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  �خام یايور

  ) حال( اول قسمت

  

 آوردم با$ در زنگ زدن یبرا را دستم! اورد؟يم ادي به مرا یعني.بود ما داريد نياول نيا سال پنج از بعد.داشتم یبد ی دلشوره
  .کرد خکوبيم در کنار مرا یزن اديفر یصدا که نداشتم را زنگ زدن جرات ھنوز یول

  .وونهيد اديب جا حالت تا کن بزرگ خودت بچتو ،یکرد فکر یچ پس رميم_ 



 ھم بچه پرستار بفرما:  زد اديفر باز او یول شناخت مرا کردم فکر یا لحظه.زد خشکم.شد ظاھر ميرو یجلو مونا و شد باز در
  .ديرس

  ...رونيب خونم از گمشو:  کند جا از را قلبم فرزاد یصدا

  .خونه نيا یتو تا کردميم کار مارستانيت رفتميم بودم جات اگه من.... خانم یشد بدبخت: گفت و زد من به یشخندين مونا

  .ديببند سرتون پشت و در و تو دييايب شما خانم:  کرد اديز قلبمو تپش باز فرزاد بلند یصدا.شد دور ازم بلند یقدمھا با بعد

 بحالش دلم.شکسته چقدر و بود شده عوض چقدر.ديپر رنگم ، افتاد فرزاد به چشمم که نيھم.بستم درو و شدم وارد اضطراب با
 شب تا که ستمين کاريب من خانم: گفت تيعصبان با که شد رهيخ بھش گذشت او یب که یسال پنج از یغم و درد با چشمام.سوخت

  .ميکنيم صحبت ھم با حقوقتون مورد در اميم شب من با$ست، پسرم با$، ديبر دييبفرما...واستم نجايا

  ...نايس: زدم اديفر و دميدو با$ سمت به رو ھا پله.کردم یراحت احساس فرزاد رفتن با.زد رونيب خونه از و شد رد کنارم از بعد

 نايس انداختمو یسمت رو فميک.شد ظاھر در کنار انداختيم فرزاد ادي مرا که یلبان و بود خودم  هيشب که یچشمان با ساله پنج یپسر
  !د؟يمن پرستار شما:  گفت و کرد نگام متعجب.زدم صورتش به یپ در یپ ی بوسه چند.دميکش آغوش در رو

  .زميعز آره: خورد گره لبام لبخند با چشمانم اشک

  ؟یبش مامانم یخوايم ؟یديبوس منو چرا پس_ 

  .مادرتم من که یدونستيم کاش:  گفتم دلم یتو و بستمو غصه از چشمامو

  .کردم بغل رو تو ، بود شده تنگ براش یليخ دلم تو اندازه دارم پسر هي منم آخه:  گفتم کردمو نگاش لبخند با

  .تنھام یليخ من آخه...کنه یباز من با نجايا ارشيب:  گفت و زد یکمرنگ لبخند

  .مونهيم شتيپ نيريش خاله یستين تنھا گهيد:  گفتم و دميبوس کوچولوشو دست گرفتمو مويگر یجلو زور به

  !؟ گهيد هيک نيريش خاله:  گفت یا مزه با لحن با

  .گهيد منم:  گفتم خنده با

  .کن یباز برو حا$:  گفتم و دميبوس رو صورتش دوباره

 یب داشتم.ديکشيم خودش گردش درون منو داشت خاطرات ی جاذبه. ديچرخ خونه یتو نگام من و رفت اتاقش سمت به نايس
  ...اومدند من یخواستگار به یشاھ منصور پدرش و فرزاد که یروز به....شيپ سال پنج به....کردميم سفر گذشته به ارياخت

  

  ....دارد ادامه

�❤��❤�  

  

  

  

  �خام یايرو

  دوم قسمت

  

 به رو حانهير ندارم دوست اصC:  گفت پدرم به م،يخواستگار اديب خواديم فرزاد پسرش یبرا یشاھ منصور که ديشن مادرم یوقت
  .ميبد رد جواب بھشون حا$ نيھم بھتره...بدم منصور پسر

  .ريبگ یراديا هي انيب بذار $اقل ه،يمنف جوابمون ميبگ ومدهين ھنوز که شهينم آخه جان نرگس:  ديپرس و شد متعجب پدر



 یچ حا$ کرد قطع ما با رابطشو تو با من ازدواج از بعد ، منه يیدا پسر ، شناسميم رو منصور من ، آصف نييب:  گفت باز مادر
  !؟ شده حانهير خواستگار و افتاده من ادي سال ھفت و ستيب بعد شده

 ، نداشتم کار ادته؟ي...شھرستان ميرفت تھران از ميکرد ازدواج ما یوقت...زميعز معلومه خب:  داد جواب و ديکش یقيعم نفس پدر
  .نرگس نکن درست خودت واسه دلشوره یخود یب م،يموند خبر یب ھم از گهيد که شد ینطوريا شھرستان، ميبر ميشد مجبور

  .نباشه یتين و قصد چيھ نکارشيا پشت کنمينم باور ھنوزم که من_ 

 نگاه رو کوچه یواشکي اتاقم ی پنجره پشت از من.ميخواستگار اديب پسرش فرزاد یبرا منصور تا داد تيرضا مادر با$خره
 یھر دلم ، شيمشک بلند یشاست نيماش اومدن با یول داره، یخوب یمال وضع یليخ منصور که بودم دهيشن مادر از.کردميم
 داشت یا جذبه پر ی چھره.من از تر بلند نسبتا یقامت و قد با ، پيت خوش  یپسر.  فرزاد بعد و شد ادهيپ منصور اول. ختير
 و برداشت نيماش از رو یبزرگ گل سبد.بود دايپ رفتنش راه طرز ھمون از که یغرور البته و. بود يیبايز پسر انصافا یول

 اتاقم در پشت از.کردم مرتب باز مويروسر و کردم نهيآ به ینگاھ. دميپر جا از در، زنگ شدن بلند یصدا با.رفت خونه در سمت
 بعد که نهيا از تعجبم:  ديپرس مادر بود، ھايخواستگار ی ھمه ی مقدمه که یشگيھم یحرفا و یاحوالپرس از بعد.واستادم گوش

  !د؟يديد کجا رو حانهير اصC و ديافتاد ما ادي چطور سال نھمهيا

 دميد رو شما ، تيھدا يیدا ختم مراسم یتو شيپ ماه چند من ، عمه دختر مينداشت خبر ھم از ساله یليخ ما. شماست با حق آره_ 
 یبرا ، ميزندگ ی هيسرما حفظ یبرا سال نھمهيا بعد نيبد حق من به...مادرشه هيشب چقدر خانم حانهير که شدم متوجه اونجا و

 فرزاد یبرا خوب ھمسر هي دنبال وقته یليخ منم شه،يم مرد شرفتيپ باعث که خوبه زن نيا ايميقد قول به.بترسم ، فرزاد ازدواج
  .باشه راحت اش ندهيآ بابت از الميخ تا گردميم

 فرق آسمون تا نيزم شما با ما یزندگ وضع که ديدونيم یکس ھر از بھتر شما یول بده یسCمت شما به شاK ان خدا:  گفت پدر
  ...شما یول.پردازميم باھاش رو گهيد مخارج و خونه هيکرا زور به که دارم زيناچ حقوق هي من...داره

 ھام داشته از من یول د،يترسينم ھم یزيچ از د،يندار شما...من تا راحتتره شما اليخ:  گفت و کرد قطع پدرو حرف منصور
 دختر  خواستنيم اميبر و دور از یليخ...تره صيحر داره که یاون چون...خواستم پسرم واسه رو شما دختر نميھم واسه. ترسميم

 در چنگم از اموالمو و مال یجور هي و بشن کيشر شرکتم سھام یتو نراهيا از بلکه تا بدن شنھاديپ فرزاد یبرا خودشونو
 با نه ديمنصف دونميم...مراسم نه خواميم هيزيجھ نه.پسرم یبرا خانمو حانهير گلتون دختر جز خوامينم یزيچ شما از من...ارنيب

 حا$...دخترتون یخواستگار اومدم راستي نميھم واسه...ید$ل قصد ربھايش گرفتن با نه و ديدار من مال به چشم اديز ی هيمھر
  نه؟ اي رميگيم امروز رو ؟جوابمیچ

  دخترم؟ یارينم یچا...  جان حانهير: گفت بلند يیصدا با مادر هيثان چند از بعد.کردن سکوت پدر و مادر

  

  ...دارد ادامه

  

  

  

  

  

  

  �خام یايرو

  سوم قسمت

  

 اضطراب نگم دروغ.  اتاق سمت اومدم و ختمير يیچا.آشپزخونه سمت رفتم کراستي و اومدم رونيب اتاق از مادر یصدا با
.  فرزاد سمت بعد گرفتم یشاھ یآقا سمت اول.نداشتم خواستگار کم اونروز تا و بود سالم پنج و ستيب.نشدم دستپاچه یول داشتم



 مادر کنار نشستم. کردم سکوت یول ومدين خوشم اصC.  نکرد ھم تشکر یحت و برداشت رو اش يیچا کنه نگام یحت اونکه یب
  .ديبگ برامون خانم حانهير گلمون دختر از خب...مادرشه هيشب ماشاK:  گفت یشاھ یآقا که

 خب یول...کنه شرکت فوق یبرا خواديم بخواد خدا اگه شاK ان...گرفته تازه رو شيپرستار سانسيل...جان حانهير:  گفت پدر
  .بشه کار به مشغول ھم مارستانيب هي یتو درس، ضمن در داره دوست

 سپردم رو شرکتم یکارا...خونده یبازرگان تيريمد سانسيل فوق منم فرزاد...باشه زنده:  گفت و کرد نگام یلبخند با یشاھ یآقا
  .هيريمد خوب ھم الحق...بھش

 عروسم جان حانهير و ديکرد قبول شما و شد قسمت اگه بگم حا$ از من ديبذار: گفت مقدمه یب یشاھ یآقا که گفت یاحسنت پدر
 اونم.شهيم یمتر صد یول هيميقد که آباد نظام یتو دارم ھم یکلنگ ی خونه هي.  زنميم نامش به شرکتمو سھام از سھم هي من شد،

  ؟ هيچ نظرتون.کنميم نامش به

  .کنم صحبت پسرتون با قهيدق چند من ديبد اجازه اگه:  گفتم که انداخت من به ینگاھ مادر

. نشست و نشستن به کردم دعوتش.من اتاق به ميرفت بزرگترھا ی اجازه با.افتاد من به نگاھش و آورد با$ را سرش یشاھ فرزاد
  .دينبود نجايا به اومدن به یراض اديز کنميم حس که ھست شما رفتار یتو یزيچ هي:  گفتم که کردينم نگام و بود کرده سکوت

  ...بله: گفت یستيبا رودر یب و شکست رو سکوتش

  .ديکن روشن رو یخواستگار نيا علت من یبرا دياومد که حا$ نطورهيا اگه...نداره یاشکال خب_ 

 پامو و دست چون متنفرم ازدواج از اصC من.  نه ، ديدار یمشکل شما ديکن فکر نکهيا نه:  گفت و دوخت چشمام به رو نگاھش
  .... یول کنم ازدواج بخوام که ندارم کم ھم یزيچ.بشه گرفته ازم یخوش نيا خوامينم و خوشم دوستام با من...بندهيم

  .من یخواستگار دياومد پدرتون اجبار به شما پس: گفتم نيھم واسه بگه یچ خواديم که زدميم حدس.کرد سکوت

 پدرم چون...کنم ازدواج ديبا پدرم اصرار بخاطر حال بھر من البته:  داد جواب و انداخت بھم سردشو نگاه و کرد بلند رو سرش
 به زنهيم سھامو ھمه لشيم خCف بر نصورتيا ريغ ودر زنهيم نامم به رو شرکتش سھام تمام کنم ازدواج وقت ھر کرده شرط

  .ستين آشنا رانيا یتو یتيريمد اصول به اصC و شده بزرگ آلمان یتو که من یناتن برادر نام

  !مطرحه شما یزندگ عمر کي یپا حال بھر! د؟يستين یراض اجبار نيا از که ديگينم و ديکنينم صحبت پدرتون با چرا شما_ 

  .شميم رتريپذ تيمسئول و رسميم شرکت به شتريب کنم ازدواج من اگه کنهيم فکر اون...نداره یا دهيفا_ 

  .بشم شما یزندگ وارد پدرتون اجبار نيا با خوامينم.هيمنف شما به جوابم من حال بھر_ 

  .ميخورينم ھم درد به ما یول یشاھ یآقا ديببخش: گفتم و اومدم رونيب اتاق از یگريد حرف چيھ یب

  

  ...دارد ادامه

  

  

  

  

  

  �خام یايرو

  چھارم قسمت

  

 یشاھ یآقا ، ما داريد نياول و یخواستگار جلسه اون از بعد.کردميم اشتباه یول شد، تموم موقع ھمون یچ ھمه کردميم فکر
 یول بگه حانهير خود یچ ھر که کردنديم تکرار رو جمله کي مدام ھم اونھا اگرچه.کرد صحبت پدر و مادر با یتلفن  بارھا



 حالش پدر که یروز تا بود هيقض نيا بودن یمنتف بر ھم من نظر.بود منطق یب ميبرا ، فرزاد با ازدواج یبرا یشاھ یآقا اصرار
 بخوابه ديبا پدرت که گفتم شما به یک من: گفت من به نباريا دکتر یول ، خونه کينزد مارستانيب مشيبرد معمول طبق.شد بد
  ؟ینداد گوش چرا مارستان؟يب

  .دکتر یآقا دهينم گوش خودش آخه_ 

 مشکل قلبشم.ميبکش ھاشو هير آب ديبا آورده آب ھاش هير.مهيوخ حالش چقدر دونهينم خودش چون خب: گفت تيعصبان با دکتر
 انتقالش آمبو$نس با ديبا البته ، یدانشور حيمس مارستانيب دشيببر سمينويم نامه من ، مارستانيب خوابهيم امروز نيھم کرده، دايپ

  .ستين مساعد اصC حالش چون نيبد

 یاسپر و آمپول تا چند و سرم هي با شهيھم مثل کرديم فکر که مادر چارهيب.مارستانيب یراھرو کنار یصندل یرو نشستم.رفتم وا
 بعد ھم اونجا.یدانشور حيمس مارستانيب رسوندم و پدر و کردم هيکرا آمبو$نس.نبود یا چاره.موند خونه خونه، گردونميبرم پدرو

 مزمن فکر هي ھمراه یبد ی دلشوره.بود بدتر پدر از خودم حال.دادن شدن یبستر دستور ، پدر حال و ھا هير عکس دنيد از
 ديبا خب یول ومدينم بر دستش از یکار.کنم خبر ھم رو مادر شدم مجبور.ستين یشدن خوب پدر نکهيا اونم. جوونم به بود افتاده
 یب ھاش هير مشکل نيا که دونستميم.مردميم داشتم استرس از.بکشند رو پدر یھا هير آب داد دستور دکتر شب ھمون.شديم مطلع
 بخاطر ، روزش و شب کردن کار و ، یصنعت یرنگھا و نريت یبو تحمل با اونم.ستين ، بود ساختمان ینقاش که شغلش به ربط
 استرس و آشوب هي  بعد باز من و خوردنيم قل انگشتام ريز از حيتسب یھا دونه.بود کرده ماريب خودشو من دانشگاه خرج
  .... ستوده خانم: گفت و اومد رونيب عمل اتاق از دکتر با$خره.فرستادميم صلوات هي ،یفکر

  ...بله_ 

 چند فعC من.ميبکش ھاشو هير آب تموم مينتونست حالش شدن بد بخاطر ما...بدتره کردميم رو فکرش اونچکه از شما پدر وضع_ 
 یچ خدا مينيبب تا...شد دايپ ینحو به بلکه ديبکن رو خودتون یسع شما یول...ابهينا متاسفانه که سمينويم براش آمپول و قرص تا
  .خواديم

 خشک انگار اشکام یول کنم هيگر خواستيم دلم یليخ.زد خشکم ھا مجسمه مثل ھمونجا و گرفتم و پدر ی نسخه ديسف ی برگه
 از دنيدو یکل بعد. رميبگ  داروھا از یسراغ بتونم تا زدم در اون درو نيا یلي،خ داروھا دنبال افتادم اونروز یفردا.بودن شده

 نسخه به نوبت تا یصندل یرو نشستم شدم خوشحال یکل. کنم داشيپ تونستم ، احمر ھCل از و خونه دارو اون به داروخونه نيا
 خم دارو ليتحو ی شهيگ کنار از رو سرم.دميپر جا از یفور"  ستوده  صادق" دنيشن با که بزنن صدا رو اسمم و برسه من ی

  .تومن پنج و ستيب: گفت صندوق مسئول که کردم

  .ونيليم پنج و ستيب خانم: گفت و انداخت اسکناسھا به ینگاھ صندوق مسئول که آوردم در پول فميک از یفور

  !!گرون نقدريا چرا!!  آقا خبره چه! ؟ یچ_ 

 ھم ھا آمپول ون،يليم پنج شهيم روز پانزده یبرا شهيم ست تا سه یروز نوشتن، تا پنجاه که.تومنه ھزار صد یا دونه قرصھا_ 
 که ديبگ ديخواينم اگه داروھه نيا از ما یموجود نيآخر نيا خانم.ونيليم ستيب شهيم روزه ده یبرا که پونصده و کي یا دونه
  .یبعد نسخه به بدم من

  .کنم هيتھ پولشو تا ديبد وقت من به ساعت هي یول خواميم...نه... نه_ 

  .ميدار نگه پول یکم بخاطر رو دارو ما دينبا قانونن چون ساعت هي تا فقط یول...باشه_ 

  .ارميب رو اش هيبق برم تا کشميم کارت تومن پونصد من خب_ 

  .باشه_ 

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجم قسمت

  



 پنج و ستيب.رفتم فرو فکر به ديباريم چشمام از ارياخت یب حا$ که يیاشکا با و رونيب اومدم احمر ھCل از یچطور دمينفھم
 بھش که کردم فکر خودم با و گرفتم دندون ريز ارياخت یب رو لبم.افتادم یشاھ یآقا ادي لحظه هي! نبود یکم پول ما یبرا ونيليم

 شمارشو و مادر به زدم زنگ و گرفتم مويتصم با$خره.نداشتم یاديز وقت انداختم، ساعتم به ینگاھ.نه اي بزنم زنگ
 زنگ گرفتم که رو شماره.کنن دايپ برام بسپارم خواميم شه،ينم دايپ پدر یداروھا که بگم دروغ مادر به شدم مجبور.گرفتم

 حانهير... ام ستوده سCم: گفتم برداشت رو یگوش یشاھ یآقا تا.زد سرم به یفکر که بزنم حرفمو چطور حا$ بودم مونده.زدم
  .ستوده

  ؟یکرد ما از یادي خودت حا$ شده یچ پرسميم مادرت از رو حالت است ھفته هي...خانم سCم به به_ 

  د؟يبد بھم لشويموبا شماره شهيم کنم، صحبت پسرتون با گهيد بار هي خواستم... کردم فکرامو من... من_ 

  خودته؟ یگوش شماره نيا... حتما...بله_ 

  بله_ 

  .کنميم امکيپ برات ا$ن پس_ 

 یکار ھر به دست پدر بودن زنده یبرا بودم حاضر یول.دونستمينم کردم،يم چکار داشتم.کردم قطع رو یگوش و بستم چشمامو
 شيماريب مسبب رو خودم من و بود دهيکش زحمت یليخ ميبرا پدر چون.بود غرورم شدن شکسته متيق به اگه یحت....بزنم

  .زدم زنگ و گرفتم رو شماره یفور ، ميگوش امکيپ زنگ یصدا با.دونستميم

  بله_ 

  .ھستم حانهير...یشاھ یآقا سCم_ 

  .ارمينم جا به_ 

  .ما منزل ديآورد فيتشر پدر با که ستوده حانهير_ 

  امرتون؟... بله_ 

  ...که...خواستم داشتم یمشکل هي... من.... من_ 

  ؟ هيخواستگار ی جلسه ھمون مورد در: گفت که کردم سکوت یا لحظه

  نم؟يبب رو شما شهيم. بگم یچطور... یول بله یجور هي خب_ 

  .فرستميم براتون رو آدرس...شرکت دييايب ديتونيم_ 

  .ممنون_ 

 که گفت بھم ريمد از اجازه با دارو مسئول.رميبگ پولو برم بدن مھلت بھم فقط ، شده جور پول که گفتم احمر ھCل برگشتم دوباره
  .دارنيم نگه برام رو دارو

 یآقا شرکت به تا ديکش طول یکساعتي.کردم مرور حرفھامو بارھا راه یتو.شدم یشاھ یآقا شرکت یراھ راحت اليخ با من و
 ی محوطه هي با.بود یبزرگ شرکت.کشتيم منو داشت ، حرفام گفتن از بعد یشاھ یآقا برخورد نوع از اضطراب.برسم یشاھ

  . قشنگ و سرسبز

 و بزرگ زيم دست کي آن طرف کي که یمتر ستيب اتاق کي.شدم یشاھ یآقا اتاق وارد یمنش با کردن ھماھنگ از بعد 
 بود معلوم که یبزرگ یچرم یصندل و یادار بزرگ زيم هي پنجره، کنار گريد طرف و بود شده دهيچ یصندل بھمراه یچوب یبايز

  سCم:  گفتم و کردم یا سرفه که بود نشده حضورم ی متوجه ھنوز.است یشاھ یآقا خود یبرا

  .دييبفرما سCم_ 

  ؟یچا اي قھوه: ديپرس که نشستم.کرد دعوت زشيم کنار یراحت مبل سمت به مرا

  .شميم ممنون یچا_ 

  .دييبفرما خب:  گفت و دوخت من به رو سردش ھمچنان نگاه بعد و داد یچا سفارش ، تلفن ی صفحه یرو یا دکمه زدن با

  .کن کمکم ايخدا:  گفتم لب ريز و گرفتم نييپا سرمو نگاھش از معذب



  .داشتن ما ازدواج یبرا اصرار یليخ پدرتون بازم یخواستگار ی جلسه اون از بعد:  گفتم رسا و بلند بعد

  .دونميم بله_ 

  .کردم درخواست ازش رو شما شماره و گرفتم تماس پدرتون با امروز من ، راستش خب_ 

  .بود یمنف جوابتون ادمهي من که يیجا تا:  گفت یدار طعنه کمرنگ لبخند با

 داشتم، ازتون سوال هي افتاده، یاتفاق چه بگم اونکه از قبل.کنم فکر شما مورد در شتريب شدم مجبور که افتاد یاتفاق امروز...بله_ 
  د؟يکن ازدواج پدرتون شرکت به دنيرس یبرا ديخوايم ھم ھنوز شما

  .بله:  گفت و شد واضح لبخندش

  .دارم شرط هي فقط ، کنم کسب ھم رو مادرم پدرو تيرضا تونميم...کنم ازدواج شما با حاضرم من_ 

  ؟ خب: گفت و شيصندل یپشت به زد هيتک

 به ازين موندن زنده یبرا و شهينم خوب حالش گهيم دکترش که نطوريا...ترسونده منو یليخ دکترش...شد بد حالش شبيد پدرم_ 
  .... که داره يیداروھا ی هيتھ

  ...ديندار رو شيمال توان شما که: داد ادامه او و بدم ادامه نتونستم گهيد

  .دارم یشروط منم: گفت که دادم تکون دييتا ی نشانه به رو سرم

 ازدواج نيا نکهيا اول: گفت و روم روبه  مبل یرو  نشست اومد و برخاست زشيم پشت از که کردم نگاش کردمو بلند سرمو
 پس ، ستمين شما یبرا ھم یمناسب آدم قطعا پس ، ستمين مشترک یزندگ اھل چون من. شما و من شيپ بمونه راز هي فقط ، یسور
  .ميشيم جدا ھم از یقبل توافق با ، اون از بعد و ميکنيم یزندگ ھم با ما بزنه نامم به رو شرکت سھام پدرم که یوقت تا فقط

  .ستين یمشکل...باشه:  گفتم دادمو رونيب رو نفسم

 که ديندار یمشکل شما.بزنه نامم به شرکتشو سھام تموم و کنه نانياطم من به پدرم تا بکشه طول یکسالي کنميم فکر من...خوبه_ 
  .ديبش من ھمسر کسالي  فقط

  .قبوله: گفتم و بستم چشمامو.پدرم بودن زنده یپا به فروختميم مويزندگ داشتم. بود سخت. رفتم فرو فکر در یا لحظه

 نام به و ديبرگردون من به ديبا کرد شما نام به پدرم که اونچه پس  ميکنيم توافق خودمون نيب شما و من ھم رو هيمھر ضمن در_ 
  .ديکن من

  

  ....دارد ادامه

  

  

  

  

  

  �خام یايرو

  ششم قسمت

  

  ، اومد بدم یليخ طمعش و حرص نيا از

  .ميکن نييتع رو مھر زانيم ا$ن فقط قبوله باشه:  نبود یا چاره یول



 یبرا لشيوسا بھمراه مبله ی خونه هي و. شميم متحمل مشترکمون یزندگ کسالي نيا یتو رو شما پدر يیدارو مخارج تمام من_ 
  .شما به من ی هيھد  ھم خونه ليوسا و باشه شما ی هيمھر کسالي از بعد خونه اون رھن ی نهيھز که کنميم هيکرا شما خانواده

 ھا طC تموم...باشه:  دھد ادامه شد باعث سکوتم.کرديم رو استفاده تينھا داشت رميبپذ مجبورم ديديم نکهيا از.کردم نگاھش فقط
  ...شما یبرا ھم عقد سر یکادوھا و

  .بپردازم پدرمو یداروھا پول دارم وقت امروز نيھم من فقط باشه:  گفتم داشتمو بر طمعکارش یچشما از نگامو

  ؟ چقدر_ 

  .ونيليم پنج و ستيب_ 

  !ستين یکم پول پدرتون، یداروھا پول کسالي...ديباش منصف: گفت و زد یپوزخند

  .ستين یکم ی هيسرما ھم شرکت نيا سھام یول دونميم بله:  گفتم و دميگز لبمو

  .دادمينم یاجبار ازدواج نيا به تن که نبود اگه:  گفت و کرد یا خنده

  .کردمينم یخط خط رو ام شناسنامه ، یزندگ کسالي یبرا ، نبود مھم برام پدرم اگه منم_ 

  .ميرسيم ارزشه با براش که اونچه به ما از کدوم ھر خب...ارزشه با براتون بله: گفت و کرد کيبار برام چشماشو فرزاد

 من ھمراه. کنم حساب رو داروھا پول ا$ن و اميب حاضرم من: گفت و برداشت شيصندل یرو از رو کتش که کردم دييتا حرفشو
 با ھم شما...کنميم صحبت پدر با خودم من: گفت گرفتم رو داروھا یوقت.کرد حساب رو پدر یداروھا پول و اومد احمر ھCل به

  .ديبزن حرف مادرتون پدرو

  !من یھا شونه یرو موند داروھا کوچک ی سهيک ینيسنگ و رفت یخداحافظ یب بعد

  

  ...دارد ادامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  �خام یايرو

  ) حال( ھفتم قسمت

  

 یروز.کنم فراموش رو سال پنج یسخت ، دنشونيد روز هي با که بودم اون از تر تشنه ، پسرم و ھمسر از یدور سال پنج از بعد
 از یخبر ھنوز یول بود دهيخواب نايس و بود شب نه ساعت.دميکش خاطرات مرور از یآھ و بودم نشسته سالن ی نفره تک مبل



 یدار...حانهير: گفتيم بھم مدام که افتادم نگار دوستم یحرفا ادي بزنم، حرف باھاش تا نبود دلم تو دل که ھمونقدر. نبود فرزاد
  .یبگ فرزاد به قتويحق روز هي ديبا با$خره...تيزندگ سر یبرگرد یخوايم نيريش ی شناسنامه با که یکنيم یبزرگ سکير

 برگشت یبرا راه تنھا فعC....بگم بھش رو یدور سال پنج نيا قتيحق یوقت کنهينم باور فرزاد جان نگار:  گفتم جوابش در منم
  .منه دوم ی شناسنامه نيھم ، نايس و فرزاد شيپ من عيسر

 ، یشناسينم رو فرزاد د،يجد تيشخص هي...یھست نيريش تو...باشه ادتي نويا خواھشا پس: گفت من به نگرانش نگاه با نگار
 یحت باش، یعاد آدم هي ،یکن استفاده ات گذشته اطCعات از که ینخوا وقت هي...اديم بدش یچ از اديم خوشش یچ از یدونينم

  .یبمون نيريش نقش یتو یبتون ديشا ینجوريا ، ريگ سخت

 براش یليخ دلم.گرسنه و خسته.بود فرزاد ، انداخت تپش به رو قلبم ، در قفل یتو ديکل چرخش یصدا که دميکش یقيعم نفس
  .باش خودت سوزه،يم دلت که یستين ھمسرش ا$ن تو وونهيد ؛ گفتم خودم با یول ، سوخت

  خونه؟ نييايب ساعت نيا قراره شهيھم...سCم: گفتم و برخاستم جا از مصمم

  .اميم خودم اون از بعد ديکن ینگھدار نايس از شب ھفت ساعت تا شما...شد ريد متاسفم، نه...سCم_ 

  .برم بعد ديبرگرد شما تا کنم صبر ديبا من ، شهينم نکهيا خب_ 

 ھشت یازا در من ھم حقوقتون مورد در.داره عادت نايس...شهيم:  گفت اورديم در کتش کهيحال در و گذاشت در کنار رو فشيک
 عھده به ھم رو یآشپز شما اگه رفته، گذاشته ھم من آشپز کهييجا از البته دم،يم حقوق ونيليم دو یماھ شما به شب ھفت تا صبح

  چطوره؟ کنم،يم اضافه بھش ھم پانصد و ونيليم کي من د،يريبگ

  .کنميم قبول دارم، عCقه یآشپز به و دارم دوست رو کارم چون فقط: گفتم زدمو یدار طعنه لبخند

  .گردميم گهيد پرستار هي دنبال من...دينکن قبول ديتونيم خانم رينخ:  گفت و آورد چھره به یاخم

 براش خوب مادر هي دنبال پسرتون، یبرا خوب پرستار هي دنبال گشتن یبجا کاش: گفتم انداختميم ام شونه یرو فمويک کهيحال در
  .داره مادرانه محبت به اجياحت سن نيا یتو بچه نيا د،يبود

  ....خانم نداره یربط شما به نيا:گفت تيعصبان با

  .ھستم نيآذ_

  .ديببر فيتشر ديتونيم نيآذ خانم_ 

  ...کنم چکار دونستميم نباريا یول بود دنده هي و شق کله گذشته مثل ھنوزم.اومدم رونيب یخداحافظ یب و کردم باز رو خونه در

  

  ...دارد ادامه

  

  

  

  

  

  

  �خام یايرو

  ھشتم قسمت

  



 یتو.ميکن مرخصش یکوتاھ مدت یبرا مارستانيب از ميتونست که اونقدر.شد بھتر حالش یليخ گرفتم که يیآمپولھا و قرصھا با پدر
 فرزاد مورد در که کردم قانع را مادر و پدر من نباريا ، ما ی خانه اومدند گهيد کباري فرزاد و یشاھ یآقا کوتاه، مدت نيھم
 یزيچ فرزاد شرکت از خب یول کرد قيتحق ھم خودش و نداد تيرضا نيا به پدر گرچه. رهيغ و ستين یبد پسر کردم، قيتحق
 قرار با$خره یشاھ یآقا مستمر یھا یريگيپ با و شد گذاشته یبعد یصحبتھا بر قرار.بشنوه تونستينم ، فرزاد یخوب از ريغ

 نظر به یواقع و یعيطب کامC یچ ھمه.نداشتم یآمادگ براش چيھ که رفتميم شيپ یازدواج سمت به ناخواسته.شد گذاشته عقد
 من ديشد ی دلشوره بود، یعيطب ريغ که یزيچ تنھا یول...ینيريش و گل سفارش لوکس، تا$ر کي با داد قرار عقد، ديخر.ومديم

  .بود ازدواج نيا یبرا

 روز.ميريبگ تا$ر در مفصل مراسم کي بعد ميکن عقد ، تا$ر مراسم از قبل روز کي بود شده قرار.ديرس فرا عقد روز با$خره
 سرم رو یرنگ يیطC و ديسف شال و بودم دهيپوش رو ميبود دهيخر بازار از مادر با که یرنگ یريش شلوار و کت عقد

 بله از بعد و کرد هيھد ايتاليا اصل یطC سيسرو کي من به یلفظ ريز یشاھ یآقا.ديچيپيم وجودم در یمار مثل دلشوره.انداختم
 و نبود یکس ما جز محضر یتو اونروز.دادن هيھد من به دستبند کي و طC پCک و ريزنج هي نوبت به مادر و پدر ، من گفتن
 شد آباد نظام یتو خونه هي سند یشاھ یآقا خواست در به من ی هيمھر.بدن رو ھاشون هيھد تا$ر یتو مھمونھا ی ھمه بود قرار

 داده قول من اگرچه.هيزعفران ابانيخ یتو یشاھ یآقا خود نام به آپارتمان واحد کي از دونگ سه و شرکت سھام از سھم کي و
 نيا از هيبق چون خب یول ، ببخشم فرزاد به ، فرزاد و من توافقات طبق ، یرسم و یقانون عقد از بعد رو نھايا ی ھمه که بودم
 کسالي من ی هيمھر که ميکرد توافق فرزاد و من واقع در یول.کردن ثبت نگونهيا را من یدفتر ی هيمھر ، بودند خبر یب هيقض
 طCھا تمام البته و کرديم هيکرا مادر و پدر یبرا فرزاد ، لشيوسا ھمراه به که یا خونه رھن پول و ، باشه پدرم یداروھا نيتام
  ....عقد یايھدا و

  متيق به یا معامله....ازدواج عقد تا بودم کرده معامله هي من.ساخت نيغمگ اريبس بلکه نکرد آروم تنھا نه رو من گفتم که یا بله
  ....پدرم ماندن زنده شتريب یبرا خودم یزندگ

 بغض ، هيعيطب عقد ی سفره سر دخترا ی هيگر جان حانهير: گفت گوشم در مادر که زدم لبخند زور به و دميکش فکر نيا از یآھ
  .زميعز نکن

 نقدريا:  گفت و گرفت سمتم به دستمال هي یفور ديد رو اشکام که یشاھ یآقا.کردم هيگر آروم و انداختم گردنش دور رو دستم
  !هيگر ريز یزد حا$ از که ميبد شوھر پدر

  ...هيحرف چه نيا...نه:  گفتم و زدم یلبخند

 نيا و دميخر پدرمو یسCمت لبخند.کردم یسود پر ی معامله من...بعد یبرا بمونه اشکام تا خوردم بازم گلومو بغض اونروز
  .داشت ارزش برام یزيچ ھر از شتريب

  

  ....دارد ادامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  �خام یايرو

  نھم قسمت

  



 که داد رو جرات نيا خودش به که ینفر نياول یول.شدم ھا یليخ ی خصمانه ینگاھھا ی متوجه تا$ر، در عقدمون مراسم یتو
 لبخند با.بود کي چشماش رنگ با کوتاھش یمشک یموھا که یبلند قد دختر. بود مونا اره،يب زبان به رو خصومت نيا و اديب

  ؟یکرد چکار بگو راستشو خب: گفت خودش یمعرف از وبعد کنارم فرزاد یخال یجا ، داماد و عروس گاهيجا یتو نشست اومد

 ازدواج باھات شد حاضر فرزاد یکرد چکار...نزن راه اون به خودتو:  گفت و زد یپوزخند تمسخر به که کردم نگاش متعجب
  .کنه

 ساله چند: گفت گوشم کنار و ام شانه دور انداختم دستشو يیپررو با که برگردوندم ازش سرمو. شد بد حالم زدنش حرف طرز از
  ؟ یدوست باھاش

  .ستمين  یباز قيرف اھل من...ديگرفت اشتباه: گفتم کردمو نگاھش تيعصبان با

 سالم یزندگ اھل فرزاد کنه،ينم خوشبخت رو تو فرزاد بدون نويا یول زرنگ خانم یگيم راست که تو:  گفت و داد سر یا خنده
  .دميفھم باھاش یدوست سال ده یتو که هيزيچ تنھا نيا ست،ين

  .ديرينگ تون مسخره یسوالھا با منو وقت لطفا پس... شده سالم یزندگ اھل که فعC:  گفتم و دادم رونيب حرص با رو نفسم

  .داره دنيخند و دنيد واقعا دوتا شما یزندگ اولشه، حا$...باشه:  گفت و زد یشخندين

 یآقا ، شام و تا$ر از بعد. داديم من به را یوار کابوس یزندگ دينو داشت که بود یزيچ نياول نيا و. گرفت مونا یحرفا از حالم
 رو حدسش.برم ، بود شده گرفته یشاھ یآقا خود ی خانه یتو که یمراسم یبرا ھمراھشون من که خواست مادر و پدر از یشاھ

 نيماش سوار فرزاد ھمراه و دميپوش لباسمو بلند شنل.بودم آورده ھم رو عقدم سر ی دهيپوش شلوار و کت خاطر نيھم به.زدميم
  ؟یشناسيم رو مونا شما: دميپرس راه یتو.شدم اش شده یکار گل بلند یشاست

