 اومدنش بهوش برای و بود صالح امامزاده

  . میکردم پخش نذری

 

 بدترین خواهر یه عنوان به رعنا که درسته

 مال باید که چیزی و کرده حقم در کارهارو

 طبیعت جز این اما گرفت من از رو میشد من

 و خطا هر وجود با م خانواده منه خوی و

 هم باز بشن دچار من برای که مشکلی

 با رعنا و میمونن باقی من ی خانواده

 همخون خواهر یه من برای هنوز بدیاش تمام

  . میشد محسوب م خانواده جز و

 

 بهادر و مهرداد شب سه دو این تو

 مربوط خبرای بیش و کم و بودن بیمارستان

 گزارش من به رو بیمارستان اوضاع به

 با حجتم اتمام از بعد اونروز میدادن،

 ،بخاطر نداشتیم هم با مجددی دیدار هادرب

 شام برای که خواستم هردوشون از هم همین
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 و چندروز این خستگیه تا اینجا بیان

 تنشون از هامون خونواده متعدد واکنشهای

  . بره بیرون

 

 از عجله با ، خونه زنگ صدای شنیدن با

 لباسام به دستی ، اومدم بیرون آشپزخونه

  . رفتم ودیور در طرف به و کشیدم

 

 باز درو لبخند با و کشیدم عمیقی نفس

 و هردوشون وضع سرو از تعجب با که ، کردم

 ای لحظه ریختشون بهم و ژولیده های قیافه

  . کردم نگاهشون منگ

 

 زل چی به ؟ هان:  گفت تمسخر با مهرداد

  ؟ میکنی نگامون اینجوری چرا ؟ زدی

 

 و مکرد اشاره شون چهره به دست با"  سالم -

 !!! هاتون قیافه"  گفتم

 

 قیافه این:  گفت رمق بی و خسته مهردا

...  اونه سر   خیر   ساخته برامون رعنا هارو

 منم اینکه قبل میشم بیهوش خستگی از دارم
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 برم کنار برو بیا بخوابونن رعنا تخت رو

   . داخل

 

 وارد مهرداد ، رفتم کنار در جلوی از

 اوضاع کردم نگاه بهادر به ، شد خونه

  . نداشت مهرداد از کمی دست اونم

 

 دستامو تا میکرد م وسوسه بدجوری ریشش ته

 ضمختش زبرو ریش ته این و بزارم صورتش رو

  . کنم لمس رو

 

 که لبخندیه زیباترین شک بی که زد لبخندی 

 هری و میره مالش دلم ته دیدنش با بار هر

   . میریزه

 

 ؟ تو بیام بزاری نمیخوای: بهادر

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 254_پارت#
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 گفتم و کردم اشاره وضعش سرو به لبخند با

 شکست که شدین سربازایی ااین شبیه: 

  . میان جنگ میدون از خورده

 

 روزامون این حال:  گفت پوزخند بهادربا

  . نداره هم سربازه اون از بهتر تعریفی

 

 وارد بهادر که کردم هاشار خونه داخل به

 خیلی بشه رد کنارم از اینکه قبل ، بشه

 لرزش تنم بوسید رو م گونه آنی و یهویی

  .کرد پیدا خفیفی

 

 سرباز این خستگیه اوف:  گفت شیطون

  . میره بیرون تنش از اینجوری درمونده،

 

 ممکن بهادر زشته:  گفتم واکنشش از متعجب

  . ننک اینکارو دیگه ببینه مهرداد بود

 

 مگه:  گفت العملش عکس تو تغییری بدون

 و پیچ بس از این ؟ کلیساست کشیش خودش

 نو از کال سیستمش باید شده هرز هاش مهره
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 زود ببینه دختر یه مغز بی ؛ بشه بندی آب

  . میره وا

 

 و گرفت خندم مهرداد مورد در زدنش حرف از

  ؟ کرده شیطونی بازم:  گفتم

 

 گیر   دلش تازگیا ده؟نکر شیطونی ک ی: بهادر

  . شده مریضش همراهای از یکی

 

 !! میکنی شوخی -

 

 نه:  وگفت کرد کج رو ش لوچه و لب بهادر

 یه ، حریص   کال مهرداد ، بود کجا شوخی وهللا

 یه وقتی که دستت تو بگیری باید کنترل

 یه بزنی رو استوپش ی دکمه میبینه دختر

  . نره خطا وقت

 

 تا سر به شیطونش ایچشم با و شد تر نزدیک

 دار دکمه پیرهن یه ، کرد نگاه پاهام

 ، مشکی بلند شلوار یه با بود تنم سفید

 رو و بودم بافته پشت از کامل رو موهام

 باز فرق جلو از ولی انداختم م شونه
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 تر جذاب خیلی مو چهره که بودم گرفته

 که بود بار اولین این مدتها بعد میکرد

 رسیده خودم هب کمی بهادر حضور بخاطر

  . بودم

 

 چشمک با کردو باز هم از کمی دستاشو

  . کنم بغلت بزار:  گفت شیطونی

 

 زشته بهادر:  گفتم و کردم گرد چشمامو

  . میکنه بد فکر مهرداد االن برو بیا

 

 مجذوب حرص با و شد تر نزدیک دیگه قدم یه

 مگه میکنه غلط مهرداد:  گفت ای کننده

  . نکرده غلب رو کسی حاال تا خودش

 

 َاه:  زد غر کالفه که اومد مهرداد صدای

 کنیم کوفت بده چیزی یه بیا ریحانه... 

  . کردنتون جیک جیک به برسین بعد بابا،

 

 غلطی ماهیچ بفرما: زدم سراشاره با

  .پروند شو تیکه مهرداد اما نکردیم
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 و مهرداد پروندنهای تیکه به توجه بدون

 رو سرشو کشید، آغوشش تو منو خودم مخالفت

  . گرفت عمیقی دم و گذاشت م شونه

 عقب به کمی تا گذاشتم ش سینه رو دستمو

 رو کمی فشار با و نخورد تکون اما ، بره

 نزدیک خودش به بیشتر منو کمرم ی ناحیه

  .کرد

 

 نیادو وقت یه مهرداد که استرسی و ترس با

:  گفتم سریع ببینه وضع این تو مارو

 زیاد ندارم دوست کن اتمراع خواهشا بهادر

  . بشی نزدیک من به

 

 ؟ نامحرمم چون چرا: کرد زمزمه آروم

 

 هنوز هم و نامحرمی هم:  گفتم قاطعیت با

  . خواهرمی شوهر

 

 گله کرد، مشت دستشو و کشید کنار سرشو

 از:  وگفت داد چندبارتکون سرشو مندانه

 ، متنفرم میبری بکار که ای کلمه این
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 شوهر میگی بهم وقتی میخوره، بهم حالم

  ! خواهرمی

 

 ازش نمیتونی ، میگم رو حقیقت دارم من -

  .کنی فرار

 

 روی از مو شده بافته موهای عصبی حالت به

 و اخم با و گرفت دستش تو م سرشونه

 نگو دیگه...  نگو دیگه:  گفت ناراحتی

 این از... ریحانه میفهمی شوهرخواهرمی

  . متنفرم لقب

 

 و  خنده با که اومد مهرداد سوت صدای

 اصال...  باش اینجارو ، اووه:  گفت شوخی

 بغبغو به برسین شما کنین َدک منو میخواین

  . کردنتون

 

:  گفت پیچیدو مهرداد طرف به سرشو بهادر

  . میکردیم اختالط داشتیم نزن مفت حرف

 

:  گفت و داد تکون سرشو خنده با مهرداد

 ما هب هم شیرین های اختالط این از خدا
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 چیزی یه من مرگ بیا ریحانه...  ببخشه

 زیاد کردنتون اختالط واسه وقت بخوریم بده

  . دارین

 

 نگاه من به آلودی زهر پوزخندی با بهادر

  . رفت پذیرائی طرف به و کرد

 

: گفت و زد چشمکی مهرداد بهادر رفتن با

 ؟ کرد قاطی یهو چرا ؟ شده چش این

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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:  گفتم خجالت با و دادم باال ای شونه

  . بکشم شام بریم نمیدونم،

 

 که مدتی تمام ، کردم آماده رو شام میزو

 بود کارام به چشمم یه بودم آشپزخونه تو

 غلیظی اخم با که بهادر، طرف به چشمم یه
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 از گهگاهی و بود مهرداد حرفای ی شنونده

  . میداد تکون سرشو باراج روی

 

 مثل هردوشون اومد، کردناشون غر غر صدای

 که میمونن ساله ،شش پنج ی بچه پسر تا دو

 َکل َکل هم با بازیاشون اسباب سر مرتب

  .میکنن

 

 که کردم نگاهشون و ایستادم اپن جلوی

 چرندیاتو این حوصله:  گفت عصبی بهادر

  ... جلوم از بردار ریختتو برو پاشو ندارم

 

 رو بدن قرار نهاییشون هدف منو اینکه قبل

 شکماتون اوضاع انگار: گفتم هردوشون به

  .حاضره شام بیاین ؛ کرده اصابت مغزتون به

 

 به:  وگفت شد بلند مبل روی از مهرداد

 بحث جرو من با همش که بگو خر نره این

  . میکنه

 

 شام میز دیدن با و شد آشپزخونه وارد

...  بانو ریحانه:  فتگ و زد برقی چشماش
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 کردی درست چینی ته عجب...  امشب کردی چه

 و درست روزه سه بهادر جون ، بابا دختر

 که هم گوریل این ، نخوردم غذا حسابی

  . داده خوردم به فود فست همش بود  پیشم

 

 های قابلمه اون حتما:  گفت بهادرشاکی

 ؟ آره میخوردم من میفرستاد عمه که غذارو

 

: گفت و نشست صندلی رو خنده اب مهرداد

 به تو توسط پسرش نجنبه اگه دیده چون

  . میرسه هالکت

 

 بهادرو اسم تا بخور بکش: گفتم خنده با

  . نزاشتی جانی

 

 با بهادر که شد غذا کشیدن مشغول مهرداد

 ، اومد آشپزخونه به ش جذبه و اخم همون

 رد و کرد نگاه شام ی شده کامل میز به

 موضع از اما نشست لبش ویر ظریف لبخندی

  . نشد خارج دلگیرش و خشک
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 رو صندلی ، من به کوچیکی نگاه نیم با

 اشاره من به نامحسوس و نشست و کشید کنار

 . بشینم تا کرد

 

 گره اخم و مهرداد های پرونی مزه با شام

  . شد صرف بهادر ی شده

 

 و شد بلند میز پشت از تشکر با مهرداد

 باالخره آخیش:  گفت و کشید شکمش به دستی

 بود خوشمزه خیلی...  رسیدی مرادت به

 خاله دستپخت کردی ثابت نکنه، درد دستت

 ی مزه چینت ته چون بردی، ارث به رو لیال

   . میده لیالرو خاله چینای ته

 

  . جان نوش: گفتم و زدم لبخندی

 

 اخم همون با هنوز که خورد بهادر به چشمم

  . کردمی نگام آرومتر ولی سابق

 

 هم از نگاهمونو مهرداد گوشیه زنگ صدای

  . گرفت
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 نازک صداشو انداختن تیکه حالت با بهادر

 داره قلبش بابام دکتر آقای:  وگفت کرد

 مشکلی دیگه بنظرتون میکنه کار ساعت عین

 من نکنین فکر وقت یه توروخدا ؟ نداره

 وضعیت نگران فقط میزنما زنگ شما به عمدا

 به دقیقه به دم هم همین بخاطر ، بابامم

  . میزنم زنگ شما

 

 به و بود داده باال ابروشو تای یه مهرداد

 تموم که بهادر ی جمله میکرد، نگاه بهادر

 ای ، کوفت ای: گفت کوتاهی ی خنده با شد

  .کن مسخره خودتو درد

 

 وصل رو تماس ، میخورد زنگ همچنان گوشیش

  ؟ دائی زن بله:  گفت کردو

 

 اوخ...  اوخ:  گفت و گزید لبشو بهادر

 خدارو بنده اون همه این بود مامانم

  . کردیم مسخره
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 حرفای شنیدن با که بود مهرداد به چشمم

 از ، میشد تر گرفته ش چهره لحظه هر خاله

 و مهرداد واکنش این از ، گرفت فاصله ما

 کردم نگاه بهادر به ترس با خاله تماس با

 نگاه من به مشابه نگاه   همین با اونم که

  .میکرد

 

 به مهرداد بالفاصله که نکشید طولی

 دارم من بهادر: گفت و برگشت آشپزخونه

  ؟ میای هم تو بیمارستان

 

 شد بلند میز پشت از سریع و آشفته بهادر

 ... چرا چیشده:  گفت و

 

 حرف تو عجله با و کرد نگاه من به مهرداد

 اومده هوش به رعنا:   وگفت پرید بهادر

  . بریم باش زود میای اگه

 

 . میام منم:  گفتم و بلندشدم

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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 مگه ؟ کجا تو:  گفت تصنعی اخم با مهرداد

 چه تو اومدن سر پیش چندروز رفته یادت

 بیا زود بهادر...  شد بپا ای شنگه الم

  . منتظرم پایین من

 

 بره بیرون که برداشت قدمی تا مهرداد

 گفتم و گرفتم رو ش پاییزه کت ی لبه سریع

 هول اینجوری تو که افتاده اتفاقی یه: 

 االن همین یا میگی من به یا ، داشته َبرت

  . بیمارستان میام سرتون پشت رفتین که

 

 بود چیزی اگه ریحاه نکن شلوغش: بهادر

  . میگفت مهرداد

 

 ظاهرش این: مگفت و کردم نگاه بهادر به

 که نیستم بچه که من ، غیرعادیه یکم

 چه بگین ، بپیچونین منو حرفا بااین

  ؟ افتاده اتفاقی
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:  وگفت زد ای شده عاصی پوزخند مهرداد

 هوش به جونت خواهر گفتم بهت اینکه مثل

 ی یقه باشی خوشحال اینکه جای به اومده

  ؟ افتاده اتفاقی چه میگی و گرفتی مارو

 

 با کردم، بغض چرا نمیدونم حظهل اون تو

 ریزش امکان آن هر که چشمهایی و بغض

 پشت:  گفتم و کردم نگاه مهرداد به داشتن

 یه نگرانت ی چهره این پشت ، قضیه این

  . بگو باش زود مهرداد هست چیزی

 

 و حالتهاش و ظاهر در تغییری بدون مهرداد

 من:  گفت بگیره من از نگاه اینکه بدون

  . بهادر رممنتظ پایین

 

 به ناخودآگاه رفت بیرون که آشپزخونه از

 گفتم بهادر به رو گریه با ، افتادم گریه

 تو ، بگه نمیخواد اون که شده چیزی یه: 

 میاری سردر ازش بیمارستان میری االن هم

 آواره منو چرا ، نمیگی چیزی من به ولی

 و باشم دور همه از حاال که کردی

 چه رعنا وضعیت بگین بهم کنم التماستون

  !؟ بزنین حرف نباشین حاضر هم شما و جوریه



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1782 
 

 

 به که گرفت دستش تو دستامو ، شد نزدیکم

 و گریه با و کشیدم دستامو عصبی حالت

 االن من...  میفهمی نگرانم: گفتم عصبانیت

  . رعنام وضعیت ،نگران اومده جوش به خونم

 

:  گفت دادو تکون طرفین به دستاشو بهادر

 ریحانه افتاده اتفاقی چه ونمنمید من

 خبر توهم به بعد شده چی ببینم برم بزار

 * . میدم

 

 کاری هیچ به دست مهرداد و بهادر رفتن با

 دست و صورت همون به شام میز حتی نزدم

 خونی روضه خودم واسه موند، باقی نخورده

 عاشورا زیارت بلند صدای با بودم، گرفته

 هر با ، میکردم گریه زار زار و میخوندم

 باال دستامو عاشورا زیارت از خوندن خط

 بدی اتفاق که میخواستم خدا از و میگرفتم

 که بود نگذشته زمان خیلی هنوز ، نباشه

 گرفتم؛ استرس و ترس با رو بهادر شماره

 ریحانه:  داد جواب سریع بوق چند از بعد

 به پام هنوز ، مسیرم تو هنوز من

  . نرسیده بیمارستان
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  . بهادر میترکه داره دلم: گفتم گریه با

 

 رعنا گفته مامان خودت جون   به: بهادر

 ! اومده بهوش

 

 نشد راضی دلم هم باز اما گرفتم آروم کمی 

 واکنش یه مهرداد برخورد اون بشه قانع که

 . بوده عادی

 

 ریخت بهم یهو تماس اون با مهرداد چرا پس -

 ؟

 

 رشخواه یا برادر با که بودم ای بچه مثل "

 تا میگه مامانش به شکایتشو و کرده دعوا

 ترفندی هر با مادرش اما بزنه کتک اونو

 یه و لوس ی بچه این کردن آروم در سعی

 " داره ش دنده

 

 نداشت ما به ربطی تماسش اون: بهادر

  . گفتم بهت که بود دختره همون ریحانه
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 دهنت تو آلو" گفت که اومد مهرداد صدای

 "؟ آره میخوره خیس

 

 نگو دروغ من به:  گفتم گریه صدای با

 که زد زنگ خاله فقط اونموقع بهادر،

  . شد ریخته بهم بعدش هم مهرداد

 

..  ریحانه:  گفت کالفه و عصبی بهادر

 بهم اعصابمونو بدتر دیگه تو ریحانه،

 هر اونجا برسم مرگم خبر بزار  نریز،

  . میزنم زنگ بهت خودم شد خبری

 

 به غمگین و وارفته ،کرد قطع که رو تماس

 یه ، شده چیزی یه حتما دادم تکیه دیوار

 نشدن حاضر کدومشون هیچ که افتاده اتفاقی

 برم خودم باید ، برم باید من برنن، حرفی

  . بشم خبر با موضوع از و اونجا

 

 که رفتم اتاق طرف به شتاب و هول با

 موبایلم گوشیه اما ، کنم عوض لباسهامو

 .خورد زنگ دوباره
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 دادم جواب تا بود بهادر برداشتم، گوشیو

 حسین امام به ریحانه: گفت تاکیدی و سریع

 ؛ تو و میدونم من بیمارستان بیای پاشی

 . بزنم زنگ من تا خونه میمونی

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 
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 ؟ بیام نباید چی واسه: زدم داد جیغ با

 منو چرا بهادر افتاده فاقیات چه اونجا

  میکنی؟ منع اومدن از

 

 باز نمیخوام چون: کشید فریاد وحشیانه

 بمون ، بریزه بهم اعصابت اونجا بیای

  . میگم بهت من شد چیزی هر خونه

 

 داد ، میکنی کشی عربده االن مثل ، نمیگی -

 من به حقیقتو اما میندازی راه هوار و

 .بیمارستان میام االن همین من...  نمیگی
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 ریحانه:  گفت وارونه هشدار و محکم بهادر

 ، میکشم راحت نفس دارم چندروزه همش ،من

 اگه حتی میکنم زندگی دارم چندروزه همش

 تو ولی ، باشی داشته فاصله ازم فرسنگها

 خوشی ی مزه ی ذره یه حداقل چندروز این

 بیمارستان میای میشی پا ؛ چسبیده دلم به

 ، بزنن حرف یه یخوانم اینا از هرکدوم

 بندازه تیکه یه این بگه، چیز یه اون

 لوس ی ریحانه همون به بشی تبدیل دوباره

 که نفهمی زبون گیر پاچه و بدعنق و

 یه آخرش خوندم، خوندم توگوشش اینهمه

 این ، دروازه گوشش یه و بود راه گوشش

 پاهات زیر هم منو ی چندروزه خوشیه وسط

 جُم هم جات از خونه میشینی میکنی، له

  . نمیخوری

 

 ی چیکاره اصال تو: گفتم عصبانیت و حرص با

  ؟ هان میگیری تصمیم برام که منی

 

 ی خونه سر رفت باز... شد شروع باز بفرما -

 آروم اعصاب یه با بزار ریحانه...  اول

 تو رو همه که شده چی ببینم اونجا برم

  ! افتادن شوک
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  ؟ چی شوک!!  شوک: گفتم متعجب و گیح

 

 ... ندارم خبر چیزی از میگم:  بهادر

 

 ج لز اینجا دارم من!  شوک گفتی االن تو -

 تو داغ   روغن شدم ، بهادر میزنم ولز

 سرت دور حرفارو تو بعد ماهیتابه،

 میزنی حرف کلمه یه زورکی میپیچی،زور

  !نمیدونم؟ میگی گفتی چی میپرسم

 

 ولی نمیدونم زیادی چیز: گفت آرومتر

  . نباش نگران نیفتاده بدی قاتفا

 

 ! نیست طوریش رعنا بخور قسم -

 

 جون به:  گفت اطمینان با و محکم بهادر

 فقط اومده بهوش رعنا خودم مرگ به خودت

 بفهمم رو قضیه من کنی صبر دقیقه چند تو

  . میدم خبر بهت
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  . نزار خبر بی منو منتظرم..  باشه باشه -

 

 شد ؛ تساع یک شد ؛ گذشت دقیقه چند

 بار هزار از ،بیش ساعت سه شد ، دوساعت

 زدم زنگ وخاله مهرداد بهادرو گوشیه به

 نمیشد روم بود، ناموفق تماسم بار هر اما

 دورش قرمز خط یه بزنم زنگ عمورضا به

 از یکی شماره یکبار چنددقیقه هر و کشیدم

 از داشت دلم  ، میگرفتم نفرو سه این

 و ترس و استرس با میومد، در تودهنم

 میکردم، پایین باال رو خونه تمام دلهره

 برم بیمارستان به تا کردم قصد بار چند

 رو آژانس ی شماره تا و مبپوشیدم لباس

 .میشدم پشیمون دوباره میگرفتم

 

 امیدانه نا بود گذشته شب های نیمه از

 فکرای یه نشستم، تلفن کنار صندلی روی

 ی نیمه یه میومد، ذهنم تو غریب عجیب

 و میکرد بینی پیش رو بد های اتفاق غزمم

 اون رو پاکی آب  مغزم ی دیگه ی نیمه

 .میریختن نامفهومم و گنگ افکار
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 هم ،باز گرفتم رو بهادر ی شماره دوباره

 جواب بی تماسم ،اما ممکن بوق   آخرین تا

 .موند

 

 به استیصال ،با گرفتم رو خاله ی شماره

 لتحا به پامو یه و میکردم نگاه اطراف

 بوق چند از ،بعد میدادم تکون عصبی

 صداش شنیدن محض به داد، جواب باالخره

 .زدم گریه زیر و ترکید بغضم

 

 ریحانه:  گفت ای گرفته صدای با خاله

  ؟ میکنی گریه چرا مادر

 

 این تو کردم دق من کجایی خاله خاله، -

 ؟ نمیدین جواب گوشیاتونو چرا ؛ خونه

 

 .عزیزم شنیدمن:  گفت عادی و آروم خاله

 

 افتاده اتفاقی چه ؟ خاله خبره چه اونجا -

 زنگ من به مهرداد یا بهادر بود قرار ؟

  .کردن بدقولی دوشون هر اما بدن ،خبر بزنن
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 هوش به رعنا ، خاله نیست هیچی:  خاله

 ...بود اومده

 

 صدای و گریه با و پریدم خاله حرف مابین

 هوش به میگین فقط همه: گفتم بلندتری

 سردرگم این آشفتگیا این اما اومده،

 به زدی زنگ وقتی ،چرا چیه مال بودنا

 به چی هر چرا شد؟ عوض حالش یهو مهرداد

 زنگ من به حتی و نگفت چیزی گفتم بهادر

 ؟ بده خبر تا نزد

 

 نگران ؛ ریحانه که بگم نمیزاری: خاله

 .برم ماهت شکل قربونت نباش

 

  ؟ شده چی بگو ،فقط نکن ناز منو خاله بگو -

 

 به که رعنا: گفت آرومی ی خنده با خاله

 حال که گفت چیزا سری یه اومد هوش

 ...مامانت
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 مامانم،: گفتم و کشیدم بلندی هین ترس با

 .بیمارستان میام االن من مامانم،

 

 ،حالش بیای نمیخواد ریحانه نه نه:  خاله

 براش رعنا حرفای هضم اما بهتره خیلی االن

 .بعد بگذره مدت یه بزار شد، تموم گرون

 

 مگه...  مگه: گفتم فین فین و گریه با

  ؟ گفته چی رعنا

 

 نگران تو خاله میگم بهت بعدا:  خاله

 باش آروم تو خوشکلم ،دختر عزیزدلم نباش

 .باشه راحت خیالم اینجا منم که

 

 من چرا: گفتم و زدم زیرگریه دوباره

 سرنوشتیه چه ،این باشم مامانم پیش نباید

 مامانم منو با رعنا و بهادر ،چرا لهخا

 ؟ کردن اینکارو

 

 ی گریه با و زد گریه زیر یهو هم خاله

 خاله،اشک قلب تو دردت:  گفت ای دلسوزانه

 روح به ت، غصه برای میسوزم دارم که نریز
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 نگران تو خوبه حالش مامانت بابات

 سوزن دلم تو انگار میخوری که نباش،غصه

 و غم این جوری چه نمیدونم ،من میکنن فرو

 .کنم جبران رو مامانت و تو بدبختیای

 

 حالش مامانم باشم مطمئن توروخدا خاله -

 ؟ خوبه

 

 جفت جون به: گفت گرفته باصدای خاله

 .خوبه مادر، خوبه پسرام

 

 چطوره حالش اون رعنا،: پرسیدم تشویش با

 ؟

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 چی هر آدم که مادر بگم چی:  گفت و کرد

 خودشه،با ی وامونده عقل از میبینه ضرر

 گرفتارمصیبتها هممون کاریش ندونم یه

 ، داره کوفتگی و شکستگی بدنش ی همه کرد،

 نمیتونه افتاده کار از پاهاش از یکی عصب

 ... بده تکونش درست
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 ؟ چی یعنی:  گفتم غمگین و وار شوکه

 

 باید باشه موقتی هممکن میگه دکتر: خاله

 کنه تغییر وضعیتش تا بگذره روزی چند یه

 جلسات شاید بمونه اینجوری الل زبونم اگه

 ،فعال بگیره جواب هم درمانی آب و ارتوپدی

  .نیست مشخص هیچی که

 

 راه نتونه دیگه ممکنه:  پرسیدم تردید با

  ؟ بره

 

 نیست اینجوری که انشاهللا عزیزم نه:  خاله

 چه و کنه رحم خواهرم دل به خودش خدا...

 . نکنه گیر زنین شو

 

 با خاله که چکید چشمم از لی دیگه اشک

 برم باید من جان ریحانه:  گفت مهربونی

 بهت شد خبری بازم بزنم مامانت به سر یه

 فکرای این از کمتر هم تو ، مادر میگم

 به دست ی همه ، بساز خودت واسه منفی
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 باز ارمونک از گره خودش که خداییم دعای

  . کنه

 

 ها گره به روز هر: گفتم غم و پوزخند با

  . نشد باز هیچکدوشون اما میشه اضافه

 

 شکر بگو مادر شکر بگو استغفرهللا:  خاله

 اشتباهی همه خودش که آدمیه تقصیر... 

 میندازه بعد میره، خطایی همه میکنه،

 میمونه قطار یه شبیه آدمی هر خدا، گردن

 تنها نه نکنه حرکت رستشد جهت رو اگه که

 تمام بلکه میرسونه آسیب خودش به

 یا میداره نگه مسیر وسط هم رو سرنشیناش

 که بیاره سرشون بدتری خیلی بالی ممکنه

 ، نیست پذیر امکان اشتباه این جبران

 و خودش زندگیه هم اشتباه یه با هم رعنا

 نابودی به خودش با رو عده چند زندگیه هم

  ***  کشوند

 

 گرفتم آرامش کمی خاله با زدن حرف از دبع

  . نداشتن تمومی فکریم های دغدغه اما ،
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 اتاق به و کردم خاموش چراغهارو تمام

  . رفتم خواب

 

 لبم روی تلخی پوزخند دونفره تخت دیدن با

 دیدنش با هرشب که ای دونفره ،تخت نشست

 البته میدادم نشون رو العمل عکس همین

 درونیم حسرت از که عمیقی های آه بعالوه

  . میگرفتن سرچشمه

 

 دو که گشاد مشکیه پیراهن یه با لباسامو

 حالت باال از و میخورد هام شونه رو بند

 روی تا بلندیش و بود توری تور و گیپور

 رو ، کردم عوض میفتاد، پاهام رون قسمت

 پاهامو ، کشیدم دراز و زدم کنار رو تختی

 ،بببینکردم جمع بغلم تو حسرت و غم با

 رسونده کجا به منو عاقبت دنیا گردون   چرخ

 به و دونفره تخت این روی تنها و تک که

 که هایی اتفاق و م خانواده از دور

 رو شبم ، افتاده پیش زندگیامون پیرامون

  . برسونم روز به درد با

 

 ی گوشه از رو همیشگی مزاحم و سمج اشک

 ؛ بستم درد با چشمامو و کردم پاک چشمم

 کردم آرزو رو مرگم خواب دل ته از باراین
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 به رو صبح طلوع و باشه ابدی که خوابی ،

 * . نبینم چشمام

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 258_پارت#

 

 برم خواب به که بود شده گرم تازه چشمام

 ترس با بازوم روی دستی شدن کشیده با ،که

 و شدم خیز یمن تخت روی بازکردم، چشمامو

  . کردم روشن رو آباژور چراغ

 

 کنار که دیدم رو بهادر ناباوری کمال در

  .میکرد نگاه من به و بود ایستاده تخت

 

 اینجا تو بهادر: گفتم خورده یکه و شوکه

  ؟ میکنی چیکار

 

 در ای چهره با تکونی یا و حرف کالمی بدون

 نگاه من به رنجور و گرفته و رفته هم

  .میکرد
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 االن لباسی چه که نبودم این فکر تو اصال

 مقابلش و و رفتم پایین تخت از تنمه، تو

 چند ، بودم ناراحت خیلی ازش ایستادم؛

 به ،تا بودم کوچیک تماس یه منتظر ساعت

 رو اضطرابم و دلشوره این و بده خبر من

 با معمول طبق اون اما بده، کاهش

 روز و حال گرفتن نظر در بدون و خودخواهی

  . گذاشت جواب بی تماسامو ی همه من

 

 نگاه ش آشفته و ژولیده ی چهره به بغض با

 جوابمو زدم زنگ چی هر چرا:  گفتم و کردم

 زنگ بهم بودم منتظر همه این چرا ؟ ندادی

 قرار و قول الکی چرا ؟ نزدی اما بزنی

 من به شد خبری هر اونجا برسی که گذاشتی

 بازوش به آروم مشت با ؟ نگفتی اما میگی

 نگاهی با و بود گرفته باال سرشو ، زدم

  میکرد؛ نگاه من به مغرورانه

 حناق ازغصه کردم، ،دق پوسیدم اینجا من -

 زنگ یه حتی نشدی حاضر تو اما ، گرفتم

  . کنی آروم تامنو بزنی
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 تر پایین و تر پایین گردنم روی از نگاهش

 پاهام و تنه پایین قسمت روی تا ، میومد

  . موند ثابت بود نهبره که

 

: گفتم و زدم بازوش به ای دیگه مشت

 بیارکه دلیل یه ، نکن نگام اینجوری

 قانع دلیل یه ندادی، جوابمو چرا بدونم

 که بوده چی کارت علت بفهمم که  کننده

 نکردی فکر ، گذاشتی خبری بی عالم تو منو

 ... اینجا من

 

 شد چی نفهمیدم که بود سریع انقدر واکنشش

 گر دچار و پیداکرد انقباض بدنم ام،تم

 تمام ش بوسه و لبهاش ،داغیه شد گرفتگی

  . کردن مختل رو بدنم سیستم

 رو بخواد دلم اینکه بدون ولی آروم

 اما کنم جداش خودم از تا زدم ش سرشونه

 فاصله ازم لحظه این تو نمیخواست دلم اصال

 . بگیره

 ش بوسه کمرش، و سرشونه به زدن بار باهر

 ته و داغش نفسهای میکرد، دارتر شدت رو

 سوزش به رو لبم پشت لبش دور ریش

 و شیرینش ی وسوسه و بوسیدن این انداختن،

 دوراهیه بین منو درونیم وجدان عذاب جنگ
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 بهادر نتونستم که بودن انداخته گیر سختی

  . کنم همراهی لذت این با رو

 ش دیگه دست و گذاشت کمرم پشت دستشو یه

 و برد فرو موهام بین چنگشو و سرم پشت رو

 تا کشید عقب سمت به موهامو کمی خشونت با

  . بگیره قرار بهتر هدفش راستای تو صورتم

 

 زوق به لبهام بوسیدنش، خشونت و شدت از

 یا نشونه یه بودم مطمئن ، افتادن زوق

 ، میزاره جای به لبهام روی خودش از تورم

 عیس حالیکه ودر زدم کمرش روی محکمی مشت

 محکم لبمو کنم جدا خودم از اونو داشتم

 و گفتم بلندی آخ که ، گرفت دندونش زیر

 بیرون شتاب با نفسمو کرد، دور ازم سرشو

 و اخم با ؛ کشیدم لبم روی دستی و دادم

 دیوونه چرا ؟ وحشی چته: گفتم عصبانیت

  ؟ میاری در بازی

 

:  گفت و گذاشت لبش و بینی رو انگشتشو

 . هیییش
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 از اونو امشب چیزی ،یه نبود آروم بهادر

 ، کشونده اینجا به و آورده در پای

 .آرامشش منبع و من کنار و ش توخونه

 

 برای:  گفتم و خوردم جا کمی واکنشش از

  ؟ اینجا اومدی چی

 

 محکم و گرفت باال سرشو بیشتری غرور با

  . خونمه اینجا:  گفت

 

 از چشمام که دادم باال ابروهامو تعجب با

 .شدن گشادتر معمول دح

 

 ؟ هوم:  گفت و داد تکون سرشو

 

 هم با ما ولی خونته اینجا میدونم منم-

 تا گفتم ؛ بهادر گذاشتیم قرار و قول

 ... مامانم زمانیکه
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 دست با کنم کامل حرفمو اینکه از قبل

 هول عقب طرف به منو و زد م روسینه محکم

  .افتادم تخت روی پشت از که داد

 

 شده بم و گرفته صدای با و داد تکون سرشو

 ،تنها ریحانه دیوونم امشب من:  گفت ای

 یه پس تویی، کنه آرومم میتونه که کسی

 که منم آرامش بخاطر و بمون ساکت رو امشب

 کن ،آرومم بزار هات قانون تموم پارو شده

 این های ستون تمام جفتمون جون   به وگرنه

  . میکنم خراب هردومون سر رو رو، خونه

 

 و دادم تکیه تخت روی پشت از آرنجامو

 امشب بهادر چرا شدم، خیز نیم تقریبا

 به رفتنش با چرا ؟ ست آشفته انقدر

 ؟ شده عصبی و حال پریشون بیمارستان

 تو ای نقشه ،چه دارم ناامنی و ترس احساس

 چه اونجا ؟ میخواد چی من از ؟ داره سرش

 پیش حالش این با بهادر که افتاده اتفاقی

 ؟ بگیره ازمن آرامششو تا اومده نم

 

 با ، بود م تنه پایین قسمت رو نگاهش

 قسمت روی که کشیدم لباسم به دستی خجالت
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 پوزخندش صدای ،با بپوشونم رو پاهام رون

  .انداخت دلم به بیشتری ترس

 

 و برد پیراهنش های دکمه سمت به دستشو

 .شد ها دکمه بازکردن یکی یکی مشغول

 

 حالتهای این از گیجی و ستر و استرس با

 میخوای ؟ بهادر شده چی: پرسیدم بهادر

 ؟ کنی چیکار

 

 پوزخندی به زیادی شباهت که لبخندی با

 رو مرد یه که کاری همون:  گفت داشت

 .کنه آروم میتونه

 

 به خشم با آوردو در تنش از پیراهنشو

 .کرد پرت اتاق از ای گوشه

 

 ی گوشه که شده مچاله پیراهن به نگاهم

 ترس با شدو کشیده بود، انداخته اتاق

 تو ؟ سرت به زده شبی نصف:  گفتم بیشتری

 ؟ نه مگه نیست خوب حالت
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 کردو ای وعصبی هیستریک و کوتاه ی خنده

 :گفت

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 اینجا اومدم ،اتفاقا نیست خوب حالم آره

  . کنی درمون بدمو حال تو تا

 

 صدام لرزش و ترس ،با اومد تخت طرف به

 ... بهادر: گفتم

 

  ؟ جونم:  گفت وار زمزمه و آهسته

 

 که رفتم عقب به کمی اومد، تخت روی

 ،دستمو دادم قورت دهنمو شد،آب نزدیکتر

  .کشید خودش طرف به و گرفت

 

 زدیم حرف باهم ما بهادر:  زدم لب ترس با

 مشکالت نای اول که گذاشتیم قرار هم ،با

  . کنیم حل رو
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 طوریکه ، کشید خورش طرف به بیشتر منو

:  گفت آهسته شدم، اسیر چنگش تو کامل

 میخوام آرامش ازت امشب...  میزنم زیرش

 . نمیگذرم ازت دیگه... 