  بله_ 

  ؟ هيک خب_ 

  .یبدون یزيچ تو ستين $زم_ 

  .بدونم ديبا دينخواھ چه ديبخواھ چه: گفتم آرامش با و باشم آروم کردم یسع

 گميم بھت اصC! ؟یمن ھمسر واقعا یکرد فکر تو...نداره یربط بھت چون یندون که خواميم من:  گفت و رفت نشانه سمتم یاخم
  .کنم رھاشون ازدواج از بعد ستين قرار که گميد یقايرف از یليخ مثل باھاشم ساله یليخ...دوستمه ،یبشناس بھتر خودتو گاهيجا تا

   ، دوستام با سفر اھل من...یبدون که خوبه:  داد ادامه که کردم سکوت

 قرارمون و قول سر که کنمينم نيتضم وگرنه ینکن دخالت کارام یتو تو بھتره که گميد یزايچ یليخ و شبانه، یھا یدورھم
  .بمونم

  .گفتم خوشامد بود شده ميزندگ وارد که یکابوس به و بستم چشمامو

  

  ....دارد ادامه

  

  

  

  

  

  �خام یايرو

  دھم قسمت

  



  کردم، یم فکر که ھمونطور

  یشاھ یآقا منزل در شب آخر یمھمان

  .نبود من یبرا يیجا

  . کنم تحمل رو یمھمان بودم مجبور اومد یبرنم دستم از یکار اما

 یساعت دو اي کي کينزد ديشا. بود راحت یليخ من برعکس فرزاد توانستم،اما ینم اما کنم ترک را آنجا خواستيم دلم یليخ
  .خورمينم فرزاد درد به اصC من کردم فکر خودم با که بود اونجا.ديانجام طول به مھمانان یکوبيپا شد،که

  !داشتم؟ ھم یا گهيد چاره اما

  .باشم آنان جمع در کمتر بلکه تا بروم یشاھ یآقا خانه یاتاقھا از یکي به شدم مجبور

 یفضا نيسنگ جو نداشتم،تحمل یگريد چاره یول کنم یعصب یکم ممکنه رو یشاھ یآقا و فرزاد ھم کار نيا با دونستميم
  .کنم تحمل را فرزاد سال کي واقعا تونستميم من یعني. رفتم فرو فکر تو خودم يیتنھا یتو و نداشتم رو یمھمون

  :گفت و انداخت من به یتند نگاه فرزاد و شد باز اتاق در که بودم فکر نيھم یتو

  !؟یکن فاش رو یچ ھمه امشب نيھم یدار قصد نکنه

 بمونه پدرت یداروھا و بزنم رو یھمچ ديق حا$ نيھم یخوايم اي...رونيب ايب شو بلند گميم بھت: زد اديفر که ندادم رو جوابش
  خودت؟ دست یرو

 جمع حواستو:گفت ضيغ با و داد فشار و گرفت محکم دستمو مچ بشم رد کنارش از اونکه از قبل.برخاستم جا از و دميکش یآھ
  .رهيم ايدن از پدرت ،یکن لج من با یبخوا اگه منه، حرف حرف...کوچولو خانم کن

 حا$: گفت گرفتيم سمتم به بازوشو کهيحال در بعد.بود داشته نگه صورتم یرو رو تندش نگاه ھمچنان اون یول نکردم نگاش
  .ايب من با و ريبگ بازومو

 متوجه که زدنيم دست ھمه.برد سالن وسط تا خودش با منو.زدن دست و دنيکش سوت دنمونيد با ھا مھمون.برم شدم مجبور
 که م،يبرقص ھم با هيبق مقابل در خواست و گرفت دستمو.افتاد صورتم به فرزاد نگاه که شديم زده یميمC آھنگ.شدم منظورش

  ...نه گهيد نيا: گفتم تيعصبان با و دميکش رونيب دستش از محکم دستمو

 وسط حا$ بودم، برنداشته سرم از ھنوز بلندمو شنل یحت که یمن.برم و کنم رھاش سالن وسط ھمونجا کردينم فکر خورد جا
 که یدست ساک از و یقبل اتاق ھمون به برگشتم! ؟ سالن،برقصم یتو شده جمع صيحر یمردا ی ھمه یچشما مقابل در ، سالن

 رھا ھمونجا ھم رو ینامزد بلند لباس اون.کردم عوض رو لباسم و درآوردم رنگمو یريش شلوار و کت ، بودم آورده ھمراھم
: گفت و گرفت رو جلوم یشاھ منصور که بزنم رونيب یشاھ یآقا ی خونه از خواستم و دميپوش رو ميعرب یمشک  چادر.کردم

  ؟یدينرقص فرزاد با چرا دخترم؟ شده یچ

 که شما! د؟ينکرد انتخاب رقصنيم باھاش دارن ا$ن که يیدخترا نيھم از چرا ديخواستيم رقاص اگه شما: گفتم تيعصبان با
  !د؟يکرد اصرار ازدواج نيا یبرا اونقدر چرا ستن،ين ھا یھم دور و یپارت جور نيا اھل ما ی خانواده ديدونستيم

  .اومدم رونيب خونه از و نشدم ھم یشاھ یآقا جواب منتظر یحت

  

  ....دارد ادامه

  

  

  �خام یايرو

  ازدھمي قسمت

  



 هيگر خودم حال به خودم یتنھا در ،تا کردم بھانه رو سردرد و یخستگ.بود داريب ھنوز مادر. دميرس خونه به که بود وقت ريد
  .کنم

 دميشا.کنه هيتنب منو بتونه تا دادينم داروھارو پول فرزاد گهيد فردا از داشتم حتم. داره دارو پدر که هيشب نيآخر شب اون دونستميم
  .شد یم یمنتف یچ ھمه

  .باشم فرزاد یبرا مونا مثل یکس تونمينم دونستميم نبودم،چون مونيپش ھرحال به اما

 یچ ھمه اما.کنم جور رو داروھا پول ديبا چطور بعد به اون از دونستمينم نکهيا از کردم هيگر و بودم داريب وقت ريد تا اونشب
  .کرد یعذرخواھ یليخ گذشته، شب بابت او از و زد زنگ مادر به یشاھ منصور.کرد رييتغ روز اون یفردا از

 انگار که فرزاد اما.گذاشت مراسم یکسر و یکم بر او ادب بر یمبن به رو یشاھ یآقا یعذرخواھ دونستينم رو انيجر مادرکه
 حالشو مادر وقت ھر.نشد یخبر ازش ھفته کي تا.مينامزد ھم با ما که کنه وانمود یحت که نداشت قصد ، بود برخورده بھش یليخ
  .شلوغه یليخ سرش فقط خوبه: گفتميم د؛يپرسيم

 فرزاد چشم یجلو که خواستينم دلم چيھ.رونيب ميبر که من، دنبال انيم دارن که گفتند مادر به و زدند زنگ آقا ھفته آخر با$خره
 یپو$ از پابرجاست، عقدمون ھنوز که شدم مطمئن یوقت ھفته ھمون یتو نيھم واسه.باشم کمتر برش و دور یدخترا از

 يیمانتوھا از یکي ھم اونروز. گرفتم یآبرنگ بلند قواره یھا یروسر و مارک کفش و فيک ،یمجلس یمانتو تا چند سرعقد،رفتم
 نشد خونه وارد یحت.شدم فرزاد منتظر کردمو ست یقشنگ زداريآو ی رهيگ و خوشرنگ قرمز یروسر هي با بودم، دهيخر تازه که
  .منه منتظر که گفت مادر به اف اف ھمون از و

 پر یاخم با و کرد برانداز پامو سرتا کردم، باز رو خونه در یوقت که زديم قدم داشت نشيماش کنار.رفتم و دميبوس مادرو منم
  .سCم: گفتم و جلو یصندل یرو نشستم منم.نيماش فرمون پشت نشست جذبه

  م؟يريم یخاص یجا: دميپرس.افتاد براه و نداد جوابمو

 ميرفت ھم دست در دست ما کنن، فکر شما مادر و پدر و من پدر تا ميچرخيم ابونيخ یتو ساعت چند...رينخ:  گفت تيعصبان با
  .گردش

  .یراحت شما جور ھر ، ستين یا مسئله: گفتم و اوردمين رو به رو اش طعنه

  !؟ یگيم ،یرفت و یگذاشت سالن وسط منو ھمه یجلو که حا$!! ...  واقعا:  زد داد حرص با

  .داشت فرق اون_ 

  !؟یفرق چه: زد اديفر بازم

 د،يديد اومدن من یخواستگار به یبرا رو پدرتون اصرار یوقت شما...د؟يبلد زدن داد فقط شما: گفتم کردمو نگاش یخونسرد با
 فرق ھستند، شما بر و دور که يیدخترا هيبق با من که نهيا شيکي کردن؟ انتخاب منو چرا که ديدينپرس پدرتون از چرا
 رقص اھل نکهيا موند، سرم شما ی دوستانه پسر و دختر جمع یتو مدت، تمام که یشنل ھمون سرمه، که یچادر نيھم...دارم
  !نداره؟ فرق شما نظر به نبودم، یمرد چيھ با یدوست اھل سن نيا تا نکهيا ستم،ين نامحرم چشم اونھمه یجلو

 پدرشو یداروھا پول یحت که نييپا ی طبقه از ساده دختر هي ؟یھست یک یکرد فکر واقعا: گفت و کرد نگام قيعم یخشم با
  .کوچولو ینکن جروبحث من با باش مراقب پس.بده تونهينم

 اون از.  بخواد دلت ھم یليخ: زدميم بھش حرفامو ی ادامه داشتم لب ريز یول کنم خاموش را درونم آتش تا دميکش یقيعم نفس
  .یبفھم هيبق با منو فرق یتوني،نمیديد خودت مثل بس از ،یستين شناس گوھر تو ، بھتره که برت و دور یدخترا

 با که دميکش عقب سرمو.من سمت برگشت و داشت نگه ابانيخ ی گوشه بعد و زد یپوزخند دميد که بودم خودم یھوا و حال تو
 متوجه کردنشو سر علت تونمينم که یچادر نيا با اخCقت، تو، پيت از یول دونميم خوب هيبق با رو تو فرق اتفاقا: گفت پوزخند

  .ذاشتميم مارستانيت به سر وگرنه کنم تحملت ديبا سال هي $اقل خوبه.اديم بدم ، بشم

 تموم او که بود زمزمه از تر بلند یکم من لب ريز یھا زمزمه انگار.داد ادامه راھشو و رفت نشونه سمتم به پوزخندشو شين بعد
  .بود زيت اندازه از شيب گوشاش دميشا.بود دهيشن حرفامو

  

  ...دارد ادامه



  

  �خام یايرو

  دوازدھم قسمت 

  

  .ميزد چرخ ھا ابونيخ یتو شب تا

  .ميخورينم ھم درد به ما من،که ھم و دونستيم اون ھم.نبود گفتن یبرا یحرف گهيد ديشا ميبود کرده سکوت دو ھر

  . گرسنمه یليخ که من: گفت فرزاد چھارراه کي قرمز چراغ پشت.بود شده کيتار ھوا

  ؟یخوريم یچ:ديپرس دوباره.افتاد راه به که کرد برداشت یچ نگاھم از دونمينم.کردم نگاھش فقط و نگفتم یزيچ

  .نداره یفرق برام:گفتم کنم نگاھش اونکه یب

 بعد و رفت جلو قدم چند.شد ادهيپ نيماش از کردم نگاھش.شدم نيماش توقف متوجه که بودم رهيخ رونيب به پنجره کنار از ھمچنان
  ؟یشينم ادهيپ چرا پس: گفت منو سمت برگشت.ستاديا

  .گهيد شو ادهيپ:  گفت و کرد باز رو نيماش در.کردم نگاھش متعجب

 و کرد زيم یرو یمنو به ینگاھ م،ينشست زيم پشت یوقت.ميشد یمجلل رستوران وارد ھم با.رفتم ھمراھش و شدم ادهيپ نيماش از
  ؟یخوريم یچ: ديپرس

  .نداره یفرق برام:  گفتم دوباره

  .نداره یفرق برام یبگ مدام یھ ادينم خوشم یمن با یوقت!نداره؟ یفرق برام یچ یعني:  گفت و کرد یاخم

 به یليم گهيد فرزاد یحرفھا دنيشن از بعد چون.بدم سفارش یچ دونستمينم واقعا.کردم زيم یرو یمنو به ینگاھ اجبار به
  .نداشتم غذا خوردن

 هي با$خره. گدا من و شاھه اون انگار که کرد یم رفتار من با یطور نکهيا.کرديم معذبم که بود شيلعنت غرور نيا شتريب ھمه از
  .بادمجون مهيق:گفتم و کردم انتخاب ساده یغذا

  .کن انتخاب گهيد زيچ هي، یبخور مادرتم خونه تو شهيم که نويا!!  بادمجون مهيق:  گفت و داد تکون سرشو و ديخند

 به پولتون ديکن یم یسع قدر نيا چرا:  گفتم و کردم نگاش مغرورانه خاطر نيھم ،به بکشه من رخ به پولشو خواد یم کردم حس
  د؟يبکش من رخ

  .دارن ازين من پول به ھا یليخ.یدار ازين من پول به یليخ تو چون:  گفت و کرد نگام و کرد کيبار چشماشو

  .ندارم یازين شما پول به من یول:گفتم و دوختم رنگش یا قھوه یچشمھا به صاف نگاھمو

 درخواست و من شرکت اومد ، پدرش یھا دارو پول یبرا بود یک پس!!  دختر ینمک با تو چقدر: گفت تمسخر با و ديخند
  !داد؟ ازدواج

  .کسالهي نيا یتو شروطمون و شرط از ري،غ ندارم یاجياحت شما پول به که نيا از من منظور او$ً :دادم جواب حرص با

  .کردم تکرار دوباره را شما شنھاديپ فقط من و ، من یخواستگار دياومد اول شما اً يثان

  .یمغرور من مثل ھم تو اومد خوشم ازت:  گفت و کرد باز ھم از لباشو یلبخند

  : گفت نيماش از شدنم ادهيپ موقع و رسوند خونه به شام،منو از بعد.نداد ادامه رو بحث ھم اون ، ندادم جوابشو

  .یکن من نام به رو زده نامت به پدرم که یسھام و امCک اون ھمه ميبر تا دنبالت اميم شنبه

  ؟یشينم که ناراحت:  گفت یدار طعنه لبخند با بعد

  .ديباش ھم شما دوارمي،ام ھستم شروطمون و شرط یپا من ، نه: گفتم خشک و یجد یليخ



  .شد رد چشمام یجلو از و فشرد گاز پدال یرو رو پاش یحرف چيھ به

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ) حال( زدھميس قسمت

  

  .دميخواب ريبودم،د اليخ و فکر یتو گذشته شب بس از

 رميد من یخدا یوا.افتاد واريد یرو ساعت به نگاھم شدم ھول.کردم باز رو چشمام خورد صورتم یتو آفتاب نور یوقت صبح
 ، فرزاد خونه دميرس یوقت.بدم جواب یچ فرزاد به ا$ن که بودم فکر نيا تو راه تمام شدم حاضر و دميپوش لباس عيسر.بود شده

  .شد ريد که ديببخش:  گفتم و کردم سCم. بود منتظرم در کنار فرزاد

  د؟يومدين زود کمي: گفت من به یتند ینگاھ با

  .کردم ريد دونميم ديببخش گفتم که من: دادم جواب زده خجالت

 ،آروم سمتش به رفتم و دميکش قيعم نفس.بود خواب ھنوز نايس شدم خونه وارد.رفت و گرفت ،سمتمیحرف چيھ یب رو خونه ديکل
  .کردم نوازش و ناز رو اش گونه اطياحت با و

 دوستت یليخ فرزاد:  کردم زمزمه لب ريز.نشست لبم یرو یلبخند.  افتاد و شده حاضر صبحانه زيم به چشمم.سالن یتو برگشتم
  .دارم

 و اومد من سمت به لبخند با.شد داريب خواب از ھم نايس که خوردميم صبحانه داشتم ھنوز.خوردم را ام صبحانه زيم پشت نشستم
  ؟ یمونيم شميپ ھم امروز نيريش خاله: گفت

  .زميعز بله:  گفتم و کردم باز دنشيکش آغوش در یبرا را دستام

  .ستمين گرسنه من یول:  گفت و انداخت ھا لقمه به ینگاھ.گرفتم کوچک یھا لقمه براش و یصندل یرو کنارم نشوندمش

  .یبخور صبحانتو ديبا یچ یعني:  گفتم و کردم یا بامزه اخم

 ھر.شدم خانه کردن جور و جمع مشغول و کردم جمع را صبحانه زيم منم.رفت اتاقش سمت به خورد را اش صبحانه که نايس
 یکم مدت سال پنج.کرديم تمياذ یليخ گذشته ادي.شد یم مرور دوباره ميبرا خاطرات از یا گوشه رفتم یم که خانه از یسمت
 را رفتارش دوباره تونميم ايآ دونستمينم.بود فرزاد اخCق آنھا از یکي بود،که شده عوض زھايچ یليخ سال پنج نيا یتو.نبود

 دوباره نايس که بودم شده خونه یکارھا سرگرم.بمونم فرزندم و ھمسرم شيپ بار نيا که داشتم یاديز ديام نه؟اما اي کنم عوض
  ؟یکن یم یباز من با نيريش خاله: گفت و سمتم اومد

  زميعز بله: گفتم و دميکش سرش به یدست و شدم خم

  .یبابام ھم تو نايس من مثC: گفت و آورد رو کودکش مھد کيکوچ فيک نايس

  .يینايس خود تو نداره مثC گهيد زم،يعز برم قربونت: گفتم و زدنش حرف طرز نيا از گرفت ام خنده

  .ھا یبابام تو یول:  گفت یا متفکرانه طرز با

  .باباتم مثC من باشه:  گفتم و دميخند

  .بکشم ليبيس هي برات بزار پس گفت و آورد در کودکش مھد فيک از رو یمشک کيماژ

 صورتم به کشيکوچ یدستا یوقت.بکشه ليبيس من یبرا تا باشم ثابت کردم یکنم،سع کنترل را خندمو تونستم ینم که یحال در
 خاله خب:  گفت داشت یم بر کودکشو مھد فيک که یحال در بعد.ديکش مردونه ليبيس هي برام با$خره.شديم آب دلم تو خورد،قنديم

  .ميکن شروع



  .مھدکودک ببرمت خوام یم شو حاضر نايس: گفتم و کردم کلفت صدامو

  .کنهينم صدا منو ینجوريا بابا خاله:  گفت و کرد نگام یکم نايس

  کنه؟يم صدات یچجور پس:  دميپرس متعجب

  نايييييس:  گفت و ديکش یبلند اديفر بعد

  کنه؟يم صدات نطوريھم شهيھم یعني:  گفتم و کردم نگاش یناراحت با

  آره:  گفت و داد تکون سرش

  .گرفت درد قلبم

 حا$ رفتم و گذاشتم تنھا ماھه پنج بچه کي با اونو یوقت دادميم حق بھش. کردم فکر فرزاد رفتار به و بستم لحظه یبرا رو چشمام
  .کنه برخورد نايس با ینطوريا

  .گهيد یباز ايب خاله: گفت و ديکش دستمو نايس

  .زميعز باشه: گفتم و کردم پاک دستم با اشکامو.شد یجار یاشک چشمام از و نشست صورتم یرو یلبخند

 با دلم ته اما.ارميب یمنطق هيتوج هي براش و.بپوشونم نايس با رو فرزاد غلط یرفتارھا کردم یسع کردم، یم یباز نايس با یوقت
  .حانهير یکن درست اول از رو زيچ ھمه ديگفتم؛بايم خودم

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھاردھم قسمت

  

 ھم پدر. ميکن برگزار را ازدواج زودترمراسم چه ھر که داشت اصرار یشاھ یآقا. گذشتيم فرزاد و من ینامزد از یماھ کي
  با$خره و.داشتم یبد دلشوره من اما. نداشت یمخالفت

 از بعد که خواستم او از و کردم صحبت یشاھ یآقا با که بود نيا اومد یم بر دستم از که یکار تنھا.شد انتخاب ازدواج روز
 افتاده بخوام  آنکه یب.بشه تکرار ینامزد روز اتفاقات دوباره خواستم ینم چون.نکند برگزار خونه یتو ی،مراسم تا$ر مراسم

 مراسم نيا به یرغبت چيھ یول.بودم کرده ليتحم خودم به رو اون پدر یسCمت خاطر به که یاجبار ازدواج یکارھا تو بودم
  .کردم انتخاب رو شگاھميآرا و لباس مدل یحت شهيھم از تر حوصله یب و نداشتم

 ازش که یروز با$خره و.ديرس یم فرا ام خانواده از من شدن جدا روز چون.شد یم شتريب من دلشوره گذشت یم که یروز ھر
  .ديرس فرا دميترسيم

 به یاجبار ازدواج کي.  نبود گفتن یبرا یحرف چيھ و ميبود کرده سکوت دو ھر.برد شگاهيآرا به منو و دنبالم اومد فرزاد صبح
 ھم شگاهيآرا یتو.نبود من خراب حال به شباھت یب حالش ديشا. کنم درک خوب تونستميم ھم رو فرزاد حال یحت.ما یدو ھر نفع

  .خانوم عروس باشه مبارک: گفتيم بھم لبخند با شديم رد کنارم از که یکس ھر.نشد بھتر حالم

  .نشست یم صورتم یرو که بود یتلخ ،لبخند بدم داشتم که یجواب تنھا.نبود مبارک ھم چيھ من یبرا که یحال در

 نشسته انتظار یصندل یرو و بودم کرده تنم رو لباسم. بودم فرزاد منتظر. بود شده تموم شگاهيآرا یتو شد،کارم که ظھر سر
 هيگر زار زار و نميبش يیتنھا گوشه، هي خواستيم دلم یليخ.بود نرفته نيب از بود وجودم یتو صبح از که یلعنت دلشوره اما.بودم
 بدمو رونيب رو گلوم یتو نشسته بغض قيعم یھا نفس دنيکش با کردم یسع مدام.رسم ینم يیتنھا به شب تا دونستميم اما.کنم
 شتريب یوقت ام دلشوره و اضطراب. رميبگ رو ببارند، چشمانم از من ی اجازه یب خواست یم دلشون که رو يیھا اشک یجلو
  .من دنبال اومده داماد یآقا گفتند؛ من به که شد



 نيا من که بفھمن شگاهيآرا اون یتو ھمه تا هيگر ريز بزنم بلند بلند فرزاد دنيد با خواستيم دلم نبود فيتوص قابل اصC حالم
  .خوامينم رو یزندگ

  .بخند حا$ ، بچرخ حا$ داديم دستور مدام و بود شده اضافه ھم یبدبخت به ھم لمبرداريف کي طيشرا نيا تو حا$

  .برداره سرم از دست نيا بگو خدا رو تو: گفتم فرزاد به شدم راحت لمبرداريف دست از قهيدق چند یبرا یوقت نيماش یتو

  .ميندار تحملش جز یا چاره یول برداره سرمون از دست که خواديم دلم تو از شتريب منم:  گفت و زد یتلخ لبخند

 یصدا با خواستم یم وقتھا یگاھ بودم شده جيگ واقعا گهيد. بود دار خنده واقعا.شد اضافه بھش ھم هيآتل عکاس بود، کم لمبرداريف
 کCفه من ھم ، ميريبگ گفت یم ما به که يیھا ژست دست از.  بود گرفته اش خنده فرزادم.بخندم بلند بلند ھم هيرگريز بزنم ھم بلند
  .بود باغ نوبت هيآتل از بعد تازه.  نشد تموم نجايھم به ماجرا. اون ھمون بودم شده

  .نباشه لمبرداريف و هيآتل و باغ شدينم حا$: گفتم فرزاد به ميکرد یم حرکت باغ سمت به ميداشت یوقت نيماش یتو

  .نداشتم ینظر من بوده بابا دستور نايا: گفت یتفاوت یب و یخونسرد با

  ...اولشه تازه نيا حانهير باش یقو:  گفتم خودم با و پنجره سمت کردم کج سرمو

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پانزدھم قسمت 

  

 لمبرداريف خانم که بودم باغ یتماشا محو.بود کرده جلب رو ام توجه باغ يیبايز. ميرفت بود، تھران اطراف که یقشنگ باغ به ما
 یآقا ی شونه یرو ديبذار رو دستاتون ھم شما خانم عروس.ديبزن حلقه خانم عروس کمر دور رو دستاتون داماد یآقا:داد دستور
  .ديبخند و ديکن صحبت ھم با حا$.داماد

 به ، ديد کردم،يم فرار نگاش از خجالت، از مدام که منو بودن معذب یوقت اما.نبود مھم براش اصC فرزاد یول.شدم معذب یليخ
  .شهيم خارج حد از شاتشيفرما داره گهيد:  گفت یشوخ

 ی نهيس یرو بذار سرتو خانم عروس حا$:  گفت گرفتيم لميف و ديچرخيم دورمان کهيحال در لمبرداريف خانم که زدم یلبخند
  .داماد یآقا

  .نه یوا:  گفتم لب ريز

  .لمبرداريف نه بمونه برامون لميف نه تا باغ وسط استخر یتو شيبندازم یخوايم:  گفت یشوخ به باز و ديشن فرزاد

  .داماد یآقا ی شونه یرو بذار سرتو ؟ یدينم گوش حرفمو چرا خانم عروس:  شد صادر یديجد دستور باز که دميخند

 ی خنده با فرزاد که بستم چشمامو خجالت از. فرزاد ی نهيس به چسباندم سرمو ، ريناپذ وصف یخجالت با و بردم جلو آروم سرمو
  ...ھا شده یاوضاع عجب:  گفت یزير

  .خوبه نطوريھم نيآفر_

  .بسه...خانم بسه:  گفت هيشوخ و یالک کردم فکر اول که یتيعصبان با فرزاد

 من:  گفت تيعصبان با لمبرداريف خانم که گرفت فاصله ازم قدم چند و کرد باز کمرم دور از دستاشو فرزاد.کردم بلند سرمو
  .ديشيم یشاک بعدا خودتون رمينگ لميف ؟ کنم چکار

  .خانم ميخواينم لميف ما:  زد اديفر فرزاد

  .شد عکس و لميف اليخيب و شد یعصب اونطور کرديم یشوخ اول داشت که فرزاد که شد یچ آخرش دمينفھم



 زديم قدم مدام و بود یعصب که فرزاد به ینگاھ.دادن من به عکس ژست کرد شروع و برنداشت سرم از دست لمبرداريف اما
 عکس تا چند خانمتون با دييايب $اقل:  گفت لمبرداريف خانم ،یتک عکس چند از بعد.رفتميپذ رو عکاس اوامر ارياخت یب و انداختم

  .ديريبگ

  .استخر کنار تاب یرو دينيبش ھم با:  گفت لمبرداريف باز که انداخت من به ینگاھ و برگشت فرزاد

:  گفتم کنميم مرتب لباسمو آلود پف دامن کردميم وانمود کهيحال در گرفتمو ازش نگامو.کرديم نگام ھمچنان فرزاد یول نشستم من
  .ميبر تا ديريبگ عکس تا چند... خانم دينکن اصرار

  . تر عيسر فقط:  گفت ، دونستمينم لشويدل من و بود آورده چھره به کدفعهي که یاخم با و اومد تاب سمت بلند یقدمھا با فرزاد

 حرصو با و گرفت ما از ھم سر پشت عکس تا چند و نداد ھم ژست یحت گهيد ميگرفت راديا بھش که اونقدر لمبرداريف چارهيب
  .ديکرد خبر لمبرداريف و عکاس چرا ديداشت مشکل ھم با اگه شما:  گفت تيعصبان

  .ميدار مشکل ژستاتون و شما با ميندار مشکل ھم با ما خانم رينخ:  زد اديفر تيعصبان با فرزاد

  .بکنم کارمو من ديذارينم اصC شما...بدم بھتون بتونم لميف که کنمينم نيتضم چيھ من_ 

  ...فرزاد: گفتم ملتمسانه گرفتمو بازوشو بار نياول یبرا ، ترس با ارياخت یب که برخاست جا از و شد تر یعصب فرزاد

 ما کنهيم فکر خدا بنده داره، یگناھ چه اون...کنميم خواھش:  گفتم که برگردوند سمتم به سرشو.شد خشک جاش سر یا لحظه
  .مييدامادا عروس هيبق مثل

  .داد تاب به یتکون پاش، حرکت با و تاب یرو دوباره نشست

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  شانزدھم قسمت

  

 مادر و پدر از یوقت شب.اومد اش چھره به دفعه هي چطور دمينفھم آخرشم که يیاخما. داشت نگه اخماشو شب آخر تا فرزاد
 رو دوشون ھر صورت داشتمو نگه بغضمو پدر یجلو زحمت به.بود نشسته گلوم یتو یسخت بغض کردم،يم یخداحافظ

 یراض خوشحاله، پدر یسور ازدواج نيا کردم،بايم فکر که نيھم.گرفتم آرامش بود پدر یچشما یتو که یشوق از.دميبوس
 رو فرزاد یدوستا یغھايج و صدا و سر بازم نبودم مجبور من و مينداشت تا$ر از بعد برقص و بزن مراسم شکر رو خدا.بودم

 باز که رو خونه در.بود فرزاد نام به یشاھ یآقا ی خونه دوم ی طبقه.رفتم یشاھ یآقا ی خونه به فرزاد ھمراه.کنم تحمل
  .باشه مبارک...خانم سCم:  گفت و اومد جلو اسپند ظيغل دود با یشاھ یآقا کارگر خانم ريمن.کردم

  ...سCم_ 

 ديکن صدام آشپزخونه داخل جريپ از ديداشت یکار اگه. ھستم یداريسرا اتاق یتو سوم ی طبقه من...دياومد خوش خونتون به_ 
  .نييپا اميم

  .ممنون_ 

 ھمه فرزاد ی خونه کنه،چون یداريخر من یبرا هيزيجھ پدر نذاشت یحت یشاھ یآقا.زدم چرخ خونه یتو.خانم ريمن رفتن از بعد
 تمام روز طول در مطمئنا.بود قشنگ و دلباز چقدر.شديم ختم بزرگ تراس هي به که یبزرگ سالن با خوابه سه واحد هي.داشت یچ

 مبل یرو نشستم.کردمينم یراحت احساس اصC بودم گذاشته پا توش که یا خونه یقشنگ ی ھمه با اما.گرفتيم آفتاب رو سالن
 بسته بعد و دميشن درو قفل یتو ديکل چرخش یصدا.شدم رهيخ کردميم یزندگ توش ديبا سال هي یبرا یا خونه به و سالن یتو

 شوھر اون که بود سخت برام باورش ھنوز. دار خنده و مورد یب یترس.دميترسيم باھاش شدن تنھا از.بود فرزاد مطمئنا.در شدن
  !منه



 حال بھر:  لرزوند رو تنم صداش.کنم نگاش خواستينم دلم یحت اما.کردميم حس نگاشو ینيسنگ.نشست روم روبه و اومد جلو
  .یکن عادت بھش ديبا

  .گميم رو خونه نيا منو:  داد ادامه که کردم نگاش و آوردم با$ سرمو

 سال هي که ستين بد ادميز که کن فکر نيا به البته:  گفت دوباره مبلو یپشت به زد هيتک! گذرهيم سرم یتو یچ بود دهيفھم زود چه
  .یبخور خوب ،یبگرد خوب ،یبپوش خوب

 دايپ خونه نيا یتو مھمه برام که یزيچ اون...ستين مھم من یبرا اصC نايا:  دادم جوابشو شدمو ناراحت ، زد که یا طعنه از
  .شهينم

  !داره؟ یقشنگ چه نايا بدون یزندگ پس خب: ديپرس و شد خم سمتم به ، زانوھاشو یرو گذاشت دستاشو ساعد

 خوب نه دم،يپوش خوب نه که شدم بزرگ یا خونه یتو من:  گفتم نبود من کنترل تحت یول بشکنه خواستمينم که یبغض با
 در کنار تا من مادر.داشتم رو آدم نيتر خوشبخت حس دنشيد از که بوده مادرم و پدر نيب یعشق یول گشتم، خوب نه ، خوردم

 شوھرم ، پدرم مثل یکي داشتم آرزو شهيھم.نفسم عشقم، زم،يعز گفتيم بھش بار صد پدرم رفت،يم که آشپزخونه
  ...حا$....یول...باشه

 پدرت بار صد یروز که یا خونه ھمون یتو خب:  زد اديفر تيعصبان با فرزاد که بود مونده ناتموم حرفام و بود دهيترک بغضم
 رو تو منم.ومدمين تيخواستگار خودمم ليم با یحت من که یدونيم خوب خودت!... یمونديم رفت،يم ات صدقه قربون

 دختر تا ھزار تونميم من...من نه داره ربط خودتون به واستون، زندونه نجايا ديکنيم فکر خانم سرکار نکهيا یول...خوامينم
 دارن دوست یليخ...زننيم سکته ذوق از کنن، یباز ھمسرمو نقش برام انيب سال هي بگم بھشون امشب نيھم اگه که بدم نشونت

  .... تو اونوقت...من ی خونه یتو سال، هي واسه شده یحت ، باشن من یزندگ یتو

 سه اشونيبعض یحت ديشا...داشتم خواستگار یليخ منم...ستمين دختر تا ھزار اون از من شکر رو خدا:  کردم بلند صدامو هيگر با
  !سراغشون؟ دينرفت چرا پس ، ديداشت سراغ دختر تا ھزار اگه ضمن در...نبوده پول من مCک یول...بودن پولدار شما برابر

 از چون:  گفت حرص با و آورد با$ صورتش سمت به سرمو گرفتو محکم رو ام چونه.سمتم اومد تيعصبان با و شد بلند جا از
  .کنم ازدواج تو با ديبا فقط که داشت اصرار پدرم ، بدم شانس

Cمتوجه ینطوريا مطمئنا کرد، انتخاب شما یبرا منو چرا ديبپرس پدرتون ھمون از ديبر بھتره پس:  دادم جواب و دمينترس اص 
  .ديشيم زھايچ یليخ

 یتو یبد ضعف.کردم هيگر صدا یب و آروم موندمو ھمونجا من اما.زد رونيب خونه از و کرد رھا بعد و فشرد محکم رو ام چونه
 از یکي سمت به.نداشتم خوردن به ھم يیاشتھا اما...تا$ر شام یحت نه و ناھار نه خوردم یدرست ی صبحانه نه.نشست وجودم
  .شد یجار اشکام باز و تخت یرو انداختم عروس لباس ھمون با خودمو.بود اتاق داخل یا نفره هي تخت.رفتم اتاقھا

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھفدھم قسمت

  

 به ینگاھ.نشستم تخت یرو و شدم داريب خواب از صورتم به اتاق ی پنجره از آفتاب ميمستق نور تابش با یعروس روز یفردا
 یتو مونده یسنجاقھا ريدرگ بعد.  دميپوش راحتتر لباس هي درآوردمو عروسمو لباس.بود صبح ھشت.انداختم سرم یبا$ ساعت

 اول.رفتم اتاقھا از گهيد یکي سمت که گشتميم حوله دنبال.اومدم رونيب اتاق از.گرفتميم دوش هي و حمام رفتميم ديبا. شدم سرم
 واريد ی گوشه. بود اتاق یتو یسلطنت و بزرگ ی نفره دو تخت کي.کردم باز درو اطياحت با و آروم بعد. زدم در به ضربه چند

 برگشتم.بود فرزاد یھا شلوار و کت ھمش.کردم باز رو یواريد کمد در.یواريد کمد واريد سرتاسر بعد و تخت ست شيآرا زيم
 یلباسھا جز یزيچ ،یواريد کمد نيا درون.یواريد کمد واريد ی نهيس و نفره کي تخت هي بازم.رفتم سوم اتاق سمت و سالن به

 از دھانم.کردم باز را شيواريد کمد یدرھا.بودم کرده یسپر آن در رو گذشته شب که یاتاق برگشتم.نبود ، من یبرا یمجلس
 یرنگھا در یلباس یھا حوله صورت، و دست کردن خشک ی حوله استخر، حوله حمام، حوله.حوله از بود پر.موند باز تعجب



 از قبل.داشتم یراحتتر احساس من و بود برنگشته ھنوز فرزاد.حمام سمت رفتم برداشتمو رو یلباس یھا حوله از یکي.مختلف
  .رونيب اميم ، رميگيم دوش زود ؛ گفتم خودم با یول دارم، یبد ضعف کردم حس حمام به ورود

 پر رو حمام یفضا تموم زود یليخ حمام گرم آب.کيش و بزرگ وان کي با.بود سالن یتو اتاقھا، از یکي در کنار یبزرگ حمام
 ینگاھ.شد پاک شميآرا رد تا کردم یمال کف صابون با بار نيچند رو صورتم و شستم رو ام خورده تاف یموھا.کرد بخار از
 شده عوض ھمرنگش، یابروھا و موھام روشن یفندق رنگ اون با ام افهيق چقدر.کردم صورتم به حمام بزرگ ی نهيآ یتو

 که شدم متوجه اومدم رونيب که حموم از.دميپوش مويلباس حوله گرفتمو دوش عيسر.رميم حال از دارم کردم حس یا لحظه.بود
 کردم یسع ديلرزيم که يیدستا با و رفتم شيآرا زيم یکشو سمت.بپوشم لباس زودتر ھرچه خواستميم یول ستين خوب اصC حالم
 بود نيا از ھمش.ارميم با$ دارم ھمونجا کردم حس که ديشد اونقدر اومد، سراغم ديشد یتھوع حالت.بکشم رونيب رو زيم یکشو

 بود باز چشمام.افتادم نيزم یرو که شد یچ دمينفھم گهيد.بودم نخورده یزيچ که بود شتريب اي ساعت چھار و ستيب کينزد که
 یصدا که بود موقع ھمون.ديچرخيم دھانم یتو یسخت به ھم زبونم.بخورم تکون تونستمينم یحت پاھام و دستام یحس یب از یول

 بھم قند آب وانيل هي و اديب زودتر یکي کردميم خدا خدا.زدنيم سوزن صورتمو تموم انگار.ديرس گوشم به خونه در شدن باز
 افتاده ن،يزم یرو ، یلباس حوله با که من دنيد با کرد، باز که رو اتاق در.دميشن ، ومديم اتاق سمت که و فرزاد یپا یصدا.بده

  ؟ شده یچ:  ديپرس و کرد نگام ینگران با.ديترس بودم،

 وونهيد:  زد اديفر تيعصبان با که دميشن صداشو که شدميم ھوشيب کامC داشتم کم کم.کردم نگاش فقط.بدم جوابشو نتونستم یحت
  ؟ یکن یخودکش یخواستيم ؟ یخورد یچ...