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 259_پارت#

 

 رو سنگینیش کردو حلقه کمرم دور دستشو

 کامل و بشم کشیده عقب به تا انداخت ومر

 ش برهنه ی سینه روی دست با ، بکشم دراز

 نیار در بازی احمق بهادر: گفتم و زدم

 ؟ کنی چیکار اینجا اومدی شبی نصف

 

 ؟ بدم توضیح باید دوباره...  نوچ: بهادر

  

 میفهمی گناهه دیوونه: گفتم شده عاصی

 ؟ چی یعنی گناه
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 تو فقط نه: گفت و گذاشت هم رو چشمهاشو

 گفتم بهت ؛ میدونین ت هرزه خواهرت واون

  ! بزار پا هات قانون رو امشب یه

 

 روی کامل که کرد بیشتر سنگینیشو اینبار

 مثل و آورد پایین سرشو ، کشیدم دراز تخت

 به صورتمو گرفت، هدف لبهامو شکارچی یه

 محرم تو بهادر: گفتم و پیچیدم مخالف طرف

 ! کنم گناه دیگه خوامنمی من نیستی من

 

 پیچید خودش طرف به صورتمو و زد پوزخندی

 من کن فکر تو: گفت و شد لبم به نزدیک و

 . محرمم

  

 منطقی هیچ:  گفتم و دادم تکون آروم سرمو

 این رعنایی، شوهر تو منی، محرم تو نمیگه

 ؟! میفهمی زنا میشه گناهه؛ کار

 

 چشمهای با و گرفت دستش تو خشونت با فکمو

 داشتن کشیدن نشون و خط حالت که ای عصبی

 دیگه یکبار اگه خدا به ریحانه:  گفت ،

 چرندیات این از و رعنایی شوهر بگی بخوای

 نگو ،انقدر بمونه سالم فکت نمیکنم تضمین
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 رعنایی، شوهر نگو انقدر خواهرمی، شوهر

 ریخته بهم اعصابم متنفرم، لقب این از

 آرامش دتوجو از امشب بزار بگیر آروم ست،

  . بگیرم

 

 جای که زد حرفاشو جدیت با و محکم انقدر

 . نزاشت باقی کالمش الی البه تردیدی و شک هیچ

 

 چی رعنا از ؟ چیشده: گفتم استرس با

  ؟ کرده ت آشفته اینجوری که شنیدی

 

 امشب: گفت آروم و زد بوسه عمیق پیشونیمو

  . مبزنیم حرف دیگه وقت یه بزار ، نه

 

 منو محکم که کشیدم عقب به کمی خودمو

 بهت که ،کاری نپرون جفتک:  گفت و گرفت

 بزار کن سکوت...  بده انجام رو گفتم

  .بگیرم آروم

 

 صورت واقعی چیز همه بود قرار انگار

 نگاه خشمش پراز چشمهای به ترس با بگیره،
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 که میکرد ثابت گردنش ی برجسته رگ کردم،

 .نیست آروم ،اصال من مقابل   بهادر  

 

 دست بهم نمیزارم: گفتم استرس با و آهسته

 .بزنی

 

 عصبی ی خنده یه مثل بیشتر که لبخندی با

 بگیری جلومو میخوای جوری چه:  گفت بود،

 ؟ تونستی کردی، سعی هم اوندفعه ؟ هوم

 

 تو اوندفعه: گفتم بودن ضعیف شبیه حسی با

 .کردی تعارض بهم

 

 مثل باشی من با نخواستی چون: گفت محکم

 فرار ازم داری میکنی، َرم داری که ناال

 راه باهام کمی اونروزم اگه میکنی،

 زهرماری ی خاطره یه خاطره اون میومدی

 پتک مثل  ساعت هر و هرروز تو که نمیشد

 .بکوبونیش سرم تو
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 و خمار نگاه که گرفتم دندون به لبمو

 کمی و شد کشیده لبم سمت به ش دریده

 .گرفت آرومتر

 

 .بکنم ینکاروا نمیخوام من -

 

 ای بوسه و چسبوند پیشونیم به پیشونیشو

 گفت لبخند با زد، لبم به زبونش خیسی   با

 ، دختری میکنی فکری هنوز نکنه ؟ چرا: 

 نارتو منم که بیای ادا یکم داری دوست

 ؟ آره بکشم

 

 نزدیک بهم نمیدم اجازه چیشده نفهمم تا-

 .بشی

 

 ؟ نیستم نزدیکت االن یعنی:  گفت تمسخر با

 ؟ میدونی شدن نزدیک رو رابطه اصل فقط تو

 

 .نیار در بازی مسخره پاشو -
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 لبهام به رو دهنش خیسی   ش بوسه با دوباره

 بستم، چشمامو ناخودآگاه که داد انتقال

 داشتم، سنگینی احساس م سینه ی قفسه روی

 از بلندی صدای با رو نفسم میخواست دلم

 هک کشید کنار ،سرشو کنم خارج م سینه

 توان و تاب که چشمهایی کردم، باز چشمامو

 از خارج مسئله این تو داشتنشون نگه باز

 بود،حس   گرفته جون لبم نبض بود، م اراده

 تو رو خفته احساس ،یه زبونش و لب رطوبت

 .میکرد بیدار وجودم

 

 کرد،تمام نگاه صورتم به لذت و خنده با

 پی درونم به االن حتی میشناسه حالتهامو

 جوری چه خودش به مخصوص شگرد با که برده

 بوسه همون دوباره میکنه، تنش اهلی   منو

 مکث با اینبار اما کرد تکرار هارو

 .بیشتری

 

 ی سلطه تحت داشت، م زنانه احساست تمام

 .میگرفت قرار ش مردونه ی قوه

 

 از پر ای زمزمه با و بوسید گلومو زیر

 اونشب من: گفت آهسته ولی عصبانیت و حرص

 نمیومد یادم درست اصال ریحانه، بودم مست
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 هفت خواهر اون ،ولی کردم چیکار رعنا با

  .بود زرنگ خیلی خطت

 

 تعجب با و دادم فاصله بالش روی از سرمو

:  گفت زدو ای دیگه ی بوسه کردم، نگاش

  . میترکم دارم ریحان، شده سواستفاده ازم

 

 استرس با و گرفتم دستام دوتا بین صورتشو

 مامانم و تو که گفته چی ؟ یشدهچ: گفتم

 ؟ شده خراب حالتون اندازه این تا

 

 ی بوسه و کرد خارج دستام بین از صورتشو

 همون تو و برداشت لبشو زد، لبم به عمیقی

  . میخوام تورو فقط االن ، نه االن:  گفت

 

 :گفت کشدار و فشرد بغلش تو منو بیشتر

 . میشه خوب تو با فقط حالم

 

 این انقدر و گرفت نشونه رو لبهام دوباره

 شدن لمس و بوسیدن شدت و کرد تکرار کارو

 شد بیشتر بهم لبهامون ی وقفه بی اتصال و

 ،اونو خودم ی اراده و خواست بدون ،که
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 کردم، همراهی انگیز هیجان شور   تواین

 چشمای و کردم قفل گردنش دور دستامو

 روی دستاشو خاصی مهارت با بستم، خمارمو

 حس از کنترل بدون که میداد، بازی تنم

 لذت هیجان این به منو تمایل که ای غریزه

 هوس های صوت و نفسها میکرد، بیشتر بخش

 از رو بهادر که میشد خارج دهنم از آلودی

 سرشو میکرد، تر سرکش و تر شیطون همیشه

 وار زمزمه و برد فرد گردنم تو

 

Galbam:_*, [۱۱.۰۶.۱۸ ۱۸:۲۴] 

[Forwarded from Maryam] 

 که ای فریبنده صدای با و گرانه نجوا و

 حرارت رو گردنم پوست روی نفسهاش بخار

 میخوام اینو من شد، حاال: زد لب میدادن،

 با ، باشی من پای به پا هم تو که ،

 کنی؛ وسوسه بیشتر منو ، نفسات با صدات،

  . تویی من آرامش تمام ، دختر تویی آرامشم

 

 اومده، اینجا به تموم جدیت   با که بهادری

 کرده مرور ذهنش تو رو بینی پیش همچین یه

 تصمیم این روی من زدنهای پا و دست ،پس

 ،مخصوصا بود ای فایده بی چیز شده گرفته

 رو اون با بودن اعالم   ، من تمام وقتی
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 که چیزی به قراره وقتی ، میزدن فریاد

 و هیجان این کردن زهر پس برسه، میخواد

 فراتر ، حتی چیزی من یبرا امشب که لذتی

 بود؛ الکی و بیخود ، بوده تصورش از

 

 مخصوصش شگرد و مهارت با و پرنفوذ انقدر

 که داد قرار غریزه این تاثیر تحت منو ،

 منو نتونست رابطه این بودن گناه فکر حتی

 . بکشه بیرون زیاد هیجان ازاین

  

 از مرحله این توی مسمومو افکار تمام 

 خیالی فکرو هر از فارغ و زدم پس زندگیم

 به پا بهادر، جایگاه گرفتن نظر در یا و

 *******. رفتم پیش اون پای

 

 

 

 ! میکردیم کارو این نباید ما -

 

  . هیش:  گفت و کشید آغوشش تو پشت از منو
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  . کنم گناه امشب که کردی مجبور منو تو -

 

: گفت آهسته و زد ای بوسه رو گردنم پشت

  .کرد تمجبور دلت ، نه من

 

 می اتفاق این نباید بهرحال تو یا دلم -

  . افتاد

 

 دور دستشو و کرد قفل پاهاش بین پاهامو

 آغوشش تو تر محکم منو کرد، حصار شکمم

 بود چی هر ، نکن فکر بهش:  وگفت گرفت

 پشیمون اصال که من کرد، آروم هردومونو

 به بزمی چه دلم تو نمیدونی تازه نیستم

  . راهه

 

 تو بگی نمیخوای:  گفتم و یدمکش نفسی

  ؟ افتاده اتفاقی چه بیمارستان

 

 زدو موهام به ریزی ی بوسه کردو مکث کمی

 نریز بهم آرامشمو این...  نه االن: گفت

 . ریحان
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 من:گفتم آروم و پیچیدم بطرفش یکم سرمو

  . بهادر بفهمم دارم حق

 

 مورد در تو:  گفت خاص و دلربا حس یه با

 االن اما... خوشکلم داری قح من چیز   همه

  . کنم خراب شیرینمونو ی خلسه این نمیخوام

 

 . دادم تکون آهسته سرمو

  . بگی بهم بده قول ولی...  باشه...  باشه -

 

 به کامل منو و گذاشت م شونه دور دستشو

 صورتش مقابل صورتم حاال پیچید، خودش طرف

 و چشمام به عمیق شعف و شور یه با بود،

 میگم:  گفت وار زمزمه و کرد هنگا لبام

 ولی میگم بهت بخوای چی هر تو...  فداتشم

  .موقعش به

 

 رو چشماش نیت کرد، تر نزدیک سرشو

 دیگه بار نمیخواستم واقعا اما میدونستم

 ؛ کنم تجربه رو گناه اون ی مزه
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 عقب به و گذاشتم ش سینه رو دستمو کف

 دیگه...  نه بهادر:  گفتم و دادم هولش

  . بشه تکرار دوباره نمیخوام دیگه...  نه

 

 باری شیطنت نجوای با کرد، مکث لبم نزدیک

 ، ریحانم سختیه کار تو از گذشتن:  گفت

 طریقی هیچ به که شیرینی ی وسوسه یه تو

  . باشم خوددار مقابلت در نمیتونم

 

: گفتم درونیم شوق شورو اما اضطراب با

 همش من بهادر نیست درست کار این اما

  .دارم وجدان عذاب

 

 من:  گفت شیطونی و احساس پر نجوای با

...  نمیتونم رسیدم؛ آرامش به مدتها بعد

 کنارم هم عمر آخر تا حتی اگه ، نمیتونم

 . نمیشم سیر لحظه این از بازم باشی

  

 به منو آروم و گذاشت م شونه رو دستشو

 یه تو و بخوابم باز طاق که داد هول عقب

 ... دز خیمه روم حرکت
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**** 

 

 شدم بیدار خواب از شدیدی درد بدن با صبح

 خوابیده دیشب حالت همون تو هردومون ،

 و بودم بهادر آغوش تو چسبیده من ، بودیم

 و بود انداخته پاهام رو پاهاشو اونم

  .بود گرفته تنم دور دستشو

 

 هم با که لحظاتی واون دیشب یادآوری با

 یه هم و داشتم وجدان عذاب هم ، داشتیم

 . خرسندی و رضایت حس

 

 رو هاش عاشقانه تمام دیشب که بهادری

 رو هاش عاشقانه ی همه گویی ، کرد نثارم

 دلش تو پرهیجانی ی لحظه همچین یه برای

  .بود کرده حبس

 

 کرد ثابت من به بودنش قوی و اقتدار اوج

 ناشی و ضعیف کمی احساسیم ی رابطه تو که

 کردم، گاهن خوابش غرق صورت به ، هستم

 جذبه ی قّوه ولی بدیاش تمام با مرد این
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 من به شدن نزدیک بار هر با که داره ای

 . میکنه کیش ذهنم از رو بدیهاش تمام

 

 بیشتر سرمو و کردم حلقه کمرش دور دستمو

 که محض   حقیقت   یک این بردم، فرو گردنش تو

 میخوام وجودم تمام با رو بهادر این من

 دل ته از زمانی؛ ره از بیشتر االن حتی

 اونم ، باشه من مال ابد تا که میخواستم

 هم با دیشب که عمیقی ی رابطه به توجه با

 چیز یه هم از رو شدنمون جدا که داشتیم

 .میکرد ترسیم ممکن، قابل غیر

  

 تو دیشب بدونم میخواست دلم طرف یه از 

 حرفایی چه افتاده، اتفاقی چه بیمارستان

 خیلی مامانم و ادربه برای که شده گفته

 سر جوری یه باید...  شده تموم گرون

 یه باید نگه من به بهادر اگه ، دربیارم

 . بشم مطلع موضوع این از و بیمارستان برم

 

 صورتمو رو که ، دادم تکون کمی خودمو

:  گفت خنده از هایی رگه با و زد ای بوسه

  . بخوابیم یکم بزار ، دختر بخور وول تر کم
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 که کشیدم بیرون آغوشش تو از خودمو

 کجا:  گفت گنگی اخم با و کرد باز چشماشو

  ؟

 

: گفتم و پیچیدم خودم دور کامل رو ملحفه

  . حموم برم میخوام

 

 و شد خیز نیم و زد تکیه سرش زیر آرنجشو

 یه بیا بعد برو:  گفت مسرور و شیطنت با

 ، بخوریم هم با کن درست مشتی نیمرو

  . کردم ضعف حسابی

 

 و خندید که کردم نگاش غره چشم و اخم اب

 بغلش تو و برداشت رو دستش کنار بالش

  . گرفت

 

 خنده این با که فهمیده منظورمو خوب

 . میکنه نگام وشیطنت

 

 دوباره تا حموم برو بدو...  بدو:  بهادر

 . ندادم دستت کار
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 به خودم دور به شده پیچیده ی محلفه با

:  گفت خنده با دوباره که رفتم حموم طرف

 میبری کجا رو بزرگی این به ی مالفه

 یه من چشمای ترس از باشه هواست ، دیوونه

  . نخوری زمین وقت

 

 تو تا بهتره بخورم زمین:  گفتم حرص با

 . بیفتم ت دریده چشمای اون دید   معرض

 

 مزه به توجه بی که زد خنده زیر پق

 حموم تو که بماند رفتم، حموم به پرونیاش

 گناهی و وجدان عذاب از عمیقی اساحس چه

 سینم رو بختک یه مثل و داشتم کردم که

 و جورواجور فکر هزار با ، بود افتاده

 ی گوشه رعنا اینکه فکر با و منفی

 صبح تا رو شب شوهرش و افتاده بیمارستان

 دست بهم بدی خیلی حال یه کرده، سر من با

  .داد

 

 گزن کسی سردرگمم افکار و غم وادی این تو

 صورت همین به دقیقه چند فشرد، رو خونه

 باز رو در بهادر نبود قرار ظاهرا ، گذشت
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  . کنه

 

 حموم از و پیچیدم خودم به رو قدی ی حوله

 رو کشیده دراز هنوز بهادر اومدم، بیرون

 درو زنگ صدای: گفتم عصبانیت ،با بود تخت

  ؟ نمیکنی باز درو چرا ؟ نمیشنوی

 

 با کسی: گفت گرفته یصدا و بسته چشمای با

 خسته خودش باشه، کی هر نداره کاری ما

  . میره میشه

 

 عصبی غرو با ، میومد زنگ صدای هم سر پشت

 زنگ از:  گفتم و کردم باز رو کمد درو

 از ؛ نداره ماکاری با که معلومه زدناش

 چ ش میگه ،نه اینجا اومده پر پوز با دیشب

 آروم نا دل   هم نه ، میزنه حرفی نه ، شده

 انداخته بال اومده ،فقط میکنه آروم منو

 مرغ مثل وجدان عذاب از حاال که من جون به

  . بشم لب به جون سرکنده
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  . برم قربونت نزن غر:  گفت باخنده

 

 و ست بسته چشماش دیدم کردم، نگاش حرص با

 اول خواستم ، نداده پوزیشنش تو تغییری

 با ولی کنم عوض لباسهامو حموم تو برم

 همونجا و شدم پشیمون ش، بسته چشمای دیدن

 سرمو ، کردم عوض لباسامو سریع اتاق تو

 و شیطون چشمای جفت دیدم کردم بلند

 نگاه من به خیره خنده و ذوق با وحشیش،

  . میکنن

 

 هنوز اومدم، بیرون اتاق از وحرص اخم با

 نگاه در چشمی   تو از ، میزدن درو زنگ

 بجز کسی شتمندا دوست ، بود برزو ، کردم

 تمام چون ، ببینه اینجا رو بهادر مهرداد

 شده فرض افکار ،روی شده تصدیق ُمهرهای

  . میزد تایید رو شون

 

 وار کالفه برزو که ، کردم باز درو ناچار

 . پیچید طرفم به عصبی و

 

 و عصبی واکنش که کرد باز لب برزو

 من دیدن با اما ، بده نشون رو اعتراضش
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 با و خورده یکه و جاخورد لحظه یه

 .کرد نگاه من به باالرفته ابروهای

 

 

 خیلی کردیم احوالپرسی و روبوسی هم با

 در سعی اما کرد برخورد صمیمی و گرم

 اونم من دیدن از گیش زده شوک کردن پنهان

 . داشت رو بهادر ی خونه تو

 

 زیاد خجالت حس از خونه به ورودش با 

 دور به اجمالی نگاهی ، میشدم آب داشتم

 و انداخت نگاهی من به کردو خونه دور تا

 ! اینجاست بهادر کردم فکر:  گفت

 

 سمت به و انداختم زیر به سرمو خجالت با

 خودم زور به که صدایی با رفتم، آشپزخونه

 : زدم لب میشنیدم

 . اینجاست آره -

 

 در ، ببینم رو العملش عکس که نکردم نگاش

 مرغ تخم تا چهار و کردم باز رو یخچال
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 وارد که میداد نشون پاهاش ،صدای برداشتم

 .شده آشپزخونه

 

 کشیدم بیرون کابینت کمد از ماهیتابه یه

  ؟ برزو اومدی کی:  گفتم و

 

 صبح:  گفت و زد تکیه کابینت به کنارم

 بهم انقدر اینجا اوضاع چرا رسیدم، زود

 ؟ ست ریخته

 

 تو رو روغن و کردم طرفش به نگاهی نیم

 .ختمری ماهیتابه

 ؟ چی اوضاع -

 

 عقرب در قمر اوضاع:  گفت پوزخند با

 ! هامون خونواده

 

 بیشتر لحظه هر شرمم حس اما کردم نگاش

 انگار که میکشیدم خجالت بقدری میشد،

 دیده رابطه اون حین منو دیشب همین برزو

 اونجا از بیمارستان، نرفتی:  پرسیدم ،

 ؟ نداری خبری
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 و داد نشون رو العمل عکس دستش حرکت با

 عزای همه انگار رفتم سر یه چرا:  گفت

 اتاق در   دمق، و شده پنچر ، داشتن عمومی

 .بودن خاله و رعنا

 

 کرده بغض مامانم، درد و حال یادآوریه با

  ؟ بود خوب حالش مامانم:  گفتم

 

 آره آره:  گفت و داد تکون سر سریع برزو

 گفت بود بهادر نگران خیلی مامان فقط ،

 رفته بیمارستان از بد حال یه اب دیشب

  ؟ بوده چی جریان ببینم اومدم

 

 من مثل هم برزو پس شد، بلند نهادم از آه

  . نداشت خبر قضیه این از

 

 کردم فکر من:  گفتم و دادم باال ای شونه

 نگفت چیزی که خودش داری، خبر شایدتو

 تو انگار که بشنوم تو دهن از حداقل گفتم

 . خبری بی هم
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 تو از بهادر که پیچیدم گاز اجاق متس به

 .میومد بیرون همزمان و میزد صدام اتاق

 

  ؟ کجایی عزیزم ریحانه...  ریحانه: بهادر

 

 زور به که کردم نگاه برزو به شرم با

 انگار لحظه اون بود، داشته نگه لبخندشو

 داشتم خجالت از که ریختن تنم روی داغ آب

 و ورتمص به خون هجوم از ، میگرفتم آتیش

 صورتم نداشتم شک التهاب این گرفتگیه گر

 .زد صدام بهادر ،دوباره شده قرمز

 

 زنگ بود کی عزیزم ، جان ریحانه:  بهادر

  ؟ میزد درو

 

:  گفتم و کردم بلند رو لرزونم صدای سریع

 . ایم آشپزخونه تو ما ؛ بود برزو

 

 ؟ اومده برزو مگه! ؟ برزو: بهادر
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 دستش تو که ای لهحو با و ایستاد اپن پشت

 تازه اونم ظاهرا کرد، خشک موهاشو بود،

 ، من خیس موهای ، اومده بیرون حموم از

 بدن و سرو و بهادر ی برهنه ی باالتنه

 که میدادن نشون رو موضوع یک اعالن خیسش

 گرفته صورت چیزایی یه بهادر منو بین

  . عمیق و جدی کامال ی رابطه یه اونم

 

 بهادر منو شرایط نای تو که ست احمقانه

 باشیم، برزو جلوی شمایل و شکل این با

 !! نبره پی موضوع اصل به اون ولی

 

 العملی عکس که کردم نگاه برزو به دیگه

 درست مشغول و پیچیدم سرمو ببینم ازش

 .شدم بهادر سفارشیه نیمروی کردن

 

 ؛ رفت بهادر سمت به برزو

  ؟ چطوری داداش سالم:  برزو

 

 عزیز سالم: گفت محبت و وییخوشر با بهادر

 .اومدی خوش ، برادر دل
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 هردوشون، که کردم طرفشون به نگاهی نیم

 آغوش به رو همدیگه محکم و برادرانه

 محبت این برای رفت ضعف دلم کشیدن،

 بین که چیزی ،برعکس وبرادریشون خالصانه

 . نداشت وجود خواهری هیچوقت رعنا منو

 

 میز سر و کردم نیمرو رو مرغها تخم

 پشت از آروم آروم برزو ،بهادرو گذاشتم

  . میزدم حرف هم با اپن

 و آوردم در تستر از رو شده گرم های نون

 بیان کنم تعارف که پیچیدم بطرفشون

 بهادر وحشیه چشمهای تو نگاهم جهت بشینن،

 و قبراق و خاص عشق یه با که خورد، گره

 .بودن خیره من به مسرور

 

 لبخندش اوج چشماش اما نداشت لبخند لباش

 و نگاه این از دلم ته میدادن، نشون رو

 یه لرزیدن، حس ،یه رفت قنج بودنش خوشحال

 حس. زد ریشه قلبم تو سُریدن و مالش حس

 انگار بودم، کرده پیدا بهادر به جدیدی

 زندگی هم کنار در اون منو مدتها و سالها

 شرایط سری یه بخاطر اما بودیم کرده

 بودیم شده دور هم از مدت یک برای ناچارا
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 به دوباره زجرآور مدت اون از بعد حاال و

 . برگشتیم هم

 

 صدای با و گرفتم ازش رو حیام بی نگاه

  . بخورین صبحونه بیاین:  گفتم ای آهسته

 

 هم ما بشین تو عزیزم میایم:  بهادر

  . میایم

 

 من به برزو جلوی جسورانه و پروا بی چقدر"

 " میده شونن ومحبت عالقه ابراز

 برزو دیدن روی از احساسات ابراز بااین

 کشیدم کنار رو ،صندلی میکشیدم خجالت

 . ونشستم

 

 نوش بخورین شما خوردم صبحونه من: برزو

  .داداش برو بیا جونتون،

 

 بغل صندلیه و اومد آشپزخونه تو بهادر

 دو یه حاال:  گفت و کشید کنار رو دستم



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1829 
 

 شکمت مگه، میشه چی بخوری ما با هم لقمه

  ؟ میشه سوراخ

 

 پشت و شد اضافه جمعمون به لبخند با برزو

  . نشست میز

 

 برزو و بود نشسته من به نزدیک بهادر

 و نمدار هنوز موهام بود، مقابلم صندلیه

 گذاشتم چپم ی شونه روی رو همه بود، خیس

 خشک موهاتو:  گفت آرومی به بهادر که

 ییزیپا هوای نخوری، سرما وقت یه میکردی

 .کنه مریضت ممکنه خونه، بودن خنکی و

 

 

 

 پایین سرش که کردم برزو به نگاهی نیم

 بود، نیمرو خوردن مشغول صدا بی و بود

 سشوار میرم صبحونه بعد:  زدم لب آهسته

  . میکشم

 

 سریع برو تو خوردی که صبحونتو: بهادر 

  . میکنم جمع میزو ،من بکش سشوار
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 لخت خودش:  گفت شوخی و خنده با بررو

 تو به داده گیر بعد ، اینجا نشسته اومده

  . خیسه موهات که

 

 پا یه خودم من:  گفت و خندید بهادر

 که من پیش بیاد سرما ، م شومینه و شوفاژ

 .میشه ذوب من حرارت از

 

 میگه، راست اینو عینا:  گفتم خودم با

 ، دیدم چشمام به دیشب خودم رو حقیقت این

 داغ دمای و حرارت پر تن و سوزان آغوزاش

 ی سرفه ؛ بود شده ثابت من به همه بدنش

 پیدا کش بیشتر بحث این که کردم مصلحتی

  . نده بهادر دست ای تازه ی بهونه و نکنه

 

 بیمارستان تو دیشب بهادر راستی:  برزو

 خیلی مامان ؟ بود افتاده اتفاقی چه

 ! بوده نگرانت
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 از البته( گفت پروندن تیکه و خنده با)

 تازه تو واال بود بیخودی نگرانیش من نظر

  .بودی دلت شوق و شور تو

 

 سُر کمرم ی تیره رو شرمی عرق برزو حرف از

 خیسی اون با هم موهام و دستام ،کف خورد

 که کردم نگاه بهادر ،به بودن کرده عرق

:  گفت و زد چشمکی م گرفته گر صورت به

 بی و ننگ چون بزنم حرف موردش در نمیخوام

 .میشه تموم خودم واسه گیش عرضه

 

:  گفت منگ و گیج سر دادن تکون با برزو

  ؟ چیشده مگه چرا

 

 با و داد فرو دهنش تو رو لقمه بهادر

 در نمیخوام که گفتم:  گفت تری ضخیم صدای

 . بزنم حرف موردش

 

 لرزش خجالت از که صدایی و خشم کمی با

 نمیخوای چیو چی:  گفتم بود گرفته خفیفی

 اون تو بدونم میخوام من! ؟ بزنی یحرف

  ؟ افتاده اتفاقی چه شنیدی چی بیمارستان
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 گفت وشیطون خنده با و داد قورت شو لقمه

 خب میگم ؛ برم قربونت میشی عصبی چرا: 

 ؛ نه حاال ولی

 

 من: گفتم صورتم جدیت تو تغییر بدون

  . بدونم االن میخوام

 

 از کسری تو نگاهش ، زد تلخی پوزخند

 سمتم به کمی ، گرفت تلخی و غم رنگ یهثان

 از میشه عارم:  گفت آروم و شد متمایل

 من که آوره شرم بزنم، حرف خودم حماقتای

 که ،زنی خوردم رو هرزه زن یه گول االن تا

 هوس فداییه رو ش خاله پسر و مادر خواهرو

  . کرده بازیاش هرزه و

 

 چرا:  گفتم زده بهت و گنگی و ایهام با

 داری فقط دیشب از ؟ نمیگی رو کالم لپ

 دنبال حقیقتم دنبال من ،اما میگی اینارو

  . کرده شکلی این زندگیمونو که رازی همون
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 کرد، نگاه چشمام به مکث با و خیره کمی  

 وقتش االن ، ریحانه نه االن"  میگفت نگاهش

  " نگیر ازم رو دیشبم دلخوشیای ، نیست

 

 از گاهمون میز پشت از برزو شدن بلند با

 گرفتم؛ بهادر مجهول نگاه

 

 بیمارستان برم سر یه من بهتره:  برزو

  ؟ چطوره اوضاع ببینم

 

 کنی صبر یکم:  گفتم و شدم بلند جام از

  . میام همراهت میشم آماده منم

 

 هیچ شما:  گفت آلودی خشم صدای با بهادر

  ؟ نمیری جا

 

  ؟ چی یعنی: گفتم متعجب

 

 پیشونی ی برجسته گر و اخم با و کرد نگام

 .بیمارستان بری نمیزارم: گفت گردنش و
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 گرفته شوخیت: گفتم قبل لحن از تر متعجب

 ؟ برم نباید چرا ؟

 

 

 شد گرفتن لقمه مشغول و گرفت ازمن نگاهشو

 که میکنه معلوم ش ریخته بهم اعصاب ،

 خودش خشم گرفتن، لقمه ترفند   بااین داره

 از من ایبر صداش ولوم تا میکنه کنترل رو

  . نره فراتر معمول حد

 

 ایستاده میز کنار حرکت بی برزو منو

 منتظر واقعا که بودم زنایی مثل ، بودیم

 اون ی اجازه با تا شوهرشونن ی اجازه کسب

 بهادر از ای قوی حس ، بشن خارج خونه از

 این توی وجودش با که میشد الهام من به

 کنه ایجاب من برای رو قاعده این ، خونه

  . کنم پیروی حرفش از ناخودآگاه که

 

 تکرار دوباره رو سوالم که شد باعث سکوتش

 ؛ کنم

 برم میخوام ؟ بیمارستان برم نباید چرا -

 اونجا برم میخوام اصال ، ببینم مامانمو
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 نصف رو تو که بوده چی دیشب موضوع ببینم

  . کشوند اینجا به حال پریشون شبی

 

 به که کردم نگاه برزو به شرم و خجالت با

 رسم فرضی خطهای میز روی انگشتاش با ظاهر

  .میکرد

 

 نمیخوام:  گفت آروم من به نگاه با بهادر

 تا بمونی اینجا انقدر میخوام چون بری

  . بگیرن عاقالنه تصمیم یه زندگیمون برای

 

 منو میخوای تو:  گفتم شده گرد چشمای با

  ؟ بگیری گروگان اینجا

 

:  گفت خنده با و کرد نگاه برزو به بهادر

 ؛ گفتن راست بخدا عقلن نصفه زنا میگن

 برم میخوام انگار بگیری گروگان منو میگه

  !! گروگان گرفتم اینو بزنم بانک

 

 رو عصبانیت با که خندیدن غش غش جفتشون

  . کوبیدم میز
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 گفت و کشید عقب به خودشو شوخی با بهادر

 . بگیریم سنگر بریم شد وحشی ریحانه وای: 

 

 هم رو چشمامو عصبی که خندیدن دوباره

 ، بهادر نکن مسخره منو:  گفتم و گذاشتم

 االن همین یا شنیدی چی رعنا از میگی یا

  . بیمارستان میرم برزو با

 

 یا ، افتاده اتفاقی چه میشدم آگاه باید "

 کنم التماسش و مامانم پیش برم حداقل

 امشب اگه چون ، خونمون برگردم بزاره

 یه به منو قطعا بهادر بمونم اینجا بازم

 شده طور هر ، میکنه آلوده دیگه گناه

 اینجا ، بکشم بیرون چنگش از خودمو باید

 اسیر قلمروش تو درست من و اونه ی خونه

 داره رو چیزی به کامل دسترسی   اون و شدم

 خودش فتح به اونو راحت خیلی دیشب ،که

  .درآورد

 

 چی:  فتگ خشمی پراز و خصمانه نگاه با

 بودم احمق چقدر من اینکه بفهمی؟ میخوای
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 هوسش با زندگیمو جوری چه نجاستت خواهر و

 !؟ کشید لجن به

 آبروی با خودش آبروی حفظ خاطر به اینکه

 بدبختی همه این باعث و کرد بازی تو منو

  ؟ شد

 واسه ،اینهمه کرد نما انگشت منو لینکه

 هحالیک ،در آورد بار به دردسر و معضل من

  ؟ نبودم شریک گناهش تو اصال من

 

 ، میشد بلندتر و بلند لحظه هر صداش "

 به قدم یه ، بود شده قرمز خشم از صورتش

:  گفت بلندی صدای با دوباره که رفتم عقب

 ای رابطه هیچ اونشب کثیفت خواهر با من

 .ریحانه نداشتم

 

 گشاد ممکن حد تا چشمام شگفتی و بهت از

 که شدم خیره بهادر دهن به متعجب ، شدن

 رو محکم دست کف با ، میزد فریاد رو خشمش

 : پریدن باال هام شونه که کوبید میز

 بهش مستی تو من گفته بابام به بود رفته -

 باهاش اصال من حالیکه در کردم تجاوز

  . نداشتم کاملی ی رابطه
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 و بهت با و دادم تکون طرفین به سرمو

 دوتا ماش محاله این: گفتم بیشتری تعجب

  . بودین هم با

 

 و کشید فریاد بلندی ی عربده با بار این

 هر با که اومد من بطرف و شد بلند جاش از

 :رفتم عقب به قدم

 

 اما بودم باهاش اونشب من ؛ نبودم نبودم، -

 رابطه اون میگه نبودی؛ میگه کثافتش خود

 مست انقدر تو میگه ، نشد انجام کامل

 حتی ، بدبشه حالت بود نزدیک که بودی

 نکن رعنا میگفتی و میزدی پس منو اوالش

 منو م ریحانه من میگفتم بهت من ،اما

 زبون که زد بلندتری داد"  ؛ ببین ریحانه

 " دیدم رو حلقش ته ی کوچیکه

 

 تو آوردم، در رو تنت لباسای خودم میگه -

 گفتم انقدر اما میکردی مخالفت همش

 یه تا و شدی راضی باالخره تا م ریحانه

 چون اما...  اما رفتی پیش من با جاهایی

 کامل دیگه بود بد حالت زیاد مستی   از

 . نگرفت صورت
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 و تعجب با و گذاشتم گوشهام رو دستامو

  . دادم تکون اطراف به سرمو شوک

 

 این که افتاد برزو خالیه جای به نگاهم

 این شعور ؛ رفت و بود کرده ترک رو حماسه

 بهتره فهمید که بود باال قدری به پسر

 بار خفت بحث   این و حرفا این گفتن برای

  . نباشه اینجا

 

 شد نزدیکم بهادر ، خورد کابینت به پشتم

 کابینت رو محکم دستش ی شده گره مشت با و

 منو اون:  گفت عصبانیت با و زد سرم پشت

 چه میدونی ، کثافت ،اون کشید هوسش به

 که عوضی، توعه اسم آوردن با ؟ جوری

 و خوردم خرخره تا اونشب ،من تو خاطرب

 پلید ی نقشه نفهمم که شدم مست اونجوری

  . چیه رعنا

 

 رعنا خودتو کاریه گند چرا:  گفتم ترس با

  ؟ میندازی من گردن رو
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 دستش ،فشار گذاشت گلوم رو دستشو آن یک

 این اما بشه خفگیم باعث که نبود حدی در

 رگیبز شوک برام بودنش عصبی و العمل عکس

  .بود

 

 کاری، گند نگو: غرید دندوناش بین از

 میارم سرت بالیی یه خدا خود   به که نگو،

 میگم من ؛ بزنی حرف نتونی بشی الل تا

 ؟ زدی گند میگی ،تو باهاش نکردم کاری

 

 آروم وجه هیچ به بهادر میزد، نفس نفس

 عقب به آهسته که کرد رها گردنمو نبود

  . شدم پرت

 مرد این برای رعنا دروغ این و مسئله این

 چشمهای حتی که شده تموم گرون قدری به

 نگه بسته من دیدن روی از ، رو خشمگینش

 داشته

 

 

 موهای بین دستی و رفت عقب به قدم چند

 بدون ، کشید دارش نم و صاف

 تو اگه:  گفت آرومتر کنه، نگام اینکه

 اون از نبودم مجبور من نمیکردی اذیت منو
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 رعنا با زندگیمو که خورمب لعنتی ی ماده

  . کنه فیکون ُکن خانم

 

 این:  گفت و کرد نگام تلخی پوزخند با

 درست هنوزم اما آوردی سرم به بال همه

 و لوس و دنده یه دختره همون ، نشدی

 هم با چی برای بار آخرین یادته ؛ لجبازی

  ؟ کردیم بحث

 

 آمیزی تمسخر پوزخند با که شد چکیده اشکم

 ؛ بریزی اشک خوب گرفتی ادی فقط:  گفت

 نشون مظلوم تورو که اشکاته همین سالحت

 با تو که میدونیم خدا خودمو اما میدن

  . شدی بدبختیا این باعث بازیات بچه

 

 رو انگشتشو که بزنم حرفی که کردم باز لب

 هیچی ، هییییش:  گفت سریع و گذاشت بینیش

 نمیخوام خواهشا نگو هیچی ؛ ریحانه نگو

 بزنم حرفی اختیار بی که بشم، صبیع بیشتر

  . بشی آزرده که

 

 همش کردم چیکار من مگه:  گفتم گریه با

 ؟ منم مقصر میگی
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 حس با که شد خارج آشپزخونه از حرف بی

 خودمم که روزهایی اون درد و سنگینی

 این بانیه و باعث و ندونستم رو قدرشون

  . نشستم زمین رو ؛ شدم اتفاقات

 

 به دوباره بود دستش وت که سیگاری با

 چقدر ، غمگینه چقدر ، برگشت آشپزخونه

 اینکارو تونسته چطور ، کرده اذیتش رعنا

 گفت خودش اون بگه دروغ شاید ولی ، بکنه

 اون بینشون که گفت هم بهادر یادمه ،

 ، نیست میگه حاال اما گرفته صورت اتفاق

 ای واقعی شاهد هیچ پس ، بوده مست بهادر

 رعنا ، نداشته حضور اونجا رعنا خود   جز

 کسیکه آبروی با که پستی ،چقدر پستی چقدر

 .. کردی بازی نشده نزدیک بهت حتی

 

  . گرفت دستمو و اومد طرفم به بهادر

 

 زمین روی شو بلند:  گفت جدیت و اخم با

 موزائیکها این ، کردی حموم تازه ، نشین

  . میخوری سرما پاشو سرده هم
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 دستم مچ ، ایستادم مقابلش و شدم بلند

 این و قدی اختالف این بود، دستش تو هنوز

 همیشه از منو ش چهارشونه و مردونه هیکل

  .میکرد تر شیفته خودش به

 

 گونه روی از اشکامو چپش دست انگشت با

  . کرد پاک هام

 

 قرص دلم همیشه من:  گفتم ناز و بغض با

 و تو از خیالم ، میشیم هم مال ما که بود

 عشق به وقت هیچ ، بود راحت خودم از

 ؛ نکردم شک جفتمون

 

 نگاه با و کرد لبش به نزدیک سیگارو

  . زد سیگار به عمیقی ُپک چشمام به نافذش

 

 رقیب یه قراره روزی یه نمیدونستم من -

 ازم رو ابدی عشق این خطرناک و بزرگ

 به زدن تهمت و کلک و دروغ با اونم بگیره

  . نگرفته صورت میگی که کاری
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 میگی"  میگی اینجوری چرا:  گفت کردو اخم

  ؟"  نگرفته صورت

 

 بزرگ خیلی شوک یه!!  بهادر شوکم تو من -

  . کنم باور نمیتونم

 

 از بیرون به و کشید دستمو و زد پوزخندی

 ، شدم کشیده دنبالش به ، برد آشپزخونه

 مقابلم خودش و نشوند کاناپه رو منو

  . ایستاد

 

 ، بود الشون البه سیگار که انگشتایی با

 دعوای اون:  گفت مند گله و وارونه اخطار

 امتحانات بخاطر تو که یادته آخریمون

 منع خواستگاری به اومدن از منو کوفتیت

 ؟ کردی

 و کرد نازک صداشو)گفتی همیشه مثل بازم

 و آورد در ادامو ش لوچه و لب کردن کج با

 ؛ عجولی تو چقدر ، بهادر وای( "  گفت

 از نشده هیچی تو ، باش داشته تحمل یکم

 سریع بیای اگه میری، باال من کول سرو

 از دیگه میکنی یکی رو عقد و نامزدی

 دارم امتحاناتمو من ندارم خالصی شیطنتات
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 ای لطمه درسم به تو اومدن با ،نمیخوام

 هم ماه دوسه این کردی تحمل اینهمه بخوره

  " سرش

 

 یاداون منو و گفت رو جمله این جوری یه

 جمله همین حقیقتا و عینا که انداخت روز

 و روز اون یاد با بودم، گفته بهش رو ها

 سرنوشتم و بخت به زدن لگد و کردنام ناز

 . نشست دلم رو بزرگی غم

 

 این سر اونشب وقتی:  گفت پوزخند با

 کردی قهر تو ، شد جروبحثمون هم با موضوع

 ، گرفتی فاصله ازم روزی هر از بدتر و

 بیام نداری حق گفتی دانشگاه ومدما

 خودتو ببینمت خونتون اومدم ، دنبالت

 جوابمو میزدم زنگ بهت میکردی، قایم

 طولش روز ده رو لعنتی قهر این ، نمیدادی

 عصبانیت فشار و زور از دیگه که دادی

 آروم آشغاال آت این با خودمو شدم مجبور

 پیدا خانم رعنا ی کله سرو یهو که کنم

 نونمو خوبه داغی تنور عجب آخ گهب و بشه

 رو بازیام هرزه بدبختیه و شر و بچسبونم

 حالیش مسته این ، بندازم بهادر گردن
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 درازی دست بهم میگم چیشد هر نهایت نیست

 !!!  تموم و کرده

 

 به پنجره از و سیگار و رفت پنجره طرف به

 صورتی و خشم و اخم با انداخت بیرون

 خواب زیر سال دو رعنا:  گفت برافروخته

 ؟ بوده همسایتون پسر

 

 و کشیدم هینی تعجب با و شدم بلند جام از

 بهادر:  گفتم و گذاشتم دهنم جلوی دستمو

!!!!  