  .با$ اديب یکي...پدر...خانم ريمن:  زد اديفر و خونه در سمت رفت مهيسراس بعد

 که بگم و بزنم حرف تونستميم کاش.گذاشت تخت یرو و کرد بلند مرا یدست.بسته چشمانم و شديم تر گنگ و گنگ داشت صداھا
 و خانم ريمن.بود شده دستپاچه ھمه از شتريب فرزاد بود، دايپ که اونطور اما.باشه دهيپوش پاھام تا بندازه روم رو تخت ی ملحفه

 کردميم فکر اونچه از زودتر یليخ دکتر.زد زنگ یشاھ یآقا یخانوادگ پزشک ،یصادق دکتر به یکي.اومدند ھم یشاھ یآقا
 اگه رو امروز.بخوره صبحانه شد تموم ِسرمش یوقت سمينويم ِسرم هي براش.نهييپا یليخ فشارش: گفت گرفتو فشارمو.اومد

  .بھتره کنه استراحت

 ا$ن من دييبفرما ھم شما یشاھ یآقا.کن حاضر رو صبحانه شما خانم ريمن:  گفت دکتر یآقا دميشن که بود بسته ھنوز چشمام
  .شما خدمت رسميم

  داماد؟ یچطور ، یراست باشه مبارک:  گفت فرزاد به رو یمکث از بعد و

 کم هي خانم نيا ،یکن خانومو عروس مCحظه کم هي خوبه:  گفت لبخند با و زد فرزاد ی شانه به دکتر که دميد و کردم باز چشمامو
  .فهيضع

 اتاق از دکتر. سرخ صورتش تموم تيعصبان فرط از و شد دکتر ی هيکنا متوجه و کرد نگاه دکتر به ،بعد من به یا لحظه فرزاد
 هيکنا چه سرکار بخاطر یديشن:  گفت و تخت کنار نشست کنه مھارش کرديم یسع که یتيعصبان با.موند فرزاد اما.رفت رونيب
  !؟ زد بھم یا

  ...بشنوم هيکنا بخاطرش من ، نوييپا اديب فشارت ضعف، بخاطر گهيد بار هي:  گفت حرص با که برگردوندم سرمو خجالت از

  .گهيد یخورديم یزيچ هي خب:  کرد بلند صداشو تيعصبان با بعد و گذاشت ناتموم حرفشو

  .نبود خودم دست...بشه ینطوريا خواستمينم...ديببخش:  گفتم آروم.ديکش یقيعم نفس که ندادم جوابشو

 شروط و شرط شر از تا یبکش خودتو تا یخورد قرص کردم فکر ،یداد سکته ھم منو اولش:  گفت که بود شده آرومتر انگار
  .یش راحت من

  .ھستم شرطمون یپا من: گفتم زدمو یلبخند

  .بودم دهينشن یا هيکنا نيھمچ امروز تا.سوخته دھن و نخورده آش:  گفت و کرد نگام 

  .ديببخش گفتم که من: گفتم دمويکش با$ سرم یرو تا رومو ی ملحفه خجالت از

  .رفت رونيب اتاق از و ديخند

  

  .دارد ادامه



  

  �خام یايرو

  ) حال( ھجدھم قسمت

  

 اونقدر.کردم درست پلو ايلوب خونه، اديم زودتر دونستميم که پنجشنبه روز نيھم واسه داره، دوست یليخ پلو ايلوب فرزاد دونستميم
  .یباز ايب...رفته سر حوصلم من نيريش خاله:  گفت و آشپزخونه یتو اومد نايس که بودم کار مشغول

  .کنميم درست غذا دارم آخه_ 

  .خدا رو تو...خاله_ 

  ...باشه:  گفتم و ديلرز دلم قشنگش التماس از

  جوره؟ و جمع اتاقت نايس آقا یھ:  گفتم کردمو کلفت صدامو بعد

  .بابا بله:  گفت لبخند با ارميم در رو فرزاد یادا دارم بود دهيفھم صدام از که نايس

  .بکشم ليسب برات ايب خاله:  گفت و برگشت که دينکش یطول اتاقش، سمت ديدو یفور بعد

  .بابا خواميم یبستن من:  گفت بعد.ديکش ليسب برام اون شدمو خم.گرفت خندم

  .شهينم ا$ن:  گفتم اخم با

  .یبستن یبستن یبستن:  گفت و ديکوب نيزم پاشو

  !؟یخوايم یبستن یگيم ینجوريا باباتم به تو!!  نايس: گفتم کارش نيا از تعجب با

  .گفتم ،یکنينم دعوام و یمھربونتر شما چون خاله نه_ 

  .کوچولو طونيش_ 

  .یفروش یبستن ميريم خب یليخ: گفتم اديفر با کردمو اخم بعد

 زيم یصندل یرو نشوندمش و آشپزخونه یتو ميبرگشت مويزد خونه یتو دور هي و کردم نيماش سوار مثC رو نايس بعد
  د؟يدار ليم یچ قربان خب: گفتم و یناھارخور

  .یشاتوت یبستن_ 

 گذاشتم و کردم خرد موز حلقه هي و یفرنگ توت یمربا روشم.ختمير کوچولو کاسه هي یتو و درآوردم رو یبستن ظرف زريفر از
  .قربان دييبفرما:  گفتم و جلوش

  .ريبگ برام نايا از شهي،ھم خواميم  ھا یبستن نيا از من بابا نيبب: گفت کردو اش یبستن به ینگاھ نايس

  ... مجبورم آخرش ،یشيم طونيش یدار یليخ:گفتم و گرفتم دستم یتو رو نايس لپ و کردم کيبار چشمامو

  ؟یبکش منو:  گفت و کرد قطع حرفمو

  !! نايس_ 

  .کشمتيم یکن تياذ اگه گهيم شهيھم بابا آخه_

  .داره دوست یليخ بابات وگرنه کنه،يم دعوات یحساب یکن تياذ اديز اگه که نهيا منظورش بابات: گفتم یتلخ لبخند با

  .ینبود تو کاش گهيم ھمش.نداره دوستم من یبابا... خاله نه: گفت گذاشتو دھانش یتو رو یبستن یقاشق

 یبود مھد یتو تو کاش که نهيا منظورش حتما خب: گفتم و گرفتم دستم یتو رو کشيکوچ یدستا و زيم کنار نشستم.شکست دلم
  .بود راحتتر الشيخ تا

  .تونستينم یول گميم راست من که کنه باور خواستيم انگار.کرد نگام نايس



  .سCم_ 

  .سCم: گفتم برخاستمو زيم پشت از یفور.بود ستادهيا آشپزخونه در کنار فرزاد.برگردوندم سرمو

  !؟ ديآورد در ليسب: گفت و کرد پنھان ازم لبخندشو

  .کردميم یباز نايس با داشتم: گفتم دھانمو یجلو گذاشتم دستمو یفور

  .بابامه مثC ، نيريش خاله ، بابا:  گفت یفور نايس

  ؟.دياريم در منو یادا شما ، ستمين من پس!!...جالب چه....خب خب خب:  گفت زدو کمر به دستشو بعد زدو یلبخند فرزاد

  .داره فرق شما با مھربونه یبابا هي نيريش خاله بابا،:گفت باز نايس که بگم یزيچ خواستم

  .من اتاق دييايب لطفا: گفت و کرد یاخم فرزاد

 حرف من از پسرم گهيد که ديکن یکار دييخوايد؟ميکنيم چکار ديدار ھست معلوم:  گفت و بست سرم پشت اتاقشو در. رفتم دنبالش
  !باشه؟ نداشته یشنو

  .کردميم یباز باھاش داشتم فقط من نه_ 

  .ديکنيم گوشزد بھش منو یرفتار یاشکا$ ديدار شما: گفت و کرد بلند صداشو

 از البته و بوده محروم مادر نعمت از امروز تا بچه نيا.پوشونميم رو شما یرفتار یاشکا$ دارم که بگم بھتر ديبا بعله خب_ 
  !د؟يريگيم راديا من رفتار به شما اونوقت نبرده، یا بھره ھم پدر محبت

 مشاور من...خانم دياخراج شما:  گفت یدار طعنه لبخند با و دوخت چشمام به نگاشو ، کرديم پنھان رو درونش آتش کهيحال در
  .خواميم بچه پرستار من.خوامينم خانواده

  .ديکن استخدام گهيد پرستار هي ديبتون شما تا اميم ھفته نيا آخر تا فقط...باشه:  گفتم دادمو رونيب نهيس از رو نفسم

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  )حال( نوزدھم قسمت

  

 شما یپلو ايلوب قدر چه نيريش خاله: گفت نايس که ميبود کرده سکوت دو ناھار،ھر زيم سر داشتم فرزاد با که یبحث و جر از بعد
  .شده خوشمزه

  .ومدين خوشش غذا نيا از شما یبابا که دهيفا چه جونت، نوش:  گفتم و زدم یلبخند

  .شده خوشمزه...ممنون: گفت و کرد نگاھم و کرد بلند سرشو اونم دوختم فرزاد به نگامو

  پارک؟ ميبر ناھار از بعد نيريش خاله:  گفت باز نايس

  .خونشون بره خواديم ناھار از بعد شما نيريش خاله نه:  داد جواب من یجا به فرزاد

  .زميعز ام خونه برم خواميم بله:  گفتم که بود من دييتا منتظر ، صورتم یرو ھمچنان فرزاد نگاه

  .پارک یببر منو یداد قول تو...خدا رو تو...نرو:  گرفت بھونه نايس

  .نايس ببند دھنتو:  ديکش اديفر فرزاد

  .زميعز برتتيم خودش بابا: گفتم نايس به یفور

  .کنم استراحت خواميم خونه اومدم زود روز هي من.ديند یقول بھش من، جانب از لطفا:  گفت یتند لحن با فرزاد



  .داره حيتفر به ازين ھم بچه نيا بھرحال:  گفتم یجد یلحن با منم

  .دارم ازين من بابا:  گفت یفور نايس

 من ديبذار اي دش،يببر خودتون اي:  گفتم ملتمسانه که کرد یمخف لبخندشو فرزادم دميد که.گرفت ام خنده شيزبون نيريش از
  .ببرمش

  .ديمن دردسر ی هيما شما که واقعا:  گفت و انداخت بھم ینگاھ مين بعد و ديکش یقيعم نفس فرزاد

  .برمشيم باشه:  گفت و کرد باز دوغ یکم خوردن با گلوشو راه بعد

  .اديب ھم خاله:  گفت باز و نشد قانع نيھم به نايس

  .اميم باھات گهيد روز هي من...زميعز تونمينم:  گفتم یفور ليدل نيھم به کنه دعوا رو نايس فرزاد باز نخواستم

  .خاله گذرهيم خوش تو با آخه: گفت ناراحت یا افهيق با نايس

  .کنميم درستش من...دينکن دعواش خواھشا:  گفتم یفور باز که کرد اخم فرزاد

  .شهينم امروز پارک، اميم باھات بود خوب حالم که روز هي پسرخوبم:  گفتم و دميکش نايس سر به یدست بعد

  .پارک ميبر بعد دکتر ميبر اول بده حالت اگه خب_ 

 نايس.شد یجار اشکام ، کردمو بغلش ارياخت یب.باشه شده وابسته بھم نقدريا نايس کردمينم فکر.زديم حلقه چشمام یتو داشت اشک
  !!خاله یکنيم هيگر:  گفت و کرد نگام

  .نکن دعوا نويريش خاله گفتم...بابا یديد:  گفت فرزاد به نايس که آوردم لب به زور به یلبخند

  .نبود خودم دست ، ندازهيم پسرم ادي منو نايس...ديببخش:  گفتم بشم نايس و فرزاد یدعوا باعث باز نکهيا از قبل

  . دييايب ما با ھم شما: گفت فرزاد که داد یکاغذ دستمال بھم ھم نايس نه،ينب اشکامو مثC تا گرفت نييپا سرشو فرزاد

  .باشم مزاحم خوامينم: گفتم که ديکش یخوشحال از یبلند غيج نايس

  .ايب...دارم دوست یليخ من...خاله نه:گفت فرزاد یجا به نايس

  .ديشد دعوتم که دينيبيم... نه:  گفت اجبار به که انداختم ینگاھ بھش فرزاد، دييتا منتظر زدمو لبخند

  .اميم باشه_ 

  ...جوون آخ: گفت و زد حلقه گردنم دور دستاشو محکم نايس

 خوش یليخ نايس به.رفتم بود یتجار پاساژ کي ششم ی طبقه در که یکودک ی خانه به نايس و فرزاد ھمراه ھم من ناھار از بعد
 با ھم شام ديبود ما با شب موقع نيا تا که حا$:  گفت ،فرزاد یخداحافظ موقع که بود شده شب.ديکشيم غيج جانيھ از مدام.گذشت

  .ديباش ما

  .نيريش خاله آره: گفت و ديکش دستمو نايس

  .آخه شميم ساز سر درد یليخ یليخ گهيد_ 

  .ستميا یم سر درد نھمهيا مقابل با$خره من:  داد جواب گرفتو را ام هيکنا فرزاد

  .مونميم ھم شام باشه: گفتم زدمو لبخند

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو



  ستميب قسمت

  

 بھونه و کرد رھن مادر و پدر یبرا خودمون کينزد یا خونه و کرد عمل قولش به فرزاد.گذشت فرزاد منو ازدواج از کماهي
 به بودم کرده عادت بايتقر.بودم شده یشاھ فرزاد ھمسر من که بود کماهي.کنميم یطاقت یب دنشونيند یبرا یليخ من که آورد
 یکاريب از واقعا من و داديم انجام رو خونه یکارھا تموم خانم ريمن.بود رفته سر ام حوصله یليخ اونروز.مياجبار ديجد یزندگ
 نشون رو بزرگ گل دسته هي ريتصو که بود فونيآ ی صفحه به نگاھم.شد بلند فونيآ زنگ یصدا که ، شدميم وونهيد داشتم

  .بله:  گفتم برداشتمو رو یگوش.داديم

  یشاھ یآقا منزل: دميشن يیصدا

  بله_

  .آوردم براتون گل دسته هي_ 

  ؟ یک طرف از_

  .یميقد دوست هي_ 

  .دوم طبقه با$ ايب!!...نگار:  گفتم  ذوق با.شد ظاھر فونيآ ی صفحه یرو نگار ی چھره و رفت کنار گل دسته بعد

 یخدا: گفتم شوق از یاديفر با که اومد با$ ھا پله از نگار.کردم باز رو واحد بزرگ یچوب در و زدم درو شدن باز دکمه
  !؟ یکرد دايپ رو نجايا آدرس کجا از!!...من

  .معرفت یب ،ینکرد دعوت منو تيعروس تو بکشمت، خواميم که نزن حرف_ 

  .بکش منو بعد... با$ ايب حا$: گفتم دمويخند

  ؟یکرد دايپ رو نجايا چطور ینگفت: گفتم کردمو بغلش محکم.اومد با$ ھا پله از

  .تو اميب بذار حا$:  گفت و ديکش رونيب بغلم از خودشو

  .دييبفرما_ 

  ! ھا یافتاد یعني!!... یا خونه چه...اُه_

  !؟ یچ_ 

  .گهيد عسل تو یافتاد_ 

  .کنم فيتعر برات تا ايب...است خوش دنيشن دور از دھل آواز...آره:  گفتم دمويخند

  .نميبب رو جا ھمه اول بذار نه_ 

  .خب نيبب...فضول_ 

 قهيدق ده لطفا خانم ريمن:  وگفتم بودم کرده خودم اسم به گهيد که یاتاق یتو کشوندمش ديد خودش قول به رو خونه ی ھمه یوقت
  .دياريب رو يیرايپذ ليوسا گهيد

  .خانم چشم_

  !!خواب اتاق یتو منو یکشوند مھمونتم من...یھست یديبد ديند آدم عجب: گفت نگار ، بستم که درو

  .بگم برات تا نيبش ايب...بشنوه خانم ريمن خوامينم_ 

  .یريبگ راديا یزندگ نيا یکجا از یخوايم باز نميبب بنال: گفت تختمو یرو نشست

  ؟یدار دوستش:  ديپرس و کرد رييتغ نگاھش.کردم فيتعر براش رو ماجرو ی ھمه و کنارش نشستم

  .ميخورينم ھم درد به اصC ما...نکنه خدا!...؟ من! ؟ یچ_ 



  داره؟ دوستت ، یچ اون. نه اي یزنيم حرفو نيھم بازم سال هي بعد ستين معلوم یول ،یگيم ا$ن:  گفت و زد تمسخر به یلبخند

 بشر نيا اصC.بشه من عاشق یخوايم کرده، دعوت دوسته، باھاش ساله ده که رو یدختر ، یعروس شب یوقت.کنمينم فکر_ 
 ھمه تا رفته عقد یپا که پدرشه اصرار به ا$نم کرد،يم عقد سالشو ده دوست خانم مونا ھمون وگرنه ست،ين مشترک یزندگ اھل

  .شه صاحب پدرشو شرکت سھام

  .سرت بر خاک یول:  گفت بلند بعد و ديکش یبلند نفس

  !؟ چرا...اِ _ 

  ! آخه؟ هيختير چه نيا...پشويت و سر اونوقت ، کنهيم کار دستت ريز کارگر ، یشد خانم سال هي واسه یاومد_ 

  .گهيد هيخونگ لباس! چشه؟ مگه_ 

 شش تو سرت؟ پشت یکرد چمباتمه موھاتو هيچ برس، خودت به...یپولدار مرد هي ھمسر ا$ن تو...وونهيد: کرد بلند صداشو
  .بلنده چقدر موھات دونهينم فرزاد آقا نيا اصC بندميم شرط! ؟یکن جمع ینطوريا رو ھمه که یکرد بلند موھاتو سال

  ؟یگيم چرت چقدر بسه_ 

 جلوش ايداھات مثل تو ،اونوقت داره ساله ده دختر دوست طرف یگيم! گم؟يم چرت...خنگت سر تو بزنم بذار:  گفت تيعصبان با
 که یستين بينج و پاک ،یبمون ھمسرش تو که باشه خداش از فرزاد آقا نيا اصC ؟ یدار کم یخوشگل از یچ تو حانهير.یگرديم

 یندار استيس یعني یستين بلندم البته و شده ُمد ا$نه اونم که ،یخنگ کم هي ،فقطیھست که یستين خوشگل و یبرف و ديسف  ،یھست
  .یکن يیدلربا که

  !کنم؟ يیدلربا یچ واسه_ 

  ؟ یکرد فکر نيا به حا$ تا...کننيم سکته ، یجداش اگه سرسال که مادرت پدرو واسه_ 

  ...نه:  گفتم دمويکش یقيعم نفس

  .بشه عاشقت صددل نه دل هي فرزاد آقا تا ببند یاسب دم فقط موھاتو ا$نم نيھم از...کن فکر حا$_ 

  !بلنده؟ یمو به شدن عاشق مگه...نگار یخل تو_ 

 عوض موھاتم رنگ اميم خودم فردا. ھستن زن بلند یمو عاشق ، مردا...دنينال اري یسويگ تاب از چقدر شاعرا که یدينشن_ 
  .باشه تنوع تا کنميم

 سخت من یول شد تموم ینطوريا ما بحث و بود آورده برامون ینيريش و وهيم و یچا ینيس هي خانم ريمن.خورد در به ضربه چند
  .بودم افتاده نگار یحرفا فکر تو

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  کمي و ستيب قسمت

  

 با ديسف یا حلقه نيآست بلوز هي.گشتم بود، دهيخر برام مادر که یخونگ یلباسا یتو ، نگار رفتن از بعد.نداشت ضرر که امتحانش
 سر کش با زدمو شونه موھامم.دميپوش داشتم که یقشنگ یکش و ديسف نيج شلوار با و کردم انتخاب یصورت درشت یگلھا

 رژ هي نهيآ یجلو یلبھا رژ از کردمو دراز دست.بردم لذت نهيآ یتو خودم دنيد از خودم.بستم مانندم، ونيپاپ رنگ یصورت
 هي نيا یتو اصC"  گفت بھم رفتن موقع که افتادم نگار حرف ادي.شد عوض ام افهيق یکل.دميکش لبام به برداشتمو رنگ یکالباس

 یحساب و درست ی هيمھر ،!!  دختر کرده استفاده سو ازت یحساب فرزاد آقا نيبپوش،ا خوب شده خودتم ی هيروح خاطر به سال
 تا بگرد خوب و بپوش خب $اقل پس! ؟یکن سر شناسنامت یتو اسم هي با ديبا عمرم هي سال هي بعد تازه ، چيھ ینگرفت ازش که

  ."نسوزه خودت حال به دلت بعدا



 ، کردم تموم رو کار...جان خانم:  ديپرس که بود کرده حاضر ھم رو شام خانم ريمن.اومدم رونيب اتاق از دمويکش یقيعم نفس
  برم؟ شهيم

  .ینباش خسته ممنون،...بله_

  !؟یرينم چرا پس:  گفتم که نخورد تکون روم یجلو از بازم و کرد نگام

  !!. ديشد خوشگل چقدر... خانم ماشاK:  گفت لبخند با

  .ممنون: گفتم و کردم یمخف زور به لبخندمو

  .اجازتون با_ 

 یالعمل عکس چه دنميد با فرزاد نميبب داشتم دوست ، بود شده که ھم یسرگرم واسه.نشست لبم یرو شوق از یلبخند.رفت و
 دادم نشون ونيزيتلو یتماشا مشغول خودمو.ديچرخ در قفل یتو ديکل که بودم داده لم ونيزيتلو یجلو یراحت مبل یرو.دهيم نشون

  .سCم:  گفتم انداختمو بھش گذرا ینگاھ.شد خونه وارد فرزاد که

  سCم_ 

 من به ینگاھ.بودم نشسته من که یمبل ی گهيد طرف نشست و اومد یخونگ لباس با که دينکش یطول.رفت اتاقش سمت بعد
  ؟ ديخوايم يیچا: دميپرس کردمو شکار نگاھشو عيسر که انداخت

  ممنون_ 

 ازم نگاشو سمتش، دميچرخ نکهيھم اما بود من به نگاش آشپزخونه در دم تا که بود حواسم.رفتم آشپزخونه سمت و برخاستم جا از
  خبر؟ چه: ديپرس گرفتو

  ...رهيم سر داره یکاريب از ام حوصله... یچيھ_ 

  !بوده؟ بلند نقدريا شهيھم موھات:  گفت که مبل یرو نشستم و جلومون، مشترک زيم یرو گذاشتم رو یچا وانيل

  .نکردم کوتاھش که ساله شش: گفتم و نشست لبم رو ذوق از یلبخند

 شد دگرگون حالم نکارشيا از. کرد یباز یکم دستش ريز موھام ینرم با گرفتو دستش یتو موھامو هياسب دم و کرد دراز دست
  ! بودم دهيند من ماه هي نيا یتو چطوره...بلنده یليخ:  گفت که

  .سرم یبا$ کردميم جمعش ھمش آخه خب_ 

  ...رهيم سر یليخ ام حوصله کنم چکار: گفتم من نباريا که کرد سکوت و مبل به زد هيتک

  .شدم دعوت دوستانه یمھمون هي یراست.یستين که یزندان.بگرد برو...رونيب برو_ 

  ؟ یک_ 

  .شب فردا_ 

  ام؟يب ديبا منم_ 

  . کنه شک یکس خوامينم...معلومه_ 

  .اميم خودم پيت با من لطفا باشه ادتوني پس: گفتم تيجد با

  .خوبه یليخ یايب پتيت نيھم با اگه:  گفت یشوخ به

  ؟ باشم ینطوريھم ھم هيبق واسه ديبا چرا...یمحرم من به فقط شما ؟ منن شوھر ھم اونا مگه:  گفتم کردمو اخم

  .شوھرتم من گرفتن، مراسم و عقد شدن خونده مرتبه دو از بعد یدار قبول پس... اِ : گفت دار طعنه ینگاھ با

  .دارم قبول بله: گفتم تيقاطع با

  ؟یخوابيم شوھرت از جدا اتاق یتو شبا ماھه هي چطور پس:  گفت گوشمو کنار کرد کج سرشو



  ...داره فرق اون: گفتم ونيزيتلو سمت بودم برگردونده سرمو خجالت از کهيحال در کردمو اخم

  !؟یفرق چه یول ديببخش_ 

  .باشم ھمسرتون خود واقعا نه کنم، یباز رو ھمسرتون نقش یگفت شما که نهيا فرقش_ 

 واسه نکردم مجبورت ا$نم تا اگه.یکن چکار شما گميم که منم نيا.یکنيم فيتکل نييتع من یبرا که یستين تو نيا: گفت و ديخند
 فرار ازم یتونينم ، بخوام روز هي اگه کن، فرو گوشت یتو نويا یول...یبخواب کجا یخوايم تو که نبوده مھم واسم اصC که نهيا

  .ینيبيم سگمو یرو اون و شهيم زيلبر صبرم وگرنه کن کم غرورت از کم هي یواست جلووم یبخوا که یستين یکس یعني ، یکن

 یتو رفتم شدمو بلند جام از یفور.نشست تنم یتو فيخف یا لرزه دشيتھد از ارياخت یب.داد دست بھم یبد حس.کرد سکوت
  .ندارم تحملشو من...نشه ینطوريا...نه...ايخدا...نه: گفتم خودم با دمويکش یبلند نفس.بستم که درو.اتاقم

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  دوم و ستيب قسمت

  

 اش دوستانه یدعوت یبرا رنگمو ینخود ی راسته شلوار و بلند کت تا داد تيرضا  فرزاد، با زدن وچونه چک یکل از بعد
 ی رهيگ بستمو یلبنان ، داشتمو که یقشنگ یمجلس یروسر.کردم ھم یميمC شيآرا.نده حجابم به ريگ باز نکهيا واسه.بپوشم

 فرزاد.اومدم رونيب اتاق از انداختم، آرنجم یرو که مويدست یمجلس فيک.زدم یروسر یرو ام، گونه کنار ھمرنگشو زداريآو
  .بگم بھت ا$ن از خندنيم بھت:  گفت و انداخت پام تا سر به ینگاھ

  .ستين مھم اصC واسم...بخندن_ 

  .برو خب یليخ:  گفت و زد یپوزخند

 نشه باغ یتو که بود نشده سرد اونقدر ھنوز و بود مھرماه یھوا.بود تھران از خارج یمتر ھزار سه بزرگ باغ هي یتو یمھمان
 وارد فرزاد با ھمقدم و ھمراه.بودن کرده پارک اونجا ناشونويماش مھمونا ی ھمه که بود یخال نيزم هي باغ رونيب.گرفت یمھمون

 مينشست باغ یخال یزھايم از یکي یرو.بود باغ ته ھم طبقه دو بزرگ ساختمان هي.بود شده دهيچ یصندل و زيم سراسر.شدم باغ
 نشست.بود کرده درست یِبليس مدل کوتاھشو یموھا و بود دهيپوش یباز جلو و بلند یماکس.شد اضافه جمعمون به ھم مونا که.

  .مجلسه خاص مھمون امشب خانومت...جان فرزاد:  گفت هيکنا به کنارمو

  !خورهينم اون درد به که نجايا ش،يآورد چرا اصC:  ديپرس مونا که نکردم مونا به یتوجھ.زد لبخند فقط فرزاد

  .ستين که یمجرد یزندگ برم، يیجا ھمسرم بدون دهيم یمعن چه:  گفت تيجد با فرزاد

  ! فرزاد یشد خانواده و یزندگ اھل چقدر: گفت و انداخت با$ يیابرو مونا

  .  دوستام شيپ رميم من باش مونا شيپ نجايھم...جان حانهير:  گفت مونا چشمان مقابل و کرد نگام فرزاد

  .زميعز برو:  گفتم ارهيم در شتريب رو مونا حرص دونستميم که یلبخند با

 خوشته یروزا ا$ن: گفت و انداخت بھم نفرتشو پر نگاه مونا ، فرزاد رفتن با.نشست فرزاد لب یرو حرفم از یقشنگ لبخند
  .بزنه َپست فرزاد که رو يیروزا نميبيم...خانم حانهير

  بخوره؟ بھم یزندگ نيا خواديم دلت نقدريا که یدار فرزاد منو ازدواج با یمشکل چه شما: گفتم هيکنا به

  .نيھم...نگرفتم بودمو باھاش که يیروزا حق:  گفت حرص با

  .یموند فرزاد شيپ مزد یب که یکرد اشتباه خودت خب_ 



 رو فرزاد منو ی گذشته تو اگه بدونم خواميم بدم؟ نشون بھت رو ام گذشته یخوايم: گفت و کرد کيبار ، نفرت از چشماشو
  .نه اي یکن یزندگ باھاش یتونيم بازم ، یبدون

  .ايب من با:  گفت و گرفت دستمو مچ که کردم سکوت

 یول راحت مونا شر از منو و کنه کمکم بلکه گشتم فرزاد دنبال تيجمع اون یتو.ديکشيم باغ ته منو داشت.رفتم دنبالش ارياخت یب
  .نکردم  داشيپ

 سالن هي.برد خونه یتو خودش با منو ديکش دستمو.شد باز براش در و زد زنگ.باغ ته لوکس و بزرگ ساختمان در پشت ميديرس
 یگاھ گه اما.شديم پخش یکيموز بلند یصدا.رفتيم دوم طبقه به سالن کنار از که يیھا پله و...امکانات تمام با بزرگ ی مبله

  ...مايس: زد اديفر بعد و بست درو مونا.کنم درک رو مفھمومش و معنا خوب تونستمينم که ديرسيم گوش به ھم یگنگ یصداھا

  !؟یآورد خودت با هيک نيا:  گفت و اومد نييپا دوم طبقه از کوتاه دامن و بلوز هي با یجوان دختر

  .بزن حدس_ 

  .شناسمينم:  داد جواب و کرد نگاه خوب من به مايس

  .فرزاده زن:  گفت مونا

  !! یگيم رو یشاھ فرزاد!!  فرزاد!! ؟ یچ_ 

  !؟ کرده عقدش رتيغ یب فرزاد که کرده چکار نظرت به...بله_ 

  بشه؟ یچ که نجايا یکشوند منو...بزن حرف درست:  گفتم تيعصبان با

  .یناز ناز گميم بھت ا$ن_ 

  !؟یکنيم چکار...وونهيد احمق: زدم اديفر.ديکش ھم با چادرمو و یروسر کبارهي بعد

 خواميم من...یکنيم یزندگ یک با یدار یدونينم که يیتو وونهيد و احمق: گفت و زد موھام به یچنگ بعد گوشمو یتو زد محکم
  .کنم باز فرزاد یزندگ قتيحق به چشمتو

  .ايب: گفت و ديکش دستمو بعد

 خودت یچشما با خودت...نيبب با$ برو ايب خب:  گفت و ديکش محکم دستمو که برام باھاش خواستمينم.بودم دهيترس.کردم مقاومت
  .کجاست نجايا نيبب

  .بدونم خوامينم...ستين مھم واسم اصC:  گفتم دمويکش پس دستمو محکم ترس، با

  .بوده چکاره و هيک شوھرت یندون فهيح:  گفت بود گرفته ھامو شونه کهيحال در و واريد به ديکوب منو محکم

  .کن ولم...وونهيد کن ولم:  گفتم و دادم ھولش

  ...با$ ميببر احمقو ی دختره نيا کن کمکم مايس_ 

 مايس.شد بلند در زنگ یصدا که بود موقع ھمون.ديچربيم من تCش به مايس و مونا زور یول کردميم مقاومت یسخت به داشتم
  .فرزاده: گفت

  ...فرزاد...فرزاد: زدم اديفر بودم کرده پنھونش لحظه اون تا که یترس با و دميکش غيج

  .مينداشت تيکار که ما.باش آروم...نزن غيج خب یليخ: گفت و کرد رھا دستمو مونا

  نجا؟يا دييايب گفت یک: ديکش نعره و شد سالن وارد تيعصبان با فرزاد.کرد باز درو بعد

  .ميکرديم صحبت ميداشت: گفت مايس

  .اميم ا$ن من ن،يماش یتو برو:  گفت آروم بعد و کرد رھام مايس دست از و ديکش دستمو اومد جلو فرزاد

 چند رو نيماش ريگ دزد یھا دکمه که بودم دهيترس اونقدر.دميدو نيماش خود تا. سرم انداختم چادرمو بعد کردمو سرم مويروسر
  .کردم باز درو وبا$خره زدم اشتباه بار



  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  سوم و ستيب قسمت

  

 یعصب یليخ.اومد فرزاد و شدم آروم کردم، هيگر که یا قهيدق چند هي.هيگر ريز زدم دمويکش یقيعم نفس نيماش یتو نشستم تا
 بھم ینگاھ مين ، گذشت که قهيدق چند.ميگشتيبرم ميداشت.کرد حرکت یحرف چيھ یب.بزنم حرف باھاش دميترس یحت که اونقدر.بود

  ؟ یخوب:  ديپرس و انداخت

  .دوم ی طبقه ببرن منو خواستنيم زور به...ووننيد...یباھاشون نيک نايا: گفتم که شد ريسراز باز اشکام

  .... ی دختره ه،يک کرده فکر...ارميم جا حالشو...دميم نشونشون: گفت و گرفت دندون به لبشو یا لحظه فرزاد

 فرزاد که نطوريا.شديم بد حالم شتريب من و... گفتيم و زديم حرف نطوريھم داشت.شد بد حالم ، داد مونا به که یفحش دنيشن از
 آروم...افتاده یجور بد باز فشارم کردم حس.اديب سرم يیبC چه بود کينزد و بود يیجا چه دوم طبقه نبود معلوم ، بود یعصب
  .ارميم با$... دارم...بده حالم: گفتم

  .دار نگه...فرزاد: گفتم دوباره...دينشن فرزاد اما

 یرو دستش یرو بذارم و کنم دراز دستمو شدم مجبور.ديشنينم یزيچ که کرديم زمزمه لب ريز خودش با و بود یعصب اونقدر
 من و بود شده گنگ صداش.دونمينم جاده، کنار زد یحرف چيھ یب که ديد یچ صورتم یتو.سمتم برگشت نگاش.نيماش ی دنده
 خودم نه یول افتاده فشارم که زدميم اديفر دلم یتو.رفت و شد ادهيپ نيماش از.کرديم تکرار مدام که دميشنيم واضح اسممو فقط

 کامC نيماش یصندل کردم حس که ديکش طول چقدر دونمينم.بسته رمق یب پلکام و بود شده تار تار چشمام.فرزاد نه دميشنيم
 ی$.کرد اثر کم کم شکCت نيريش شھد.نشست دھانم یتو ینيريش شکCت و شد باز ھم از فرزاد دست زور به لبامو. شد دهيخواب

 سرشون نکارشونويا یتCف باش مطمئن...شد تموم یچ ھمه...نترس...ستين یزيچ: گفت و کرد نگام فرزاد. کردم باز چشمامو
  .ارميم در

 یبگ من به یخواينم: گفتم بودم دهيکش دراز که ھمونطور شد، بھتر حالم که یکم.فرمون پشت نشست و بست نويماش در بعد
  بود؟ کجا اونجا،

  .بھتره یندون: گفت و ديکش یبلند نفس

  .نجايا یآورد منو چرا ندونم بود قرار اگه_ 

  .نبود تو یجا اونجا...کردم یبزرگ اشتباه...کردم اشتباه_ 

 یچ بھم خواستي؟م.!داشت مونا که بود یرفتار چه اون آخه...ترس از شميم وونهيد دارم...کنميم خواھش... بگو بھم: دميپرس باز
  !؟.بگه

  خوبه؟...بده نشون منو یھايکثافتکار بھت خواستيم:  زد اديفر تيعصبان با فرزاد

 یبينج و پاک العاده فوق دختر تو...حانهير: گفت خودش باز که دينکش یطول اما.بود بدتر من از فرزاد حال انگار.کردم سکوت
  ؟یديم قول هي ،بھم یمونيم قولت سر که دونميم...یخونيم وقت سر نمازتو که دميد...یھست

  ؟یقول چه_ 

  .یبدون یزيچ من ی گذشته از ینخوا وقت چيھ که...شيپرستيم که يیخدا اون به بخور قسم: گفت انداختو بھم یکوتاھ نگاه

  .کنميم خواھش...بخور قسم: گفت یخودخواھ و غرور چيھ بدون ملتمسانه که کردم نگاش متعجب

 که پرستميم که يیخدا به خورميم قسم: گفتم مصمم نيھم واسه داره، یبستگ قسم نيا به فرزاد آرامش تمام کردم حس لحظه اون
  .نشنوم و ندونم ات گذشته از یزيچ



  .ممنونم...یمونيم قسمت سر دونميم من: گفت و ديکش اش کرده عرق یشونيپ به یدست و داد سر یقيعم نفس