 

 گفت و پیچید بطرفم زد، داری صدا پوزخند

 خواب زیر سال دو ؛ ریحان میترکم دارم: 

 آبروی بوده، ناموس بی مفنگی   آدم یه

 انداخته شرو اومده بعد برده، هممونو

  ؛ ش خاله پسر گردن

 

 دیشب:  وگفت زد ای دیگه دردآور پوزخند

 عذاب از دارم بهادر، کن حاللم میگه من به

 من ، میسوزم آتیش تو ریحانه و تو وجدان

 از میخواستم فقط نداشتم بهت عشقی هیچوقت

  . بگیرم پس آبرومو راه این
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 غرشش و زد فریاد داشت که جونی تمام با 

 وسایل تمام اومد، بیرون ش نجرهح ته از

 با کرد پرت اطراف به عسلی میز روی از رو

 : گفت بلندش فریاد

 

 پدرش آبروی ،با کرده بازی همه آبروی با -

 خونوادمون ی همه مامانش ، بابام ، من ،

 میگه من به بعد کرده کاری کثافت دوسال ،

 داشتمو دوست که زنی ، زندگیمو ؛ کن حاللم

 از میدادمو براش جونمو تمام که ای بچه ،

 به همه ، رفت همه بین آبروم ، دادم دست

 انگار طوریکه کردن نگاه بهم شکل بدترین

 دوتا با همزمان که قاتل یه ، جانیم یه

 نابود زندگیشونو و داشته رابطه خواهر

 ... نبودم ، نبودم ، نبودم من ،اما کرده

 

:  زد داد بدتر که کردم پاتند طرفش به

 از میخورم چوب چی هر ،که ریحان نیا جلو

 عقل با که نفهمی زبون ،ازتوعه میخورم تو

 درس ؛ رسوندی فالکت به منو خودت گنجشکیه

 ، داری درس االن سرت تو بخوره دانشگاه و

 فکسنی   کارگاه یه فقط ؟ میری دانشگاه

 درسیت ی رشته به ربطی هیچ که میری خیاطی



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1848 
 

 بوده من اسهو فقط بازیات کالس چُس  نداره،

 دفعه هر ، ببینمت خواستم هربار!! 

  گفتی فقط بزارم پاپیش خواستم

 برم باید ، دارم درس ، دارم امتحان

 بیفتم، عقب درسام از نمیخوام دانشگاه

 بدبخت منو هم تا زدی زدی زدی لگد انقدر

  ... خودتو هم کردی

 

 رفتم طرفش به ، دادنش اخطار به توجه بی

 وجود با و بودم بهادر جای هم من اگه ؛

 برام که کثیفی پاپوش و تهمت همه اون

 و حال حتی بودم گناه بی بفهمم کردن درست

  . میشد دیشب و االن از بدتر روزم

 

 و درنگ ای لحظه بدون کردنش آروم برای

 یک حتی شدم بلند پام ی پنجه رو تامل

 که نکردم فکر رعنا درصد یک فقط درصد

 ، رعناست هرشو این کنم تصور بخوام

 و آوردم در دستام ی احاطه به صورتشو

 رو ش گونه ، زدم لبش به کوتاهی ی بوسه

 ، رو گلوش زیر ، رو ش چونه ، بوسیدم

 آروم تا کردم بوسه غرق رو صورتش تمام

 بهادر و گذاشتم کمرش پشت ،دستمو بگیره

  . گرفتم آغوشم تو رو
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 ببخشید...  ببخشید:  گفتم اشک و گریه با

 انقدر رعنا نمیدونستم من...  من ...

 ذهنش تو ای نقشه همچین تو برای که پلیده

 اگه...  من عزیزم ببخش منو...  ساخته

 و عشقمون به درصد یه حتی...  حتی

 بابام چهلم از بعد میکردم شک نرسیدنمون

 بخدا ولی...  کن سره یه کارو بیا میگفتم

 یه رعنا نمیدونستم...  بهادر نمیدونستم

 . خطرناکیه آدم چینهم

 

 به منو و کرد احاطه کمرم دور دستاشو

 زیاد خشم از میزد، نفس نفس فشرد، خودش

 ی سینه که بود شده بلند و کشدار نفسهاش

 میکرد، پایین باال رو ش برهنه و ستبر

 بوی از دمی و برد فرو موهام تو سرشو

 که صدایی و آروم نجوای ،با کشید موهام

 گریه:  گفت بود، شده دورگه زیاد خشم از

 ؛ میریزی اشک همش نداری دوست...  نکن

 تا ؛ ت خونواده پیش بری نمیزارمت ولی

 . ریحانه نمیگیرم آروم نگیرم پس زندگیمو
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 یه مثل فشردم،تنش آغوشش تو بیشتر خودمو

 آتیش زیادشبیه خشم از بود، آتیش گوله

 از لرزشی و بود شده برافروخته پرحراتی

 آروم فقط میخواستم داشت؛ یدشد عصبالنیت

 خودم ،حتی همه االن تا که مردی ، بگیره

. میکردم نگاه بدی خیلی دید با اونو

 باش آروم:  زدم لب گوشش کنار وار زمزمه

  .باش آروم... عزیزم

 

 وصل تنش به محکم منو مغرور، و سرسختانه

 .آرومم:  گفت و کرد

 

 با و گذاشتم پهنش های شونه دور دستامو

 بدترین: گفتم گریه با گردنش روی ای هبوس

 به خواهرم از رو تنمون روی جراحتهای

 یه ما با تونست چطوری...  گرفتیم یادگار

 . کنه کاری همچین

 

 عذاب خوبه بازم:  گفت نیشخند بهادربا

 به لب عمرا وگرنه گفته که داشته وجدان

 درب حسابی تصادف اون تو نمیکرد؛ باز سخن

 . شده داغون و
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:  گفت وخشم حرص از مملو و زد وزخندیپ

 از خارج ببرتش قاچاقی میخواسته پسره

 میکرده چیکار خودش با داشته ببین ؛ کشور

 اصال ؛ نیست ما شبیه اصال دختره این ؟

 نمیدونم نیست هم بیامرز خدا اون شبیه

 !؟ برده ارث به کی از رفتارشو و اخالق

 

 براش دلم احمقه خیلی: گفتم گریه با

  . سوزهمی

 

 بسه...  نداره سوختنم دل لیاقت:  بهادر

   .نکن گریه انقدر دیگه

 

 مرز به:  گفتم و کشیدم آهی از پر نفسی

 پراز انبار یه مثل بهادر، انفجارم

 . میشه منفجر زدن کبریت یه با که باروتم

 

 بغل تو حاال:  گفت خنده از ای مایه ته با

 ؟! نترکی وقت یه من
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 لز حالتی با و زدم کمرش به آروم مشت با

 چی اصال ؟ شد چی پسره اون: گفتم خنده

 ؟ کردن تصادف جوری

 

 فعال:  گفت غصه با و کشید بلندی نفسی

 برم سر یه باید ،من حرفا این بیخیال

 حسابی و درست من نه روزها این شرکت،

 .بابام نه رفتم

 

 رفته باال ابروهای با و کشید کنار خودشو

 اصلیشون گراند بک االح که چشمهایی با و

 من به وارونه اخطار بود، خون از دریایی

 بیرون ازخونه ریحانه:  گفت و کرد نگاه

 اون نیستی، ببینم نیام... نرفتیا رفتی

 بزار ببوس دیگه هم رو خیاطیت کارگاه

  . کنار

 

 اینجا داری ؟قصد چه یعنی:  گفتم حیرت با

  ؟ کنی زندانیم

 

 روی که انداخت شده شکسته وسایل به نگاهی

  . بودن شده پال و پخش زمین
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 یه آره:  گفت محکم سرش دادن تکون با

  جورایی؛

 

 ... من ولی -

 

  ؟ بری بیرون خونه از نداری حق: بهادر

 

  ؟ بیمارستان برم میخوام من بهادر -

 

:  گفت غلیظی اخم با و شد کمر به دست

 چه ؟ شکلیه چه من زبون ی لهجه االن عزیزم

 کنم روشنت صاف که بگو ؟ میشی ملتفت جوری

  !؟

 

 بهادر ببینم مامانمو برم میخوام ، هوووف -

 وسط این مامانم کردی لج همه با تو ،

  ؟ کرده چیکارت

 

 چیکارم: گفت جدیت با و شد تر نزدیک قدمی

 نبودی که تو ؟ نکرده چیکار بگو ؟ کرده
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 رفتار باهام جوری ،چه تو جریان سر ببینی

 فکر نمینداخت صورتم تو هم تف ، میکرد

 ... من کردی

 

 مامانم من ی قضیه مورد در:  گفتم سریع

  ؟ داشته حق

 

 با و داد باال عصبی حالت به رو چپش ابروی

 کرد محکم بازوم دور رو ش پنجه حرکت یه

 کشید، خودش طرف به منو خشم از فشاری با

 کنترلش در سعی که خشمی با ولی آهسته

 قصد من اینکه ؟ یحق چه: زد لب داشت

 من اینکه ؟ بگیرم پس زندگیمو داشتم

 و کردم زندگی ش هرزه دختره با یکسال

 خونم تو ای عفریته چه نداشتم خبر خودم

 متجاوز تهمت با من اینکه ؟ گذاشته قدم

 اسم و پوشوندم رو دخترش آبروی شدن،

 اینا ،بخاطر گذاشتم م شناسنامه تو نحسشو

  ؟ داشته حق

 

 از ، دادم تکون طرفین به آهسته سرمو

 ترسی با ، میکردم نگاه صورتش به پایین

 راز این از کسی که اونموقع:  گفتم خفته

 داشت خبر سلیطه رعنای فقط نبود خبر با
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 با منم حتی گذشته، چی هردوتون بین که

 بد فکر موردت در داشتن، دوست همه اون

  ! داشتی بقیه از انتظاری چه پس میکردم

 

 با آورد، نزدیکم رو صورتش دپوزخن با

 میخواد کردم فکر صورتم به شدن نزدیک

 در اما ، اوضاع و حال این تو اونم ببوسه

 و گذاشت صورتم روی رو لبش ناباوری کمال

  .گرفت گاز محکم لپمو

 

...  بهادر آی...  آی:  زدم جیغ درد با

  بهادر...  بهادر

 

 روی دستمو و کشیدم عقب به خودمو درد از

 با و داد فاصله رو سرشو گذاشتم، رتمصو

 کسی هر:  گفت ای پیروزمندانه ی خنده

 من به نداشتی حق تو اما کنه، شک میخواد

 که میبینی داری نیستی کور چون ؟ کنی شک

 به رو بدبختی همه این رو، راه همه این

 هردومون روزی یه تا کردم تحمل تو خاطر

 با بازیات، ترسو با تو اما برسیم، بهم

 که کردی ثابت ت بچگونه رفتارای و افکار

 ! ضعیفی خیلی داشتن دوست و عشق تو



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1856 
 

 

 گله ازم ، نداشتم حرفش جواب در چیزی

 میخواستم که روزاهایی اون بخاطر داشت

 با بهادر، ی ممنوعه عشق از فرار بخاطر

 بخودم دلم توی ؟ کنم ازدواج مهرداد

 روزی یک اگر حتی من زدم، تلخ پوزخندی

 هیچوقت میشدم بهادر از غیر مردی همسر

 و عشقمو تمام   ، خودمو تمام   نبودم قادر

 چون ، کنم مرد اون نثار زندگیمو تمام

 که بود شخصی گرو در من بدن   اصلیه سیستم

 ؛ میشد ابدی اونجا جایگاهش همیشه برای

 که برده باال سری با بودم، خیره چشماش به 

 ادمید نشون تر تخس و مغرورتر رو شانش

 دلگیرم خیلی ازت:  گفت و داد تکون ،سرشو

 یه خونه همین تو اونروز درسته ریحانه،

 بین بد، ی خاطره اون و شد گفته چیزا سری

 هردوم

 

 بهت اومدی زمانیکه اما اومد، پیش ون

 این قصدم بزنم حرف باهات میخوام گفتم

 عجوالنه ،تا کنی صبر تا کنم قانعت بود

 ، سال باشی،یه پام به تا نگیری، تصمیم

 باالخره اما سال ده اصال ، سال سه ، دوسال

...  تو اما میکردم، درست رو چی همه من

 ی مخیله اون با شق، کله توعه متاسفانه
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 گرفتی تمسخر به ،حرفامو، خودمو عقلت، بی

 رن برم میخوام گفتی ، نیستم گفتی و

 اون شدم مجبور من هم بعد ،که بشم مهرداد

 ... رمبگی پیش رو رویه

 

 به کردم، نگاه دستش ی شده گره مشتای به

 هر که چشمهایی به و پیشونیش ی برجسته رگ

 خون رنگ به ناراحتی و خشم زور از لحظه

  ؛ میشدن

 من: داد ادامه سنگینش نفس دادن بیرون با

 بابام، از همه از بیشتر ، دلگیرم همه از

 رعنارو من گفتم بهش بار هزار چون

 ، زشته گفت ،همش کن شدور ازم نمیخوام

 دلگیر ازت بفهمه مامانت ، بفهمه ت خاله

 و آبرو فکر به کس هر وسط این ، میشن

 دل و من فکر به کی بود، خودش حیثیت

 مثل: گفت و زد پوزخندی ، بوده م بیچاره

 بودی من از فرار بفکر هم تو...  تو

 میدادی زمان من به یکم اگه ؟ یادته

 نه مگه نمیومد باال مشکالت این از هیچکدوم

  ؟

 

 پایین باال آهسته سرمو حرفاش تایید به

 و شد نزدیک شیطونی ی خنده با که کردم
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 بمون الل همیشه آخ...  ریحان آخ:  گفت

 گوش خوب حرفام به و میشی الل وقتی ، لطفا

 ، میشی خواستنی برام چقدر نمیدونی میدی

 به رفتن قید میتونم حتی االن که طوری

 هم با دیگه، توپ محفل یه و مبزن شرکتو

  . باشیم داشته

 

 گفتم و رفتم عقب به که شد نزدیکم مرموز

 مامانمو میخوام بیمارستان برم بزار: 

  ؟ ببینم

 

 : داد سرشوتکون

 بگیر گوش حرفم به گفتم...  نوچ نوچ نوچ -

 ؟ شدی یاغی دوباره

 

 اینجا ؛ خونمون به برگردم میخوام من -

  . بهادر نیست تدرس تو پیش موندنم

 

 به ، ریحانه نزن حرف: گفت عصبانیت با

 پاتو قلم بیرون بزاری خونه از پاتو خدا

  . میشکنم
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 تومیخوای بهادر باشم پیشت نمیخوام من -

 ... اون دوباره

 

 تو...  صددرصد:  گفت شیطون ای خنده با

 برسم بهت سختی همه این بعد و باشی کنارم

 نزدیکت که شمبا خورده خر مغز باید ،پس

 کتاباست تو مال شرورها این...  نشم

 میترکه دلم من میگه خنگی آدم کدوم وگرنه

 همدیگه کنار خونه یه تو اما عشقم واسه

  . میکنیم نگاه هم به ،فقط

 

 حتما ست؛ مسخره خیلی بخدا:  گفت و خندید

 دختره یا داره چیزی مریضی یه پسره یا

 دلش به چنگی که رعنا مثل ، جونوره زیادی

 آخ... تو ولی...  بشه نزدیکش تا نمیزنه

 حس و شعف شور با و کشید لپمو)  آخ آخ

  . خودمی امشب خوراک(  گفت عمیقی

 

 من:  گفتم اخم با و کشیدم عقب به سرمو

 اینجا بکشه شب تا نمیزارم میرم امروز

 !! باشم
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 با و مکث کمی با و شد جدی لحظه یه تو

 شدن عبوس برعکس رو ش چهره که غلیظی اخم

 و کرد نگام خیره میکرد، تر خواستنی خیلی

 و ، رفت اتاق طرف به و پیچید آروم بعد

 میرم دارم من:  گفت محکم رفتن حین در

 هنرمند زنای این مثل بشین هم تو ، شرکت

  . برگردم شب تا کن ردیف خوشمزه شام یه

 

 شاکی و وارفته و کردم حرکت دنبالش به

 میاری در بازی مسخره چرا بهادر: گفتم

 ؛مگه ببینم مامانمو برم میخوام ،من

 لج بخاطرش تو که کرده گناهی چه مامانم

 ؟ ببینمش برم نمیزاری کردی

 

 نمیزارمت خدا به:  گفت تر جدی و ایستاد

 نمیخواد گفت برو، نگفت خوش مگه...  بری

 ؟ بگی چی اونجا بری میخوای پس ببینتت

 

 حق گفته چی هر ، مامانمه اون بهادر -

  !!! داشته

 

 خوردنهای حرص و پریدنها باال به توجه بی

 و کرد باز رو کمد در شد، اتاق وارد من
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 مناسب لباس یه دنبال لباسها رگال تو

  .بود شرکت به رفتن برای

 

 من:  گفتم وار بیچاره و نشستم تخت روی

 هم با دوباره که بمونم اینجا نمیخوام

  . کنیم تکرار رو گناه اون

 

 نگاه بطرفم اینکه بدون ، بود کمد تو سرش

 کارای نبود، گناه رعنا کارای:  گفت کنه

  ؟ گناهه من

 

 فکر ؟ میده پسشون داره کرده هرکاری رعنا -

  ؟ افتاده تخت اون روی چی بخاطر االن کردی

 

 که ، زد داری صدا پوزخند حرفم جواب در

 این بخاطر نمیخوام من:  گفتم دوباره

 ، بهادر بره سیاهی به عاقبتم افرد کارا

 نمیخوام نشدیم محرم زمانیکه تا حداقل

  . بشی نزدیک بهم

 

 شیطنتی از پر لبخند با و کرد نگام برگشت

 ناله و آه صدای دیشب که اونی پس:  گفت
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 بودم من بود پیچیده اتاق این کل تو هاش

  !؟ آره

 

 دیشب های صحنه و حرف این از خجالت با

 دندون لبخندش که گرفتم وندند به رو لبم

  .اومد بطرفم خبیثانه و شد نما

 

 ریحانه آی... ریحانه آی: گفت خنده با 

 منو داری بازیات لوس این با ببین... 