 تختم ی لبه و اومد جلو فرزاد.شد باز در.خورد در به ضربه چند که دميکش دراز تخت یرو کردمو عوض لباسمو.خونه ميديرس
  .یبخواب تا نميشيم نجايا: گفت که کردم نگاش متعجب.نشست

 گرفته دستمو.کردم حس رو فرزاد گرم دست که کرديم درد ھنوز سرم.انداختم روم رو پتو دمويکش دراز نکارش،يا از تعجب با
 دستش ونيم ھمچنان دستمو.نداشت رفتن قصد انگار یول.بره تا خوابم کردم وانمود.بفھمم تونستمينم رو حرکتش نيا یمعنا.بود

  .فشرديم

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھارم و ستيب قسمت

  

 دستم ديرس یموتور کيپ هي توسط بسته هي ،یمھمان اون از بعد روز چند.نشد ختم جا نيھم به ، بيعج اونشب یمھمان یماجرا
  ". فقط و فقط خانم حانهير بدست برسه."بود شده نوشته روش که

 و نکردم نکارويا یول.کردميم باز پاکتو در حتما بودم  نخورده قسم اگه.هيچ بسته یتو بدونم تا کرديم وونهيد منو داشت یکنجکاو
 امروز نويا:گفتم بردمو يیچا وانيل هي براش برگشت، شرکت از که ظھر از بعد.برگرده شرکت از فرزاد تا باشم آروم کردم یسع

  .خودت به دميم پس...بشکنه قسمم و کنم بازش دميترس ، بودم خورده قسم چون...من یبرا آوردن

  ھست؟ اجازه: گفت و شد تر رنگ پر لبخندش بعد و انداخت بسته به ینگاھ و زد یکمرنگ لبخند

  !؟یچکار یبرا_ 

  .یھست قولت سر دونستميم:  گفت و شد رهيخ بھم داشت صورتم با که یکم ی فاصله با و ديبوس رو ام گونه و آورد جلو سرشو

 از و ، بود شده داغ صورتم یرو فرزاد ی بوسه یجا یطرف از.داشتم یبيعج حال هي.اتاقش سمت رفت و برداشت رو بسته بعد
  .تو ايب.: زدم در اتاقش سمت رفتم.اوردمين طاقت.داديم رو یبد اتفاق دينو دلم یتو یا دلشوره گهيد یطرف

  ؟یبر یخوايم کجا:  دميپرس که ديپوشيم لباس دوباره داشت.نبود دايپ محتواش از یزيچ یول بود کرده باز رو بسته.کردم باز درو

  .  فرستاده برات نويا که یاون شيپ رميم_ 

  .زنهيم شور دلم...کن ولش خدا رو تو:  گفتم ینگران با

  .واستم نايا مقابل ديبا یزبون چه با دونميم من...  نترس_ 

 که بودم نشسته مبل یرو.برگشت بعد ساعت دو.دونستمينم علتشو که یا دلشوره و موندم من.بود برده ھم رو پاکت.رفت بعد و
 یب.هيعيطب ريغ یکم کردم حس که بود گرفته پھلوش به دستشو هي. کردم نگاش.بود ھم تو یبدجور اخماش.کرد باز رو خونه در
 باز رو در رميبگ اجازه اونکه از قبل زدمو در به ضربه هي.رفتم دنبالش منم اوردموين طاقت.اتاقش سمت رفت یحرف چيھ

  .ديببخش:  گفتم یفور که بود برھنه اش تنه مين و بود درآورده رو رپوششيز.کردم

  ؟ یشد یزخم: گفتم کردمو باز درو.افتاد پھلوش زخم به چشمم که ببندم درو خواستم

  .ستين یزيچ_ 

  .ستين یزيچ چطور داره، یزيخونر: کردم نگاه و رفتم جلو

  .رونيب برو: گفت خشن یلحن با

  ؟ یکرد دعوا چرا: گفتم اخم با



  .بزنم داد سرت خوامينم ندارم، حوصله ، رونيب برو...حانهير:  داد جواب کCفه

  .بکش دراز تخت یرو.کنم پانسمان زخمتو ديبا...دارم یپرستار سانسيل من_ 

  .گميم بھت رونيب برو...خوامينم_ 

  .گفتم بکش دراز..کن گوش حرفمو:  کردم بلند صدامو تيعصبان با

 یا هيثان چند اونم.دادم نشون بھش اخمامو یول رون،يب بندازه اتاقش از منو تونهيم بشه، یعصب اگه دونستميم اونکه با.کرد نگام
 اي خودکار مثل زيت یش هي از جراحت هي.نبود چاقو زخم.انداختم زخمش به ینگاھ که تخت یرو ديکش دراز بعد کردو نگام
 چسب و باند ، بود ميپرستار یکCسھا ليوسا یتو که یا هياول یکمکھا ليوسا از رفتم.بود ديکل دسته اي نيماش چييسو

 یبر یخوايم دونستميم اگه: گفتم تختشو ی لبه نشستم بعد.پانسمان براش بعد کردمو یضدعفون زخمشو نيبتاد یکم با اول.برداشتم
  .دادمينم بھت رو بسته نيا یکن دعوا

  .نکن دخالت من یکارا یتو خواھشا: گفت و تخت یرو ديکش دراز باز طاق

  .باشه تو مخصوص فقط کار نيا کنمينم فکر_ 

  .اتاقم از رونيب برو: گفت و کرد یاخم

 زيم خودم خانم، ريمن اومدن از قبل اونروز یفردا.نخورد شامم یحت فرزاد اونشب.اومدم رونيب اتاقش از و برداشتم لمويوسا
 به داشت.شدم وارد دادن، اجازه از بعد نباريا و.زدم در اتاقش، سمت رفتم که ومديم اتاقش از يیصدا و سر. دميچ رو صبحانه

  .ممنون: گفت و کرد تنش که گرفتم راھنشويپ.کمکش رفتم که ديپوشيم لباس یسخت

  کجا؟_ 

  .شرکت_ 

  .کنهيم کCفت دردش. هييجا بد یول ستين قيعم زخمت درسته.کن استراحت امروز_ 

 یتو باز اخماش.انداخت شيگوش به ینگاھ.شد بلند شيگوش امکيپ یصدا موقع ھمون.ديکش لباشو فيخف یلبخند خط  و کرد نگام
  .کردم حاضر رو صبحانه:  گفتم یفور که رفت ھم

 رو خونه یتو موندن قصد و بود کرده گوش حرفم به انگار.اومد که بودم نشسته منتظر صبحانه زيم پشت.اومدم رونيب اتاقش از
 روزيد که یا بسته یبگ بھم یخواينم: دميپرس خورد، که لقمه چند.زيم پشت نشست.بود یعصب و کCفه عوض در یول. داشت
  ؟یشد ريدرگ یک با و بود یک کار ديرس دستم

  ...نه:  گفت تيعصبان با

 باز خوامينم...داره ربط داد،بھم اميپ بھت یک امروز باز شده، یچ نکهيا یول باشه، نداشته یربط من به بسته اون یمحتوا ديشا_ 
  ه؟يک هيقض نيا پشت.یبش ريدرگ یبر

  .یھست یلعنت یتو هيقض نيا پشت...؟یبدون یخوايم:  زد اديفر

 ،یبود تو شبميد یريدرگ ، من دردسر باعث: زد اديفر نويزم یرو کرد پرت شوييچا وانيل حرص با که کردم نگاش.شدم شوکه
  .شد راحت التيخ حا$

: ديکش داد سرم حرص با و کرد نگام.نشست گلوم یتو بغض من ی اراده یب یول کنم سکوت و باشم آروم تا دميکش یقيعم نفس
  .چشمام یجلو از گمشو

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو



  پنجم و ستيب قسمت

 سالن یتو داشت فرزاد.دميشن نيزم یرو رو یخور ناھار زيم یصندل افتادن یصدا.اتاقم به رفتم برخاستمو زيم پشت از یفور
 درو.دميترس یجور بد.شد ختم اتاقم سمت به قدمھاش یصدا کدفعهي.شکستيم رو خونه سکوت محکمش، یقدمھا و رفتيم راه

 خودم...رونيب یريم من ی خونه از یکنيم گم گورتو امروز نيھم...کن جمع لتويوسا:  زد اديفر و کرد باز محکم اجازه یب
  .بگم یچ پدرم به دونميم

  ؟ شديم یچ پدر یداروھا...دادميم ديبا یچ پدرمو و مادر جواب.زد خشکم

 برو من ی خونه از کن گم گورتو...نمتيبب خوامينم ؟ مگه یکر:  گفت اديفر با و اومد جلو که بود زده خشکم جام سر ھنوز
  .رونيب

 زدم فرزاد ی خونه از دمويپوش لباس چطور دمينفم که بودم شده ھول اونقدر.برداشتم چادرمو و یروسر و مانتو یفور
 وقت نيا پدرم؟ ی خونه رفتميم یچطور صبح نه ساعت.گرفت ام هيگر رفتم، که کوچه سر تا.بود بد یليخ حالم.رونيب

 فرزاد ی هيقض ديبا چطور حا$.کردم هيگر و نشستم پارک سرد مکتين یرو.خونه کينزد پارک رفتم کردم؟يم چکار....صبح
 یداروھا.دواريام یزندگ به مادر قول به و بود شده بھتر یليخ حالش فرزاد منو ازدواج از بعد که من پدر اونم.گفتميم پدر به رو
 کرده سرد رو تنم زييپا سرد یھوا.کردم فکر و نشستم مکتين یرو یساعت هي.شد یجار اشکام باز.کردميم چکار و پدر
 هي از ديبا ھرحال به.پدر خونه سمت رفتم آھسته و آروم يیقدمھا با.برخاستم جا از و دادم نوازش ، دستم دو کف با بازوھامو.بود
 دوباره.شدم مردد.دميد پدر ی خونه در مقابل کرده پارک رو فرزاد نيماش ، دميرس که شون کوچه سر.گفتميم بھشون يیجا

 مين.کنه راحت منو کار و بگه رو یچ ھمه خودش اون ديشا اصC" بره تا نميشيم نجايا اونقدر"  گفتم خودم با. پارک یتو برگشتم
 نيماش ھنوزم. پدر ی خونه سمت برگشتم دوباره هيگر شدت از کرده پف يیچشما با ، خسته و زدم قدم پارک یتو دوباره یساعت
 یورود در کنار مادر.شدم خونه وارد.شد باز در و زدم درو زنگ مصمم.رفتميم ديبا با$خره نبود یا چاره.بود اونجا فرزاد
 فرزاد چارهيب.!! یکرد نگران مارو ی ھمه...زميعز یبود کجا!!  حانهير: گفت ینگران با دنميد با که بود ستادهيا منتظرم خونه

  ...منتظرته نجايا مهين و کساعتي

 زد محکم یحرف چيھ یب و اومد جلو تيعصبان با پدر.شدم خونه وارد و ندادم و مادر جواب. بگم یچ ديبا دونستمينم.شدم شوکه
 به رونيب یبزن خونت از یخواست یليدل ھر به اگه بعد به نيا از تا زدم نويا:  ديلرزيم تيعصبان شدت از صداش.گوشم یتو

  .یبگ شوھرت

 نشستم.برگردوند بود، شده مسببش که يیدعوا از نگاھشو و ديکش موھاش به یدست کCفه.دوختم فرزاد به رو ام خانهيتوب نگاه
  ؟ یبود کجا یگينم:  ديوپرس کرد نگام موشکافانش نگاه با باز و اومد جلو مادر.مبلھا از یکي یرو

  !دخترم؟ یکرد هيگر...دهيپر رنگت...جان حانهير خوبه حالت:  گفت مادر که.بود سکوت جوابم

  ...کن ولش...نرگس:کرد بلند صداشو تيعصبان ھمون با پدر که خوردم فرو بغضمو

 هي برم:  گفت و شکست رو سکوت مادر.کنم هيگر بلند بلند خواستيم دلم من و.بودن شده ساکت ھمه.کرد سکوت ناچار به مادر
  .ديبمون جا نيھم ناھار کنم درست یزيچ

  .ميبر ديبا...نه: داد جواب فرزاد

  .رونيب یزنيم خونه از و یگينم شوھرت به که باشه یآخر ی دفعه: گفت و کرد نگام پدر

  .چشم: گفتم و دوختم فرزاد به رو ناراحتم و سرد نگاه

 یتو محکم منو که پدر سمت رفتم مادر، از یخداحافظ از بعد.برخاستم منم اجبار به.شد بلند جا از و کرد فرار نگاھم از فرزاد
 که بود نيا بخاطر فقط اونم...شد بلند حانهير یرو دستم که بود یبار نياول نيا: گفت یناراحت با فرزاد به رو  و گرفت آغوشش

  .دخترم ببخش دم،منويد حانهير یبرا رو شما ینگران یوقت شدم یعصب یليخ

  .جوون آقا دارم دوستت: گفتم گرفتمو نييپا سرمو داشتمو نگه ختنير مرز لب اشکامو

  .اديم شيپ اديز مشکCت نيا از ،یزندگ لياوا...دييايب کنار ھم با: گفت فرزاد به و ديبوس مويشونيپ

 ميديرس یوقت.کرد سکوت خونه خود تا اونم.نزنم حرف فرزاد با گهيد خواستيم دلم م،ياومد رونيب که جوون آقا ی خونه از
 يیکشو در.اتاقم سمت به رفتم یحرف چيھ یب.کرديم درست ناھار داشت و بود کرده جمع رو صبحانه ی سفره خانم ريمن خونه،
 زدن در بدون اتاقم در که ختميريم اشک داشتم ھنوز.کردم هيگر و تراس سرد نيزم یرو نشستم رفتم و کردم باز اتاقمو تراس



 یرو: گفت زديم موج یمونيپش توش که یلحن با و اومد جلو تراس کنار تا.برگردوندم ازش سرمو...تو اومد فرزاد و شد باز
  .تو ايب شو بلند...نينش سرده، نيزم

  ...حانهير: گفت بود، نزده صدام اونروز تا که یلحن با و برنداشت ازم نگاھشو.ندادم جوابشو

  ... بلندشو:  ديکش و گرفت دستمو و سمتم شد خم.نکردم نگاشم یحت

  ...رفتم رونيب اتاق از من و بست رو تراس در.کنم مقاومت که بود اون از شتريب زورش

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھفتم و ستيب قسمت

  

  ؟.ميبر ميخوايم کجا حا$: دميپرس.شدم نشيماش سوار فرزاد ھمراه ، ناھار از بعد

  .کن سرت تويروسر نيا رون،يب یايم من با وقت ھر:  گفت و انداخت من به یقيدق ینگاھ

  .ینگفت: گفتم باز زدمو لبخند بود، اومده خوشش نقدريا ميروسر از نکهيا از

  .گذرهينم بد بھت...باش داشته حوصله_ 

 مسافرت چرا گهيم مدام.باشه کرده شک بابا ترسميم چون...تلگرام یتو لميپروفا بذارم که ميريبگ ھم عکس تا چند ديبا یراست
  .ديا خونه ھمش چرا شما گردش، رنيم ھمش ھا داماد و عروس تازه.ديا خونه ھمش چرا ديرينم

  .نميچيم مسافرتم هي ی برنامه دارم حا$:  داد ادامه که.کردم سکوت و ميصندل به زدم هيتک

  .سفرم خوش یليخ من گنيم دوستام:  گفت که نگفتم یزيچ

  .شاK ان بگذره خوش_ 

  ؟یاينم باھام تو...مگه: گفت و کرد نگام متعجب

  .ديبر دوستاتون با قراره که شما_ 

  .دارم دوستامم با روزه چند مسافرت هي چرا البته...بود نفره دو سفر هي منظورم...نه_ 

  .برم سفر به دوستم با منم شهيم_ 

  .یبر یخواست يیجا ھر یآزاد...خوادينم اجازه آره_ 

 بدل و رد نمونيب یحرف گهيد.ميبذار ھم با رو یارتيز سفر هي ی برنامه تا بگم نگار به کردم فکر.نشست لبم یرو یشوق لبخند
 یکي یبا$ یتابلو به کرد،چشمميم پارک داشت نويماش فرزاد یوقت که.بود یچ اسمش دونستمينم که یبزرگ پارک. ميديرس تا نشد
 ادهيپ نيماش از فرزاد.بودم نرفته اونجا اونروز به تا یول بودم دهيشن اديز اسمشو" .فارس جيخل یشھدا." افتاد پارک یھا غرفه از
  ؟یستين که ترسو:  گفت و شد

  .شهيم معلوم ا$ن:  گفت و زد یزيآم طنتيش لبخند.کردم نگاش متعجب

  .ايب:  گفت و گرفت طيبل تا دو پارک وحشت یسافار ی شهيگ از.رفتم دنبالش

 ميدار یچ واسه: دميپرس دلشوره با. ميکرد پر که دادن فرزاد و من به فرم هي.برم وحشت یسافار خواستميم که.بود بار نياول
  م؟يکنيم پر نامه تيرضا

  .باشه خودمون گردن به خونمون ، ميُمرد اگه که: ديخند



 سر پشت ترس با.شد ما نوبت زود و بود خلوت.فرستاديم ھم با رو نفر چند نفر چند یسافار مسئول.دلشوره ھم داشتم جانيھ ھم
 ھنوز: گفت بود اومده دوستاش با بار نيچند انگار که فرزاد.بزنم غيج اول ھمون شد باعث محض یکيتار. داخل رفتم فرزاد

  ؟یزنيم غيج که نشده یزيچ

  بشه؟ یچ قراره مگه ديببخش: دميپرس ترس با

 رو فرزاد دست کردمو دراز ارياخت یب دستمو م،يبر جلو یا مورچه یقدمھا با بود شده باعث که یکيتار و ترس از.ديخند
  .نجايا یآورد منو چرا...چرا: گفتم گرفتمو

  .بکشمت خواميم: ديخند

 تو:  گفتم ترس با دمويکش یبنفش غيج ،که گفت یزيچ و شد ظاھر صورتم کنار از یمرد قرمز چراغ هي شدن روشن با ناگھان
  .نجايا از ببر منو خدا رو

 یھنرمندان دنيد از باز و کردميم باز چشم یکيتار اون یتو ھم یگاھ گه.فشردم دستم یتو محکم رو فرزاد دست و بستم چشمامو
 روشن، یبرق اره با که بود یمرد دست از فرار مرحله، نيآخر.دميکشيم غيج شدن،يم ظاھر کنارمون شده ميگر یھا چھره با که

 کردمو نگاش که ديخنديم بلند بلند فرزاد.ستاديايم داشت قلبم ترس از رون،يب زدم سالن یانتھا در از یوقت.بود کرده دنبالمون
  .ارين نجايا منو گهيد: گفتم

  .یباش ترسو نقدريا کردمينم فکر_ 

  .ومدين خوشم نجايا از یول ستمين ترسو_ 

  .ميبش سوار گهيد یباز هي ميبر یستين ترسو اگه باشه_ 

  ؟ یچ_ 

 یمتر یس اي ستيب ارتفاع یبا$ تا رو دورش یھا یصندل از یا حلقه که یلير و بزرگ وي هي.داد نشونم گهيد یباز هي دستش با
  .ترسواَم کنم،يم اعتراف من اصC: گفتم یفور افتاد یباز به که چشمم.کرديم رھا وبعد برديم

  .ميريبگ یسلف تا چند ايب اصC: گفت و ديخند

 و زد رو منوپادش ی دکمه گريد دست با و انداخت ام شانه یرو دستشو کي فرزاد و ميستاديا پارک یگلھا از یا بوته کنار بعد
 کم کم...بود شده شب.بود بخش آرامش.کرد قبول فرزاد و دادم شنھاديپ خودم که بود یباز تنھا یسوار قيقا.گرفت عکس چند

 و بودم خسته.خونه ميبرگشت ، ميخورد که شام.کرد مھمان و برد پارک بزرگ یفود فست به منو فرزاد که کردميم ضعف داشتم
 یليدل یب اضطراب. برد اتاقش سمت به و ديکش دستمو فرزاد که اتاقم برم خواستم و ريبخ شب گفتم؛ یفور.ومديم خوابم یليخ
  .یخوابيم نجايا امشب: گفت و بست اتاقشو در.نشست دلم یتو

  .شميپ یايب ديبا بخوام وقت ھر بودم گفته بھت قبC: گفت که کردم نگاش واج و ھاج.شدم شوکه

  !؟یکنيم فرار ازم چرا...شوھرتم: گفت که دادم قورت دھانمو آب زحمت به

  .یواقع نه یقرارداد شوھر_ 

 خيتار یبرا فقط قرداد.ھم به ميمحرم ما شده، خونده نمونيب عقد ی خطبه: گفت رفتيم شيپ تيعصبان سمت به داشت که یلحن با
  .نبودنمون محرم واسه نه عقده نيا انيپا

  .ندارم شويآمادگ اصC من....من...کنميم خواھش_ 

 قبول منو دوم شرط اي کنار یذاريم رو مسخره خجالت نيا امشب نيھم اي دم،يم فرصت هي بھت: گفت و زد یزيآم طنتيش لبخند
  .یکنيم

  

  

  ...دارد ادامه

  



  �خام یايرو

  ھشتم و ستيب قسمت

  

  ؟یشرط چه: دميپرس

  .یبخواب نجايا عقدمون قرداد آخر روز تا ديبترسونمت،با تونستم اگه_ 

  !یکنيم استفاده سو ضعفم نقطه از یدار تو_ 

  .یخوابيم نجايا ا$ن نيھم اصC پس_ 

  .خواميم حقوق ازت انهيماھ عوضش در بترسونم رو تو تونستم اگه منم شرط هي به قبول...خب یليخ_ 

  خوبه؟ ونيليم هي یماھ حتما: گفت مطمئن ،یلبخند با

 یبعض که يیکارا نيا از.ميبترسون رو گهيھمد یداريب یتو ديبا فقط خوبه: گفتم و کنم جور و جمع لبم یرو از لبخندمو نتونستم
  .نباشه ترسوننشيم و کننيم داريب خواب از رو طرف انيم و کننيم ھا جوون

  .ینزن حرف من حرف رو گهيد که بترسونمت چنان...مادمازل چشم: گفت تمسخر به و انداخت با$ يیابرو

 ، وار زمزمه يیصدا با داشت، من با که یکم ی فاصله با درو به زد هيتک که برم رونيب اتاقش از تا فشردم درو ی رهيدستگ
  ؟یچ مارمولک ؟یترسيم سوسک از: گفت و آورد صورتم کينزد سرشو

  .باشه خودت ی خCقانه ی دهيا ديبا...یکن استفاده دينبا ترس ابزار از.ستين قبول نيا: گفتم یفور

  .کوچولو یباخت شرطو ا$ن از...تميخCق دار رکود من: گفت و دوخت من به رو شيمشک یچشما.شد ظاھر لبش یرو لبخندش

  .حانهير یبش نترس یمجبور: گفتم خودم با و دميکش یقيعم نفس.شدم خارج اتاقش از دمويکش درو ی رهيدستگ

 یکم الميخ شرکت رفت شهيھم مثل اونروز یفردا یوقت یول. بودم فرزاد سمت از ترسناک اتفاق هي منتظر لحظه ھر اونشب از
 یليخ من کار و نبود ترسو فرزاد آخه.دينرس سرم به یا دهيا یول بترسونمش، تونميم یچطور من که کردم فکر شب تا.شد راحت
 آوردم ترسناک لميف هي: گفت که نشستم ونيزيتلو یجلو ی نفره سه مبل یرو برگشت،کنارش شرکت از فرزاد که شب.بود سخت

  .مينيبب ھم با

 کردم یسع یليخ.لميف یپا نشستم.اوردمين خودم یرو به یول.گرفت ام خنده بود، کرده انتخاب رو یا ساده ی دهيا نيھمچ نکهيا از
 موضوع از حواسم شدن پرت یبرا ھامو شونه یرو بودم انداخته موھامو یاسب دم.کرديم نگام مدام فرزاد که مخصوصا نترسم

 واقعا ، بوده یواقع لميف تموم که شد گفته لميف آخر یوقت اما.شد تموم لميف با$خره.کردميم یباز باھاش مدام دن،ينترس و لميف
  ريبخ شب...شد تموم که نميا خب:  گفتم کردمو ینگاھ فرزاد به دهيترس. 1 آنابل عروسک ترسناک لميف.دميترس

  .یايم نظر به دهيترس کم هي_ 

  .اصC...درصد هي بگو: گفتم کردمو جمع ترسمو یلبخند با سمتشو برگشتم

  .ارديليب برم باھاش شب آخر دادم قول دوستم به من چون شکر رو خدا پس...باشه:  ديخند

  آخه؟ چرا...نه:  گفتم یفور

  مگه؟ یترس یم:ديپرس طنتيش با

  .یرفتينم ارديليب اصC آخه یول نه_ 

  .داره فرق.ميدار مسابقه امشب_ 

  .یترسيم اگه کن قفل رو خونه در یخوايم: گفت و ديپوش رو لباسش بعد

  .ستين $زم...نه...نه_ 

  خداحافظ_ 



 خوابم اصC.کردم روشن دوباره ، بودم کرده خاموش که رو آشپزخونه و سالن برق شدم بلند.گرفتم دلشوره.رفت که فرزاد
 بھم یقيعم آرامش.خوندن بلند بلند رو یالکرس ةيآ کردم ،شروع دميکش دراز که تخت یرو.کردم قفل درو اتاقمو رفتم.بردينم
 صدا آروم تختو یرو نشستم ترس با.کرد دارميب یا زوزه بيعج یصدا که بود شب یھا مهين.برد خوابم کم کم دمويکش دراز.داد

  .فرزاد: زدم

 قلبم.کردم باز اتاقمو در ترس با.زديم حرف نامفھوم یکلمات به یکس انگار و خش خش یصدا.ومديم رونيب از یبيعج یصداھا
 غلط...ترسميم...خدا رو تو نکن یشوخ...؟یاومد تو...فرزاد:  زدم صدا آروم!  بود خاموش آشپزخونه و سالن برق.ختير

  .قبول شرطت اصC...کردم

 اونقدر که.ومديم ینامفھوم یصدا ھنوز.سالن یتو برگشتم.نبود اتاق یتو یکس اما.کردم باز آروم و در رفتمو اتاقش سمت
  !؟یگذاشت تنھا منو امشب چرا آخه: گفتم لب ريز.کنم دايپ رو صدا مبدا تونستمينم که بود وار زمزمه

 يیدندونھا با و$يھ هي قرمز چشمان که.سرم پشت برگشتم آروم.نزدم غيج یول ختير قلبم.خورد ام شونه یرو محکم یدست ناگھان
 تنم یتو یجون گهيد انگار.رفتم حال از ،یکوتاھ غيج با.شد ظاھر صورتم یجلو بود، زده رونيب دھانش از یبزرگ از که

 باز چشمامو تا.بود فرزاد.شد باز چشمام ی$ و اومد درد به یدست محکم مالش درد از ھام شونه. بود شده سرد سرد تنم تموم.نبود
 به منو.بخورم تکون تونستمينم اصC.نبود بدنم تو روح انگار.ختير دھانم یتو زور به یقند آب وانيل و کرد بلند سرمو کردم،
  .بودم من...بخدا...بودم من...حانهير:  گفت و نشوند زور

  .بگو یزيچ هي یخوب اگه خوبه؟ حالت...کن نگاه منو...حانهير...کردم یغلط عجب: گفت درمونده که کردم نگاش حال یب فقط

 نصفه دو ساعت ا$ن: زديم حرف خودش با که دميشنيم صداشو.تلفن سمت رفت نويزم یرو گذاشت سرمو که.کردم نگاش فقط
  ! یصادق دکتر بزنم زنگ یچطور...شب

  .ھام زانو ريز رو گهيد دست هي سرمو ريز گذاشت دستشو هي.سمتم اومد دوباره

 باز داديم ماساژ دستاش ونيم دستمو کهيحال در کنارمو نشست.خودش تخت یرو گذاشت برد و کرد بلند دستاش یرو مرا
  حانه؟ير...؟یشد بھتر: ديپرس

  .بودم شده $ل انگار

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  نھم و ستيب قسمت

  

 برق که بود موقع نيھم.بردميم رو لذت کمال ، دميديم فرزاد ی چھره یتو که یترس و ینگران از یول بود شده بھتر یليخ حالم
  ؟یشنويم صدامو...فرزاد...منم...خانم حانهير...حانهير: زديم صدام ینگران با مدام کهيحال در فرزاد.زد سرم به یفکر

 خدا یوا: گفت و ديکش عقب به شويشونيپ یجلو بلند یموھا دست دو با ، دهيترس و بلند فرزاد که.بودم شده رهيخ نقطه هي به فقط
  ...خدا یوا...حانهير...کردم غلط...ايخدا...کردم چکار

 یتو رفتم عيسر ، کردمو استفاده فرصت نيا از.گرفت رو یصادق دکتر ی شماره و يیرايپذ یتو رفت و شد بلند جاش از بعد
 ريش از آب یکم با و دھانم یتو ختمير یاديز مقدار برداشتمو رو دندون ريخم ، حمام يیروشو باکس از و فرزاد اتاق حمام

  ...اَه...بردار...یلعنت بردار: دميشن صداشو که تخت، یرو دميکش دراز اومدم.کردم درست کف ، يیروشو

 حانهير: زد صدام بود دهيرس خودش اوج به ترس از که ینگاھ با و تخت کنار نشست باز اتاقشو سمت برگشت
  ...بده جوابمو خدا رو تو...حانهير...جان

 ردندونيخم کف دادمو، با$ ممکن حد تا ابروھام سمت به چشمامو یھا حلقه و تخت یرو زدن پا و دست به کردم شروع کدفعهي
  . کردم غلط...جان حانهير...حانهير....اخداي:   زد اديفر ترس با فرزاد که  رونيب دھانم از آروم آروم رو



 زدم بلند و کنم تحمل نتونستم گهيد که سرش یتو ديکوب محکم دستاشو بعد و زد اديفر ترس با مدام و ديچرخ دورم بار سه دو
 با کردم،يم پاک دھانم دور از رو دندون ريخم کف کهيحال در برداشتمو یدستمال برخاستمو تخت یرو از.شد شوکه.خنده ريز

  .یديترس تو... یديترس...یکرد باور: زدم اديفر یخوشحال

  ...احمق: زد اديفر ھمو یتو رفت اخماش

  !مگه؟ دادم فحش یداد سکته منو!...ديببخش:  گفتم کردمو اخم

  .داد فيک یليخ بعدش یول ،یترسوند بد منو اولش اگرچه... خدا یوا: گفتم و دميخند باز که.برگردوند ازم تيعصبان با سرشو

 آخرشم.شستم رو دھانم بس از شدم کCفه.رفتيم دھانم از دندون ريخم اونھمه مگه حا$.بشورم رو دھانم تا اتاق حمام سمت رفتم
 با زدو حلقه کمرم دور دستاشو و شد ظاھر روم یجلو فرزاد کدفعهي ،که زدم رونيب حمام از که داديم دندون ريخم ی مزه دھانم

  .یباخت حال بھر: گفت طنتيش

  .شب فردا از: گفتم افتادمو شروطمون و شرط ادي تازه

  .امشب نيھم از...رينخ_ 

 کف ؟یترسونيم منو حا$: گفت و ديکش دراز کنارم گرفتو محکم دستمو مچ که تخت یرو افتادم.تخت سمت ديکش دستمو بعد
  !بود؟ یچ از دھانت

  .دندون ريخم_ 

  !؟یبرداشت دندون ريخم یک_ 

  .یبزن زنگ دکتر ليموبا به یرفت یوقت_ 

 يیبC یليخ...بترسونمت شب ھر حقته خدا به: گفت داشت صورتم تا که یکم ی فاصله با خودشو سمت ديکش منو حرکت هي با
  .دختر

  .ینکن تقلب گهيد تا بخوابم اتاقم برم حقشه...یکرد تقلب...یکرد استفاده ماسک از تو...؟یچ تو: گفتم زدمو لبخند

 فکر واقعا یول.باشه شب فردا از حا$...یترسيم يیتنھا از یبر چون...یبر ذارمينم امشبو: گفت گرفتو کمرم دور محکم دستاشو
  .یکرد تشنج کردم

  .طلبت یکي...یترسوند منو واقعا امشب تو: گفت و کرد نگام حرص با که دميخند

  ...کنميم تشنج واقعا گهيد ی دفعه...بسه گهيد...خدا رو تو نه: گفتم یفور

 صبح تا فرزاد گرم یدستا.سوخت صورتم یرو صبح، تا گذاشت ام گونه یرو بوسه اسم به که یآتش.ديبوس رو ام گونه و ديخند
  ! شد ،عمرم طنز ترسناک  شب تنھا اونشب و.بود دستم یتو

  

  ...دارد ادامه

  

  � خام یايرو

  ام یس قسمت

  

 اما.نطوريھم ھم فرزاد.بودم کرده عادت زايچ یليخ به گهيد.کردم یم یزندگ فرزاد با من که بود ماه سه و بود اتمام به رو زييپا
 ، بره رونيب دوستاش با داشت دوست که يیھا یباز قيرف نيھم شيکي مثC.کنه ترک شو کارھا از یليخ خواستيم دلم ھنوز

 یدوستا گفتيم شهيھم خودش اما.دميترسيم دوستاش ھمه از گهيد باغ یتو یمھمون اون از بعد مخصوصاً .رهيغ و بره مسافرت
 ديبا منم: دميپرس ازش.شده دعوت دوستانه یمھمان کي به که گفت شب هي نکهيا تا.بود سخت باورش من یبرا دارم،اگرچه یخوب

  ام؟يب



  .اميم وقت ريد یول رميم من فقط ستين $زم نه: داد جواب

 هيبق با یمھمون شب اون کردميم حس و زديم شور را دلم یول بپرسم یزيچ یمھمون اصل و دوستاش از و بزنم یحرف نخواستم
 ميکنجکاو حس.ندونم یزيچ اش گذشته از که دادم ینم قول وقت چيھ بھش کاش گفتم خودم با.داره فرق دوستانش یھا یمھمون
  .کشتيم منو داشت

  ؟یببر خودت با منم شهيم:  گفتم بھش ھم گهيد بار هي یحت.اند یشکل چه توش یآدما و کجاست یمھمون اون بدونم خواستميم

  .ستين تو یجا اونجا نه: گفت یجد و مصمم یليخ اما 

 خوابم یحت که اونقدر.بودم قرار یب یليخ اونشب اما.بشه تکرار باغ اون یمھمون ی حادثه دوباره خواستمينم چون نکردم اصرار
 مهين مين و سه ساعت تا.کردميم خاموش ی،گاھ کردميم روشن ونيزيتلو یگاھ. کردميم فکر و زدميم چرخ خونه یتو مدام بردينم

 که بودم منتظرش ،یورود در کنار.اومد که بود صبح ۴ کينزد ساعت.بود کرده شتريب را ترسم فرزاد کردن ريد.بودم داريب شب
 ھمه ھاش خوردن تلوتلو یحت و چشماش یسرخ ،از نگاش حالت از.نبود یعيطب حالش.زد خشکم دنشيد با کرد باز رو در یوقت

  .. تو... تو فرزاد:  گفتم ديلرزيم ترس از که يیصدا با.بود کرده گفت،مست یمنم به رو زيچ هي

  .ندارم حوصله کنار برو!...دختر یندار خواب تو مگه ه؟يچ:گفت و بست سرش پشت محکم رو در

  .ندارم حوصلتو... رونيب برو: گفت کرد یم باز را راھنشيپ یھا دکمه که یحال در و شد اتاقش وارد.رفتم دنبالش

  !یزدينم مشروب به لب وقت چيھ تو: گفتم کردم یم نگاش تعجب با ھنوز که یحال در نرفتم رونيب اتاقش از من چرا دونمينم اما

  .کنهيم درد سرم اديم خوابم رونيب برو!...وقت چيھ یگيم که یشناسيم منو که وقته چند تو مگه:گفت و ديخند

 به لب ھستم خونت یتو من که یسال کي نيا ی،تو دمينم اجازه بھت گهيد یول رونيب رميم باشه:گفتم و کردم نگاش یباناراحت
  .یبزن مشروب

  .نداره یربط ھم تو به کنم یم بخواد دلم که یھرکار من.ینخوا اي یبخوا که یھست یک تو: گفت و کرد نگام حرص با و ديخند

  !یبکن بخواد دلت کار ھر که یديم اجازه خودت به چطور:زدم اديفر ديکشيم شعله درونم از که یتيعصبان با

  .ببند دھنتو حا$ نداره یربط تو به گفتم:ديکش داد سرم و کرد بلند صداشو اونم

  .گميم رو یچ ھمه بھش و شما پدر شيپ رميم فردا نيبندم،ھمينم دھنمو:زدم اديفر باز و شد یجار اشکام ارياخت یب

 نيھم با ستين مھم برام ات گذشته گهيد اصC.بگذارم سرپوش کارت نيا یرو تونمينم یول نپرسم یزيچ گذشته از بتونم من ديشا
  .گميم بھش رو زيچ ھمه و کنم یم صحبت پدرم با خودم فردا نيھم.شد تموم ما نيب یچ ھمه کارت

  .یگينم یچيھ تو یشيم $ل تو یکن یم غلط تو:  زد اديفر و داد ھلم تيعصبان با

  .امينم کوتاه دفعه نيا فرزاد نه: گفتم مصمم باز یول خوردم واريد به محکم

  .یگفت یچ بگو گهيد بار کي: گفت و ديکش محکم بلندمو یموھا و آورد ھجوم سمتم به دفعه کي

  .امينم کوتاه من: گفتم و کردم نگاش تيجد با

 دارو پول خاطر به رفته ادتي. گدا ی ساده دختر هي یھست یک یکرد فکر شده اديز روت یليخ:گفت و صورتم یتو زد محکم
  .رهيميم یکرديم رو فکرش اونچه از زودتر پدرت که نهيا ،فوقش بگو برو! ؟یکرديم التماس بھم پدرت یھا

 خط مشروب.گميم باشه که یمتيق ھر به: گفتم تيجد با سرخش،بازم یچشما به یبارون ینگاھ با و شد یجار چشمام از اشکام
  .بگم ديبا پس یگذاشت پا خط نيا یرو تو اگر منه قرمز

  رو کمربندش عيسر حرکت کي با بعد.کرد پرت نيزم یرو منو و ديکش محکم دستمو که برم رونيب اتاقش از خواستم

 عمر تموم یش مجبور که کنم یم یکار...کنم یم $لت امشب نيھم...یکن یم جايب تو:زد اديفر و ديکش رونيب شلوارش یرو از
  ...یبمون خونه نيا تو

 ريز زدم بلند بلند. ستين قشنگ یزندگ شهيھم کردم فکر خودم با که بود موقع اون.نشست تنم یرو کمربند محکم ضربه چند
 ديشا.بودم کرده باور ھاشو نوازش و ،نگاھشو لبخنداشو باورانه خوش چه نکهيا از فرزاد کمربند یھا ضربه درد از نه اما هيگر



 یرو انداخت رو خودش کمربندش محکم یھا ضربه زدن از خسته کرد،بعد ادب منو یحساب خودش قول به که شد یا قهيدق ١٠
  .اتاقم از رونيب گمشو:گفت من به یزيرآميتحق نگاه با و تخت

 درو خودمو اتاق یتو رفتم.گرفتيم شيآت داشت گلوم یتو ینيسنگ بغض.برم رونيب اتاقش از و شم بلند جام از تونستم یسخت به
 کردم، یم هيگر یھرچ اما.هيگر ريز زدم بلند و بردم فرو بالشت یتو رو سرم و تخت یرو کردم پرت رو خودم و کردم قفل

  .بود کرده سوختن به شروع تنم یفرزاد،رو کمربند محکم یھا ضربه یجا تازه. شدمينم آروم

  

  �خام یايرو

  کمي و یس قسمت

  

 خودم با.بود کرده سوختن به شروع تنم یفرزاد،رو کمربند محکم یھا ضربه یجا تازه. شدمينم آروم کردم، یم هيگر یھرچ اما
  شده؟ عوض اون یکرد فکر ؟چرا یبد رييتغ یتونيم اونو یکرد فکر ؟چرا یکرد باورش چرا حانهير حقته:کردم زمزمه

 رو ھم صبح نماز گرفتمو وضو رفتم زحمت به و شدم ،بلند شد پخش ميگوش اذان یصدا یوقت.کردم هيگر صبح اذان خود تا
 دقت که خوب.شدم اريھوش يیصدا از که بود چند ساعت دونمينم.شديم آرامشم باعث که شد یخواب گرم چشمام کم کم. خوندم
  .فرزاده وار زمزمه و فيضع یصدا دميد کردم

  ...؟یداريب...حانهير:گفتيم که.بشنوم تر واضح رو صداش که نشستم تخت یرو.بود نشسته من اتاق در پشت انگار

 من... من دمينفھم یچيھ اصC.نبود خودم دست اصC شبيد کن قبول خب یول...یکن قھر من با یدار حق دونميم....حانهير
  باشه؟...ميبزن حرف باھم بزار...کن باز درو کنم یم خواھش... زدم کتکت چطور... چطور نشدم متوجه...

 فرزاد ھنوز.شد یجار اشکام آروم آروم بودم نشسته تخت یرو که ھمونطور. گذروندم رو یبد شب چه که اومد ادمي دوباره
  .زديم حرف وار زمزمه داشت

 منو که افتهيب يیچشما به نگام بازم و کنم باز اتاقمو در خواستم ینم اصC یول مونهيپش سخت که بفھمم شديم خوب صداش ُتن از
  ...حانهير: زد صدام دوباره. خورد در به آروم ضربه چند.انداخت یم گذشته شب ادي

 صدامو حانهير...نمتيبب بذار...کردمينم رو کار نيا اصC وگرنه نبود خودم دست...نشدم متوجه اصC خدا به.کردم خواھش
  .یشنويم

 ھمه انگار.شدم رهيخ اتاق سقف به سيخ یچشما با و دميکش دراز تخت یرو دوباره.شد ساکت با$خره که ندادم جوابشو اونقدر
 فرزاد زد، کتک انهيوحش طور اون منو شبيد که یکس اون که کنم باور خواستمينم چرا دونمينم.بودم دهيد خواب یتو رو یچ

 گهيد که بود وقت یليخ ھم فرزاد یصدا.برم رونيب اتاق از خواست ینم دلم اصC یول بودم داريب که شد یساعت کي.بود
 فرزاد اگر نميبب و کنم باز رو در آروم خواستميم.رفتم در سمت به آروم آروم و شدم بلند تخت یرو از یسخت به.بود شده خاموش

 رو فرزاد یگذاشتم،صدا رونيب اتاق از که پامو.نبود سالن یتو یکس.کردم باز آروم رو اتاق در.برم رونيب اتاق از رفته
  .سCم:دميشن

 گرفت محکم دستمو که بشم رد کنارش از توجه یب خواستم.واريد به زده هيتک من اتاق در کنار درست دميد.برگردوندم رو سرم
  ؟یبخشيم منو حانهير: گفت وار زمزمه و آروم يیباصدا و

 دستش دو با که.کردميم فرار نگاھش از سرسختانه.کرد خودش کنار نشستن به مجبور منو و ديکش دستمو که ندادم بھش یجواب
  .چشمام به زد زل و داشت نگه صورتش مقابل ثابت رو سرم

  !؟یکنينم نگام حانهير_

 رو، را دستم که خواست ینم دلم...نبود خودم دست واقعاً  که یبدون خوام یم یول...یدار حق:گفت و ديکش گونم به یدست آروم
  .کنم بلند روت

  .ختير صورتش مقابل اشکام با$خره و شدم یم تر ناتوان رميبگ رو اشکام یجلو کردم یم یسع ھرچقدر

 نيا با...نکن هيگر کنم یم خواھش حانهير:گفت و چسباند اش نهيس به را سرم کبارهي به و زد کنار اشکامو دستش یانگشتا سر با
  .یکن یم شتريب فقط منو وجدان عذاب کارت



 حانهير: گفت و زد موھام یرو به یاپيپ بوسه نيچند.نداشت یتمام اشکام و بود شکسته بغضم تازه انگار نبود خودم دست اما
  .... کنم یم خواھش

  ...؟یش آروم که بگم یچ:گفت کرديم نوازش موھامو آروم که یبعددرحال

 اگه...دارم شرط هي:گفتم و شدم رهيخ بھش قرمزم یچشما با و کردم بلند اش نهيس یرو از رو زد،سرم سرم به یفکر لحظه اون
  .یکن قبول منو شرط ديببخشمت،با یخوايم واقعا

  .رميپذيم باشه یھرچ: گفت بھم بود التماس و یمانيپش و خواھش از پر که يیچشما با

  .یزن ینم مشروب به لب گهيد یبد قول بھم ديبا_

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  دوم و یس قسمت

  

  !؟یبد قول یتونينم که سخته نقدريا: گفتم که کرديم نگام

  ...نه: گفت و داد تکون سرشو

  ؟یچ پس_ 

  ...یگاھ از ھر یحت: گفت و ديکش یبلند نفس

  ...خواديم یليخ دلم یگاھ یول...خب یليخ: گفت که کردم اخم

 تيخاص ھم که یزيچ هي معجون، خاص، یبستن هي ، دونميم چه...حCل زيچ هي خوردن مثC گه،يد زيچ هي به بده عادت دلتو_ 
  .بکن تCشتو $اقل...دميم قول بھت.کنميم کمکت منم...باشه نداشته یشکل نيا اثر ھم باشه داشته ازين بھش بدنت ھم باشه داشته

  ارم؟يب در دلت از کنم چکار منه، نفع به که نيا خب_ 

  ؟ ادينم در دلت از یکار چيھ با یعني: گفت که نييپا انداختم سرمو

 مويشانيپ و ديکش خودش سمت به سرمو یشرمندگ با که دميد چشماشو یتو نشسته غم.شد رو براش اشکام و کردم بلند سرمو
 اشکاتو یوقت خرابه یليخ ا$نم حال ببخش، منو...دونميم زدم، کتکت بد یليخ شبيد دونميم خدا به...حانهير:  گفت و ديبوس

  .باشه که یچ ھر بخواه، ازم شبيد عوض در یزيچ هي...نميبيم

  .خواديم یارتيز سفر هي...دلم: بگم که بود نيا ديرس ذھنم به که یزيچ تنھا

  ...ینخواست خودت یبرا یزيچ به بازم: گفت و زد یتلخ لبخند حرفم از

  .خواميم خودم یبرا رو سفر نيا...چرا_ 

  .یخواستيم پول...یخواستيم طC کاش: وگفت کرد یا خنده

  .خواميم یارتيز سفر هي من... نه_

  م؟يبر یچ با باشه،: گفت فرزاد یول کربC گفتيم دلم

  .خودت نيماش با_ 

  .مشھد سمت ميريم امروز نيھم ببند چمدونتو برو_ 

  !واقعا؟...یوا:  گفتم شوق با



  .کن حاضر لويوسا...برو...آره_ 

 که شدم فرزاد نيماش سوار.ميکرد یخداحافظ فرزادم پدر ، یشاھ منصور رفتن،از موقع.ميشد حاضر ساعت هي عرض در
  .مايھواپ با یگفتيم کاش:گفت

  !کنم؟ فرار جاده دنيد از چرا ، یدار یخوب نيا به ینيماش یوقت_ 

 ، مسافرت برن راحتتره که قطار و مايھواپ با دارن، دوست ھمه.بودم دهيند تو مثل یدختر امروز تا واقعا:  گفت و زد یلبخند
  !! تو انوقت

  .ام جاده عاشق من: گفتم و نيماش ی شهيش به چسبوندم سرمو زدمو لبخند

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ششم و ستيب قسمت

  

 یسع مدام او اما.نتونستم یول نکنم صحبت باھاش کردميم یسع که اونقدر بودم ناراحت و یعصبان فرزاد دست از یليخ من
 درست شام خانم ريمن:گفت ختير یم دوغ ميبرا که یحال در ناھار زيم سر.بود ھم موفق البته.کنه صحبت به وادار مرا داشت،

  .رونيب ميبر ميخوايم شام ما نکن

  .ناھار فردا یبرا مونهيم آقا خب:گفت و انداخت فرزاد به ینگاھ تعجب با رخانميمن

  .خانم ريمن ام خونه شام من یول:گفتم من که کرد سکوت فرزاد

  .یايم ھم شما برم من جا ھر: گفت و انداخت من به زيدآميتھد ینگاھ

 من یجا ،یبر شما يیجا ھر که دميفھم رفتم، یلعنت باغ اون به یوقت از یول...دونميم خب بله: گفتم دوختمو چشماش به نگامو
  .ستين

 یليخ نکن فکر ؟یزيريم بھم اعصابمو یدار ھست حواست: گفت و شد خم جلو به سمتم به و زيم یرو گذاشت دستاشو ساعد
  .آخر ميس به زنميم ،یکن َکل َکل من با یبخوا اديز...صبورم

  .بخور رو ناھارت نيبش:  گفت و کرد بلند صداشو که برخاستم زيم پشت از

  .ندارم ليم_ 

  .بشنوم شويکنا من و افتهيب فشارت باز ندارم حوصله.گميم نيبش: وگفت کرد بلندتر صداشو

 صداشو که کردميم یباز غذام با.بزنم غذا به لب نتونستم اما.بترسم ازش که بود وونهيد اونقدر.نشستم اجبار به دمويکش یآھ
  .یبرينم رونيب رو حانهير چرا گهيم دهيد منو شيپ روز چند بابا رون،يب ميبر باھم خواميم ناھار از بعد: دميشن

  .باش زود ، شهيم باز اشتھات یترش با:  گفت و غذام کنار ختير یترش قاشق هي که نزدم یحرف

Cفه که نزدم غذا به لب اونقدر. شتريب ینيريش خوردن به لميبود،م نييپا فشارم شهيھم چون.نزدم یترش به لب اصCاز.شد ک 
  .ممنون خانم ريمن: گفت و شد بلند جاش

 راه تو اندازه به کس چيھ با عمرم طول در... خب یليخ:  گفت و کرد نگاه بھم گوشم کنار از شد خم و سمتم اومد بعد
  .شو حاضر برو شو بلند حا$.ومدمين

: گفت و بھم شد رهيخ که کردمينم نگاش.شدم معذب.گرفت بازوھامو و واستاد روم یجلو.برخاستم زيم پشت از یفور
 که ھست يیزايچ هي...کن درک منو...ی،ولیدلخور ازم زدم، حرف بد باھات سرمو به زد که یروز اون از دونميم...حانهير



 ختير بھم اعصابم اونروز اگه.یبدون تو خوادينم دلم چيھ یول دونن،يم ھا یليخ دونن،يم که بدونن عالم ھمه اگه ستين مھم برام
 کاش کردم آرزو و ختمير بھم واقعا.یفھميم و زيچ ھمه یزود به تو نخوام، چه بخوام چه کردم حس که بود نيھم واسه
  .افتهين اتفاق وقت چيھ اونروز تا...ینبود

 از یچيھ ، خوردم قسم دادم، قول بھت که من: گفتم که کرد باز رو زبونم قفل نگاش صداقت.کردم نگاش کردمو بلند سرمو
  . ندونم ات گذشته

  ....ناخواسته که افتهيب اتفاق يیزايچ هي دميترس.ستين ھم تو دست یحت یول یگفت تو_ 

 پدرو شيپ سکوتت با که تو جز نکنم فکر یچيھ به امروز خواميم...کن ولش اصC:  داد ادامه و کرد یمکث و خورد حرفشو
  .شو حاضر برو حا$...کنم جبران جور هي مجبورم...یکرد شرمنده منو مادرت،

  .بپوش رو بود سرت ، دنبالت اومدم ینامزد یتو که قرمزه یروسر اون: گفت بلند که رفتم اتاقم سمت به

  . نشست لبم یرو حرفش از یلبخند

  

  ... دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  سوم و یس قسمت

  

 یصدا که.برديم خوابم داشت کم کم.بود جاده یکدستي به که بود ساعتھا نگام.بود خشک و دست هي زييپا یتو مشھد ی جاده
  ؟یزيريم برام يیچا هي: دميشن رو فرزاد

  ؟یبود خواب: گفت ديد که چشمامو یخمار که ، سمتش برگردوندم سرمو

  .زميريم ا$ن....گرفتيم خوابم داشت یول...نه_ 

 با$ سمت به امکان حد تا دستامو شدن، سرحال یبرا و ھامونيصندل نيب کنسول یوانيجال یتو گذاشتم ختموير یچا وانيل دوتا
  ؟یا خسته: دميپرس که ومديم خسته نظرم به.انداختم فرزاد به ینگاھ و ميصندل یپشت به زدم هيتک دوباره.دميکش

  ....که شدم باعث...ديببخش:  گفتم که زد لبخند فقط و انداخت من به ینگاھ

  .ميافتيب راه امروز که خواستم خودم...نه:  گفت بدمو ادامه حرفمو نذاشت

 خوابم... ديببخش: گفتم گذشت که یکم.نذاره کيموز بگم بھش اول ھمون خواستينم دلم چيھ.کرد بلند نشويماش ضبط یصدا بعد
  .کنم خاموش رو ضبط شهيم گرفته

  .باش راحت... آره_ 

 نوش: گفت و کرد نگام که دميکشيم سر مو يیچا داشتم.بود شده سرد.کردم مزه و برداشتم خودمو يیچا کردمو خاموش رو ضبط
  .خورميم ھوا باد من...جان

 یرانندگ یدار آخه: گفتم کردمو باز گلومو راه یچا یکم و سرفه با که گلوم یتو بپره قند بود کينزد.گرفت ام خنده حرفش از
  .یکنيم

  .خورميم دستم بده رو يیچا وانيل شما_ 

 اون از بھم حا$: گفت نويماش فرمون گهيد دست با و بود داشته نگه وانويل دست هي با کهيحال در دادم، دستش که رو یچا وانيل
  .بده دميخر که يیھا کلوچه

  .لبم یجلو ريبگ خب: گفت که کردم باز رو کلوچه جلد.دادم انجام اوامرشو تک تک



 بعد و زد کلوچه به یگاز که گرفتم دھانش یجلو رو کلوچه ناچار به دم،يد شويخستگ یوقت یول ومدينم خوشم اديز نکاريا از
 انگشتامو سر بزنه کلوچه به خواست که یگاز نيآخر و خورد يیچا با رو اش کلوچه آخر تا.ديسرکش شويچا وانيل از یا جرعه

  .گرفت گاز دندوناش با

  ...آخ_

  !نه؟يا محبت جواب نکنه، درد شما دست:  گفتم اخم با که ديخند

 ديبا رو محبت جواب دونمينم ھنوز تو قول به ديشا...شدم بزرگ مادر و پدر محبت یب من...باش نداشته من از یانتظار_ 
  .بدم یچطور

  ؟یبگ برام یخواينم...دونستمينم...ديببخش: گفتم شدمو مونيپش زدم که یحرف از

 فرمون یرو از دستاشو بعد و فشرد رو یا دکمه دميد که کنسول یوانيل یجا یرو گذاشتم من و داد بھم شوييچا یخال وانيل
 سرعت و مشخص ی دنده هي با خودش اوتومات، حالت یرو گذاشتم: ديخند که کردم نگاش متعجب.ديکش جلو سمت به و برداشت
  .رهيم رو ريمس مشخص

  .داديم مزه یليخ تو دست از کلوچه خب: داد جواب و گرفت منظورمو که زدم یدار طعنه لبخند

 خاله ی بچه فقط من.بود کاراش گرفتار شهيھم پدرمم...ندارم خاطر به مادرمو: گفت که بود لبم یرو لبخند نکارشيا از ھنوز
  .بودم کودک مھد یتو یھا

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھارم و یس قسمت

  

 از یکي ديشا کردم فکر خودم با.نداشت ھرگز که بود یمادر محبت تشنه او که بودم دهيرس جهينت نيا به فرزاد یھا صحبت از
 تشنه نقدريا که دادم حق بھش.باشد نيھم شبانه یھا یمھمان نيا و دوستانش به شدن وابسته و آوردن رو و فرزاد يیتنھا ليد$

 اعتراف قتيحق نيا به خودش که داد ینم را اجازه نيا غرورش اما.رديگينم را مادر محبت یجا یمحبت چيھ که چرا باشد محبت
 و انداخت من به ینگاھ ديرس انيپا به فرزاد یھا صحبت یوقت.بود نيھم ھم مونا با اش ساله ١٠ یدوست ليد$ از یکي ديشا.کند

  ؟یبگ من یبرا گذشتت از یخواينم تو حا$_:گفت

 اگرچه که یزندگ من،و به شان توجه مادرم و پدر فراوان محبت جز ستين یخاص زيچ من گذشته یتو:گفتم و کردم نگاش
  .محبت و بود عشق از پر اما بود متوسط اي رانهيفق

  .یبود خوشبخت یليخ تو  پس خب: گفت و ديکش یظيغل آه

 من یجا کاش یا ؛که کرد زمزمه خودش با درونش در کردم حس زدم ینم را حرف نيا کاش گفتم خودم با لحظه هي کردم نگاش
  .بود

 فقط دادم حيترج خاطر نيھم به.باشه فرزاد حسرت باعث تا بگم گذشتم از خواست ینم دلم گهيد. ميبود کرده سکوت دو ھر
 نيماش از.ميکرد توقف آنجا که داشت سراغ یراھ نيب خوب رستوران کي فرزاد. ناھار وقت و بود شده ظھر کينزد.کنم سکوت

 نيب لوکس و کيش و بزرگ رستوران کنار یقشنگ سرسبز یھا باغچه بود یقشنگ یجا. انداختم اطرافم به ینگاھ شدم ادهيپ که
  .داشت قرار یراھ

 ھمون.انداختم ديدرخش یم یسبز از ھنوز زييپا سرد فصل یتو که سرسبزش یھا بوته به ینگاھ و رفتم ھا باغچه از یکي کنار
  .نيبش باغچه کنار ھمونجا:گفت فرزاد که بود موقع

  .ميسفر یتو ا$ن ما که بشه مطمئن خوام یم بفرستم بابا یبرا رميبگ ازت عکس هي خوام یم



  .خوبه حالت نيھم خوبه: گفت کردم یم جور و جمع رو م یعرب چادر که ھمونطور.نشستم باغچه کنار و کردم قبول لبخند با

  .رهيبگ عکس بھتون شدم،تا ثابت یا لحظه چند

  .ناھار ميبر خب: گفت گرفت عکس که دوتا یکي

  !؟یريبگ عکس من با یخواينم خودت یعني:دميپرس متعجب

  .نشست کنارم اومد بعد. هيخوب فکر ،چرا چرا: گفت بعد و شد متعجب لحظه کي

 شيشونيپ کنار به رو سرم و انداختم اش شونه یرو رو دستم گرفتيم با$ آسمان سمت به رو لشيموبا که یحال در. نشست کنارم
 پله از آروم و دادم تکون رو لباسم و شدم بلند.گرفت عکس او و ميزد لبخند دو ھر.بشم جا لشيموبا کوچک قاب یتو تا چسبوندم

 چهيماھ چلو که من:گفت که انداختم یم غذا یمنو به ینگاھ.مينشست رستوران یزھايم  از یکي پشت رفتم با$ رستوران یھا
  .خورميم

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجم و یس قسمت

  

  .چهيچلوماھ ھمون نداره یفرق برام منم: گفتم اندازميب منو به ینگاھ نکهيا بدون منم

  .کن انتخاب گهيد یغذا هي پس.کنه فرق برات ديبا یمن با یوقت بودم گفته بھت بار کي:گفت و کرد یاخم

  .نداره یفرق برام واقعا آخه: گفتم و زدم لبخند

 فشارت شهيھم یا فيضع و ؟$غر یکرد نهيآ تو خودت به نگاه هي! نداره یفرق چه یعني: گفت و کرد تر محکم را اخمش
  .کن انتخاب گهيد یغذا هي گميم بھت...نهييپا

  .کن انتخاب رو مخصوص یغذا:گفت که کردميم فکر داشتم ھنوز.اندازميب ینگاھ هي منو به شدم مجبور

  .ادينم خوشم کباب از اديز من آخه_

  .اديم خوشم من ادينم خوشم کباب از چه یعني: گفت بود صورتش یرو ھنوز که یاخم ھمون با

  !؟یداد سفارش خودت یبرا چهيچلوماھ که تو خوب: گفتم و گرفت خندم

  .بخورم ھم نيا از بخوام ديشا خوب, گفت و امدين کوتاه

  .باشه: گفتم کردم یم جور و جمع را لبخندم که یدرحال

 اديز چهيماھ چلو نيا اصC:گفت خورديم رو خودش چهيچلوماھ از قاشق کي که یحال در فرزاد آوردن، را غذاھا با$خره
  .بودم داده سفارش رو مخصوصش یتو،غذا مثل منم کاش ستين خوشمزه

  :گفتم و کردم باز نوشابه یکم خوردن با رو گلوم راه.بود داده سفارش اون ھم منو یغذا آخه گرفت خندم حرفش از

  .ميخوريم باھم ايب نداره یاشکال خب

  .خورميم قسمت نيا از من:وگفتم زيم وسط گذاشتم رو غذا بشقاب بعد

  .خورميم بخواد دلم جا ھر: گفت و زد من چنگال به یا ضربه آروم چنگالش با

 به کردم شروع منم بعد و کردم نگاش کمي.کنه یشوخ خواستيم اي بود کرده ،لج!؟ بود یچ کاراش نيا یمعن دونستمينم
  .اديم بدت بشقاب یتو خورميم غذا باھات دارم نکهيا از نکنه:گفت غذاخوردن ونيم بعد.خوردن



  .خودم قاشق منم ،یخوريم یدار خودت قاشق با اصC،تو نه: گفتم و دادم تکون یسر

 گرفته را چشمانم خواب.نيماش سمت ميغذا،برگشت خوردن از بعد.نتونست یول داره بر صورتش یرو از را لبخندش کرد یسع
  .بود

  .ديکش یم قيعم خواب به را من فرزاد نيماش نرم یصندل

  خوابم؟ به نداره اشکال اديم خوابم یليخ من: گفتم و زدم هيتک یصندل یپشت به

  .باش راحت نه_

 خواب به فرزاد نيماش نرم یصندل یرو و نيماش اتاقک گرم یھوا تو چشمان کم کم و یصندل یپشت به دادم هيتک سرمو
  .ميھست حرکت حال در ما شدمينم متوجه اصC که کرد یم تکان،حرکت بدون و کنواختي نيماش اونقدر.رفتم

  .کرديم یرانندگ داشت ھنوز فرزاد شدم که داريب.بخوابم کامل رو یساعت کي شد باعث که بود فرزاد نيماش خوب حسن نيھم

  زم؟يبر يیچا برات یخوايم بودم خسته یليد،خيببخش: گفتم و دميکش یا ازهيخم

  .ميکن استراحت یکم ھم ما که باشه صCح اگر بله: گفت یشوخ به

  .کردم باز يیکاکائو کرمدار تيسکويب کي براش کنسول،بعد کنار یوانيل جا یرو گذاشتم و کردم پر را یچا وانيل

  .بده من به کرمدار تيسکويب دونه هي:گفت نشده سرد یچا ھنوز

  .بخور رو تتيسکويب اتومات یرو رو نيماش بزن لطفاً _

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ششم و یس قسمت

  

  .یبد من به تو خوام یم....نه ،ی،ول یگرفت ادي ھم تو: گفت و ديخند

 گاز منو دست دفعه نيا باش مراقب:گفتم که بزنه گاز رو تيسکويب خواست.رميبگ لباش کنار رو دار کرم تيسکويب شدم مجبور
  .یرينگ

  .ديقاپ دستم از رو تيسکوبيب کل حرکت هي با و ديخند

  ؟یبگ یزيچ یخوا یشده؟م یزيچ: ديپرس و شد خودش به من رهيخ نگاه متوجه که کردم یم نگاش لبخند با ھمچنان

  ...بهيعج رفتارات واقعا...نه_

  .ستمين اخCق خوش ھمه یبرا من... کن افتخار: گفت و انداخت با$ يیابرو

 ناراحت منو تونستينم که داشتم دوست که رو عادتش نيا م،ينگذر حق از چون افتضاحه، اخCقش واقعا که بگم نخواستم
 ره،يگينم آروم نبخشه، اونو مادرش تا که کوچولو ی بچه پسر هي مثل داره، غرور چقدر و هيک که نداشت یفرق براش حا$.نهيبب

 در فرزاد که بود یمادر محبت کمبود اثرات از یکي ديشا نميا.ستمين ناراحت که بشه، راحت الشيخ با$خره تا ديچرخيم دورم
 اقامت و شام ی واسه.رفتيپذ اونم و نکنه یرانندگ شب که کردم اصرار.شاھرود ميديرس.بود شده شب.بود محروم ازش یکودک

 تيسوئ.بود کرده هيکرا شب هي یبرا که شدم یتيسوئ عاشق.اومد خوشم ازش یليخ که مجلل یھتل.شاھرود ی دايپارم ھتل ميرفت
 چمدونمون.ديد شاھرود صاف آسمون یتو رو ماه شديم تيسوئ ی پنجره از.بود ھتل ی محوطه سرسبز باغ وسط رهيدا هيشب ما

 یرو وانيل یتو قرمز یدستمالھا به ینگاھ.نشستم که رستوران زيم پشت.ھتل رستوران ميرفت شام یبرا و اتاق یتو ميگذاشت رو
  .گهيد یجا هي ميرفتيم کاش...ادهيز متشيق نجايا: گفتم و انداختم زيم

  !کنه بپاش و زيبر که ومدينم بدش بود تو یجا یھرک...چته؟ تو معلومه: گفت و زد یپوزخند



  ...کارا نيا به ندارم عادت من_

  !دختر کمه ات تخته هي خب: ديخند

  ؟یخوريم یچ حا$...ديببخش... خب یليخ: گفت یفور که کردم اخم

  .ديخوريم یچ ديبگ بھتره: گفتم هيکنا به

 از بعد و یکنيم انتخاب منم یبرا غذا خودت ا$ن گه،يد دونميم: گفتم یجد یلحن با که بود شده ھم خنده خوش انگار.ديخند بازم
  .یخوريم منو یغذا و یريگيم راديا خودت یغذا

  .کن انتخاب غذا دومون ھر یبرا تو امشب...باشه_ 

  .سوپ منم...حاتيسبز یميرژ سا$د شما: گفتم کردمو منو به ینگاھ

 بلد معلومه! ؟یبکش یگرسنگ از منو یخوايم ھم حا$ کردم یرانندگ نھمهيا من...حتما: گفت و ديکش دستم از رو منو اخم با
  ...جوجه اکبر پرس هي.یستين

  .خواميم سوپ من_ 

  . بره کباب...یفيضع نقدريا که یخورد سوپ ھمش: داد جوابمو اخم ھمون با

  .سوپ...سوپ: کردم زمزمه کردميم یباز دستم کنار قرمز دستمال با کهيحال در آروم ره،يبگ سفارشو اومد که گارسون

 از بعد یول:  گفت اورديم صورت به که یالک اخم با.کرد درخواست ھم سوپ الهيپ هي غذا سفارش از بعد فرزاد با$خره که
  .یخوريم سوپو غذات

  .باشه_ 

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  )حال(ھفتم و یس قسمت

 از یوقت اونروز.شدم اخراج کارم بده،از تياھم نايس به که کردم مجبورش و داشتم، نايس بخاطر فرزاد با که يیدعوا از بعد
 شد نيا بر قرار چھارشنبه بار، نيآخر یول. گشتميبرم نايس و فرزاد شيپ خواستيم دلم.بود گرفته حالم یليخ شدم، داريب خواب

 هي که بودم فکر یتو.کردم روشن رو آب یکتر ريز آشپزخونه یتو رفتم زدمو پس رو پتو.بگرده گهيد پرستار هي دنبال فرزاد که
  بله: برداشتم لمويموبا خونسرد.ديچيپ قلبم یتو یشوق.بود فرزاد.خورد زنگ لميموبا که فرزاد، ی خونه برگردم دوباره یجور

  ھست؟ معلوم دييکجا شما خانم: آورد درد به رو گوشم یش،تارھايعصب یصدا

  ...خونه_ 

  !د؟يا خونه شما اونوقت شده رميد من!!...خونه؟: شد محکتر ادشيفر

  .شدم اخراج چھارشنبه من رفته، ادتوني شما نکهيا مثل یول ديببخش_ 

  ! ديديخواب ديگرفت د،يھست  تيمسئول یب بس از سرکار یول د،ياريب فيتشر شما کنم دايپ پرستار هي من تا شد قرار خانم رينخ_ 

  .نيھم اخراجم، ديگفت فقط شما...اميب شد قرار کنمينم فکر: گفتم کردميم کورش یا سرفه با که یذوق با

  .شد ظھر سرکارتون، دييايب ديش بلند ندارم، رو شما با کردن بحث وقت من محترم خانم:  زد اديفر باز

  .رسونميم خودمو...بله_ 

 ی خونه تا.دميپوش لباس یفور.کردم خاموش دوباره رو يیچا یکتر ريز دادمو سر یخوشحال از یغيج.کردم قطع که رو یگوش
  .کنه ام خفه که ا$نه ؛ گفتميم خودم با.بود راه یساعت هي فرزاد



 ھنوز که نايس دنيد رفتم شوق با.خونه یتو رفتم و دادم سCم هي فقط من.کرد نگام حرص با ديد منو تا. بود منتظرم خونش در دم
 من ريغ یکس...ذارمينم:  گفتم لب ريز و دميکش ام خونه بودم برگشته دوباره نکهيا از یقيعم نفس و دمشيبوس آروم.بود خواب

  .بمونه پسرم شيپ

 من قرار بود دهيفھم که نايس.دارن نگه رو نايس توننيم ننيبب انيب یخانم ؛قراره گفت و زد زنگ فرزاد ظھر از بعد روز ھمون
 خونه در تا.ديرس ديجد پرستار موقع ھمون ،يیرايپذ وسط بود ختهير اشويباز اسباب تموم طنتيش با و بود کرده لج نمونم، ششيپ

  .کنميم سيخ شلوارمو دارم بدو....نيريش خاله:زد غيج نايس کردم، باز رو

 و جوان زن.افتاد پرستار ی زده بھت نگاه به چشمم که يیدستشو یتو گذاشتم کردم بلند دستام یرو حرکت هي با رو نايس دميدو
  .دييبفرما...داره نگه خودشو تونهينم...است بچه: گفتم و زدم لبخند دنشيد با که بود ی$غر

 ینجوريا شهيھم: ديپرس نذاره نايس یايساز خونه یرو پاشو و بشه رد يیرايپذ یتو نيم دانيم از کرديم یسع کهيحال در پرستار
  !کنه؟يم یباز

 کار ازش نفر سه اندازه یول چارهيب پرستار به دنيم پول هي نجايا که نهيا فقط شيبد ه،يخوب پسر یول...است بچه پسر آره خب_ 
  .کنم زيتم رو خونه ھم باشم بچه نيا پرستار ھم کنم درست غذا ديبا ھم من.کشنيم

  .امينم بر کار نھمهيا پس از من: گفت و انداخت من به ینگاھ جوان زن

  .کردم سيخ شلوارمو بازم...نيريش خاله: زد داد يیدستشو یتو از نايس موقع ھمون

  .بگم رفت ادمي نويا... ھان: گفتم جوان خانم به لبخند با

  ....ممنون:  گفت و زد یلبخند زور به جوان زن

  .شياول از نيا خب:  گفتم خودم با و دميخند!! رفت و

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھشتم و یس قسمت

  

 زودتر خواستيم دلم یليخ و بودم خسته. ميبود کرده هيکرا که یتيسوئ سمت ميرفت ھتل، رستوران یشام،تو خوردن از بعد
 که بودم خسته اونقدر یول بخوابم ھم ساعت کي یحت بودم تونسته من و بود کرده یرانندگ فرزاد رو راه ھمه که اون با.بخوابم

 یدست حوله کردم که یکار نياول ميشد که تيسوئ وارد.برم راه تونستمينم انگار ھم رو تيسوئ تا رستوران ی فاصله یحت
 یا حوله ھمون با موھامو اومدم رونيب که حموم از.رميبگ گرم آب دوش هي برم تا برداشتم بودم گذاشته چمدون تو که را یکوچک
  .نشست و تخت کنار اومد ھم فرزاد که بود موقع ھمون. دميکش دراز اتاق دونفره تخت یرو بستمو کيکوچ

  ؟یبخواب نجايا یخوايم:گفتم و شدم زيخ مين شدم معذب اومدنش از

  !نخوابم؟:  گفت و انداخت با$ تعجب از يیابرو

  .داشت نفره کي تخت دوتا...کاش:  گفتم و کردم مکث

  .ديکش دراز تخت یرو کامل حرف به توجه یب و کرد یاخم

 یرو که یا اضافه یپتو خاطر نيھم به.بخوابم تخت رو کنارش اونجا که کنم یراض خودمو تونستم ینم و بودم معذب من اما
 ھا یباز مسخره نيا:  شد بلند اعتراضش ی،صدا برداشتم تخت یرو از که بالشتمو کردم پھن اتاق کف برداشتمو رو بود تخت

  !.؟یاريم در خودت از هيچ

  .شو بلند بخواب جات سر ايب شو بلند:  گفت و کرد نگاھم تيعصبان با که بدھم را جوابش چطور دونستم ینم ھنوز

  ...توام با:  گفت تيعصبان با که کردم نگاش مردد



  .ترم راحت نجايا من نه_

  .!یاومد حموم از سرده، نيزم! ؟ راحتترم یچ یعني_

  . بخواب ستين سرد خوبه نه:  گفتم و پتو یرو دميکش دراز

  .گهيد یمعذب من کنار بگو خب:  زد غر تيعصبان با و کرد یاخم

  .بره خواب به بود خسته یليخ که فرزاد تا شد باعث سکوت نيا ندادم یجواب

 تا زدم غلت نيزم یرو چقدر دونمينم.بخوابم تخت یرو دوباره برگردم تونستمينم اما.بود سرد اتاق کف واقعا.نبرد خوابم من اما
 خي یھا شونه یرو یگرم یپتو.کنم باز چشم که شد باعث اومد در صدا به صبح نماز یبرا که ميگوش زنگ.برد خوابم با$خره

 براش دلم.زده چمباتمه سرما، از ، تخت یرو پتو یب خودش و انداخته من یرو رو تخت یپتو فرزاد دم،يد که نشستم.بود ام زده
 يیبC چه دونستميم.گرفته سرما و درد از کمرم یحساب که شدم متوجه موقع ھمون اما انداختم، روش رو پتو و شدم بلند.سوخت

  .شدم ینطوريھم شيپ سال یليخ گهيد کباري چون اديب سرم خواديم

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  نھم و یس قسمت

  

 ینگاھ.شد داريب خواب از ھم فرزاد با$خره.بودم دهينخواب گريد صبح نماز از م،بعد یپھلو و کمر درد از من اما.بود شده صبح
  !ینزد خي ھنوز که نميبيم: گفت و انداخت من به