 کنسل رفتنم شرکت که میکنی خودت مجذوب

 بد دوباره وگرنه برم بزار!!  ها بشه

 و بوده بد میکنی وانمود چند هر ؛ میبینی

  . منه دست فک دیشبت حال   گرنه

 

 زنجیر هدفش حصار به منو که شد خم روم

 باشه کننده شروع اگه بودم مطمئن ، کنه

 سریع همین بخاطر میره پایانش تا ،پس

 جایی باشه:  گفتم و آوردم جلو دستامو

  . تابیای میکنم درست شام من ، نمیرم

 

 ی حواله چشمکی و زد لبخندی پیروزمندانه

 جلو صورتشو سریع کرد، م ترسیده صورت
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 ش بوسه با که بوسید کوتاه لبهامو و آورد

 . ریخت هری دلم

 

 و آهسته و داد فاصله کمی صورتشو

 به نفسهاش بازدم و دم که طوری نجواگرانه

 من شیطون کوچولوی:  زد لب میخورد، صورتم

  ؟ باشه...  بیام من تا خونه بمون

 

 وقتی! ؟ بگم نه مقابلت در میتونستم مگه " 

 با ، نجواهات با ماهرانه و ظریف انقدر

 میکنی جادو سحرو منو لمست با و هات بوسه

 تر رام زمانی هر از باشم کنارت وقتی که

 بودن این خودمم حتی که میکنی کاری میشم،

 آروم سرمو ؛ وجودم تمام با بخوام رو

 و زد لبم به کوتاه ای بوسه که دادم تکون

 کنار خودشو اطمینان با و خاطر آسوده

 *****. کشید

 

 و زدم زنگ خاله به بهادر رفتن از بعد

 که زد رو همیشکی حرفای همون معمول طبق

 و بزنم حرف مامانت با من تا کن صبر فعال

 انگار ؛ برگردی خوبی به تو تا کنم راضیش

 که بودن کرده هماهنگ هم با پسر و مادر

 ؛ کنن حبس خونه این تو منو



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1864 
 

 

 از خیالم کمی که خاله با زدن حرف از بعد 

 رعنا بهتر اوضاع و مامان سالمتیه بابت

 وضع سرو به دستی و بلندشدم ، شد راحت

 زیر ی شکسته های شیشه ، کشیدم خونه

 یک و میز روی تزئنیه گلدون و سیگاری

 بودن عسلی میز روی که کوچیک ی مجسمه

 پال و پخش زمین روی شکشتشون های تکه وحاال

 به و کردم یزتم کامل رو خونه.  بود شده

 خونه و دار شوهر زنای مثل بهادر ی گفته

 رو خونه کارای ، کردم درست غذا ، دار

 دسته اون و شستم لباسهارو ، دادم انجام

 رو داشتن اتو به نیاز که لباسهایی از

 ؛ کردم اتو

 

 از خونه به ورودش با برگشت بهادر که شب 

:  میزد صدا بلند بار چند در جلوی همون

 ریحانه...  ریحانه

  

 بیرون آشپزخونه از شتاب با و زده هول

 چهره ، بهادر جلوی شدنم ظاهر با و اومدم

 . کشید ای آسوده نفس و شد آروم ش
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 برای االن تا که انتظاری و دیدنش با

 چیزی داشتم، خوب حس یه میکشیدم اومدنش

 ی خونه توی اونم بودن عروس تازه شبیه

 به پایبند زندگیمو وجودم باتمام که کسی

 . کردم حضورش

 

 ایجاد در سعی ریختن نمک و شوخی کمی با

 چی ؟ چیه:  گفتم آهسته و داشتم آرامشش

  ؟ میکنی صدام همه این چرا ، شده

 

 توی وکفشاشو گذاشت کفشی جا کنار کیفشو

 . عزیزم هیچی:  گفت و داد جا جاکفشی کمد

 

 میخواستی حتما:  گفتم بیشتری چاشنیه با

 اون وجود با مگه ؟ نه یا م هخون ببینی

 تو کشیدنای نشون خط و کردن غرغر همه

! ؟ داشتم موندن جز هم ای دیگه ی چاره

 هم رو سبزی قورمه بوی نمیبری منو بوی

 ؟ پیچیده خونه کل تو که نمیبری

 

 پوشش رو شو خسته ی چهره خبیثی لبخند با

 یک قدمش هر با که اومد جلو بدجنس و داد
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 نرو َدر:  گفت خنده ،با مرفت عقب به قدم

 .خودم وحشی   گربه

 

 دنبالم که رفتم آشپزخونه طرف به هول با

 واسه دارم کارت وایسا ریحانه: گفت اومدو

 ؟ میری َدر چی

 

:  گفتم اغواگرانه لبخندی با و ایستادم

 داره ،چشمات خبرم با شومت اهداف از چون

 .پلیده چقدر جنست میزنه داد

 

 شانس خدا تورو آخ:  گفت ساختگی حرص با

 از هیچی خورده ما پست به کی ببین مارو

 درآورده مو ،زبونم نیست بلد زنونگی و زن

 ! نگرفته یاد هیچی و گفتم بهش بس از

 

 حرص و حرکات از لبام روی که لبخندی با

 جوری چه:  گفتم آروم بود نشسته بهادر

 ؟ منی نوز نازو لَنگ تو ؟ کنم رفتار باید

 این به نیازی چه میرقصی ودتخ نزده که تو

 .بازیاست جنگولک
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 بودم، ایستاده آشپزخونه در چوب چهار تو

 دستش تو راستمو دست ساعد و شد نزدیکم که

 و مردونه ادکلن اون گس و تلخ بوی گرفت،

 تمام که پیچید بینیم زیر دوباره محرکش

 شدن نزدیک برای میکرد ملموس احساساتمو

 .میشه قلبم تند تپشهای بانیه که کسی ،به

 

 زنونگی یکم:  گفت تصنعی حرص و لبخند با

 ،از زنی سرت ،خیره عزیزدلم بده خرج به

 از من وقتی کن، رو ت نداشته هنرای اون

 ماچ یه ، استقبالم به بیا میام سرکار

 نوز نازو بغلم تو یکم ، بده بهم آبدار

 یه میدونم چه ، برام کن لوس ،خودتو کن

 خستگیا ،اون بگیره رژیان مردت که کن کار

 اون و این با روز طول تو که زدنایی فک و

 تو عوض در ، نمیزارن براش اعصاب و میکنه

 "کن، آروم براش

 

 کرد تنم لباسهای به ای کننده مشمئز نگاه 

 بودم پوشیده قرمز بلند آستین بلیز یه که

 " مشکی بلند شلوار یه و

 

 لباسای این:  گفت تری واقعی حرص با

 لباس همه این ؟ آخه میپوشی چیه یختبیر
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 هم رو ریختی کمدا این تو شیک و خوشکل

 این با حتما باید بپوش اونارو از ،یکی

 من جلوی بیریخت و زشت و َوجَق عَجَق لباسهای

 .ست بچه تا ده یه مادر انگار ، بگردی

 

 مثل که کوبیدم بازوش به آرومی مشت با

 وبر ، هوی:  گفتم خنده با و بود سنگ

 کنارتم، اینجام، من که کن خداروشکر

 زیادیه، سرت از پوشیدم که هم همینارو

 .کنی دل رو وقت یه بشه زیادیت میترسم

 

 تن با و کرد نگاه لبام و چشمام به شیطون

 دل رو نه:  گفت ای شده بم و ضعیفی صدای

 که میکنم کار یه عوض در عزیزم نمیکنم

  .گیرهب رو خونه کل   ، جیغات و نفسات صدای

 

 خمارش چشمای با و آورد تر نزدیک صورتشو

 زمزمه و تر آهسته ، گرفت نشونه لبهامو

 که دیشبت خواب لباس مثل:  گفت وار

  .ساخته نشدنی فراموش ی خاطره یه براممون

 

 بخوره هدف به گیریش نشونه اینکه قبل

 من:  گفتم و بردم عقب به صورتمو سریع
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 کن عوض لباساتو برو بهادر گشنمه خیلی

 .بخوریم شام بیا

 

 با و کرد لمس وار نوازش دستمو ساعد

 گفت و زد چشمکی کانه زیر ، خبیث لبخندی

  .عزیزم میخوریم شاممونم: 

 

 گذاشت سرم پشت و آورد باال دستشو یکی اون

 لبش سریع و کشید، خودش طرف به صورتمو و

 و نرمی لمس   حس با ، داد قرار لبم روی رو

 دلم لبم روی زبونش حرکت و لبهاش داغیه

 اون از تبعیت به بدنم و ریخت فرو هری

 بی حالت به ش مردونه هورمونهای و غریزه

 . شد سست شدن رخوت و حس

   

 شرور لبخند و کشید کنار صورتشو بعد کمی

 ، زد آرومم ی چهره به باری شیطنت و

 . کرد حرکت اتاق طرف به و کشید دستمو

 مسخره: تمگف لرزونی صدای با و آهسته

 با میکنم ،خواهش بهادر نیار در بازی

 .نکن بازی اعتقادتم
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 مگه ؟ اعتقادات کدوم:  گفت جدی و ابستاد

  ؟ کنم چیکار میخوام

 

 هم به هنوز تو منو:  گفتم محکم

 اتفاق اون دوباره نمیخوام نامحرمیم،

 . بیفته

 

 ، محرمم هم رعنا با:  گفت و زد پوزخندی

 هاتونو رابطه فرق ولی ، حاللمه و عقدی زن

 ، دارم آرامش کدومتون کنار ،ببین ببین

 کدومتون کنار و میکشم نفس کدومتون کنار

 شرع و م شناسنامه توی که چیزی ؟ خوشحالم

 ؟ میگه وجودم و دلم که چیزی یا میگه خدا

 بهت کسی وقتی ریحانه ببین رو تفاوتها

 نکن سعی پس میده آرامش بهم وجودت میگه

 برعکس تا کنی کاری یه زیاتبا بچه با

 نخواستم من هم حاال ، بزنی بهم آرامششو

 به افتاده سیستمت کل تو که کنم کاری

 دیگه کار یه:  گفت و زد چشمکی" ، لرزیدن

 به بعد اونم بخاطر حاال که دارم باهات

 . میرسیم توافق

 

 و نشوند تخت روی منو شدیم که اتاق وارد

 بعد ی دقیقهچند رفت، بیرون اتاق از خودش
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 بود برده شرکت به خودش همراه که کیفی با

 گذاشت آینه جلوی میز روی رو کیف ، برگشت

  .کشید بیرون زینتی جعبه یه کیف داخل از و

 

 طرف به که میکردم نگاه بهش کنجکاو

 به الیت موزیک یک و رفت صوتی پخش دستگاه

 . کرد پ لی اسپانیایی زبان

 

 

 از مشکی مجلسی   لباس   یه لباسها کمد تو از

 خرید برام ماه هر خودش که لباسهایی بین

 طرفم به و کرد انتخاب میفرستاد، و میکرد

 .برگشت

 

 دستمو که میکردم نگاه حرکاتش به باتعجب

 .کشید و گرفت

 

: وگفتم زدم گیجی از لبخندی و شدم بلند

 ؟ چیه واسه کارا این
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 متوجه خودت تا کن عوض لباساتو: بهادر

 .بشی

 

 ؟ چی یعنی ؟ میفهممن-

 

 کن عوض لباساتو: گفت خاص نجوایی با

 

 ... نمیدونم من -

 

 چیزی اصال قرارنیست تو...  هیش: بهادر

 .بدونی

 

 آورد در تنم از لباسهامو و کرد کمک خودش

 تنم توی  رو کوتاه و رنگ مشکی شب لباس و

 .کرد جایگزین

 

 موهامو و کرد باز رو موهام دور کلیپس

 آروم دستشو یه ، ریخت هام سرشونه روی

 ش دیگه دست با و کرد حلقه کمرم دور

 ی پنجه تو رو بزرگش ی پنجه و گرفت دستمو

 به منو عمیقی احساس با برد، فرو دستم
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 قرار ش سینه روی سرمو و کرد نزدیک خودش

 رمانتیک و الیت موزیک با و آروم داد،

 ،اما کردیم رقصیدن و خوردن تکون به شروع

 هر از تر متفاوت چیزی خاطره این من برای

 شیرینی نجوای با بود، زندگیم از صحنه

 دختر عروسیه تو: زد لب آهسته گوشم کنار

 داشتم میرقصیدی مهرداد با وقتی عموم

 تو رو تو رعنا جای ،من میشدم دیوونه

 با داشتی عیناً  تو اما میکردم تصور حصارم

 چیزی من واسه این و میرقصیدی مهرداد

 اما بود، شده تلنبار خشم یه از فراتر

 تو و خودمی ،توبغل خودمی کنار امروز

 .میرقصی داری خودم حصار

 

 کارارو اون لجبازی بخاطر اونموقع من -

 ... یا دام بخاطر نمیدونم میدادم انجام

 

 مهم گذشت، ها گذشته ،بیخیال هیش:  بهادر

 .همیم کنار که امشبه

 

 گاهن با و داد فاصله خودش منواز کمی

 کنارت تولدت برای نتونستم من: گفت آرومی

 خودت دیدن از منو تو چون ریحان، باشم
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 تو هدیه همونروز اما بودی، کرده منع

 همچنین یه میخواست دلم و گرفتم برات

 .بدم بهت اونو روزی

 

 برداشت رو جعبه میز روی از و کشید دستمو

 ریزی ی بوسه با و گرفت جلوم رو ،جعبه

 .عزیزم مبارک تولدت:  فتگ م گونه روی

 

 که میکردم نگاهش زده شوکه و واج و هاج

:  گفت و کرد جعبه به ای اشاره سر با

 .کن بازش

 

 بود طال ظریف سرویس یه کردم باز رو جعبه

 درون قرمز گلبرگهای از تزیینی با که

 با بود، شده پوشیده گلبرگها بین جعبه

 صورت به که بهادر منو اسم اول حروف دیدن

 کوچیک مانند توپ های دایره اون روی التین

 به و زدم لبخندی بود شده ،حکاکی

 .کردم بهادرنگاه

 

 ؟ داری دوسش:  گفت عمیقی لبخند با
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 نبود، یادم رو تولدم اصال ،من ،خیلی خیلی -

  ... تو اما

 در جعبه درون از ذوق با رو گردنبندش

 ؟ میبندیش: گفتم و آوردم

 

 اوهوم: بهادر

 

 برام رو گردنبد تا برگشتم مخالف طرف به

 روی دستاشو آهسته بستن از ،بعد ببنده

 روی داغش لبهای حرارت با و گذاشت م شونه

 چشمامو خاصی حس با نشست، گردنم پوست

 شروع بلندی کوبش با سرکشم قلب که بستم،

 لرزش خواهشم پراز تن   و کرد تپیدن به

 .گرفت خفیفی

 

 ی سرکشانه ی ارداه و خواست با و برگشتم

 .رفتم فرو آغوشش تو خودم

 تمام روی من کشیدم، دم عمیق رو تنش بوی

 های انگیزه تمام روی پامیزارم، قانوها

 اینجا به منو االن تا که بدی و خوب

 روی ، باورهام و نگرش تمام روی رسوندن،

 باعث که انگیزی نفرت و منفور حسهای تمام

 روی به و شدن بهادر منو بین عشق شدن تلخ
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 زنانگیم ظرافت با و میکنم پشت دنیا تمام

 روی دارم دلم توی که عمیقی عشق با و

 نبضشون که لبهایی و بلندمیشم پام ی پنجه

 لبهای لمس و بوسیدن و گرفتن قرار برای

 رو افتاده گزگز به خواستنی موجود این

 ،بوسه میدم قرار آلودشون هوس جایگاه روی

 و حرارت اب که دلچسب و شیرین و خاص ای

 خاطره پر ای لحظه به رو ما مهیب آتشی

 .میکرد نزدیک

 

 با و من از تر دیوانه عشقی با بهادر

 و لبهاش دادن تکون به شروع اندکی خشونت

 هر با و شد، تنم روی دستاش دادن بازی

 خورش به بیشتر منو بوسیدن و لمس بار

 به دستمو شیداوار و حریص میداد، فشار

 یکی یکی و بردم اهنشپیر های دکمه سمت

 تاب بی و قرار بی بهادر که کردم باز

 قطع بدون و گذاشت کمرم و زانو زیر دستشو

 به و کند جای از منو لبهامون اتصال شدن

 *****.برد تخت طرف

 

 درو اون میشه اگه بنده دستم من مهرداد -

 .کن باز
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 پا مهمونش که گوریه کدوم بهادر: مهرداد

 .کنه باز درو بره شه

 

 .میکنم باز خودمو من بشین تو نخواستم -

 

 برس شما نکرده الزم: گفت شوخی با مهرداد

 ما خورد به سوخته غذای وقت یه آشپزیت به

 .ندی

 

 شما به سوخته غذای ک ی من:  گفتم تعجب با

 در خودت از حرفایی چه عجبا، ؟ دادم

 .مهرداد میاری

 

 خنده با و رفت ورودی در طرف به مهرداد

 باشی داشته کم چیزی هر خدایی نه : گفت

 حرف پختت دست ، عالیه قلمت یه همین

  .بانو نداره

!!  مهرداد:  زدم جیغ اولش حرف از حرص با

 .شد خارج دیدم از خنده با مهرداد که
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 درو و گذاشتم فر تو رو زعفرونی مرغای

 از رو چایی کثیف لیوانای ،سینیه بستم

 که رمبزا سینک تو تا برداشتم اپن روی

 .اومد مهرداد و برزو صحبت صدای

 

 

 و بود اینجا برزو که روزی آخرین از بعد

 زده رعنا مورد در بهادر که حرفایی اون

 به تا بودم ندیده رو برزو دیگه بود

 ،تو میگذشت روز اون از هفته یک که امروز

 بودم، بهادر ی خونه هنوز من هفته یک این

 پابر لهخا منو گرفتنهای تماس همچنان اما

 که خبری تتها رعنا و مامانم بود،از جا

 از پریشب باالخره که بود این داشتم

 بودن دلگیر بخاطر و شدن مرخص بیمارستان

 خود   وجدان وعذاب رعنا از مامانم

 خونه به تا کنه قبول نشده رعناحاضر

  خاله و باشه مامانم کنار یا بره پدریمون

 .داشته نگه خودش پیش اونو رو این از

 

 بود، بیرون وقت دیر تا بهادر که دیشب

 کس بی و تنهایی از میترکید، داشت دلم

 یک قد   مامانم از اینکه از و بودن

 غم با دلم داشتم فاصله وسیع اقیانوس
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 اشک خودم توخلوت انقدر. کرد جوشش بزرگی

 صدای با ناچارا که کردم گریه و ریختم

 یه مامانم برای حسرت و اشک با و گرفته

 مامان"  مضمون این با اونم فرستادم یسوُ 

 ازم ،میدونم بگردم دورت الهی مامان... 

 چون میاد بدت ازم میدونم دلخوری، خیلی

 نیست رو بابا و تو عزت با عمر یک آبروی

 که خدایی همون به ولی کردم نابود و

 نخواستم من دادم خودش دست به سرنوشتمو

 منو ، بشه اینجوری نخواستم من...  مامان

  داشتم دوسش خیلی بودیم، هم عاشق بهادر

 با ازدواجش از بعد بخدا اما...  اما... 

 میگرفتم، فاصله ازش همیشه من رعنا

 چون نشه نزدیک بهم میکردم التماسش

 کرده تغییر زندگی تو هردومون جایگاه

 یه من:  گفتم و کشیدم آه با نفسی بود،

 هی من...  متاهل مرد یه اون و بودم دختر

...  خواهرم شوهر اون و بودم زن خواهر

 اون اما میزدم حرف باهاش من بخدا مامان

 به جنونش و عشقش  نمیدونم نمیشد، قانع

 دل ازم نتونست که بوده زیاد چقدر من

 همسر عنوان به رعنا وقتی حتی ، بکنه

 ها، تبصره تمام شد، زندگیش وارد قانونیش

 کردممی ردیف براش دنیارو های قانون تمام

 نمیتونه اینکه میگفت کلمه یه فقط اما

:  گفتم و گرفت شدت م ،گریه بشه جدا ازمن
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 از فرار واسه حتی من بخدا مامان ، مامان

 کنم ازدواج مهرداد با میخواستم بهادر

 نداشتم بهش حسی کوچکترین که مهردادی ،با

 روزی اگه تا نباشم میخواستم فقط اما

 نباشم نم مسببش شد مختل رعنا زندگیه

 شد دیوونه بهادر مامان...  بهادر ،اما

 حرفاشو فقط بود قرار زد، دست من به اون

 بهش شنیدم حرفاشو ش خونه ،رفتم بشنوم

 که مردی پایبند باشم، نمیخوام من گفتم

 با بخواد و بریزه بهم خواهرمو زندگیه

 با میخوام گفتم کنه، زندگی خواهرش

 تا برم میخوام ،گفتم کنم ازدواج مهرداد

 بیشتری آسایش تو...تو و نباشم چشمت جلوی

 فقط...  حرفا این با اما ، کنی زندگی

 ...اون که کردم تر عصبی بهادرو فقط...

 حامله من که بعدش:  گفتم و کردم هق هق"

 اینکه بدون شدم مادر من...  مامان شدم

 یه نمیدونستم کنم، حسش یا بفهمم خودم

...  اردارمب ماهه سه رو گناه بی ی بچه

 تو اینکه قبل بکشم مو بچه میخواستم

 نگن فردا که بره کسی پیش آبروم یا بفهمی

 زیاد گریه از گذاشتم قلبم روی دستمو" ،

 نگن، فردا" میسوخت م سینه غصه و غم و

 و رفته آبی زیر خواهرش شوهر با ریحانه

 ... حرو ی بچه



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1881 
 

 بهش که القابی و م بچه آوری یاد با "

 نشست گلوم روی بزرگتری بغض میکردم وصله

 رو بچه اون من مامان: گفتم زنان زجه که

 که ای ،بچه بود خودم ی بچه داشتم، دوست

 اما...  اما ، بود من گوشت و تن از

 گذاشت دنیا این به پا اشتباه یه بخاطر

'  گفتم گریه با و بلندی صدای با... " 

 میخواستم...  مامان بکشمش میخواستم من

 ماهه سه ی بچه کنم، آسیاب مو بچه گوشت

 کسی تا...  بمیره تا کنم کورتاژ مو

...  اما...  م حامله بهادر از من نفهمه

 ، گفتم خدا پیش انقدر ؛ نتونستم اما

 اونو خودش خدا تا کردم التماسش انقدر

 بیمارستان تو من...  مامان ؛ گرفت ازم

 ،برای زدم جیغ زدم، ،زجه گرفتم عزا براش

 اون که چقدر هر شدم عزادار م بچه مرگ

 ؛ من ی ،بچه بود م بچه اما بود حروم بچه

 که مامان، داشتم احتیاج بهت اونجا من

 ؛ نبودی اما کنی آرومم و باشی کنارم

 از من ، بودن کنارم مرد دوتا فقط اونجا

 ، کنم عوض لباسهامو نمیتونستم سقط درد

 خم نمیتونستم درد ،از کرد کمکم بهادر

 واسه اون کشید پاهام تو شلوارمو اون بشم

 با و زدم جیغ...   سقطم از بعد خونریزیه

 مامان اصال تو مامان:  گفتم بیشتری ی غصه

 نبودی هیچوقت...  نیستی...  نیستی خوبی
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 از نتونستی که دادی بها رعنا به انقدر

 من از انقدر بیای، بر زشتش کارای پس  

 شتپی مشکالتمو نتونستم که گرفتی فاصله

 باشی میخوام که هم ،حاال کنم بیان

 نیستی هم باز باشی ،پشتم کنی ،حمایتم

 من اما دارم؛ قبول کردم اشتباه من... 

 خاله باید چرا توعه ی بچه ،رعنا تم بچه

 ی خونه تو باید چرا ؟ ببره دستشویی اونو

 منت و سرکوب کلی که باشه ش خاله شوهر

 تو بجای خاله باید ،چرا باشن داشته سرش

...  مامان کنه عوض یا بشوره لباساشو

 دارم...  میترکه داره دلم...  مامان

 خونمون برگردم میخوام میشم منفجر ازغصه

  "... میخوام... 

 رو ُویس در، تو بهادر انداختن کلید با

 برزو برای تلگرام تو سریع و کردم قطع

 . برسونه مامانم دست به اونو تا فرستادمش

 

 مشغول و کردم پاک رو ودمآل اشک چشمهای

 از چیزی بهادر تا شدم شام میز چیدن

 تمام باطل خیال زهی ولی نفهمه درونم

 " بودن بهادر دست کف موم عین حرکاتم
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 حرف ،صداهای اومدم بیرون پریشب فکر از

 ،منتظر میشد تر نزدیک برزو و مهرداد زدن

 من به خوش خبر یه و بیاد برزو بودم

 زودتر چه هر تا نبود مدل تو دل ؛ برسونه

 .برسونه گوشم به مامانمو پیغام

 

 برزو دیدن با و اومدم بیرون آشپزخونه از

  .زدم لبخندی

 .اومدی خوش سالم -

 

 ریحانه چیه:  گفت پروندن تیکه با مهرداد

 شده وا حسابی روت و رنگ دفعه یه ؛ بانو

 خاله و تو اتصال سیم برزو نکنه چیه ، ها

 !؟ کن رو یاال برزو وردیآ چی خبر لیالست؟

 

 با کی بینیم شو گم:  گفت خنده با برزو

 .داره کار تو

 

 بیا بهادر، بهادر،:  زد داد بلند مهرداد

 ریحانه واسه ای نقشه چه برزو ببین

 !کشیده؟
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:  گفتم و گرفتم رو مهرداد دست ساعد سریع

 میخوای وحشیه کم خودش ؟ داری اون چیکاره

 ؟ من جون   به ازیشبند که کنی ترش دیوونه

 

 هایی نقشه یه حتما دیگه همون خب: مهرداد

 زدو اشاره برزو منو به ؟ داری سرت تو

 ی بچه این که دوتاست شما نوبت حاال:  گفت

 .بندازین زندگی کارو از رو بدبخت

 

 میخوایم مگه ؟ میکنی شلوغش چرا:  برزو

 ؟ چیکارکنیم

 

 این ریحانه: گفت تاکیدی و شد جدی مهرداد

 خواهشا شده، راه به رو چندروزه همش بچه

 روح چرخ هیجده تریلی مثل که نکن کاری یه

 هر که خواهرت ،اون کنی آسفالت روانشو و

 آروم که تویی یه آورده سرش خواسته بالیی

 .کنه زندگی آرامش با اینم  بزار بگیر

 رو طبابت سواد تو:  گفتم عاصی و حرص با

  گذروندی دانشگاه توکدوم

 به داره ربطی چه:  گفت پوزخند با ادمهرد

 من ؟ داری من طبابت چیکار ؟ من حرفای

 من واال نریز، بهم رو بچه این آرامش میگم
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 از که حرفایی با بیمارستان تو اونشب

 که بودم بهادر جای به اگه شنیدم رعنا

 بودین گذرونده هم رعنارو ختم مراسم االن

 حالی چه بهادر ببینی که بودی تو ،مگه

 که مگه دیدم آره گفتم دلم توی) ، داشته

 رابطه اون با آشفتگیشو و خشمش تمام

  ( داد تسکین

 بود بد حالش انقدر رفت، روزش به چی یا

 .بیاره خودش سر به بالیی یه ترسیدم که

 شده تنگ مامانم برای دلم فقط من مهرداد -

 .همین ببینمش میخوام

 دربها:  گفت و کشید ای کالفه نفس مهرداد

 اون تو ،کنار ریحانه آرومه تو کنار

 من کرده؛ تحمل رعنارو پذیر آسیب حرفای

 صورت به ربطی هیچ و بودم کاره هیچ که

 حرفا اون شنیدن با اونشب نداشتم مسئله

 تخصص، همه این بعد که طوری شدم داغون

 ببین پس بشم، متمرکز سرکارم نتونستم

 تا که ای زندگیه و حرفا اون با بهادر

 متحمل رو دردی چه بود رفته فنا به ناال

 . شده

 گفتم خداروشکر لب زیر که خورد زنگ گوشیش

:  گفت و داد بلال ابروهاشو لبخند با ،

  .داره ادامه بحثمون
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 به نگاهی و گرفت آلودم بغض نگاه از چشم

 نشست لبش روی لبخندی کرد، گوشیش ی صفحه

 با و گرفت فاصله برزو منو از کمی و

 ؟ عزیزم جانم:  گفت ماست اتصال

 اووووه:  گفت بلند انداختن تیکه با برزو

 !! عزیزم اووووه

 و گذاشت گوشی روی دستشو و برگشت مهرداد

 حرف دارم پدرت بر ای:  گفت خنده با

 ... میزنما

 چی هر خودته دائی  :  گفت خنده با هم برزو

 بهت زیادی فامیلیش رگ بگو داری دوست

 .نزدیکه

 ما از خنده با و داد کونت سری مهرداد

 گفتم برزو به  سریع و تند که گرفت فاصله

 گوش ؟ دادی مامانم به رو ویس ؟ شد چی: 

 ؟ داد

 به نگاهی با و کشید عمیقی نفس برزو

 ببرمت دنبالت اومدم: گفت آروم اطراف

 .بیام گفت خاله ریحانه،

 

 یه شد، باز نفسم راه مدت همه این از بعد

 محض به که اسیدی ثل،م چَنته مثل چیزی
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 ، میکنه باز رو لوله یک رسوبات ریختنش

 من برای رو حکمی همچین یه برزو وحرف  

 و شد باز نفسم راه حرف این با که داشت

 .کشیدم نفس آرامش با مدتها از بعد

 خدا به بگو..  بگو:  زدم لب مطمئن نا 

 منو خودش خدا به:  گفت خنده برزوبا

 چیکار بهادر با ولی...  دنبالت فرستاده

 ؟ میکنی

 میخواستم فقط که بودم زده ذوق انقدر

 در و رفتم اتاق طرف به ببینم، مامانمو

 ؟ میکنم چیکار:  گفتم رفتن راه حین

 بشه حل مسئله این جوری یه باید باالخره

 مردی ی خونه تو عمرم آخر تا من که نمیشه

 ی خونواده داماد رسماً  هنوز که باشم

 روی از فقط حرفها این چند هر... ماست

 زندگی هفته یک این وجود با چون بود ظاهر

 که بودم شده وابسته بهش انقدر بهادر با

 امکان برام اون بدون کشیدن نفس لحظه یه

 .نبود پذیر

 سرویس از هم بهادر اتاق به ورودم محض به

 دیدن با و اومد بیرون اتاق داخل حمام

 البا ابروشو تای یه من خوشحالیه و ذوق

 تو ؟ شده چی ، ایشاال خیره:  وگفت داد

 !؟ گرفتی عروسی دلت
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 شده پنهان ترس با و کردم باز رو کمد در

 مامانم:  گفتم و کشیدم بیرون لباسامو ای

 .پیشش برم میخوام دنبالم فرستاده رو برزو

 کمرش دور که رنگی آبی ی حوله با بهادر

 از لباسارو و اومد طرفم به بود پیچیده

 حرص با تخت، روی کرد پرت و رفتگ دستم

 میزارم من مگه ؟ بری کجا ؟ بری:  گفت

 بیرون؟ بزاری خونه این از پاتو

 برم میخوام بهادر:  گفتم تعجب با

 میفهمی برم خواسته ،خودش ببینم مامانمو

 این میخواد ماه چند از بعد ؟ چی یعنی

 کنه تموم رو بودن دور

 و چرت این من:  گفت اخم با و عصبی بهادر

 ، نمیری جایی تو...  نیست حالیم پرتها

 زود..  بکش شامتو برو بیا

 !! بهادر:  گفتم غصه با و وارفته

 اونجا بری:  گفت من از تر وارفته بهادر

!  من زندگیه به میندازن آتیش اینا

 .بری نمیزارمت

 مامانمو برم میخوام بهادر برم میخوام -

 صبح زا ، میکنم دق دارم نمیبینی ، ببینم

 یه حداقل میای که شب شرکت میری شب تا

 از که بنداز م کرده پف چشمای به نگاه

 شکلی چه روزانه های گریه فشار و زور
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 میشه درست داره اوضاع که حاال...  میشن

 من میخواد و شده پشیمون مامانم که ؛حاال

 !؟ بگیری جلومو میخوای تو برگردم

:  گفت و زد کمد به آرومی مشت کالفه بهادر

 هم تو ؛ کنن بدبخت منو میخوان باز همشون

 .میشی متحّد اونا با داری که

 ؟ بهادر کنه بدبخت تورو میخواد کی -

 رو تو جونش ی اندازه به که! ؟ مامانم

 ؟ داره دوست

 ! نداره دیگه اما داشت،:  گفت غمگین بهادر

 تخت روی از لباسارو و شدم رد کنارش از

 ازم لباسارو رهدوبا و شد جدی برداشتم،

 .اتاق از ی گوشه یه کرد پرت محکم و گرفت

 برو بری، نمیزارم:  گفت عصبی و محکم

 ؟ نداری مهمون تو مگه ، بکش شامتو

 نمیتونم که من بهادر میکنی بازی لج چرا -

 !؟ بمونم مامانم از دور عمرم آخر تا

 آشفته موهای به دستی و رفت آینه طرف به

 شده جهنم زندگیم بار یه:  گفت و کشید ش

 .کنن جهنمش برام دوباره کنم ریسک نمیتونم

 و اینجا از من اینکه از میترسه بهادر

 میتونم مگه ، بده دست از منو همیشه برای

 برای   منه، مرد   مرد، این ، میشه مگه اصال
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 توی خواهرم اسم هنوز اگه حتی ، منه

 احدی هیچ نمیزارم ، بلشه ش شناسنامه

 و رفتم سمتش ،به کنه یجادا فاصله بینمون

 محکم رو داغش تن کشیدم، درآغوشش پشت از

 زدم، کمرش به ای بوسه و چسبوندم خودم به

 نگاه رو به رو ی آینه به ش شونه کنار از

 رو چشماش عمیق حس یه با بهادر که کردم

 .بود بسته

 آهسته و زدم ش شونه به ای دیگه ی بوسه

 اگه یمیکن فکر چرا ،جونم عزیزم:  گفتم

 ؟ بدی ازدست منو ممکنه خونمون برم من

 تمام اگه میکنه فرق همیشه با اوضاع االن

 من اما بشن سرد جلومون بخوان هم دنیا

 ، منو ببین ، بشم جدا ازت نمیتونم دیکه

 همه اون اعتقاد همه اون وجود با ببین

 بغلت تو میشه که شب آخر زدن، حرف

 روز ،هر دارم آرامش تو بغل ،تو میخوابم

 ، اتاق این تو ، خونه این تو ، کنارتم

 من ، پرشورمون های لحظه ، تخت این روی

 خودم" نه" بگن هم دنیا همه حتی اگه

 فاصله ازت نمیتونم دیگه ، بهادر نمیتونم

 تا برم بزار مجبورم االن فقط بگیرم

 بهتر تصمیم یه موردمون در بزرگترها

 .بگیرن
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 که دستامو و کرد خم پایین به سرشو بهادر

 رو بودم کرده قالب ش سینه دور به پشت از

 گرفتم تصمیممو من:  گفت آهسته و بوسید

 عقد هم با بعد و میدم طالق رو ،رعنا

 همه گوش به کم کم هم خبر این میکنیم

 .کنارمیان شیوه این با خودشون و میرسه

 بوسیدم رو ش برهنه و داغ کمر روی دوباره

 بابات و امانمم اینبار میخوام:  گفتم و

 .بگیرن تصمیم خاله و

 کمد طرف به و کرد باز تنش دور از دستامو

 یه و سبز تیشرت یه کمد داخل ،از رفت

 کرد نگاه من به کشید، بیرون مشکی شلوارک

 . بری نمیزارمت:  گفت خاصی ی جذبه با و

 و کرد باز من جلوی رو حوله راحت خیلی 

 ازش دیگه خودمم چند ،هر پوشید لباسهاشو

 تن این با منو هرشب وقتی نمیکشیدم خجالت

 از شرمی دیگه میداد طواف هاش معاشقه و

 .نداشتم صحنه این دیدن

 چشمک لبخند با لباسهاش پوشیدن از بعد

 و رفت اتاق در طرف به و زد ای شرورانه

 بکش شامو ،بیا خوشکلم نگیر غمبرک  گفت

 .گشنمه خیلی که

 به توجه بی رفت بیرون اتاق از که بهادر

 و شدم بلند زد که حرفایی و سفارشات
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 رنگ لیمویی بلیز همون روی مانتومو

 با و کردم مرتب سرم روی شالمو ، پوشیدم

 ؛ رفتم بیرون اتاق از کیفم برداشتن

 که ، میومد تاییشون سه هر صحبت صدای 

 باال ابروهای با دیدنم محض به مهرداد

 شد باعث که زد واری ملودی سوت رفته

 . کنن نگاه من به و برگردن برزو و ادربه

 اومد طرفم به آروم ولی عصبانیت با بهادر

 .ریحانه زدیم حرف هم با ما:  گفت و

 .مون خونه برم میخوام:  گفتم عاصی

 .نه گفتم -

 .بهادر دنبالش بیام گفته خاله: برزو

 بره نمیزارم: گفت خشم با و برگشت بهادر

 مگه نتش،ببی نمیخواد نمیگفت خودش مگه ،

 تو پاشو نداره حق دیگه بره بود نگفته

 ... بزاره خونه اون

 تصادف اون و ریحانه دوریه از خاله: برزو

 ، بهادر میخوره غصه خیلی رعنا کارای و

 تر ضعیف و تر افسرده داره روز به روز

 .میشه

 ؟ چی من پس: گفتم بلندی صدای با بهادر

 ، نزدم دم و کشیدم عذاب همه این که منی

 ی خاله دختر از اون ؟ کنم چیکار باید من
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 به منو یکسال که آشغالم و عوضی و بیشعور

 کن حاللم میگه هم بعد ، کشوند خودش کثافت

 نفس یه میخوام که این از اینم ببخش، منو

 رو گذاشتن پاهاشونو اومدن همه بکشم راحت

 زندگیمو بگیرن، نفسمو میخوان و حلقومم

 ؟ چی یعنی یمیفهم برزو، میکنن خراب

 خونه، اون تو برگرد هم تو خب:  برزو

 بهادر، بشه حل خوبی به چیز همه بزار

 بابا میکنی، محروم خودت دیدن از مامانو

 میکنی محلی بی بهش میچرخه دورت شرکت تو

 گناه پای به میکنی داغ رو همه داری ،

 ؟ رعنا

 آره: زد داد قبل لحن از بلندتر بهادر

 بهش رعنا وقتی ابامب همین چون آره؛ آره

 خیلی ، کردم تجاوز بهش مستی تو من گفت

 با تموم ی هفته ،دو کرد باور حرفشو زود

 بود طوری نمیکرد نگامم ،حتی نزد حرف من

 از و بشینیم میز یه سر میشد شرمم که

 چی من نمیفهمی تو ؛ بخورم غذاشون ی لقمه

 رعنارو من میگفتم بابام به وقتی ؛ کشیدم

 وارونه چندش و میزد پوزخند اباب نمیخوام

 اون اول ، افتادی راه چیه"  میگفت من به

 بری میخوای هم بعد میکنی مزه خواهرو

 نداری ،غیرت نیستی مرد تو ؛ کوچیکه سراغ



 رمان زوال باغ استور بقلم مریم پیروند

1894 
 

 خلقش و خدا پیش پسرمی تو اینکه از ،

 " م سرافکنده

 سنگینی دلم رو چقدر حرفا این میفهمی 

 طرفین به رو ش اشاره انگشت"  ؛ میکردن

 زخمایی چون نمیفهمی نه"  گفت و داد تکون

 کنم تحمل تونستم فقط خودم کشیدمو من که

 .کشیدم چی میدونم فقط خودم و

 

 اگه اینم:  گفت و زد اشاره من به دست با

 منم که بوده خواهرش توسط کشیده عذابی

 عمر آخر تا خودم ولی شدم اشتباه مرتکب

 که ممیکن گلستان طوری زندگیشو نوکرشم،

 های خاطره اون سمت به فکرش هم لحظه یه

 های پایه زمانیکه تا اما ، نکنه خطور بد

 . خونشون بره نمیزارم نکردم محکم زندگیمو

 از گوشیشو برزو که کردم نگاش مستاصل 

 از بعد و گرفت شماره یه و آورد در جیبش

  . بابا بیا:  گفت آروم کمی

 : گفت بهادر به رو کرد قطع که گوشیو

 تو واسه میزنه پر داره دلش پایینه بابا

  . نکن تا بد باهاش انقدر ،

 و داد بیرون عصبی و حرص با نفسشو بهادر

 برو:  گفت من به رو آرومی صدای با
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 بدی حس میبینمت اینجوری کن عوض لباساتو

 .میده دست بهم

 کاناپه طرف به ، کردم نگاش واج و هاج

 .شد ولو مبل روی وارفته و رفت

 آوردم آب لیوان یه آشپزخونه تو از تمرف

 برزو ، زدن درو زنگ که دادم دستش به و

 حق در رعنا که کاری بخاطر کرد؛ باز درو

 میکشیدم خجالت عمورضا از بود کرده بهادر

 که کردم تداعی ذهنم تو اینو بارها حتی

 و رفتارها و حرفها اون وجود با رعنا

 وت میشه روش جوری چه بهادر به خیانتش

 بده اجازه یا و کنه زندگی پدرش ی خونه

 مرد عمورضا نه چند هر ، کنن مراقبت ازش

 رو رعنا منو همیشه و مهین خاله نه و بدی  

 باز اما داشتن دوست خودشون دخترای مثل

 رعنا بجای من اگه قضیه این بخاطر هم

 .نداشتم موندم اونجا از خوبی حس بودم،

 جهت که مدید رو سیاهی یه چشمم ی گوشه از

 کمال در و دادم سوق طرفش به نگاهمو

 با و سر به چادر که مامانمو ناباوری

 جلوی رو میکردم نگاه ما به آشکار بغضی

 .دیدم چشمم

 رو خدا و کردم حس خدارو لحظه اون انگار

 پرواز سمتش به ، دیدم مامانم قالب تو
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 پرت بغلش تو خودمو بغض و گریه با و کردم

 .کردم

 تو عطری هیچ ، بو ، بو ، و،ب کشیدم بو

 ،حتی نمیشه آدم مادر تن   عطر دنیا

 در عطرها بهترین و برندها معروفترین

 هیچ ، آرامش پر و بخش لذت بوی این مقابل

 . ندارن ارزشی

 

 دورت مامان:  گفتم گریه با و بوسیدمش

 ،مامان ببخش منو ،مامان الهی بگردم

 دیوونه داشتم ، ندیدنت از میمردم داشتم

  ... میشدم

 که صورتشو بوسیدمش، صدبار بلکه یکبار نه

 ی چهره با تفاوتی هیچ من ی چهره شباهت

 من برای که چشماشو نداشت، زیباش و معصوم

 اعضای تک ،تک بودن چشمها زیباترین

 و پدر عاشقانه که دختریم من صورتشو

 که حقیقته یک این و داره دوست رو مادرش

 حتی دارم وستد رو م خونواده اعضای تمام

 هدیه من به رو عذابها بدترین که رعنایی

 .داد

 دردت:  گفتم گریه با بوسیدو منو مامان

 شدم روانی تو نبود از من مامان؛ جون به
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 هیچی ، میمیرم دارم رعنا کارای داغ از ،

 ... نمونده ازم

 گفتم و زدم صورتش به ای دیگه ی بوسه

 ایشاال نکنه خدا مامان...  نکنه خدا:

 .باشه رعنا منو و سر باای ت سایه همیشه

 رعنا:  گفت غمگینی آه و حرص با مامان

 . خدا ای...  رعنا... 