 ھمراه.گفتم ريبخ صبح و سCم لبخند کي با فقط.بزنم او به دردم کمر و پھلو از یحرف اش طعنه نيا دنيشن از بعد نکردم جرئت
 دردم کردم یسع بود ممکن که يیجا تا.شدم یم چارهيب وقتا یگاھ م پھلو درد از من اما.ميبخور صبحانه تا ميرفت رستوران به ھم
 خوب اديز حالت نظرم به شده؟ یزيچ: ديپرس کرد یم نگاھم نانهيزبير کهيدرحال.شد متوجه فرزاد با$خره اما کنم پنھان را
  .ستين

  .ستين یمشکل خوبم نه: گفتم و زدم لبخند زور به

 به یليم اصC که اونوقدر.بپوشانم ام چھره در رو دردم تا کردميم رو ميسع تمام.کرد یم دنبال مرا نگاھش با ھمچنان او اما
 دور فرزاد نگاه از ھم نيھم اما.گذراندم یم ام،وقت یچا زدن ھم با و کردميم یباز ھا لقمه با داشتم فقط.نداشتم صبحانه خوردن

  ؟یديخواب خوب شبيد...ھست تيزيچ هي چرا:گفت موشکافانه نگاه با وھمراه گذاشت زيم یرو را اش یچا فنجان.نماند

  .نه چرا آره: دادم جواب لبخند با

  .شهيم معلوم حا$ خوب:  گفت و زد یلبخند اونم

 از یا ناله یگاھ گاه و.کنم پنھان یچطور رو دردم دونستم ینم گهيد.نبود خوب حالم واقعا من اما ميکرد حرکت صبحانه از بعد
  .یکنيم ناله یدار گهيد شده، یطور هي نظرم به نه:گفت و کرد نگاھم فرزاد.دادم یم ،سر سردرد

  .رميميم دارم کمر درد از کنم، تحمل تونمينم گهيد آره: گفتم بود شده جمع چشمام یتو اشک که کهيحال در

  !یبود دهيخواب خوب شبيد پس آھان:گفت یزيآم هيکنا لحن هي با

 جات که تو خب:داد ادامه بازم او اما.نيماش پنجره سمت برگردوندم رو سرم و شدم یعصب زد،يم هيکنا داشت بازم نکهيا از
  !یگرفت درد کمر امروز شد یچ شب،يد بود خوب

  ؟یکن بس شهيم:  دادم جواب تيعصبان و یناراحت با

  .کن تحمل ھم رو  دردش خب ،یبود معذب بودن من کنار از نقدريا که حا$.شهينم نه: گفت یلجباز با



 نيماش شهيش از که ھمانطور.نکردم ھم ناله یحت گهيد یول ختمير اشک آروم درد از که اونقدر.شدم ناراحت یليخ حرفش نيا از
 چيھ یب و ، فرزاد سمت برگردوندم سرمو.ميزنيم چرخ ميدار شاھرود شھر یتو ما که شدم متوجه ، کردميم نگاه رونيب به

 کردم، نگاھش ، شد ادهيپ که نيماش از.داشت نگه با$خره نکهيا تا.گردهيم یخصوص به یجا هي دنبال داره شدم متوجه یحرف
  .ابانيخ طرف اون ی داروخانه سمت رفت

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھلم قسمت

  

  .کمرت یرو بذار: گفت و کرد ،پر آبجوش فCکس از اونو بعد.بود دهيخر گرم آب سهيک.برگشت که دينکش یطول

  شه؟ خوب کمرت درد یخواينم مگه ،یشد هيتنب یکاف اندازه به: گفت و دوخت من به رو نافذش نگاه که بودم مردد

 آرومم داشت گرم، آب سهيک یگرم.ميصندل به زدم هيتک آروم بعد کمرم، یرو گذاشتم و گرفتم ازش رو گرم آب سهيک
 استشمام ميگلو ريز از آشنا یعطر.خورد ھام شونه به که شدم یدست متوجه که بود برده خوابم.گرفت خوابم که اونقدر.کرديم
 گهيد یول.بخوابم بازم کردم یسع و بستم باز چشمامو.من یرو بود انداخته خودشو یچرم کت فرزاد.شد باز چشمام ی$.کردميم

 بھتر:  گفت فرزاد که چرا بود، دهيفا یب پلکام داشتن نگه بسته یبرا تCشم.بودم اريھوش یول بود بسته چشمام فقط.نبرد خوابم
  ؟یشد

  .یليخ: دادم جوابشو کنم باز چشم اونکه یب

  ؟یکشيم خجالت من از نقدريا یعني ؟یکنينم باز چشماتو چرا پس_ 

  .راحتم ینطوريا...نه: گفتم و کردم باز رو چشمام و برگردوندم سمتش به سرمو زدمو لبخند شيبا$ نفس به اعتماد از

  !! یبود جاده عاشق بسته چشم_ 

  ؟یبد بھم یتونينم ھم يیچا حتما حا$:  داد ادامه که رفتم طفره بھش دادن جواب از و ميصندل یرو نشستم صاف.ديخند بلند بعد

  .تونميم چرا_ 

 یبرا دميند یزيچ ، یبافت ، یژاکت گشتم یچ ھر: گفت و کرد نگام.ختمير يیچا و برداشتم وانيل دو پام، کنار سبد از و شدم خم
  .یباش برداشته خودت

  .رفت ادمي شدم ھل_ 

  !!مويچرم کت ھم ،یبرداشت ژاکت ھم من یبرا چطور_ 

  .کنه یرانندگ نتونه و رهيبگ درد پھلو من مثل راننده نخواستم خب:  گفتم لبخند با

 اش حواله یاخم. شد بلند م آخ یصدا.ديکش محکم رو ام گونه رانه،يغافلگ حرکت هي یتو و کرد دراز دست و ديخند حرفم از
  !منه؟ کار جواب نيا! یکرد چکار: گفتم کردمو

  .بود قسط شيپ نيا دم،يم مشھد ميديرس یوقت رو شما کار جواب...نه_ 

  !دميکش محکم نقدريا: گفت که دادميم مالش رو شگونشين یجا داشتم دستم با ھنوز.کرد نگام دوباره بعد

  .داره ضرب بد، یليخ شما دست کC...بله:  گفتم حرص با

 فرو سرمو.شدم آب خجالت از انگار.ديبوس رو ام گونه و آورد جلو صورتم کنار تا سرشو بعد و زد رو نيماش اتومات ی دکمه
  !!  من کنم چکار خب:  گفت و ديخند بلند بلند.کردم فرار نگاھش از خجالت با و ، ام قهي یتو کردم



  .کرمدار تيسکوبيب: گفت که گرفتم سمتش رو یچا ، اشيشوخ به دادن انيپا یبرا

  .بردار تيسکوبيب خودت اتوماته، یرو که نيماش_ 

  ....ستين  اتومات یرو گهيد حا$:  گفت و فشرد رو یا دکمه

  ...گر استفاده سو: گفتم اخم با

  .دستمو یرينگ گاز: گفتم ديرس که تيسکوبيب آخر.گرفتيم گاز ازش آروم او و گرفتم دھانش کنار رو تيسکوبيب

  .ممنون: گفت و زد یا بوسه رو انگشتم سر و ديکش دھان به دستم از تويسکوبيب آرو

  جان نوش_ 

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  کمي و چھل قسمت

  

 هي با$خره.شمينم خوب یزود نيا به که کردميم حس یول بود شده بھتر یکم ميپھلو.ميبود ھتل دنبال.مشھد ميديرس که بود ظھر
 کنار فرزاد رو ھا چمدون.شدم ادهيپ نيماش از.شدم زده ذوق ھم دنشيد از یحت که یا ستاره پنج ھتل.ميکرد دايپ حرم کينزد ھتل
  .ممنون: گفتم و ھاش شونه یرو انداختم رو کتش که گذاشت نيزم من

  .بپوشش: گفت یجد یلحن با

  .بپوش ھتل،تو یتو رميم ا$ن من نه_ 

  .اميم ا$ن منم_ 

 فرزاد منتظر انتظار سالن یتو.دميکش خودم دنبال و گرفتم رو چمدونھا بلند ی دسته من و برد ھتل نگيپارک به رو نيماش فرزاد
  خانم؟ ديدار ليم یزيچ د،ياومد خوش ما ھتل به سCم،:ديپرس و اومد سمتم ھتل شاپ یکاف گارسون که بودم

  .ھستم ھمسرم منتظر من...ممنون_ 

  .شميم مزاحمتون دوباره...باشه_ 

 بھش شيچرم کت چقدر.گرفتيم اتاق داشت احتما$ و ھتل مسئول سمت رفت.بود بھش نگام.اومد ھم فرزاد موقع ھمون
 از.پيت خوش و بلند قد.داشت یا دهيورز و مردانه کليھ.نشست لبم یرو لبخند ارياخت یب کردم،يم نگاش که دور ھمون از.ومديم

  ... حا$ و اومد خوشم ازش ارياخت یب م،يخواستگار اومد که یاول روز ھمون

 سھام گرفتن فکر فقط اون اومده؟ خوشت ازش واقعا تو حانه؟ير شده چت:  کردم زمزمه لب ريز و دادم تکون یفور سرمو
  .پدرشه

  .ميخورينم ھم درد به واقعا ما...آره: گفتم خودم با و دادم رونيب محکم نه،يس از رو نفسم

 اتاقشون نيبھتر:  گفت و روبروم مبل یرو نشست.کرديم نگام ، سمتم ومديم کهيحال در.ديد منو نگاه هي یتو و برگشت فرزاد
  .ميکن صبر کم هي ديبا.شهيم یخال ناھار از بعد

  .یکردينم هيکرا رو اتاق نيبھتر خب_ 

  .یريگيم درد پھلو باز ، اتاق ميبرس...کوچولو نکن عجله:  گفت و زد یخند پوز

  .ديدار ليم یزيچ جناب: اومد ما سمت باز گارسون که برگردوندم ازش سرمو اش، هيکنا از



  ؟ یچ شما... رقھوهيش من...بله_ 

  .ندارم ليم یزيچ_ 

  د؟يدار یچ یاھيگ دمنوش_ 

  ...نيدارچ و ليزنجب و یمحمد گل ، زبان گاو گل ، به دمنوش_ 

  .خوبه یآخر نيھم_ 

  !؟یخوريم قھوه ريش با رو دمنوش: دميپرس رفت که گارسون

  .ديخوريم سرکار رينخ_ 

  .ادينم خوشم ليزنجب از اصC من_ 

  .خوبه دردت پھلو یبرا نباشه، حرف_ 

  .یبخواب نيزم یرو بازم یبتون ديبا با$خره:  داد ادامه و یراحت مبل یپشت به زد هيتک بعد

 کن دعا برو حا$: گفت چون برديم لذت تميعصبان از شتريب اون انگار اما.شدميم یعصب ھاش هيکنا و شين دست از داشتم گهيد
  .کمرت به یببند رو ھتل سماور گرم، آب سهيک یبجا ديبا گرنه و نباشه سرد اتاقش کف

 ناراحت ا$ن: گفت بود داشته نگه صورتم یرو رو نشيسنگ نگاه کهيحال در و شد خم جلو به که نکردم نگاش.  خنده ريز زد بعد
  ؟ یشد

  .بله: گفتم حرص با

  .یشيم تر بامزه یشيم ناراحت چون نداره اشکال خب_ 

 رو اش قھوه فنجون کهيحال در و من دست یجلو گذاشت رو دمنوش.ديرس آقا سفارشات!!  بود شده خنده خوش چقدر.ديخند باز
  .ناھار ميبر تا بخور: گفت زديم ھم

  .بخورم تونمينم ناھار گهيد که بخورم نويا_ 

  .نهيھم برنامه فقط روز چند نيا چون ،یبتون کن یسع_ 

 ميرفت که خوردم زور به رو دمنوشم.نشست لبم یرو لبخند زده بھت کارش نيا از و زد یچشمک که کردم نگاش تعجب با
  .ھتل رستوران

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  دوم و چھل قسمت

  

! ؟یکنيم پر یدار خودت واسه شما:  کردم نگاش متعجب.کرد کباب و جوجه از پر منو بشقاب فرزاد ، رستوران سلف زيم سر
  .خورمينم کباب نقدريا من

  .یخوريم سوپ یخورد غذاتو اگه...آخر سوپ:  وگفت گرفت دستمو مچ که سوپ، بزرگ ظرف کنار دميرس.نداد جوابمو

  !! یمن يیغذا ميرژ دکتر مگه شما...وا_ 

  .گفتم که ھمون...شمام ی کاره ھمه من:  گفت گوشم کنار آروم و کرد نگام تيجد با



 ضربه چنگالش، با که بخورم کاھو سا$د یکم تا برداشتم چنگالمو یدلخور با.بردارم سوپ نذاشت و زيم سمت ديکش دستمو بعد
  .نکن ريس سا$د با خودتو...بخور غذاتو اول: گفت و زد چنگالم به یا

  .دييبفرما شما...رميس من اصC:  گفتم و زيم یرو گذاشتم رو چنگالم کCفه

 که بود یجد نگاھش ھنوز.سمتم گرفت و زد برام کباب کهيت هي و برداشت رو چنگالم بعد و انداخت بھم ینگاھ مين یجد یليخ
  .ادينم خوشم اصC... نشو لوس ريبگ:  گفت

  .خواميم سوپ من:  گفتم و خوردم کباب کهيت چند اجبارش به

  !؟یعاشقش تو که داره یچ سوپ نيا:  گفت و کرد تنگ برام چشماشو

  .نداره کباب که یزيچ هي:  گفتم و رفت لو لبخندم

 شوق با که زديم لبخند بھم داشت ومديم که دور ھمون از.ديکش سوپ الهيپ هي برام رفت.شد بلند زيم پشت از و زد یپوزخند
 تومن ھشتصد یشب:  گفت پوزخند با بعد و شد رهيخ خوردنم سوپ به فقط یا هيثان چند. کردم دراز سوپ گرفتن یبرا دستامو

  !یبخور سوپ فقط که دادم ھتل پول

  !! ھفتصد... یشب! ؟ یچ_ 

  .یندار عادت بپاش و زيبر به تو نبود ادمي...کن ولش بخور_ 

  ....یتونيم چطور واقعا_ 

  .... جبران نيا ضمن در م،يياينم مسافرت روز ھر ما چون:  داد جواب و کنم تموم حرفمو نذاشت و ديفھم منظورمو

 زھر اون به لب گهيد که یداد بھم قول شما و شد تموم...نکن شيادآوري نقدريا:  گفتم یفور و گذاشتم ناتموم حرفشو من نباريا
  .یزنينم یمار

  .ببر لذت سوپت از پس... خب یليخ:  گفت و انداخت با$ يیابرو

 به.بشه تکرار بود اومده سرم گذشته شب که يیبC باز و حمام برم دميترسيم یول.بودم خسته.ميگرفت رو اتاقمون ناھار از بعد
 هي برم که برداشتم رو ام حوله باز و زدم لبخند.بود گرم شکر رو خدا.کردميم لمس رو اتاق یکفپوشھا پام، کف با خاطر نيھم

 از بعد ما ؟یبخور سرما که یريبگ دوش یبر یخوايم باز ،یگرفت دوش شبيد:  شد بلند فرزاد اعتراض یصدا که رميبگ دوش
  .یخوريم سرما حرم، ميبر مييخوايم ظھر

  .بھتره برم شب...آره: گفتم نيھم واسه.گفتيم راست

  . ینکرد دايپ ھنوز...خب:  کرد نگام و ديکش دراز تخت یرو فرزاد

  !؟ رو یچ_ 

  .گميم رو یبخواب نيزم یرو یخوايم کهييجا_ 

  .گرمه اتاق کف.خورمينم سرما گهيد ندفعهيا:  دادم جواب مصمم.ديخند بعد

  .است گهيد زيچ هي نرم و راحت تخت نيا یول گرمه آره خب_ 

  .جنابيعال شما واسه باشه اون_ 

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  سوم و چھل قسمت



  

 انگار ذوق، از حرم، يیطC گنبد دنيد با قلبم.بودم نرفته حرم که شديم یسال چند.حرم ميرفت دوساعته، یکي استراحت هي از بعد
  .دادم سCم قلبمو یرو گذاشتم ادب ی نشونه به دستمو.شد آب که

 صحن داخل. خواھران یورود سمت رفتم.مينيبب رو گهيھمد یآبخور کنار طC وونيا صحن یتو ارتيز از بعد که ميگذاشت قرار
 یول بود، شهيھم از تر خلوت حرم فصل اون یتو اونکه با اما.حيضر سمت رفتم تيجمع انيم از مشتاقانه.بود خوب و گرم ھوا

 ارياخت یب.آقا قشنگ حيضر به شدم رهيخ و نشستم پله یرو حيضر یروبرو.برم جلو نتونستم که بود شلوغ حيضر کنار اونقدر
 خواھش هي.فرزادم ونيمد ارتيز نيا بخاطر بود، شده تنگ براتون یليخ دلم...جان آقا: بودم کرده شروع حرفامو دلم یتو

 شده يیزھايچ اھل نداره، یخوب یدوستا رفته، یاشتباھ رو راه باشه، راھنماش که یمادر نبود و يیتنھا از...ديکن کمکش...دارم
 شما از که یحاجت تنھا که دونميم ونشيمد خودمو سفر نيا بخاطر اونقدر من.ديکن کمکش ديتونيم شما فقط...ستين حCل که
  .ديبزن رقم دومون ھر یبرا خوب عاقبت يه خودتون شه،يم یچ فرزاد منو یماجرا آخر دونمينم.نهيھم خواميم

 سرد یليخ ھوا.اومدم رونيب که صحن از.خوندم سي پدرم، مخصوصا ھا ضيمر ی ھمه یشفا یبرا و خوندم ارتيز نماز بعد
 واسه ژاکت هي:  گفت و کرد اخم ديد منو تا.بود اومده فرزاد.یآبخور سمت رفتم بلند یقدمھا با.دميلرزيم داشتم علنا.بود شده

  !یلرزيم یجور چه نيبب ،حا$ ینداشت بر خودت

  .زدم خي که ميبر_ 

 ی نهيھز ، ھتل تا مونده کوچه تا چند اما.ميگشتيبرنم ادهيپ سرما اون یتو که شدم خوشحال. گرفت یتاکس یورود در ھمون از
  م؟يرينم ھتل مگه: دميپرس و شدم ادهيپ متعجب.کرد حساب رو یتاکس

 نينو..." بود زده تابلو سرش یبا$ که یلوکس و بزرگ ی مغازه سمت رفتيم داشت.ميشد رد ابانيخ از ھم با و گرفت دستمو
  ". چرم

  .خواستميم ھمسرم زيسا چرم یپالتو هي...جناب سCم:  گفت که ميشد مغازه وارد

  .دييبفرما بله دياومد خوش سCم_ 

  .دارم ژاکت خونه من...ستين $زم:  کردم زمزمه آروم

  .شياورديم یداشت اگه_ 

  ...رفت ادمي خب:  گفتم زده خجالت

  . یمشک ھم داره، یزرشک ھم...دييبفرما_ 

  .لطفا یزرشک:  گفت من یبجا فرزاد

  .اميم چشم تو یليخ: گفتم صورتش کنار باز

  .ستين معلوم چادر با...نداره اشکال_ 

 تا سر و اومد جلو.کرد جلب رو م توجه فرزاد تيرضا لبخند. کردم باز که رو پرو اتاق در.ومديم بھم یليخ.کردم پرو رو پالتو
  ...مادمازل به به:  گفت و کرد برانداز پامو

  ؟ قشنگه_ 

  .قشنگتره قشنگم از_ 

 و کفش و فيک ست لطفا:  گفت فرزاد ، اومدم رونيب که پرو اتاق از.بود شده شروع باز پھلوم درد چون.اوردمين در رو پالتو
  .ديکن لطف ھم رو پالتو نيا دستکش

  .ستين $زم نه...نه: گفتم یفور

  .نکن دخالت من کار یتو باش ساکت:  گفت و داد نشونم رو اش جذبه پر اخم فرزاد که بود مردد فروشنده

  ....شد دستکشم و کفش و فيک و پالتو پول تومن ھزار ھفتصد و ونيليم سه گه،يد یچيھ

  



  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھارم و چھل قسمت

  

 داره اخم با دم،يد برگشتم. شاپ یکاف سمت رفت فرزاد یول رميبگ رو اتاقمون ديکل تا رفتم اتاقھا مسئول سمت من.ھتل ميبرگشت
  ؟یاينم چرا پس: گفتم و سمتش رفتم. کنهيم نگام

  .بخورم قھوه خواميم_ 

  !یکنيم یولخرج تو چقدر خدا یوا_ 

!  گرونه چقدر نيا یبگ بھم یھ ھا، نداشته مثل یمن با یوقت ادينم خوشم اصC نده، اخCق درس من به:  گفت و ديکش دستمو
  .حرفا نيا و نکن یولخرج

 یھا مبل از یکي یرو فرزاد ھمراه چطور دمينفھم اصC گهيد و گرفت گلومو بغض که اونقدر.شدم ناراحت یبدجور حرفش از
  ؟یخوريم یچ:  ديپرس و کرد نگام فرزاد. نشستم شاپ یکاف یراحت

  .یچيھ: گفتم یسخت به

  ؟یخوريم یچ بگو آدم بچه مثل.نکن یخط خط اعصابمو: گفت و آورد صورتم یجلو سرشو.شد یعصبان

 یرفتيم کاش ، ميخورينم شما یکار کCس و جاھا نجوريا به...ندارھا ما:  گفتم کرديم ام خفه داشت که یبغض با کردمو نگاش
  .یکرديم انتخاب ، سال هي نيا نقش یبرا رو خودت مثل یکي

 یب یا دلشوره.گرفت دستم که.برگردوندم ازش سرمو.شد باز کم کم چشمام، یتو نگاش چرخش با ابروھاش، ونيم کور گره
  .بود یا گهيد زيچ منظورم...شد اشتباه:  گفت که گرفتم جھت

  د؟يدار ليم یچ... آقا: ديرس سر گارسون موقع ھمون.فشرد دستش ونيم دستمو که ندادم جوابشو

  ...ھمسرم...اسپرسو قھوه من_ 

  ...نداره یفرق برام: بگم و ارميب با$ سرمو شدم مجبور.بدم جواب تا کرديم نگام

  .کنه فرق برات ديبا ، یمن با بگم بھت چندبار:  گفت گوشم ريز و کرد یکوتاھ اخم

  . یچا_ 

  خانم؟ یچ یچا:  ديپرس گارسون

  . نبات  و ليزنجب یچا_ 

  .اساعه چشم_ 

  .کن وا اخماتو گره...گهيد بسه:  گفت و داد انگشتانم سر به یفشار فرزاد رفت، که گارسون

  !؟یکنيم هيگر یدار کوچولو بحث هي سر:  گفت تعجب با اشکام دنيد با فرزاد.ديباريم چشمام از داشت اشکام تازه چون.نتونستم

  !؟ کوچولو یگيم سوال ريز یبرد منو تيشخص.نبود ھم کوچولو نيھمچ_ 

  .ومدينم خوشت ليزنجب از خوبه:  گفت و زد ھم منو نبات و ليزنجب یچا. ديرس سفارشات.کرد سکوت

  .ادينم خوشم ازشون که زايچ یليخ تحمل به کنم عادت ديبا_ 

  ؟یچ مثC! ؟یراست.... اِ _ 

  .یجنابعال یھا هيکنا_ 



  !؟...داره خنده کجاش:  گفتم تيعصبان با.گرفت حرصم.ديخند

  .منو خود نه یکن تحمل ديبا ھامو هيکنا شکر رو خدا خب:  گفت خنده با

  .رو یجنابعال یھا شکستن دل مخصوصا...کنم تحمل ديبا ھم رو شما خود: گفتم مبلو یپشت به زدم هيتک

 قھوه تا یزنيم لبخند و یکنيم وا اخماتو حا$ نيھم اي...شهينم ميحال حرفا نيا من نيبب:  گفت و ام شونه یرو انداخت رو دستش
  .بوسمتيم نايا ی ھمه یجلو اي بچسبه، بھم ام

  ! يیرو پر یليخ:  گفتم و کردم نگاش. شد گرد چشمام

  .باش زود...گهيد حا$_ 

  .سه ، دو ، کي ،یندار مھلت شتريب شماره سه تا:  گفت که کردم نگاش حرص با

 با شدمو سرخ زده، خجالت که ديبوس صورتمو يیرو پر با بعد.اميب رونيب تعجب از نداد مھلت یحت که شمرد تند و زود اونقدر
  !! فرزاد:  گفتم حرص

 نيا از تر رو پر یليخ من...کنم استفاده سو خجالتت نيا از نذار:  گفت گوشم تو که نشست لبم یرو حرص با یلبخند. ديخند
  .حرفام

 حرفو اون دينبا...حانهير ديببخش:  گفت داد دستم که مو يیچا وانيل.بخورم حرص کاراش، دست از اي بخندم دونستمينم
  .شد جبران ،یگرفت ازم آدم نھمهيا یجلو که یا بوسه با کنم فکر اگرچه...زدميم

  .دميم نشونت جا هي با$خره ام،ينم کوتاه منم...طلبت یکي باشه یول!  واقعا یدار رو یليخ:  گفتم کردميم کنترل خندمو کهيحال در

  .من اي یپرروتر تو نميبب...خوبه:  گفت و گرفت دست یرو رو اش قھوه فنجون

  

  

  ....دارد ادامه

  

  � خام یايرو

  پنجم و چھل قسمت

  

 و طرقبه، ز،يشاند یدنيد ی منطقه مثل.بودم نرفته اونروز تا من که ميرفت جاھا یليخ.ميموند مشھد روز سه.شد یادموندني به سفر
 با بلند نيچ نيچ لباس.ميگرفت ھم یسنت لباس با عکس چند زيشاند ی دهيپد یتو که زيشاند مخصوصا.گذشت خوش یليخ.رهيغ

 ومد،يم نظر به شاھانه بايتقر که مردانه یسنت لباس با اونو یوقت من یول زد لبخند دنميد با فرزاد. بود رنگ قرمز که یکلوش دامن
 دوتا و من از یتک تا دو.ميگرفت عکس تا چند.بود مزه با یليخ.قبل سال چھارصد به ميبود برگشته انگار.کردم غش خنده از دم،يد

 شام که دادم قول منم.کرد قبول فرزاد.اونجا ميبر شام تا کنهيم درست غذا که گفت و زد زنگ مادر برگشت راه یتو.دونفره
 دميد رو فرزاد صحبت لحن یوقت یول مادره، بازم کردم فکر اول.خورد زنگ فرزاد ليموبا که ميبود راه یوسطا.ششونيپ ميريم
  .دميترس ارياخت یب ،

  .نشو مزاحم... رينخ...حا$؟ یچ که... خب... شما؟...بله_ 

 با.خورد زنگ لشيموبا دوباره بعد یکم.بود یک بپرسم نکردم جرئت.دميديم صورتش یتو رو تيعصبان وضوح به اما.کرد قطع
  ...یلعنت: گفت لب ريز ، بود کرده ترسناک واقعا رو اش چھره که یاخم با و انداخت شيگوش صفحه به ینگاھ تيعصبان

 نگاھش نهييآ یتو گرفت،يم فاصله نيماش از که ھمانطور.داد جواب و شد ادهيپ نيماش از.ستاديا جاده کنار و زد راھنما
  ...آره...آره...ايب یدار جرئت: دميشنيم رو ادشيفر یصدا یگاھ یحت.کردميم



 گشت،يبرم نيماش سمت داشت بلند یگامھا با که نهييآ یتو از فرزاد دنيد با و یصندل به بودم دهيچسب ترس از.شد حبس نفسم
: گفتم ترس با.دميديم صورتش یتو وضوح به که یتيعصبان و شتريب یسرعت با اما.افتاد راه.گرفتم نهيآ از نگاھمم یحت
  ؟یبر آرومتر...شهيم...شهيم

  .ادينم خوشم یرانندگ نجوريا از اصC من...خدا رو تو:  گفتم باز ترس از.دينشن صدامو اصC.بود خودش افکار یتو انگار

:  گفتم و بود نيماش ی دنده یرو که دستش یرو گذاشتم دستمو آھسته.بود ترسناک تشيعصبان چقدر...خدا اي.نداد جوابمو بازم
  ...فرزاد

  ؟یگيم یچ:  کرد بلند صداشو یعصب.کرد نگام لحظه هي

  .برو واشتري...خدا رو تو:  گفتم آھسته و دميکش عقب خودمو دهيترس

 رو چشمام و دميکش قيعم نفس بار چند.اومد رونيب ام نهيس از کبارهي به نفسم انگار.کاست سرعتش از یکم و ديکش یقيعم نفس
  .تيعصبان یب و آروم.دميشن رو صداش که بستم

  .رفتميم تا 120 فقط که نشده یزيچ_ 

 تند یوقت رميگيم استرس...ندارم سرعت از یخوش خاطره.ترسميم یرانندگ از یليخ...من: گفتم بودم بسته چشمامو که ھمانطور
  .یريم

  خوبه؟ تا 80...خب یليخ_ 

 نيا با خندنيم ما به گهيد نه: گفتم.بودم دهيترس تشيعصبان از قبل قهيدق چند که انگار نه انگار. کردم باز چشمامو زدمو لبخند
  .ميبر تا 80 نيماش

  .رميم تا 100 با بعد رميبگ سبقت هي بذار $اقل پس_ 

  .رو کند ني$ ايب حا$ خب: گفتم که.گرفت سبقت نيماش و ونيکام تا چند از سرعت به و کرد عوض رو دنده بعد

  .کنم رد ھم رو چيپ نيا بذار...دهيم یفيک چه نيبب_ 

  .کردم خواھش_ 

  .زهيبر ترست تا برم سرعت با کم هي بذار...مورده یب ترست:  گفت و زد یزيآم طنتيش لبخند

  .کنميم خواھش دارم:  گفتم ترس با و گرفتم استرس باز

  .آرومتر خواھشا ، جان فرزاد بگو بار هي:  گفت یشوخ به

  ...گمينم: گفتم که ديخند بلند.کردم نگاش اخم با

  .اديم کوتاه یک  مينيبب ميکنيم امتحان...خودته ليم...باشه: گفت یخونسرد و یلجباز با و کرد عوض رو دنده

 یجلو کردميم یسع.ديرسينم پاشم گرد به یکس چيھ که بود گرفته رو سبقت ني$ چنان.نزنم غيج تا کردم حبس نهيس یتو رو نفسم
 کنديم جا از رو قلبم داشت انگار که یا دلشوره با گرفته رو سبقت ني$ که دميد دور از رو نود ال هي یوقت اما.رميبگ رو ترسم
  ...خدا رو تو...فرزاد: گفتم

  ؟ یچ...فرزاد: گفت و انداخت با$ يیابرو طنتيش با

 حالت دارم خدا به...شهيم بد داره حالم...کنميم التماس: شد تر بلند صدام انگار، نه انگار یول بره، کنار نود ال تا زديم چراغ مدام
  .رميگيم تھوع

  .دمينشن ؟ یچ...فرزاد: گفت و ديخند

  ....جان فرزاد: گفتم اديفر با که ميبود نود ال  کينزد درست

  .چشم: گفت و زد شوق از یاديفر

 چسبوندم خودم.گرفتم ديشد یتھوع حالت.رفتيم جيگ سرم.اوردميم با$ داشتم من اما.رو کند ني$ اومد فرزاد و رفت کنار نود ال
  .بده حالم: گفتم زور به و ميصندل به



  .شد تموم...باش شجاع کم هي...گهيد بسه_ 

  ...دار نگه_ 

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ششم و چھل قسمت

  

 کنارم.شد ادهيپ فرزادم.اوردمين با$ یزيچ یول داشتم ديشد یتھوع حالت.شدم ادهيپ نيماش از یفور.داشت نگه جاده کنار فرزاد
 خوشم اصC ،يیترسو یليخ:  گفت بپوشونه اشتباھشو داشت، یسع که یلحن با شده، بد ینطوريا حالم ديد یوقت و بود ستادهيا

  .باشه ترسو نقدريا ھمسرم ادينم

  ...شجاع پسر:  گفتم و کردم نگاش اخم با

 رو ترس ،یثان در م،يباش باھم ميگذاشت قرار سال هي فقط...ستمين شما ھمسر من او$:  دادم ادامه حرص و تيجد با من یول ديخند
  .دميم نشونت

  ترسوندمت؟ یچطور رفته ادتي...کوچولو یترسونيم منو:  شد تر بلند اش خنده یصدا

  .یکرد یغلط عجب ،یگفتيم خودتو سر یتو یزديم یچطور نرفته ادمي نه: گفتم محکم و کردم صاف رو کمرم

  ...شو سوار:  گفت تيجد با و کرد جمع لباش یرو از رو لبخندش

Cھم با گهيد یول نيماش یتو نشستم.بودم شيباز اسباب انگار.برديم لذت من کردن تياذ از وقتا یبعض که ومدينم خوشم اص 
 و گرفت ازم رو يیچا یحرف چيھ یب اونم. بره در شيخستگ تا ختمير يیچا براش یحرف چيھ یب دوبار یحت.مينزد حرف
 چيھ یب.تھران ميديرس...آخر ميس به زدن تو بود من ی لنگه انگار.کنميم لج دارم ، خودم مثل یکي با کردميم فکر یگاھ.خورد
 بابا ی خونه ميرفت اجبار به.خونه ميرفتيم کراستي کردم،ينم قبول رو مادرم ی خونه شام اگه.بود کننده کسل یليخ.یکCم و حرف

  شاK؟ ان یک...زيعز داماد خب:  گفت شام سر اما.بود بھتر یليخ پدرم حال شکر رو خدا. نايا

 بعد نميبب رو ام نوه خواستم خدا از...شميم ريپ دارم: گفت بابا که نييپا انداختم زده خجالت سرمو.بگه یچ خواديم بابا زدم حدس
  .رميبم

  !جان صادق:  کرد اعتراض بلند مادر

  .ميکرد ازدواج ماھه سه تازه ما آخه خب... خب:  گفت بعد و انداخت پدر به ینگاھ زده بھت فرزاد

  .کنهيم نيريش رو یزندگ بچه باشه،:  گفت نبود بردار دست انگار که پدر

  .بزنه رو دلمون ترسميم...نهيريش یاديز ما یزندگ...جوون بابا_ 

  ...عسل شهيم تونيزندگ ، نهيريش اگه پس: گفت و ديخند پدر

 یسبز قورمه نيا یتو یختير یچ برم قربونت مامان یوا: کردم عوض رو بحث یفور و دادم قورت زحمت به رو گلمو آب
  !شده خوشمزه نقدريا

  .ريبگ یجد پدرتو حرف:  گفت پشتمو زد آروم مادر

  .چشم:  گفتم و انداختم نييپا فرزاد نگاه از سرمو و دميکش یقيعم نفس

 نميا...بله: گفت فرزاد که ميبود راه یتو.خونه ميبر که کرد مجبورمون و کنم کمکش ظرفھا شستن یتو نذاشت مادر شام بعد
  ...ماجرا نيا ی عارضه نياول

  .کنميم درستش خودم:  گفتم یفور



  ؟یچطور_ 

  .برسم خودم به ماه چند ديبا فميضع من گفته دکتر گميم بھشون_ 

  ؟ نه بشه، عوض طشيشرا ما نيب قرارداد نيا ادينم بدت انگار شما! ...ديببخش:  دميپرس و گرفت حرصم اش خنده از. ديخند

  .گميم ھمه به رو قتيحق رمينگ چه رميبگ پدرمو شرکت سھام چه عقدمون خيتار سر من...عکس بر اتفاقا:  گفت و کرد اخم

  .بگم مادرم و پدر به چطور دونميم خودم د،يبگ خودتون پدر به فقط شما د،يبگ ھمه به رو قتيحق شما ستين $زم_ 

  .باشه حواست...کنمينم صبر شتريب ھم روز هي یحت: گفت تيجد با

  .ھست:  گفتم حرص با

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھفتم و چھل قسمت

  

 ھم با مينداشت ھم یحرف یول نه، که قھر.ميبود کرده قھر ھم با یخوديب یچ سر دونمينم.گذشتيم فرزاد و من سفر از روز چند
 راه یتو یبيعج یماجرا اما.اميب کنار یوضع نيھمچ با سال هي تا تونستمينم.نبودم یراض اديز اوضاع نيا تحمل از.ميبزن
 ريمن اومدن تا چون.دميچ رو صبحانه ی سفره و کردم حاضر يیچا.بودم داريب صبح نماز از بعد شه،يھم مثل صبح اونروز.بود

 یبانک کار که بود گفته خانم ريمن روبه یول من، به خطاب شبيد که مخصوصا.رفتيم و خورديم صبحانشو ديبا فرزاد خانم،
 که.بود حاضر صبحانه.بزنم حرف باھاش خانم ريمن اومدن از قبل تا کردم قصد اداھاش، نيا از خسته.بره زود ديبا داره
 گردو و ريپن و نون لقمه هي و کردم پر رو يیچا وانيل براش.زيم پشت نشست و یسلطنت مبل یرو گذاشت رو شرکتش فيک.اومد

  !کننيم یکش منت دارن ايبعض چرا دونمينم:  گفت من به توجه یب.سمتش گرفتم رو لقمه.گرفتم

  . مينکرد دعوا که ما دعواس، یبرا یکش منت_ 

  !م؟يزنينم حرف ھم با روزه پنج یچيھ سر پس: گفت کنه نگام اونکه یب

  ...چتونه؟ شما_ 

 مگه ده؟يکش شيپ رو بچه حرف من پدر مگه ؟ یچ که یکرد قھر پدرت، ی خونه شام از بعد...چته؟ تو ه،يسوال  خوب... آره_ 
  ...من یزندگ تو یبذار پاتو کردم مجبورت من