 شنیدم، کنارمون رو عمورضا بهادرو صدای

 هم در ای چهره با عمورضا دیدم کردم نگاه

 آغوشش تو رو بهادر بزرگی بغض با و رفته

 باباش ی شونه مردونه خیلی بهادر و گرفت

 .بوسید رو

 عارفانه های آغوشی هم این از بردم لذت

 آرامش منبع فرزندی هر برای خدا که ای

 شصت سن تو شخص اون اگه ،حتی گذاشته

 وجود با باز اما ببره بسر سالگی

 لذت و عاطفی آرامش همیشه که پدرومادرشه

 *** . داره کردن زندگی

 به باالخره هفته چند و ماه 5 گذشت از بعد

 اومدنم از قبل که ماندب برگشتم؛ خونمون

 رو شروطهاش و شرط تمام محکم خیلی بهادر

 شامل هم حرفاش و کرد، بیان مامانم با

 زیرو رعنا بدست من زندگیه که بود، این

 جبهه جای به دارم انتظار حاال و شده رو
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 رو د ینتون  مقابلم، در ایستادن و گرفتن

 بهم رو م رفته دست از زندگیه و کنین ادا

  . ینبرگردون

 اون ،اما بود دلخور بهادر از هنوز مامان

 کنه، دور چشماش از نتونست رو وسیعش عشق

 تو بهادر کشیدن درآغوش برای میدونستم

 از رو خودش اما پاست به ای ولوله دلش

 میکنه وانمود طوری و میکنه مبرا حس این

 به نسبت تنفرش از چیزی انگار که

  . نشده کم عزیزش ی خواهرزاده

 زندگیه رعنا:  گفت بهادر جواب در انمام

 ریحانه زندگیه هم تو ، کرد نابود تورو

 هم با حسابی هیچ دیگه کنم فکر پس رو

 .باشیم نداشته

 دست بهادر ی زده بهت چشمهای مقابل ودر

 بریم، بیرون ش خونه از تا کشید منو

 جلوی و گرفت دستمو اون عجله با بهادر

 کنی تماذی بخوای اگه خاله:  گفت همه

 از پاشو که میکنم کاری االن همین بخدا

 ی اندازه به من بیرون، نزاره خونه این

 هم شما بهتره بسمه، دیگه کشیدم کافی

  . کنین تمومش

 در چیزی و کرد نگاه بهادر به فقط مامان

 شونه روی دست عمورضا که نگفت حرفاش جواب
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 این بابا برن بزار:  گفت و زد بهادر ی

 هم تو بهتره ، میشن حل یواش یواش مشکالت

  ! خودمون پیش ، خونه برگردی

 باز دستم مچ دور از آروم دستشو ی پنجه

 منو ای شده َدمق و خیره نگاه با و کرد

 به شروع کنترل بدون ،چشمام کرد بدرقه

 کشیده مامان دنبال کردن،به اشک ریزش

 رد بهادر نگاه از چشم اما میشدم

 بدون جوری هچ بعد به امشب از نمیکردم،

 حکم من برای حاال که آغوشی کنم؟ سر آغوشش

 .داشت رو هاش خوشی تمام و دنیا یک

 اومد، دنبالمون به ساختمون خروجی   در تا

 بشینم ماشین سوار اینکه قبل آخر ی لحظه

 سر پشت سنگینی غم با که کردم نگاه بهش

 از عمیقی، دودهای و میزد لب سیگار به هم

 ریش قلبی با میشد، خارج بینیش و دهان

 در و نشستم ماشین سوار کرده مچاله و شده

 ماشین عمورضا بهادر غمگین چشمهای مقابل

 *****درآورد حرکت به رو

 در خونه، ساختمون به ورودمون محض به

 به رو و ایستادم مهین خاله ی خونه واحد

 ببینم رو رعنا برم میخوام:  گفتم مامان

  ؟ مامان
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 رعنا:  گفت آهسته یبغض و شرم با مامان

 .خودمونه ی خونه

 تاثیر مامان روی حرفام اون که خوشحال 

 عمورضا برده، هودش پیش رعنارو و گذاشته

 بعد اومد، همراهمون برزو ولی نیومد باال

 روزهایی حال و حس و خونه به ورودمون از

 میبردم سر به آرامشم مامن از دور من که

 ن،شد سرازیر اشکام و خورد ترک بغضم

 گریه:  گفت و گرفت آغوش تو منو مامان

 ،به عزیزکم نکن ،گریه خوشکلم دختر نکن

 .اومدی خوش خودت ی خونه

 نگاهی خونه داخل به و کردم پاک اشکامو

 و آرامش پراز برام که ای خونه انداختم،

 به و گرفتم رو مامان دست بود، خاطره

 .کردم حرکت دنبالش

 با االن که اتاقی گذشتم اتاقم جلوی از

 منو یواشکی شبها که خاطراتی یادآوری

 لبخند اینبار داشتیم هم با اونجا بهادر

 من، بهادر   ، ،بهادر نشست لبم روی عمیقی

 بشه تموم زودتر چی هر دوری این کنه خدا

 هر از بیشتر ندیدنش از خودم مسلماً  چون

 .میکشم عذاب چیزی
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 ازدواجش از بعد ایستادیم، رعنا اتاق در

 توی پا کردم قصد که بود باری ولینا این

 .بزارم اتاقش

 ورود از بعد و کردم باز رو اتاق در

 اتاق وارد افتاده زیر به سری با مامان

 .شدم

 خاله جون به ،دردت جونم به ،دردت ریحانه -

 .اومدی مادر،خوش اومدی خوش ، ت

 بگیرم زمین از نگاهمو شد باعث خاله صدای

  .کنم نگاه هرددوشون به و

 سرت به بالیی چه رعنا وای...  وای... وای

 از دریایی چشمش از گوشه هر از اومده،

 چپش پای بود، جوشش حال در خون و اشک

 ی شونه و شده پیچی باند ،سرش بود شکسته

 پراز صورتش بود، بسته کامل ک تفش و راست

 بغض دیدنش ،با بود سطحی های خراش و زخم

 کردم، اهنگ بهش لروزن ی چونه با و کردم

 دست با محکم و زد جیغ رعنا یکباره که

 دستشو کوبید،خاله خودش صورت روی چپش

 تمام عزیزم نکن رعنا نکن:  گفت و گرفت

 .زخمه صورتت

 ایشاال ریحانه ریحانه،:  زد جیغ رعنا

 ننگم، ،من بمیرم من ،ایشاال بمیره خواهرت

 ، کردم بازی همه آبروی با آبرو بی منه
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 آشغال یه ،من کردم خراب رو همه زندگیه

 یه ،مثل مصرفم بی ی تفاله ،یه کثیفم

 ،جیغ کردم نجس خودم با رو همه که گندآب

 هرروز ریحانه میمردم کاش ریحانه:  زد

 میشم؛ خفه وجدان عذاب از دارم

 خیله:  گفت و رفت سمتش به باعجله مامان

 دیده آسیب بدنت همه باش آروم ،باشه خب

 ،این بیاری رفشا خودت به نباید ست

 .دیگه وقت یه برای بزار حرفارو

 ،هر ریحانه ببخش منو:  گفت گریه با رعنا

 بخشیدن لیاقت که نیستم آدم اصال من چند

 گول منو کثافت پدرسگ ،اون باشم داشته

 خارج ببره قاچاقی بدزده منو میخواست زد،

 نمیام گفتم بهش کردم مخالفت من...  من

 با اون اما شدم پشیمون من گفتم ،بهش

 و زد کتک ،منو داد خراش صورتمو رو چنگش

 یه تو چون بیای من خاطر به مجبوری:  گفت

 منو ، کرده فرار خونش از که ای هرزه زن

 حق در کارارو بدترین من...  ریحانه زد

 من نبود، اینجوری هیچوقت اما کردم بهادر

 محکم دوباره دست ،با ریحانه احمقم خیلی

 هم برزو اینبار که کوبید صورتش روی

 خودتو ،نزن نکن رعنا:  گفت و رفت بطرفش

 !دختر شده زیلی و زخم صورتم ی همه
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 گریه بلندی صدای با مامانمم و خاله

 برزو:  گفت گریه با دوباره ،رعنا میکردن

 نه ،برزو بمیرم تا بزنم خودمو من بزار

 حق ،البته نمیبخشن منو بهادر نه ریحانه

 ،من کردم بد ونهردوش حق در من دارن

 هم به ،نزاشتم پاشوندم هم از زندگیشونو

 چون زدم، تهمت بهادر به چون برسن دیگه

 ... شوهرم با که زدم تهمت ریحانه به

 گریه زیر بلند رعنا گیه بیچاره و ضعف از

 ریحانه شدم بدبخت من:  گفت رعنا که زدم

 دارم تخت این روی اومده سرت بالیی ،هر

 من...  من ریحانه ، دممی پس همشونو تقاص

 اصال من ریحانه... نبودم خوبی خواهر اصال

...  مامان یا خاله...  برم راه نمیتونم

 میکنن حمل منو ویلچر با... منو ویلچر با

 که افتاد تختش ی گوشه ویلچر به ،نگاهم

 ،ریحانه داغونم ریحانه:  گفت هق هق با

 ببخش منو بشم مرگت پیش الهی ریحانه...

 گناهکارم من...  ببخش منو... خواهر

  ... من...

 گرفتم آغوشم تو رعنارو و دویدم سمتش به

 بود زخم همش ،صورتش بوسیدم ،پیشونیشو

 اشک و گریه با و زدم صورتش به دستمو ،کف

 م چیکاره من... رعنا ببخشه خدا:  گفتم
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 نگران... میشه درست چیز همه ایشاال... 

 .بری راه میتونی بازم تو نباش

 به اونو و گرفت دستش تو محکم دستمو رعنا

 بوسید سرهم پشت بار چند و کرد نزدیک لبش

...  نمیشم خوب خواهر نمیشم خوب:  گفت و

 از بیشتر ،هنوزم بکشم عذاب باید حقمه من

 نمیتونم دیگه من... بکشم عذاب باید اینا

 دیگه شاید... پاهام شاید برم راه درست

 و بوسیدم تشوصور دوباره که کرد گریه...

 :گفتم

 میشه تموم روزها این اما رعنا سخته یکم -

 ،تو بری راه میتونی هم باز تو ،مطمئنم

 شکستگیات این بزار هستی، ای قوی دختر

 سر دوباره که میبینمت ،اونموقع بشه خوب

  .میری راه داری خودت پای  

 به اومد،هردومون اتاق در شدن بسته صدای

 و خاله و مانما هم که کردیم نگاه در

 .بودن رفته بیرون بیرون اتاق از برزو

 کرد، گریه زد، حرف بامن هم باز رعنا

 دلش از رازهاشو ی همه و کرد دل دردو

 عالقه بهادر به هیچوقت ،اینکه ریخت بیرون

 ازدواج اون با ناچاری ازروی و نداشته ای

 داشته سعی ازدواج از بعد ولی کرده

 روی از ماا کنه جور و جمع رو زندگیش
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 صورت ممکن غیر کار ،یه کار این بهادر

 بود احمقی و ساده خیلی دختر ،رعنا گرفته

 یه عقلی بی با میتونه میکرد فکر که

 اما بسازه زندگیش برای مطمئن ی آشیونه

 آبروییه بی باعث هم کار این با واقع در

 *** شد هامون خونواده و من هم و خودش

 بعد ماه هفت

  ؟ میگرفتیم گل دسته یه یمیموند حداقل -

 جای من:  گفت و کرد نگام تندی با بهادر

 .نمیزدم حرف اصال بودم تو

 زورگویی انقدر چرا تو:  گفتم و خندیدم

 ؟ آخه

 نیستم گو زور: وگفت داد باال ای شونه

 .میخوام حقمو

 هم خودت کردی، شلوغ خودت: گفتم خنده با

 من بیرون، اومدی خونه از و کردی قهر

  ؟ کنم ارچیک

 لبی زیر نوچ نوچ و داد تکون سری بهادر

  .گفت

 ؟! بهادر -

 بیشتری ناز با دوباره ،که نداد جوابمو

 دنده روی که دستش روی دستمو و زدم صداش

 ناراحتی چرا عشقم:  گفتم و گذاشتم بود
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 تو کردیم عقد دیروز همین که ما ؟ حاال

 وظایفم به ببین بعد بده من به زمان یکم

 !نه؟ یا میکنم ملع خوب

 پستی خیلی:  گفت خاصی حرص با و کرد نگام

 نداشتم آسایش اصال من ماهه ،چند خدا به

 .میگیری برام خودتو همش شدی زنم که االنم

 و آروم و کرد نزدیک لبش به دستمو پشت

 ی خونه میریم شب:  گفت و بوسید پراحساس

  باشه؟ خودمون

 هیچ دیگه بهادر با لحظاتم آخرین از

 بعد ماه یک نگرفت، صورت بینمون ای رابطه

 هم از بهادر و رعنا خونمون به رفتن از

 پای پرو به من مثل ،رعنا گرفتن طالق

 میکرد التماس طالق از قبل و پیچید بهادر

 جوابش در هم بهادر و کنه حالل اونو که

 یه در تنها" اینکه اونم گفت چیز یه تنها

 روبه ارهدوب زندگیم که میکنم حاللت صورت

"  کنم زندگی غصه و غم بدون و بشه راه

 تمام طالق از بعد هم رعنا الحقی و خدایی

 مامان که میزد حرف مامان با و کرد تالششو

 که آخ بده، رضایت بهادر منو ازدواج برای

 بهادر ندیدن از ،که نگم روزها اون از

 ،از میشدم تر پژمرده روز به روز هرروز

 به که میکرد واستدرخ ازم بهادر طرف یه

 مخالفت جوابش در دفعه هر اما برم دیدنش
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 بهادر خود   و عمورضا و مهین ،خاله میکردم

 مامانم باالخره تا رفتن و اومدن انقدر

 شد راضی بهادر منو ازدواج وبه داد رضایت

 دل ته از مامانم میدونستم من چند هر

 به تا داشت قصد ماه چند این اما راضیه

 .کنه تنبیه رو دربها وسیله این

 بدبختی و اصرار همه اون از بعد باالخره

 هم با رسما دیروز بهادر، منو کشیدنهای

 در هم دائم عقد به و شدیم شوهر و زن

 انگار شکفت هردومون گل از گل...  اومدیم

 زده ناممون به دنیارو سند خدا لحظه اون

 شب که بودیم خوشحال هردومون ،انقدر بود

 دلتنگیای و زدیم حرف هم با فقط صبح تا

 .کردیم برطرف رو چندماهه این

 و فیزیوتراپی متعدد جلسات با رعنا واما

 رو خودش سالمت از بخشی تونست درمانی برق

 و بیاره بدست

 بره راه خودش پاهای رو دوباره شکر خدارو

 شده مشکل دچار رفتنش راه توی کمی ،درسته

 زیبایی از که نبود قدری به اما بود

 دوباره هممون کمک با...  کنه کم ریشظاه

 رعنارو ،عمورضا شد ساخته نو از زندگیشو

 مشغول اونجا رعنا تا برد خودش شرکت تو

 با رو زندگیش سخت اوقات و بشه کار به

 و عمورضا ، کنه سپری کاری ساعتهای این
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 رعنا شرکت رئیس اون از بهادر و مهرداد

 وممحک ربایی آدم جرم به و کردن شکایت هم

 درمیونیه پا با ولی شد حبس سال چند به

 بود، عمورضا صمیمی   دوست که پدرش شدید

 زندان از تا بدیم رضایت گرفتیم تصمیم

 ازآزادیش بعد که شنیدیم و بشه آزاد

 ** رفت کشور از خارج به دوباره

 از بعد که زدیم رو مهرداد ی خونه زنگ

 .شد باز تیکی صدای با در ثانیه چند

 با هم بهادر و گذاشتم قدم ونهخ داخل به

  .شد وارد سرم پشت زدن غر

 نمیگرفتیم رو گل دست این اگه حاال: بهادر

  ؟ نمیدادن رامون خونشون به ،

 بهادر زشته:  گفتم و کردم گرد چشمامو

 . کردن پاگشامون ناسالمتی ، جان

  نکنه، میخوام:  گفت لبی زیر غر با بهادر

 پاگشا من ، من ی کوزه کاسه تو نزنه کسی

  . نمیخوام

 یه:  گفتم و گرفتم نیشکون آروم بازوشو

 االن نگو چرند انقدر دیوونه میشنون وقت

 این خاطر به واقعا تو غرغرهای میکنن فکر

 !!. گرفتی که گل   دسته
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 پس:  گفت و ایستاد ظاهری اخم با بهادر

 سرو الکی دارم ک رم مگه ؟ چیه خاطر به

  !؟ بندازم راه صدا

 و کشیدم آهسته لپشو و خندیدم آروم

 رو بودن کرده لمس لپشو که انگشتامو

 از من ، من بشم قربونت:  گفتم و بوسیدم

 اخماتو تو ؟ خوبه نمیرم خونمون اصال امشب

 خودم من نیار در آبروریزی ،اینجا کن باز

 .خدمتتم در بست در

 با و خندید بازیام لوس و حرفها این با

:  گفت ذوق با و یدبوس لبمو سریع حرکت یه

 شوهرش نفهمه که زنی!!  زن میگن تو به

  . بمیره بره باید چیه دردش

 دیوونه این عین دیگه باال بیاین:  مهرداد

 اختالط هم با و ایستادین حیاط وسط ها

  . میکنین

 

 که مهرداد به رو و خندید بلند بهادر

:  ،گفت بود ایستاده خونه حال   در جلوی

  .مهرداد اومدی بخو رو اختالط این

 

  . رفتیم بطرفشون و خندیدیم باهم
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 که دختری همون با پیش ماه سه مهرداد

 کرد، ازدواج بود مریضش همراه بهادر بقول

 ظریفی و اندام الغر و زیبا دختر نگار

 مهرداد کنار در اونو هروقت که بود،

 با که میشدم خوشحال قلب صمیم از میدیدم

 براش من که سریدرد و مشکل همه این وجود

 رو خوبیهاش جواب خدا باالخره کردم ایجاد

 یه از نسب و اصل با دختر یه و داد

 زندگیش وارد سرشناس و متشخص ی خونواده

 * .شد
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