 دومون ھر نفع به قرارداد نيا ؟ یکنيم تکرار رو حرفا نيا و گذشته به یگرديم بر ھمش چرا...چرا؟:  گفتم گرفتمو نييپا سرمو
  ؟ نبوده بوده،

 یتو یايب کردم التماست و دنبالت دميدو من انگار یکنيم رفتار من با یطور تو یول...بوده: کرد بلند صداشو و شد یعصب
 پدرت به رو یچ ھمه رفتمويم ، شدم خسته ازت که حا$ نيھم ديشا نبود، پدرت یضيمر اگه سوخت،ينم برات دلم م،اگهيزندگ

  .گفتميم

 از داده قسمم که کنميم یزندگ یکس با دارم ؟ خوشحالم یليخ من یکرد فکر ؟ یچ من: گفتم یناراحت با.ديکش ريت یجور بد قلبم
 داشته ربط ھستم، ھمسرت یقرارداد اونم ، سال هي فقط سال هي که یمن به تو ی گذشته ديبا چرا ؟ چرا ندونم، یزيچ اش گذشته
  .بفھمم من یترسيم که یدار یچ ات گذشته یتو و یھست یک دونمينم چون...ترسميم ازت وقتا یگاھ! ...باشه؟

 یخال رو زيم یرو مخلفات کل حرکت هي با بعد ديکش قيعم نفس هي.کرد فوران کدفعهي تشيعصبان.زدمينم رو حرفھا اون کاش
 یستين یکس تو چون نداره یربط تو به من ی گذشته.یکنيم ديتھد ام گذشته با منو باشه، آخرت ی دفعه:  زد اديفر و نيزم کرد
 صد...رينخ ؟ کنم یزندگ باھات خواميم و شدم عاشقت بردمت، مسافرت و دميخند باھات اگه یکرد فکر.یبدون یزيچ یبخوا که

  !یشد یکس من ی واسه یکرد فکر که یدار یچ تو اونوقت.رنيميم برام دخترا کنم اراده من...سال

  .کنه یباز نقش پدرت یبرا یاورديم رو مردنيم برات که يیکسا ھمون از یکي خب: گفتم تيجد با و خوردم فرو بغضم



 حرص با و بھم زد زل داديم سکته منو ترس از داشت، که یجد نگاه با منو سمت یخور ناھار زيم طرف نيا اومد تيعصبان با
 که ،یبدون من ی گذشته از نويا ستين بد وگرنه...زنمينم صورتت یتو دهيکش هي که کنميم کنترل خودمو یليخ: گفت صورتم یتو
  .یفسقل خونتون نفرستمت لچريو یرو سال، هي نيا بعد تا باش داشته خودتو یھوا...نهيسنگ بد دستم ضرب. رفتميم باشگاه من

 رفتيم کهيحال در بعد.نشه متوجه تا گرفتم دمويترس ینفسھا یصدا یجلو زحمت به که زد حرفاشو صورتم یتو محکم چنان
  .کنن محبت بھم بخوام اگه که يیکسا ھستن. ندارم تو محبت به یازين. یکنيم محبت من به باشه آخرتم ی دفعه: گفت فشيک سمت

  .رفت و برداشت فشويک بعد و

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھشتم و چھل قسمت

  

 مثل یکي.بزنم حرف یکي با خواستيم دلم.بود بد یليخ حالم.کردم هيگر و نيزم یرو نشستم ارياخت یب رفت، که فرزاد
  .لشيموبا به زدم زنگ من و صبح نه کينزد شد ساعت تا کردم تحمل یليخ.نگار

  ...الو: گفت آلود خواب يیباصدا

  .بده یليخ حالم.نمتيبب ديبا...سCم...نگار_ 

  !؟یندار خواب مگه تو دختر وا_ 

  .بزنم حرف باھات ديبا...شميم خفه دارم نگار: هيگر ريز زدم

  .خونت اميم ، بخورم صبحانه  بذار_ 

  .کنميم درست برات نجايھم ايب نه_ 

  .اميم باشه...وونهيد_ 

 از رفتن رونيب ی حوصله یحت من یول.شد گرفته حالش صبح اول اونم يیرايپذ وسط پاش و ختير دنيد با ، خانم ريمن چارهيب
 ینيس هي دستور و اتاقم یتو کشوندمش.اومد نگار بعد مين و ساعت هي. بود گرفته یليخ دلم.  کمک به برسه چه نداشتم اتاقمو

  شده؟ یچ باز نميبب بنال: گفت و درآورد سرش از چادرشو نگار.دادم خانم ريمن به رو صبحانه

  .ترسميم ازش که ھست شيزندگ یتو یزيچ هي...ترسميم ازش نگار...پسر نيا کرده وونميد...شدم خسته_ 

  ؟ یچ خب_ 

  .دونمينم_ 

  !؟یترسيم یدونينم که یزيچ از...سرت تو خاک_ 

  .باشه یزيچ یروان قاتل طرف نکنه.ترسميم کردنش پنھان یبرا تCشش از_ 

  ! یديد يیجنا لميف باز تو بابا برو_ 

 _Cروز ھر بشنوم، سرکوفت روز ھر نکهيا نه.خورميم یليس هي فوقش.بگم پدرم به رو یچ ھمه حا$ نيھم برم خواميم اص 
  .بشم ريتحق من و بشه دهيکش رخم به مغرور نيا یھا يیدارا

  .رهيبم پدرت تا بگو برو...هيخوب فکر آره_ 

  .نگار: زدم اديفر سرش



  مگه؟ نهيا از ريغ_ 

 یدعوا یحت عمرم طول در تابحال من.ترسميم ازش شه،يم ايوحش مثل شهيم یعصب یوقت...سخته تحملش:  هيگر ريز زدم ناله با
 ن،يزم یرو کرد یخال رو یخور ناھار زيم تموم ، من حرف هي سر که افتادم یروان ی وونهيد هي ريگ حا$ دم،يند مادرمو پدرو
  .زنهيم منو که کرد دميتھد تازه

  ؟ هيچ متيتصم ؟ یچ حا$ خب:  گفت و کرد نگام نگار

  .کنه یباز اعصابم با ینطوريا بخواد روز ھر نداره کشش قلبم خدا به...دونمينم_ 

  .حانهير یکنيم دق وگرنه...دوستات با سفر و یمھمون اھل...اليخ یب...باش خودش مثل: گفت و کرد نگام نگار

  ؟یطور چه آخه_ 

  ...مسافرت یبر یخوايم بگو گهيد ھفته...یمھمون یبر فردا یخوايم بگو بھش امشب نيھم_ 

  برم؟ کجا آخه خب_ 

  .خودم شيپ ھفته هي یايم...جان وونهيد_ 

  گن؟يم یچ پدرت و مادر خب_ 

  .بدن انجام درمانشو و دکتر یکارا رنيم حاله، بد خورده هي بزرگم بابا شھرستان، رنيم فردا نيھم اونا_ 

  .نميبينم رو مار زھر برج نيا ی افهيق ھفته هي... خوب چه آخ: گفتم و زدم لبخند

  .مينيبب حا$:  گفت و زد یپوزخند نگار

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  نھم و چھل قسمت

  

 از یوقت بعد، روز دو ظھر از بعد نکهيا تا.ميبود کرده قھر واقعا گهيد.بودم دلخور یليخ روزش اون یحرفھا بخاطر فرزاد از
 یآقا و پدرم شب فردا... خانم ريمن:  گفت عCقشه، مورد لميف به حواسش تمام کرديم وانمود کهيحال در خونه، برگشت شرکت
  .کن درست غذا نوع چند من، منزل ھستن دعوت شام خانمشون و ستوده

  .دخترم شيپ شھرستان برم خواميم شب فردا بودم گفته خانم به که من آخه!!... شب فردا: گفت تعجب با خانم ريمن

  .کنهينم فرار که دخترت برو، رتريد روز هي حا$ خب:  گفت و کرد یاخم فرزاد

  .کنميم درست غذا خودم من...برو شما خانم ريمن: گفتم یخونسرد با

  .ممنون بگردم، دورت من یالھ...جوون؟ خانم واقعا: گفت یخوشحال با خانم ريمن

  .خانم ممنون: گفت و ديبوس رو صورتم و اومد فرزاد ی زده رتيح یچشما مقابل بعد

  شون؟يا از رو رفتنت ی اجازه اونوقت یريگيم من از رو حقوقت! ؟ یچ یعني:  گفت تيعصبان با فرزاد

  .رميگيم اجازه شونيا از کارام ی ھمه تو من شونن،يا خونه خانم واقع در خب:  داد جواب خانم ريمن

 واقعا:  گفت و ، زيم یرو ديکوب دستشو کنار ی مجله حرص کرد،با تر یعصب رو فرزاد که زدم، خانم ريمن حرف از یلبخند
  ...که



 زده زنگ روز ھمون فرزاد که گفت اونم.زدم زنگ مادر به اتاقم یتو از شب.کرد نگام لبخند با او و زدم خانم ريمن به یچشمک
 یتو رفتم بره،ينم خوابم دميد.کردم یزير برنامه شب ھمون.هيجد هيقض شدم مطمئن.کرده دعوتشون ، شب فردا شام، واسه و

 بار رو فسنجون خورشت و داشتمو ھم شده ابيآس یکردم،گردو خرد رو ازھايپ.بدم انجام رو کارھا از یکم تا آشپزخونه
  !ه؟يآشپز وقت شب موقع نيا: کند جا از قلبمو فرزاد، یصدا کدفعهي که کردميم خرد رو سوپ یھا جيھو داشتم.گذاشتم

 از اد،يب بند خونش تا فشردميم محکم دستمو انگشت کهيحال در.ديبر دستمو انگشت یا اره زيت یچاقو و ديلرز دستم ترس از
  .شکر رو خدا یندار که زبونم: گفت و ستاديا روم روبه و اومد جلو.دميگز رو لبم دستم سوزش

  ...ھنرمند نميبب:  گفت و شد خم.افتاد دستم به نگاھش

 دستمو مچ.  کرد جوشش انگشتم خون باز دستم شدن باز با بود،و کرده پر رو دستم کف خون. کرد باز انگشتم یرو از دستمو
  .بشور دستتو:  گفت و گرفت

 ھنوز.خورده هيبخ انگشتم انگار که کرد پانسمان چنان رو انگشتم چسب و هياول یکمکھا جعبه لياستر گاز با که شستم رو دستم
  .کردن یآشپز شب عوارض نميا: گفت که بودم نزده حرف باھاش

 درست رو سا$د سس.گهيد کار هي سراغ رفتم.  شد ھا جيھو کردن خرد مشغول و برداشت رو چاقو که نتيکاب به زدم هيتک
  ؟ یکن درست یچ یخوايم:  ديپرس که کردميم

  .ديديبر زبونتونم انگار که نميبيم حا$...بله: گفت که داشتم اکراه دادن جواب از

  ...که خچالي یتو بذارم اومدم کردم، درست سا$د سس کاسه هي

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجاھم قسمت

 نيزم یرو از شده خرد ی ھا جيھو ظرف با فرزاد خچال،ي یتو بذارم برم برگشتم تا که بودم کرده درست سا$د سس کاسه هي
  .لباسش یرو ختير سس ی ھمه و سس ظرف به خورد محکم و شد بلند

  !؟ یکنيم چکار:  گفتم حرص با

  !روم یختير رو سس یزد تو! ؟ کنميم چکار من:  گفت تعجب با و کرد اخم

:  گفت و نتيکاب یرو گذاشت رو شده خرد یھا جيھو ظرف کCفه.گرفت ام خنده ،یسس لباس اون با دارش خنده ی افهيق از
  .شھرستان بره یکرد رد خانمم ريمن که یکن کار یخواستيم ینجوريا

  .من به یخورد شما یول ديببخش:  گفتم اخم با و کردم جور و جمع لبخندمو

  .رميبگ دوشم هي برم شم مجبور شب موقع نيا که بود کم نميھم:  گفت و ديکش یقيعم نفس

 که نگذشت یزيچ.شدم کارھا هيبق مشغول ھم من.رهيبگ دوش هي ھم و کنه عوض لباسشو ھم تا رفت او.نکردم حرفش به یتوجھ
 با بخواب، ريبگ برو ايب...بسه: گفت و آشپزخونه ستون کنار اومد که بود موھاش یتو ھنوز حموم رطوبت کهيحال در.برگشت

  .بخوابم تونمينم یکنيم که يیصدا و سر نيا

  .دييبفرما...ندارم شما با یکار من_ 

 سرم از خواب که یکنيم توق و تق نقدريا...بخوابم خواميم: گفت و خودش مقابل چرخوند منو و گرفت رو بازوم و اومد جلو
  .پرهيم

  نه؟ اي یشنويم:  گفت و آورد با$ سرمو و ام چونه ريز گرفت دستشو که ندادم جوابشو و نکردم نگاھش



  .یزنينم حرف چرا...؟ ی$ل: گفت که سکوتم نيا از خورديم حرص داشت خوب.شدم رهيخ بھش سرد ینگاھ با

 کل کل ی حوصله.زدم رونيب آشپزخونه از من و کرد رھا رو بازوم.برگردوندم ازش سرمو و کردم آزاد دستش ريز از چونمو
 درست رو سا$د. کردن کار کردم شروع.دمينخواب صبح نماز از بعد اونروز یفردا.اتاقم رفتم ليدل نيھم به نداشتم، رو باھاش
  .کندم پوست رو ھا مرغ کنار یبرا بادمجون.کردم سرخ ھم مرغ کهيت چند.سس دوباره و کردم

  .بخوابم ینذاشت بازم...سCم_ 

  !واجبه سCم جواب کردميم فکر...عجب:  گفت که ندادم جوابشو

  .سCم:  گفتم اجبار به

  .کنهيم کار ھنوز زبونت پس:  گفت هيکنا با و اومد جلوتر

 انگار فرزاد اما.بشم خCص شيزبون نيريش شر از من و بره و بخوره صبحانه فرزاد تا دميچيم رو صبحانه زيم عيسر داشتم
 یمربا ظرف.زديم حرف و شديم ظاھر من یپا و دست یجلو مدام چون افتهيب اتفاق دوباره ھا سس ی حادثه باز که ومدينم بدش
  .فرزاد:  زدم اديفر ارياخت یب حرص با.لباسم یرو ختير مربا.بھش خوردم محکم که زيم یرو بذارم تا برداشتم رو یفرنگ توت

  .بععععععله:  گفت و زد روزمندانهيپ یلبخند

  .یريبگ دوش هي یبر یتونيم خب...کي به کي ميشد: گفت که دميکش صورتم به یدست کCفه.رفت لو لبخندم

  برسم؟ کارم به راحت من تا ديبر زودتر و ديبخور رو صبحانتون شهيم:  گفتم و دميکش یقيعم نفس

 شرکت امروز...نه: گفت و بھم شد رهيخ اريب در حرص و خونسرد ینگاھ با ، نهيس به دست و آشپزخونه ستون به زد هيتک
  .رمينم

  ....خدا یا:  گفتم کCفه

  .نميچيم رو زيم من...ريبگ دوش هي برو:  گفت و زد لباسم یرو یمربا به انگشتشو و اومد جلو.ديخند

  .نرفته سر م حوصله تا...کوچولو خانم یايب کوتاه بھتره: گفت گوشم کنار از و کرد خم سرشو که بشم رد کنارش از خواستم

 من دست از چرا پس رن،يميم برات که یدار منو از بھتر ماشاK که شما چرا؟:  گفتم شيپ روز دو یحرفھا از یناراحت با
  بره؟ سر ديبا حوصلت

  .رفتم و شدم رد کنارش از. کرديم پنھانش داشت که بود یآشوب نگاھش ته

  

  

  ...دارد ادامه

  

  � خام یايرو

  کمي و پنجاه قسمت

  

 از بعد تا کردم عوض لباسمو فقط نيھم واسه.گرفتميم کرده سرخ ازيپ یبو کار، اونھمه با شب تا.شدم مونيپش حمام به رفتن از
 یا حلقه نيآست بلوز.دميپوش رو اومد دستم دم که یلباس نياول که داشتم عجله کارا یبرا اونقدر.رميبگ دوش برم کارا شدن تموم
 فرزاد.اومدم رونيب اتاق از دم،يکشيم رونيب لباسم ی قهي یتو از موھامو بلند ی دسته کهيحال در.ديسف ساپورت با یرنگ قرمز
  !نبود

 غيج سرم، پشت از فرزاد یباصدا که بود کارم گرم سرم اونقدر.شدم کار گرم صبحانه خوردن بدون.شرکت بود رفته حتما
  ؟یخورينم صبحانه مگه ؟یکنيم چکار: دميکش

  کنم؟ سکته یخوايم:  گفتم که بود لباسم یرو نگاھش و بود گرفته سنگک تازه نان هي. سمتش برگشتم و زدم غيج



  مگه؟ یخورينم صبحانه دميپرس فقط من_ 

  .شرکت یرفت کردم فکر: گفتم و دميکش یقيعم نفس

  !یزنيم پيت شما شرکت رميم من یوقت پس...آھان: گفت و زد یمعنادار لبخند

  !دميپوش یلباس نيھمچ چرا!  من یخدا.شد جلب لباسم به م توجه

  .کنميم عوضش... ا$ن...نه: گفتم یفور

  .خوبه...چرا:  گفت و شد راھم سد

  .ستين مناسب نه: گفتم بودم شده سرخ فرزاد، معنادار نگاه از کهيحال در و شدم معذب

  .نکن عوضش...اديم بھت نه:  گفت و کرد سد راھم یجلو دستشو

 خجالت ، من با کردن بحث موقع چطور... ؟یکشيم خجالت من از ھنوزم...جالبه:  گفت که برگردوندم ازش خجالت با سرمو
  .یکشينم

 یحت حاضرن پولت واسه یدونيم ھم خودت که یکنيم يیاونا فيرد ھم منو یوقت...داره فرق اون:  گفتم کردمو نگاھش حرص با
  .شميم یعصب رن،يبم برات

  .اوناست با تو فرق نيا...آره خب:  گفت و زد یلبخند

  !؟یکنيم سهيمقا اونا با منو اونوقت شن،يم دوست یکي با روز ھر اونا.اوناست با من فرق نيھم فقط:  گفتم اخم با

  ... و نيمت...یخانم...یدار فرق واقعا تو آره:  گفت و شد رنگ پر لبخندش

 یرو رو چشمم کنهيم مجبورم که اونقدر...زنهيم شين بد یگاھ زبونت اما: داد ادامه که بود لبم یرو حرفش از  تيرضا لبخند
  .ببندم ھات یخوب ی ھمه

 یخال رو زيم ی ھمه یزد ،یجنابعال یول دادم محبت لقمه هي بھت فقط من ؟ شما اي کردن شروع من رو شيپ روز چند بحث_ 
  .یکرد دميتھد و نيزم یرو یکرد

 که.شدم داغ.ديبوس رو ام گونه و کرد خم سر که برگردوندم، ازش سرمو.شدم معذب نگاش از که داشت خودش در یزيچ نگاش
 مجبور منو یبلد خوب چون گفت، نيآفر بھت ديبا ، یدار که یروش ھر یول یکنيم نکارويا یچطور دونمينم:  گفت گوشم کنار

  .بشکنم رو قھرم که یکن

  .ميکنينم کار مينخور صبحانه تا حا$: گفت و یخور ناھار زيم سمت ديکش و گرفت دستمو که زدم یپوزخند حرفش از

  ؟یکن کار ھم شما قراره مگه_ 

  .یبريم انگشتاتو تموم شب تا شرکت برم اگه ،یستين بلد که کار...گهيد بعله_ 

  .یشد ظاھر جلوم کدفعهي که بود یعال حضرت بخاطر اون رينخ_ 

  ؟یبريم رو انگشتت دنميد با که وسفمي من یعني:  گفت و ديخند

  ! یدار يیرو چه واقعا:  گفتم لب ريز.گرفت ام خنده سقفش، به اعتماد نھمهيا از

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  دوم و پنجاه قسمت

  



 ھم دسر ،یماکاران بادمجان، بھمراه مرغ فسنجون،.کنم درست شام یبرا غذا نوع چند تا کرد کمکم فرزاد صبحانه، از بعد
 پشت و بافتم رو موھام.دميپوش یمشک شلوار با يیمويل زيشوم هي و گرفتم دوش شد، تموم کارھا که ظھر از بعد...ژله و کارامل

 وهيم سيد خواستميم فقط.بود شده تموم کارھا گهيد بايتقر.اومدم رونيب اتاق از و کردم شيآرا ھم یکم.کردم درست گل هيشب سرم
 بلندش آشپزخونه اُپن یرو از تونستمينم و بود بزرگ یليخ وهيم سيد.بود شرکتش یکارا سرگرم اتاقش یتو ھم فرزاد.نميبچ رو

 تختش یرو تمام که شدم مواجه برگه عالم هي با کردم باز که درو.گرفتم اجازه و زدم در.فرزاد اتاق به رفتم خاطر نيھم به کنم،
  .کنم بلندش تونمينم شده نيسنگ یليخ وهيم سيد...نجايا خبره چه:  گفتم که بود ھا برگه یرو من نگاه.بود کرده پر رو

  .اميم ا$ن_ 

 شب امشب درست و...بود تولدش آذر 24.افتاد فرزاد ی شناسنامه یکپ به ارياخت یب نگاھم.نشستم تختش ی لبه و رفتم جلو
  !!تولدش

  .کنميم جمع خودم بعدا رو نايا...ميبر_ 

  ...رفت ادمي... آخ:  گفتم یفور.زد سرم به یفکر برخاستم که جا از

  ؟ یچ_ 

  .رفت ادمي یزيچ هي_ 

  رفته؟ ادتي یچ خب_ 

  . خرميم رميم خودم:گفتم و دميپوش رو بود دهيخر برام که یزرشک یپالتو.اومد دنبالم.اتاقم سمت رفتم بدم جوابشو نکهيا بدون

  .برمتيم_ 

  .انيب مھمونا ديشا نه...نه_ 

  .بابا شيپ نييپا رنيم...انيب خب_ 

  .رميم من خونه بمون تو.هيکار چه خب_ 

  .بخرم برم من یخوايم یچ بگو اصC خب: گفت کردميم سرم روسرمو کهيحال در.بود شده رهيخ من شتاب و عجله به متعجب

  .یدونينم تو...نه_ 

  !یبر خودت تا خونه ميرسيم زودتر که ببرمت من: گفت کردم سرم که چادرمو

  .بمون تو نه_ 

  .یبر تنھا ذارمينم یکرد کنجکاوم اصC: گفت و زد گره توھم ابروھاشو

  .گهيد نکن تياذ...اِ : گفتم حرص با

  .اميم باھات خودم یزنيم مشکوک تو: گفت و کرد کيبار برام چشماشو

 نگه که پاساژ کنار...اونجا برم ديرس فکرم به.بود پاساژ هي ،یاصل ابانيخ سر.برم باھاش شدم مجبور.بود داده ريگ.نبود یا چاره
  .اميم زود رميم من باش نيماش یتو شما: گفتم داشت

  !!نجايا: گفت و انداخت پاساژ به تعجب با ینگاھ

  .بمون نيماش یتو شما.ستين پارک جا آره_

  ؟یخواينم پول...حانهير: گفت که شدم ادهيپ نيماش از

  .دارم نه_ 

 یخوب فکر.افتاد پاساژ یتو یفروش ساعت به چشمم نکهيا تا.رميبگ براش یچ دونستمينم اما.نداشتم وقت اديز.پاساژ سمت دميدو
 و شدم مغازه وارد.ومدينم در ازش سرم چيھ من که بود یخاص برند ھمه که فرزاد یلباسا مخصوصا.بود یا قهيسل لباس.بود
  .خواميم مردانه کيش ساعت هي: گفتم یفور



  باشه؟ یمتيق یچ_ 

  .ندارم شتريب مين و ونيليم کي من_ 

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  سوم و پنجاه قسمت

  

  .چھارصد و ونيليم کي دميم فيتخف با شما به.هيخوب و کيش ساعت و هيسيانگل ، برمونت مارک_ 

  .هيعال نيھم ممنون_ 

 ینيريش هي ابانيخ سر.اومدم رونيب پاساژ دوم در از یفور و فميک یتو گذاشتم رو ساعت.بود تر کيش خودش از ساعت ی جعبه
  سنيبنو گفتم روشم متن.بفرستن برام کيپ با خودشون که دادم کيک هي سفارش.بود یفروش

  "مبارک تولدت....فرزاد ھمسرم" 

 معمو$ یول ديببخش: ديپرس بود یجوان خانم که سفارشات مسئول خود که نگم رو زميعز ی کلمه که رفتم کلنجار خودم با یليخ
  جان؟ فرزاد سم،يبنو جانم، ، زميعز سن،ينويم تولد کيک واسه

  .مبارک تولدت... زيعز فرزاد سم،يبنو خب: گفت جوان خانم که بودم مردد گرفتمو دندون به لبمو

  .دادم شما به که آدرسم.ديبفرست برام کيپ با رو کيک خواميم شب نه ساعت راس فقط.خوبه...باشه_ 

  .حتما چشم بله_ 

 نبودم یناراض.کردم خرج خودش تولد واسه رو بود داده بھم فرزاد دوماه نيا یتو که یپول تمام.اومدم رونيب یفروش ینيريش از
 یراھرو یتو فرزاد دميد.نيماش سمت برم اومدم پاساژ یپشت در از دوباره یوقت اما.شهيم خوشحال یليخ که کردميم حس چون،
 بود کرده اخم چنان.سمتم اومد بلند یقدمھا با و ديد منو کدفعهي.نبودم پاساژ یتو که بود دهيفھم نکنه.زد خشکم.گردهيم دنبالم پاساژ

  ؟یبود کجا: گفت یعصب و بلند بھم ديرس یوقت.دميترس دور ھمون از که

  .ابونيخ سمت اون بودم رفته پاساژ یپشت در از...من_ 

  ؟یگفت دروغ بھم یچ واسه: گفت و داد رونيب کبارهي رو نفسش

  .نيماش یتو ميبر...بدم حيتوض شهينم نجايا_ 

 نيماش فرمون پشت نشست ؟.گفتميم یچ ديبا حا$.بودم دهيترس واقعا کرد باز که نويماش در.دميدويم دنبالش.ديکش و گرفت دستمو
  ؟یکن چکار یخواستيم بود؟ نيھم واسه اومدن تنھا واسه اصرارت اونھمه: زد داد سرم ھوا یب و

  .بده گوش فقط...نزن داد کنميم خواھش_ 

  بگو: گفت و نيماش فرمون یرو گذاشت رو دستاش ساعد و برگردوند روبروش سمت به سرشو

  .یفھميم رو یچ ھمه شب نه ساعت...بگم بھت تونمينم ا$ن من_ 

 یچ که ،یکرد فرار یپشت در از بعد پاساژ یکشوند! ؟یزد دور منو.خواميم جواب ازت ا$ن من: گفت و کرد ام حواله یتند اخم
  !بشه؟

  .داشتم ليدل کارم یبرا.نکن سهيمقا یشناسيم که يیدخترا اون با منو لطفا...کردم فرار نه زدم دورت نه: گفتم یناراحت با 

  .بگو لتويدل خب: گفت حرص با

  .گميم شب نه ساعت_ 



  .دميم نشون بھت سگمو یرو اون شب نه ساعت تا منم پس: گفت تيعصبان با

  .امشب ميدار مھمون... خدا رو تو... فرزاد: گفتم خواھش با

  .برميم مھمونا یجلو آبروتو اي یگيم حا$ نيھم اي...ميباش داشته_ 

  .شهيم شرمنده بفھمه رو قتيحق یوقت نگم اگه یول ره،يم نيب از زميسوپرا ی مزه تمام بگم اگه.کردم فکر خودم با یا لحظه

  .دميم حيتوض شب نه ھمون من...باشه: گفتم مصمم خاطر نيھم به

  .ھستم حرفم سر منم باشه، یول یباش یا چاره هي فکر شب نه تا یخوايم دونميم: گفت و کرد نگام تيعصبان با

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھارم و پنجاه قسمت

  

 و اتاقش یتو رفت خونه ميديرس تا.شد سخت برام تحملش که شد بداخCق اونقدر قهيدق چند عرض در.کرد یعمل حرفشو فرزاد
  ...حانهير: شد بلند ادشيفر یصدا بعد قهيدق چند یول کرده، قھر ديشا کردم فکر اول.بست محکم درو

  کو؟ شرکت یاتيمال یھا برگه:  ديکش اديفر که بود کرده پخش نيزم یرو بود کاغذ یچ ھر دوباره.اتاقش سمت دميدو

  .دونميم چه من: گرفت ام خنده حرفش از

  .شيداد یک به یرفت دونمينم و یداشت برش اتاقو یتو یاومد...یداشت برش تو: زد اديفر محکمتر دوباره

  .یگذاشت يیجا خودت حتما نزدم ھات برگه به دست اصC من! ؟یگيم یدار یچ!! فرزاد_ 

  ؟یکرد چکارش! ...کو؟ پس ینداشت برش تو اگه...ستين: گفت بود ترسونده منو یحساب که یعصب یلحن با

  ؟!چکار خواميم رو تو شرکت یھا برگه من شده؟ چت تو_ 

  ؟یبد یک به رو ھا برگه تا یزد دور رو پاساژ... شده؟ چت تو! شده؟ چم من_ 

  ...خدا به یا وونهيد تو:  موند باز تعجب از دھانم

  .ھا یافتيب کردن غلط به امشب کنميم یکار...حانهير: گفت زيدآميتھد یلحن با و ديکش محکم دستمو که برم رونيب اتاق از خواستم

 شب نه ساعت رو افتيق تا مونميم منتظر منم باشه، ادتي حرفت نيا: گفتم و کردم نگاش.شد جمع چشمم یتو اشک حرفش از
  .نميبب

  ؟یکنيم دميتھد یدار تو...یلعنت: زد اديفر و تخت سمت ديکش منو حرص با

  .کردميم فکر اشتباه یول. یشناخت منو کردميم فکر که...فرزاد متاسفم خودم یبرا: ختير فرو چشمام از اشکام

 باھاش يیتنھا از چون اومدن، مھمونا موقع ھمون که شکر رو خدا.زدم رونيب اتاقش از هيگر با.کرد رھا دستمو و شد شل دستش
  .رفتم استقبالشون به زدمو لبخند زور به.درآوردم پالتومو و چادر و کردم پاک اشکامو یفور.بودن پدر و مادر.دميترسيم

  .دييبفرما...سCم...دياومد خوش یليخ_ 

 خواھش: گفتم که گشتيم گمشده یھا برگه دنبال ھنوز.بستم سرم پشت اتاقو در.فرزاد اتاق رفتم و يیرايپذ سمت کردم دعوتشون
  .شده بحثمون ما فھمنيم نايا بابا ا$ن... رونيب ايب کنميم



  .امينم رونيب اتاق از نشه دايپ تا شرکت یھا برگه...جھنم به: داد جوابمو تيعصبان با

  .رونيب ايب تو حا$...شهيم دايپ...خدا رو تو واشتري_ 

 من روبه بعد و کرد یاحوالپرس مادر و پدر با.بود فرزاد پدر منصور آقا.برم رونيب اتاق از شدم مجبور.شد بلند در زنگ دوباره
  چشه؟ فرزاد: گفت

  چطور؟_ 

  .اديم نييپا تا صداش_ 

  .اتاق از رونيب اديب ديبگ بھش ديبر خدا رو تو کرده، گم رو شرکتش از برگه تا چند...شرمنده_ 

  .زنميم حرف باھاش رميم ا$ن_ 

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجم و پنجاه قسمت

  

 یدورھم هي خواستميم بود وقت یليخ ديببخش:  گفتم و بردم يیچا.دادميم نشون شاد خودمو زور به.ديباريم روم و سر از یآشفتگ
  ...یول رميبگ

  .دخترمون تا بود ما به حواسش شتريب دامادمون یول: گفت و زد لبخند پدر

  .بودم گرفتار خدا به!  بابا هيحرف چه نيا_ 

  . ديباش خوش و خوب که مھمه نيا فقط ما یبرا.جان حانهير کنهيم یشوخ بابات: ديخند مادر

 آقا شده یچ: گفت پدر اول نگاه ھمون با که بود یعصب اونقدر اش چھره.شد يیرايپذ وارد منصور ھمراه فرزاد که زدم یلبخند
  ؟ فرزاد

  .شده گم شرکت یھا برگه از تا چند...ستين یزيچ:  داد جواب فرزاد یبجا منصور

  .هيک کار دونميم: گفت آورد درد به قلبمو که یلحن با و افتاد من به فرزاد نگاه

  .ارميب يیچا رميم من:  گفتم یفور

 دست کنار گذاشتم کردم بادام و پسته مغز از پر رو اُپن یرو ستاليکر یھا الهيپ.يیرايپذ یتو برگشتم و ختمير گهيد يیچا دوتا
  .نباش یعصب نقدريا حا$...شهيم دايپ:  گفت فرزاد به پدر که مادر کنار نشستم.مھمونھا

  .نشه سرد تون يیچا:  گفتم و خوردم فرو رو بغضم.دوخت من به رو زشيآم ديتھد نگاه باز و ديکش یبلند نفس فرزاد

 بلند.ارهين در یباز وونهيد فرزاد فقط که کردميم دعا دلم تو. بود 8 کينزد.بود ساعت به نگاھم من و شدن صحبت مشغول ھمه
 وهيم ھر از شدم مجبور.کمکم اديب که اوردين خودش یرو به اصC ھم فرزاد.ديرسينم زورم اما کنم بلند رو وهيم بزرگ سيد شدم

 صبرم:  گفت بذارم دستش کنار خواستم که رو فرزاد یدست شيپ.دستشون کنار بذارم و مھمونام یدست شيپ یتو بذارم یکي یا
  .بکشم داد سرت ھمه یجلو اي یداد یک به رو ھا برگه یگيم اي...شده تموم

  .گميم بھت بشه که نه ساعت.کن تحمل ذره هي.کنميم خواھش_ 

  .ا$ن نيھم:  گفت بود شده بلندتر که يیصدا با و کرد تر محکم اخمشو

  .اتاق یتو دييايب قهيدق چند شما شهيم...ديببخش:  گفتم فرزاد به لبخند با.ما سمت برگشت ھمه نگاه



: زد اديفر که کردم نگاش یناراحت با بستم که رو اتاق در.اومد سرم پشت اونم.باشه دورتر سالن از تا رفتم فرزاد خود اتاق سمت
  ؟یبزن گول داشتم اعتماد بھت که منو یتونست چطور...شناسمتيم دارم تازه...نکن نگام ینطوريا

 یزيچ ا$ن یول...نداشتم رو يیحرفا نيھمچ انتظار ازت واقعا: گفتم و کردم کنترلش یسخت به که شکستيم داشت واقعا بغضم
  .یريبگ وجدان عذاب یحساب یديفھم رو قتيحق یوقت تا گمينم بھت

 ُحقه ی ھمه گهيد.رميبم برم ديبا نشناسم رو دخترا شما خراب جنس من اگه نيبب: گفت و اتاقش در به ديکوب محکم منو حرص با
  .کنميم یزيآبرور ھمه جلو وگرنه بگو بھم ا$ن نيھم خوش زبون با...بلدم رو ھا شما یھا

  .ینشناخت ھنوز رو یکي من یشناخت رو دخترا ی ھمه جنس اگه...متاسفم واست پس: گفتم یناراحت با و گرفت م هيگر

 کردميم هيگر ھنوز داشتم که من به ینگاھ بعد و ديکش قيعم نفس چند کCفه و تختش ی لبه نشست.شد کCفه ديد که رو اشکام
  .رونيب گمشو:  زد اديفر و انداخت

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ششم و پنجاه قسمت

  

 دميدو یفور.نه اي بودن دهيشن رو فرزاد یصدا ھم هيبق دونمينم.بود رفته فرو سکوت در اومدم،خونه رونيب که فرزاد اتاق از
 بعد و کردم هيگر یحساب که شد یا قهيدق ده ديشا.کنم راحت کردن،ينم رھام که يیاشکا اون شر از رو خودم تا يیدستشو سمت

 خوندن ی بھانه به اومدم رونيب که يیدستشو از.بشورم صورتمو کCً  شدم مجبور.بود شده اهيس صورتم تمام.زدم آب صورتمو
 بود زده تھمت بھم اونھمه که فرزاد دست از بود پر دلم اونقدر یول بودم خونده رو نمازم ھم داشتم وضو ھم.اتاقم یتو رفتم نمازم

 اکبر K و کردم حاجت تين.بستم قامت و کردم پھن دوباره رو جانمازم دميد اومدم خودم به یوقت که  داشت، شک یچ ھمه به و
 به یلب با و کردم شيآرا دوباره.بشه دايپ فرزاد ی گمشده یھا برگه و نشه یزير آبرو شتريب نيا از خواستم خدا از نماز بعد.گفتم

:  گفت و شد آشپزخونه وارد مادر که کردميم آماده رو ھا غذا داشتم کم کم.يیرايپذ به برگشتم آشوب پر یدل و خندان ظاھر
  حانهير

  .جانم_ 

  چشه؟ فرزاد_ 

  .شهيم درست یچ ھمه شاK ان نه ساعت ستين یزيچ_ 

 کنار فندک یفور.آورد ذوقم سر فون،يآ زنگ یصدا که کنم حاضر رو شام ليوسا تا کرد کمکم و انداخت ساعت به ینگاھ مادر
  .رميم من:  گفتم و برداشتم رو گاز

 در و اومدم با$ ھا پله از.کردم روشن رو روش یھا شمع ھمونجا گرفتم رو کيک.در دم رفتم دميدو برداشتم مو یرنگ چادر بعد
 نه ابروھاش گره و بود شده شوکه که بود فرزاد به نگام.شدند ساکت کدفعهي ھمه.شدم وارد بغض و لبخند با.کرد باز رو مادر.زدم
 تولدت:  گفتم و شد یکي لبخندم و بغض که بودم دهيرس مقابلش.کرديم رييتغ داشت نگاھشم حالت کم کم بلکه شديم باز داشت تنھا

  .مبارک

 رو کيک و شد بلند که شکستيم بغضمو داشت نگاھش آتش.دوخت من به و گرفت کيک از نگاھشو.شد باز ھم از تعجب از لباش
: دميشنيم بار نجوا گوشم ريز رو صداش.هيگر ريز زدم ارياخت یب.ديکش آغوشش یتو منو ھمه چشم مقابل و گرفت ازم
  .بگم؟ بھت اومد در دھنم از یچ ھر یگذاشت چرا بھم؟ ینگفت چرا...حانهير

  .کنم خراب رو لحظه نيا یقشنگ نخواستم:  گفتم هيگر با

  .ديکنيم بغل رو گهيھمد ميرفت ما حا$ گهيد بسه:  پدرگفت که کرد جدا آغوشش از منو



 بلند ھم خان منصور یصدا.ديبوس رو ميشونيپ ھمه نگاه مقابل و آورد جلو سرشو که دينشن رو پدر یصدا اصC فرزاد انگار اما
  .دهينکش کيبار یجا به کار تا ميبر...ستين ما یجا گهيد:  شد

  .بشور رو صورتت برو: گفت کنديم جا از داشت قلبمو که ینگاھ با فرزاد که دميخند ھام هيگر ونيم

  .چشم:  گفتم لبخند با و کردم نگاش

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھفتم و پنجاه قسمت

  

 ی جعبه و فرزاد کنار مبل یرو نشستم.سالن به برگشتم و درآوردم فميک از رو فرزاد ساعت ی جعبه ذوق با.بود شده بھتر حالم
  !! تو یکرد چکار...حانهير یوا:  گفت داشتيم وا تپش به قلبمو که یلحن با.کردم مشيتقد یدست دو رو ساعت

  .باشه مبارکت_ 

  ! گرونه یليخ نيا حانهير!  من یخدا:  گفت ساعت به نگاه نياول با و کرد باز رو جعبه

  ... و کردم جمع رو یداد که یا انهيماھ یپو$: گفتم لبخند با

 آب کاش...حانهير...حانهير: گفت گوشم ريز که شد بلند ھمه اعتراض یصدا باز.فشرد نهيس به سرمو و بزنم حرفمو نذاشت
  !؟ یکرد من با بود یکار چه نيا...نيزم یتو رفتميم شدميم

  .اديب خوشت کنه خدا: گفتم و کردم جمع چشمامو اشک لبخند با و کنم هيگر باز نخواستم

  .قشنگه یليخ...ادهيز سرمم از_ 

  .ميبر ما ديبگ ، ديکن یخصوص رو جشن قرار اگه... گهيد بسه جان بابا:  گفت خان منصور

 ی ھمه یجلو خواميم فقط...منو ديببخش کردم، ھم یخلق بد یليخ ديشا بودم، یعصب یليخ امشب خواميم معذرت:گفت یفور فرزاد
  .کرد ريغافلگ ھم منو خود یحت و بود ادشي من تولد که یکس تنھا.دارم رو حانهير که خوشبختم یليخ من...که... بگم شما

  .جان حانهير ممنونتم: گفت ھمه مقابل یشور پر لبخند با فرزاد که زدم لبخند ذوق با

 رو ريز رو دلم خاصش، نگاه با مدام.بودم فرزاد نگاه رياس شب آخر تا.کرد آتش یھا شراره از پر رو تنم تمام کبارهي به کCمش
 بسته یصدا که شستميم رو ھا یدست شيپ يیظرفشو یپا داشتم رفت،  ھا مھمون ی بدرقه یبرا فرزاد یوقت شب آخر.کرديم رو

 کار يیظرفشو کنار ھنوز کردم وانمود.شد خواھد تر دگرگون خرابم حال ، او با شدن تنھا با حا$ دونستميم.دميشن رو در شدن
  ...حانهير:  گفت گوشم کنار از و کرد حلقه کمرم دور دستاشو پشت از کدفعهي که دارم

  .دميشن ھا یچ شيپ ساعت چند که اديب ادمي خوامينم...فرزاد نگو یچيھ_ 

  ؟یبخشيم منو: گفت که خورد صورتم یتو نفسش

  .یبش ريغافلگ یحساب تا نکردم فاش رو رازم حرفھا اون ی ھمه با که خوشحالم: گفتم و سمتش برگشتم

 رو حرفا اون من تا یگفتيم کاش...خدا آخ:  گفت ديلرزيم یمونيپش شدت از که يیصدا با و فشرد نهيس به محکم منو دوباره
  .نبود پا به آتش ینطوريا قلبم یتو ا$ن تا زدمينم

  .اديب ادمي یزيچ خوامينم گفتم...نکن تکرار نقدريا_ 

  ...یباش من شيپ ديبا امشب: گفت یمکث از بعد و ديبوس منو و آورد جلو سرشو که کردم جدا اش نهيس از سرمو



  !؟ ديبا_ 

  .اتاقت یبر ذارمينم...ديبا_ 

  ؟ یکنيم چکار:  گفتم و زدم غيج.کرد بلند دستاش یرو منو که دميخند

  .کنم بلندت دست یرو تونميم یسبک بس از:  گفت و ديخند

  .ترم راحت خودم اتاق من...برم بذار...کنميم خواھش...فرزاد: گفتم که برديم اتاقش سمت منو

   ؟یترسيم ازم چرا: گفت و گذاشت تختش یرو منو

  ...فقط ترسمينم_

  ؟یکرد رميغافلگ ینطوريا امروز چطور بگو بھم.یبش معذب ذارم،ينم نترس_ 

 یوقت و کرديم نگام محبت با مدت تمام. کادو ديخر و کيک سفارش تا دميد کدفعهي رو تولدش خيتار چطور که گفتم براش انويجر
 یليخ ممنونتم...اديم بھت اسمت چقدر!...یا حانهير واقعا تو...من ی حانهير: گفت و فشرد دستش ونيم رو دستم شد تموم حرفم

  .یليخ

 با ھمراه شب، یھا مهين تا اون یول بودم کرده بھش پشتمو خجالت شدت از.دميخواب فرزاد اتاق یتو فرزاد اصرار به اونشب
  .ربود یم چشمام از رو خواب و زديم موھام به یا بوسه ، قيعم ینفس

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھشتم و پنجاه قسمت

  

 رفت تولد از بعد یوقت ھفته اول مخصوصا.شد عوض یليخ تولدش از بعد فرزاد رفتار.گذشت فرزاد تولد از یروز چند
  .بله: گفتم برداشتم ويگوش رفتم.خورد زنگ تلفن که بود 10  یکاينزد ساعت.شرکت

  .داشتم کار خانم حانهير با من...ديببخش خانم سCم:  گفت يیآشنا نا یصدا

  .ھستم خودم...دييبفرما_ 

  .بگم شما به یشاھ فرزاد یآقا مورد در يیزايچ هي گفتن من به_ 

  . بشنوم یزيچ خوامينم ديببخش:  گفتم یفور

". بگه فرزاد مورد در یچ خواستيم"  دميپرسيم خودم از مدام.بودم دهيترس.بود شده بد یليخ حالم.گذاشتم رو تلفن یگوش بعد
  ....وگرنه دينش مزاحم لطفا: گفتم و برداشتم رو یگوش یفور که نه اي بردارم داشتم ديترد.خورد زنگ تلفن دوباره

  ...منم...حانهير_ 

  ...يیآقا هي...فرزاد: گفتم و تلفن کنار مبل یرو نشستم و دميکش یقيعم نفس

  .دونميم_ 

  ! یدونيم_ 

  .کنم امتحانت خواستميم بودم خودم:  گفت و ديخند



  !؟یندار اعتماد بھم ھنوز واقعا یعني...لوس ی مزه یب:  گفتم حرص با

 اميم دارم باش حاضر بگم زدم زنگ...نيھم فقط بود یشوخ...چشمام از شتريب...دارم: گفت کرديم خامم داشت که یلحن با
  .دنبالت

  ؟یسCمت به کجا_ 

  .باش حاضر...کوچولو نباشه حرف_ 

 جانشيھ ، کارھا و حرفھا نيتر ساده نگفتن با که ومديم خوشم.بودم رانشيغافلگ یرفتارھا نيا عاشق من.کرد قطع رو یگوش بعد
 و کفش و فيک با و ميزرشک یپالتو. سرد رحمانه یب ھوا و بود زمستون ماه نياول.شدم آماده و زدم پيت منم.کرديم اديز رو

 یچشما.انداختم نهيآ یتو خودم به ینگاھ و انداختم دستم یرو چادرمو.کردم سرم رو ميمشک بافت شال و کردم ست دستکشش
 ده فقط خونه تا فرزاد شرکت.رفتم نييپا ھا پله از.بود انداخته گل جانيھ از دميسف یھا گونه و ديدرخشيم ذوق از رنگم یشيم
 و بود بھش یصورت ونيپاپ هي که یسرخ گل شاخه شدم، که نشيماش سوار.زد بوق که بودم منتظرش در یجلو.بود راه قهيدق

  !منه یبرا... یوا:  گفتم کردمو ذوق ارياخت یب ، ھا دهيند گل مثل.گرفت سمتم

  !هيک یبرا پس: ديخند

  م؟يبر ميخوايم کجا حا$؟ شده یچ....ممنون_ 

  .کن صبر...بگم زوده: گفت بعد و ديکش موھاش به یدست

  .خوشگله یليخ: گفتم دمويکش نفس هي رو سرخ گل عطر

  .شما مقابل در نه البته_ 

  !؟یمن با: دميپرس متعجب.برد ماتم

  ھست؟ نميماش یتو تو از ريغ یکس مگه...گهيد آره: ديخند

  .خورده؟ سرت به یا ضربه ؟یکنيم مصرف یزيچ فرزاد؟ شده چت: گفتم سمتشو دميچرخ

 یزيچ هي یول نخورده، سرم به یزيچ: گفت و ديکش رو ام گونه و کرد دراز دست جان،يھ با بعد و انداخت من به ینگاھ لبخند با
  .خورده ميزندگ به

  !؟یچ_ 

  .تو یکارا محبت رنگ: گفت شوق با

  .یشد وونهيد...سرت به زده: گفتم و دميخند

  .تولدم جشن فکر یتو ھنوز...بدجور آره_ 

  .رفت شد تموم... گهيد بسه_ 

  .بود نکرده رميغافلگ ینجوريا یچکيھ امروز تا...نه_ 

  رون؟يب یبريم منو یدار تولدت جبران به ا$ن پس_ 

  .بگم بھت خونه یتو نتونستم که افتاده گهيد اتفاق هي...نه_

  ؟یاتفاق چه خب_ 

  .باش صبور...گميم:  گفت و شد کمرنگ لباش یرو لبخند

  .شده یچ بگو خب...یکرد وونميد بابا یا: گفتم کCفه

 سمت دميکش خودمو.شدميم وونهيد نکاراشيا دست از داشتم.ديبوس رو ميشونيپ بعد و ديکش خودش سمت سرمو و کرد دراز دستشو
  .بسه شدم وونهيد من...نشو وونهيد: گفت یظيغل آه با که در



 به قلبمو که بود حرفاش یتو یچ دونمينم چون.نزد یحرف گهيد که شد خوب.ميکرد سکوت یا قهيدق چند.دمينفھم رو منظورش
 ُگر کردم،يم حس مدام.بود نشده خراب حالم اونروز تا که یجور.شدميم معذب یليخ رفتاراش از ، تولدش بعد از.ديکشيم آشوب
  .گرفتم

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  نھم و پنجاه قسمت

  

  .ميديرس: گفت فرزاد که دادميم نوازش رو صورتم ، نرمش و نازک یبرگھا با و صورتم کنار بودم گرفته رو سرخ گل شاخه

  !؟ نجايا: دميپرس شاپ، یکاف نه بود، رستوران نه اطرافم، به کردم نگاه

 ی مغازه هي سمت ديکش و گرفت دستمو که کردم اطرافم به ینگاھ.شدم یبزرگ پاساژ وارد باھاش ھمراه.شدم ادهيپ نيماش از
  .کن انتخاب یزيچ هي: گفت گوشم کنار.یطCفروش بزرگ

  ؟ یچ یبرا_ 

  .کنم استفاده نفر هي یبرا تو ی قهيسل از خواميم_ 

  .کن استفاده خودش ی قهيسل از ، اريب رو خودش برو: گفتم یناراحت با

  . کن کمکم...حانهير نشو لوس_ 

  ؟ مونا واسه: دميپرس یناراحت با و شد بد حالم چرا دونمينم

  ...حا$_ 

   ؟یکرد یآشت باھاش پس_ 

  .باش نداشته کار کارا نيا به تو:  کرد اخم

 طC خواستيم یک واسه مربوط چه من به اصC.کنم پنھان رو ميناراحت کردم یسع.خورديم قلبمو درون از داشت یزيچ هي
  .کن انتخاب خوشگلشو هي.. ھا کردم اعتماد بھت: گفت که چرخوندم طCھا نيب نگامو.بخره

 یتو گهيد.بود رز گل هيشب که پCک هي و فيظر بافت ريزنج هي یرو گذاشتم دست.کرد فرو قلبم یتو که بود یشين مثل حرفش
 مونا شيپ چشمش ھنوز که یکس.گرفتم تولد جشن یآدم نيھمچ واسه که کردميم سرزنش خودمو داشتم ارياخت یب. نرفتم مغازه

  .ميبر:  گفت و اومد رونيب یفروش طC از فرزاد.بود

 یزھايم از یکي پشت.نبود مھم برام اصC گهيد.اونجا ميبر داد شنھاديپ که بود رستوران هي یکينزد ھمون.رفتم ھمراھش
 از منو داشت یول بود آروم اگرچه که یبخش آرامش آھنگ.نواختيم انويپ سکو کي یبا$ از جوان یمرد.مينشست رستوران

  .سوزانديم درون

  م؟يبخور یچ_ 

  .دونمينم_ 

  .کن انتخاب یزيچ هي...حانهير نکن شروع_ 

  .بده سفارش منم یبرا ،یخوريم خودت یچ ھر ندارم، اشتھا...کنهيم درد سرم_



  .بره خوراک...باشه_ 

  نه؟ قشنگه: ديپرس و کرد باز مقابلم رو يیکادو ی جعبه در که زدم یپوزخند شيياشتھا خوش از

  .باشه صاحبش مبارک قشنگه بله:  گفتم که.ارهيب در منو حرص داشت قصد انگار

  .اميب در شيشرمندگ از ديبا که داده انجام یکار هي برام آخه_ 

  ؟یچکار یپرسينم: گفت که کردميم نگاه اطراف به فرزاد یدلھا درد دنيشن از فرار یبرا داشتم حوصله یب

  ؟یچکار_ 

  منه؟ با حواست_ 

  ؟یچکار خب:  گفتم حوصله یب.چرخوند خودش سمت سرمو

  .شد دايپ شرکت یھا برگه: گفت و چشمام به زد زل

  .کردن دايپ خانم مونا حتما...بله:  گفتم دمويکش یظيغل آه

  .بود مونده جا شرکت تو_ 

 که یھست یدختر نيپاکتر تو.شدم نيبدب تو به که...کردم مويزندگ اشتباه نيبزرگتر من...حانهير: داد ادامه که کردم نگاش متعجب
  .شناختم

  ...حانهير توست یبرا: گفت و سمتم گرفت رو جعبه که بودم حرفاش محو

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  شصتم قسمت

  

  !! من... یبرا: شد باز ھم از زحمت به لبام

 یبخشيم: گفت که کردميم نگاش کينزد از داشتم. برداشتم رو پCک و ريزنج و کردم دراز دست.پوشوند صورتشو یقشنگ لبخند
  ؟ منو

  موناست؟ یبرا یگفت چرا!  یانداخت دست منو باز!...من یخدا: گفتم زدمو یلبخند

  .حا$ گفتم فقط من یآورد رو مونا اسم تو موناست یبرا نگفتم من_ 

  ...فرزاد: گفتم و بازوش به زدم یمشت خنده با

  .یحساس مونا اسم یرو تو چرا....سواله برام یول: گفت طنتيش با و شيصندل یپشت به زد هيتک و ديخند

  .ستمين حساس_ 

  .یھست_ 

  .دميترس ازش باغ، یتو یلعنت جشن اون از بعد چون.ادينم خوشم ازش چون حساسم خب یليخ...گهيد بسه: گفتم اخم با

  .شد باورم...باشه: گفت و داد تکون یسر

  .دارم واست ھم خبر هي: گفت فرزاد د،يرس که غذا سفارشات



  ؟یچ_ 

  .راھه در یخانوادگ یمھمون هي_ 

  .ادينم خوشم شما یھا جمع از من...نه یوا_ 

  .نبودن ما یعروس یتو یحت که گهيد یھا یليخ و.انيم کانادا از دارن پسراش با نينسر عمه...داره فرق نيا راحت التيخ نه_ 

  .شدم بدبخت یوا: گفتم استرس با

  .ننتيبب که مشتاقند...؟یترسيم یچ از_ 

  ؟یگفتيم غذا از بعد نويا شدينم: گفتم و دميکش یقيعم نفس

  .یفسقل دارم ھواتو من...بخور: گفت و ديخند

 درست.کرديم معذبم نيا و ستمين یشاھ ی خانواده جنس از کردميم حس چون دي؟شا چرا دونمينم.گرفتم استرس روز ھمون از
 ھم انيشا ، فرزاد یناتن برادر.دنديرس راه از مھرداد و مھران پسراش، و نينسر عمه بود سمسيکر Cتيتعط که ھفته آخر
  .ھمسرش،سامان ھمراه به نينازن ، فرزاد بزرگ یعمو دختر البته و.ديرس

 شب هي ما که کرد اصرار فرزاد.  فشم یتو یمتر ھزار ده بزرگ  یCيو به بروند گذاشتند قرار ھمه رو Cتيتعط روز چند
 رو فرزاد یرانندگ استرس من و بود لغزنده و یبرف جاده.ميرفت و.برداشتم گرم لباس یکل نباريا.اونجا ميبر هيبق از زودتر
 یکل با ميديرس که بود ظھر از بعد.نداشتم یخوب ی خاطره یرانندگ از کCً  من یول بود، محتاطانه اريبس شيرانندگ چه اگر.داشتم
 نيماش از.بود دهيپوش رو Cيو بزرگ اطيح تمام و بود نشسته نيزم یرو برف.ميبود برده یمھمان روز چند اون یبرا که ليوسا
 راه تونستمينم اصC بودم دهينپوش بلندمو یھا چکمه و نبود فرزاد سفارش اگه.برف ريز رفت زانو تا پاھام ، شدم ادهيپ که

  !برف نھمهيا با ميبمون چطور نجايا: گفتم که کرديم یخال رو نيماش پشت ليوسا داشت فرزاد.برم

  .کنميم درستش.کننينم کار نباشم، کارگرھا سر با$ خودم تا کنن، پارو رو برفھا بودم سپرده_ 

  .فرزاد:  گفتم طنتيش با برداشتمو رو برفھا از یبرف گلوله هي و شدم خم

 کرد پاک صورتش یرو از رو برفھا دستاش با.خنده ريز زدم بلند و صورتش وسط زدم درست رو گلوله ، کرد بلند رو سرش تا
  .باشه...خواديم یباز برف دلت: گفت و

 تا و نشست یفور.نيزم ميخورد ھم با و گرفت منو با$خره. بود من قدم سه اون قدم هي ھر یول.گذاشتم فرار به پا که سمتم ديدو
  ...بسه...کردم خي: زدميم اديفر.صورتم و سر یرو ختير برف تونست

  .شيآخر نميا: گفت صورتمو یتو زد محکم یبرف گلوله هي که کردم پاک صورتمو یرو یبرفھا

  !یھست یا نهيک نقدريا که یشتر تو مگه...زدم خي: گفتم که بود کرده خي صورتم

  .اميب من تا بذار يیچا خونه یتو برو شو بلند ؟یدينشن یفرزاد ی نهيک: ديخند

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  کمي و شصت قسمت

  

 یا طبقه دو بزرگ ی خونه.روشن رو گاز یرو یکتر و کردم باز رو آشپزخونه گاز ريش رفتم عيسر.بود سرد یليخ خونه
 بود روستا هي یتو فقط.بود یقشنگ یجا.اومد خوشم طرحش از. خواب اتاق از پر با$ مبله، یمتر 100 بزرگ سالن هي نييپا.بود

  .نهيسنگ نه: گفت که کمکش رفتم.اومد ليوسا یکل با ھم فرزاد.داشت یميقد بافت و



 بيس.گوجه و اريخ و کلم و کاھو.شستميم ديبا که بود گوشت و یماھ و مرغ یکل.کردميم جا جابه رو روز چند اون ی دھايخر
  .شورميم رو یماھ من بذار: گفت و کمکم اومد.بود ننداخته قلم از ھم رو نوشابه یحت.وهيم و ازيپ و ینيزم

  .ادينم خوشم بھش زدن دست از چون...حتما باشه_ 

  .بشه زنده دفعه هي یترسيم حتما_ 

  .قايدق: گفتم و دميخند

  .نکن...اَه: گفتم چندش حالت با و دميکش عقب سرمو.داد تکون صورتم سمت به کدفعهي بعد و برداشت رو قزل بزرگ یماھ

 زيم یرو یدست.آشپزخونه یتو یخور ناھار زيم یصندل یرو نشستم و کردم دم يیچا که بود اومده جوش یکتر آب.ديخند
  کرده؟ زيتم رو نجايا یکس:  دميپرس.نداشت خاک اصC.دميکش

 منم کنهيم زيتم رو نجايا گميم بھش قبلش مييايب مييبخوا وقت ھر ، دادم بھش رو نجايا ديکل روستا، یاھال از یرمرديپ هي آره_
  .کارتش به زميريم رو پولش

  ؟یديم بھش چقدر_ 

  .تومن صد کنه، زيتم که یبار ھر_ 

  !...کم چقدر_ 

  !کمه؟_ 

  .کنهيم زيتم رو خونه کل تا شکنهيم کمرش رمردهيپ خدا بنده یگيم تازه! یبزرگ نيا به خونه_ 

  .بدم؟ بھش چقدر...بانو دييبفرما شما: گفت و زيم پشت روبروم نشست.بود شده تموم کارش

  .ستين یپول که شما یبرا...بده بھش صديس من بخاطر ندفعهيا: گفتم قشنگش کCم از لبخند با

  .نديبفرما امر بانو...چشم: گفت یخاص ذوق با

 بھت یليخ: گفت و گرفت دستش یتو رو بودم انداخته گردنم به و بود گرفته برام که یپCک و ريزنج و کرد دراز دست که دميخند
  .من مھربون باشه، مبارکت...اديم

  .شماست یمھربون اثر نکهيا...ممنون...؟یجد: گفتم شوق با حرفش از

  .نداشت یقابل: گفت و ديکش رو ام گونه باز

  .... نکش رو لُپم نقدريا یآ_ 

  . لُپَتم دنيکش عاشق من... نشو لوس.... نکش رو لپم نقدريا:گفت و آورد در منو یادا

  م؟يبخور یچ شام: ديپرس که زميبر يیچا شدم بلند یفور و شدم سرخ"  عاشق"  ی کلمه دنيشن از

  .ھست کرده درست خانم ريمن که یروزيد یغذا_ 

  .نبود خوشمزه اون...نه_ 

  دارن؟ ليم یچ حضرت اعC پس!... ديببخش_ 

  چطوره؟.ميکن کباب رو یماھ بعد ميکن درست شيآت هي: گفت و زد یبرق نگاھش

  .یراحت طور ھر_ 

  ؟یدار دوست یچ تو: گفت فرزاد که زيم پشت نشستم دوباره و گذاشتم زيم یرو رو يیچا یوانھايل

  .نداره یفرق!...من_ 

  .کنه فرق برات ديبا یمن با یوقت گفتم بھت بار ھزار...اديم بدم کلمه نيا از چقدر_ 

  .یذغال ینيزم بيس پس...خب_ 



  !؟ یذغال ینيزم بيس یگيم تو ، یکباب یماھ گميم من: شد محو لبش یرو لبخند

  .نداره یفرق گفتم یديد: دميخند

  .ميکنيم درست رو دوش ھر خب_ 

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  دوم و شصت قسمت

  

 و بودم دهيپوش من شويچرم کت.ینيزم بيس ھم کرد کباب یماھ ھم ويکيبارب یرو ، Cيو بزرگ تراس یتو فرزاد با$خره
 باز چشم.خورد ميشونيپ به یزيچ کردم،کهيم پر اونجا پاک یھوا از رو ام هير قيعم يینفسھا با داشتم و بودم بسته رو چشمام
 که بود شده بيعج کاراش ھايتازگ.زدم لبخند کارش از که کرديم نگام و ميشونيپ به بود چسبانده رو شيشونيپ.بود فرزاد.کردم
  .کن تشکر شوھرت زحمات از خوب، خانم هي مثل: گفت

  ! ؟یزحمات چه قايدق_ 

  ...زنميم کباب برات دارم نکهيا: گفت که کردم حبس رو نفسم زد،يم موج ، نگاش یتو که یطنتيش با

  .باشه یول حهيتفر شما یبرا که زدن کباب: گفتم خنده با

 بوسه چون یول زحمتام ی ھمه یبرا ، بود کم: گفت چشماش کردن باز با بعد و بست یا لحظه رو چشماش. دميبوس رو شيشونيپ
  .کنميم قبول فعC بود تشکر از پر و گرم ات

  .کش زحمت پز کباب سوخت، کبابت: گفتم و دادم نشونش رو یکباب یماھ ظيغل دود دست با

 یکرد ام مسخره: گفت و سمتم برگشت دوباره و برگردوند رو یماھ.  ويکيبارب سمت ديدو فرزاد و دميخند بلند یصدا با بعد
  .ا$ن

  .نه_ 

 حواست ،يیتنھا من با فردا، و امشب ،یبزرگ نيا به Cيو هي آوردمت... برات دارم یول...کوچولو یکرد ام مسخره چرا_ 
  ھست؟

  .ترسميم زدنتم حرف از یگاھ گهي،دیترسوند منو ماسک با که مسخره شب اون از بعد...فرزاد نکن یشوخ: گفتم ترس با

  .آدمخوارم من بودم نگفته بھت تازه: گفت طنز حالت به و ديخند بلند

  .یش چاق تا نخوردمت ی$غر تو چون: داد ادامه و خنده ريز زد بلند  اون اما.ومدين خوشم اصC حرفش نيا از

  .خورد بھم حالم بسه فرزاد: گفتم ، انزجار حالت با

  .یفسقل خورمتيم: گفت و آورد با$ من گرفتن ی نشونه به دستاشو و بود کرده ُگل شيگ خوشمزه اما

  کجا؟: گفت و گرفت محکم منو که خونه یتو برم شدم بلند

  .ادينم خوشم ايشوخ نجوريا از فرزاد_ 

 یھست یخوردن تو خب: وگفت آورد صورتم کنار سرشو بود، بھش پشتم من و بود کرده حلقه کمرم دور دستاشو که ھمونطور
  .آخه

  .بخاطرت سوخت ھام کباب: گفت و صورتم به زد یا بوسه بعد



  .اھخوارميگ من راحت التيخ...نيبش برو: گفت که زدم لبخند

  .نميبيم:  گفتم و کردم اش یکباب یماھ به یا اشاره

  .خورميم اھخوارھايگ دسته نيا از من... کنه،يم هيتغذ اهيگ از گوسفندم.کنهيم هيتغذ يیايدر اھانيگ از ھم یماھ خب_ 

  .یشد بامزه یليخ ھايتازگ: گفتم و دميخند

  .شميم مزه با دستم، بندميم رو ساعت نيا یوقت: داد جواب کمر به دست و زد با$ رو اش یپشم راھنيپ بلند نيآست

  .حاضره شام که نيبچ رو شام سفره:  گفت که کردميم نگاش لبخند با ھمچنان.بودم دهيخر براش که افتاد یمچ ساعت به نگام

  .بود شده خوشمزه واقعا فرزاد یکباب یماھ.دميچ رو زيم و خونه برگشتم

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  سوم و شصت قسمت

  

  .ميبخواب ميبر خستم، چقدر که یوا: گفت شام،فرزاد از بعد

  م؟يبخواب_ 

  ؟یاينم تو مگه ، خب آره_ 

  .خوابميم خواستم وقت ھر من اتاق، ادهيز که یزيچ_ 

  .کننيم شک و انيم هيبق چون من، شيپ یايب یمجبور شب فردا از ،یچيھ امشب_ 

  .شب فردا تا حا$: گفتم کردميم یباز دستم یتو چنگال با کهيحال در و کردم فرار اش رهيخ نگاه از

  ؟یترسينم یمطمئن...باشه_ 

  .فرزاد...نکن یشوخ کنميم خواھش: گفتم که ترسوند منو نگاھش طنتيش برق.کردم نگاش یفور

  .ھا تھران رميم ذارميم امشب نيھم بخدا: گفتم که ترسوند شتريب منو لبخندش

  .هيديکل جا یرو ھم چشيسوئ ھست، نيماش...برو: گفت یخونسرد با و برخاست زيم پشت از

  .فرزاد: زدم اديفر حرص با

 ظرفھا.ترسونديم منو شتريب ھمه از نيا و بترسونه منو بخواد باز که نبود ديبع فرزاد از.شد بلند راھرو یتو از اش خنده یصدا
 هي بCخره تا کردم عوض کانال اونقدر.نداشت یخاص ی برنامه ھم ونيزيتلو.ونيزيتلو زيم یجلو مبل یرو نشستم و شستم رو

  .نميبب وقت گذران یبرا کردم دايپ یتکرار لميف

  .دميديم لميف و بودم دهيکش دراز نفره سه مبل یرو

  ؟یخوابينم چرا_ 

  .نميبب لميف خواميم: گفتم که بود ستادهيا سرم یبا$ فرزاد

 برم کرديم مجبورم اي ترسونديم منو فرزاد اي بخوابم برم دونستميم یول ومديم خوابم.بشم زيخ مين شدم مجبور که نهيبش کنارم اومد
  اد؟يم خوابت: ديپرس که مبل یپشت به بودم داده هيتک سرمو.اتاقش



  .نميبيم دارم قشنگه، لمشيف...نه: گفتم و کردم باز کامC رو ميخستگ از شده خمار یچشما یفور

  .داده دفعه صد ؟ینيبيم یدار نويا واقعا_ 

  .داره یا گهيد یقشنگ هي دفعه ھر خب_ 

 که بود شب یھا مهين.کرد پر رو چشمام خواب و شدم ھوشيب.نشد نخوابم خواستم یچ ھر.شد لميف یتماشا محو و زد یپوزخند
 بود آورده منو یک.کردم نگاه و برم و دور و ديچرخ سرم.بود خواب که افتاد فرزاد ی چھره به نگاھم.شدم اريھوش و زدم غلت
 دستش با که اتاقھا از گهيد یکي به برم تا زدم کنار رو پتو آروم.بود خواب خواب.انداختم بھش ینگاھ و نشستم! تخت یرو

  .بخواب: گفت بود بسته ھنوز چشماش که ھمونطور و گرفت رو کمرم محکم

  .بخورم آب خواميم...من_ 

  .یگرديم بر گهيد قهيدق پنج_ 

 دستم یتو آب وانيل.نه اي اتاقش به برگردم که بودم ريدرگ خودم با رش،ياخ یکارھا بيعج تناقض نيا از کCفه.آشپزخونه رفتم
 و افتاد دستم از وانيل و زدم غيج ترس از.دميد روبروم رو فرزاد که سالن سمت دميچرخ آب وانيل ھمون با که بود مونده معطل

  .شکست

  .یموند کجا نميبب اومدم!...چته؟_ 

  .خب دميترس...؟یمن بيتعق مامور تو مگه ، اَه_ 

  .یکنيم جمع صبح رو نايا...بپر ، من بده رو دستت:  گفت و زد رو آشپزخونه برق

  .کنميم جمعشون ا$ن بذار نه_ 

  .دهيپر دومون ھر سر از خواب ،یکن جمع یبخوا رو نايا تا کن ولش گميم_ 

  ...بپر: گفت و گرفت محکم دستم.کردم دراز سمتش دستمو

  .ريبخ شب پس: گفتم و دميکش کنار یفور خودمو.آغوشش یتو رفتم راست هي و دميپر

  .ريبخ ھم شما شب: گفت برديم خودش ھمراه منو کهيحال در و گرفت دستمو مچ

  .برد خوابش زود یليخ و بود راحت یليخ اون یول بودم معذب یليخ من.برگردم اتاقش به دوباره شدم مجبور

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھارم و شصت قسمت

  

 و بود داريب.شدم مواجه فرزاد باز چشمان با که دميچرخ.خورديم صورتم یتو اتاق ی پنجره از نور از يیپرتو.بود شده صبح
  .اوردميم در شاخ بشيغر و بيعج یکارا از داشتم گهيد! شده رهيخ بھم یک از نبود معلوم

  .ريبخ صبح سCم یبگ یخوايم دونميم_ 

  .ريبخ صبح سCم: گفتم و زدم زشيآم هيکنا طنز از یلبخند

  .یبلد رو کردن سCم پس...کوچولو نيآفر_

  ؟یداريب یک از: گفتم و تخت یرو نشستم



  ...سرکار صبح نماز از_ 

  !! واقعا_

  .گهيد آره_ 

  .گرسنمه یليخ:  گفتم زدميم شونه کهيحال در کردمو باز موھامو بافت

  .رميبگ یمحل نون رميم_ 

  .کنم آماده رو يیچا رميم منم_ 

 یانرژ پر و د،يپوش رو ورشيپل حرکت هي با و برخاست جا از فرزاد کردم،يم شونه موھامو داشتم ھنوز کهيحال در موقع ھمون
  .یدينچ رو سفره ھنوز تو رميگيم رو نون من ا$ن...گهيد شو بلند: گفت

  .نميچيم رو سفره شماره سه من_ 

  .کشهيم طول قهيدق 10 آشپزخونه یبر تا تو!  شماره سه: گفت و داد با$ رو ابروش هي

  ؟یبنديم شرط: گفتم حرص با و تخت یرو زدم محکم رو شونه

  !یھست ھم یبند شرط اھل پس!  نيآفر:  گفت و ديکش رو لپم

  .هيکي دوشون ھر بيج چون...حCله شوھر و زن نيب فقط یبند شرط...رينخ:  گفتم اخم با

  .آشپزخونه یبرس ديبا شماره سه...باشه...جالب چه: ديخند

  .قبوله: گفتم ذوق با

  .ھمونه بگم، من یچ ھر.یکن فرار ازم دينبا گهي،دیباخت اگه: گفت و شد پھن لبخندش

  .خوابميم بخوام جا ھر من و ،یبگ زور من به یندار حق گهيد ،یباخت شما اگه و بله_ 

 اومدم عقب و کردم باز رو اتاق در.شدم بلند جام از مصمم.واستم جلوش برم کرد اشاره گهيد دست با و زد کمر به رو دستش هي
  .شهيم شروع کي بگم یوقت از...هيثان سه فقط: گفت که

  .حاضرم:  گفتم سرمو پشت انداختم ھمه موھامو و گذاشتم جلو رو پام هي ، دو حالت به و دميکش یقيعم نفس

  ...کي:  گفت محکم فرزاد

  ...دو: دميشن رو ادشيفر یصدا که دميدو

  ! شهيش خرده... حانهير:  شد یکي فرزاد اديفر با غميج یصدا که آشپزخونه به دميرس بود نگفته رو سه ھنوز

  .آشپزخونه سمت ديدو اتاق از ھم خودش.نيزم رو افتادم درد از که بود رفته فرو پام کف خرده شهيش چنان.بود شده ريد

  !نبود ادمي پاک...یوا_ 

  .پام...پام: گفتم دميکشيم رونيب آشپزخونه از عقب عقب خودمو کهيحال در

  .ببند چشاتو: گفت و کرد نگام ینگران با و انداخت بود شده خون غرق که پام کف به ینگاھ و شد خم

  ؟ یچ یبرا: گفتم دهيترس

  .گميم ببند_ 

 ناشتا، صبح، اول.شد دب گوشام.کردم ضعف.ديکش رونيب پام کف از بزرگ ی شهيش خرده کهيت هي کدفعهي که بستم رو چشمام
  !یزخم نيھمچ

 هي زحمت به بود، شده دستپاچه کهيحال در و بست پامو.کرد پاره بزرگ ی ملحفه هي.شد بلند فرزاد که نيزم یرو گذاشتم سرمو
 یتو گرفت و کرد بلند نيزم یرو از سرمو.بشه درست قند آب جرعه چند با که بود اون از بدتر حالم.آورد برام قند آب وانيل

  .رو آشپزخونه یتو یھا شهيش خرده بود رفته ادمي تو جان به: گفت و آغوشش



  ...که یگذاشت مسابقه یعمد ، بگو رو راستش...آره: گفتم زحمت به

    بگم؟ عمد از که ُخلم مگه...وونهيد:  گفت ینگران و اخم با حرفمو وسط ديپر

  

  .خورهيم بھم داره حالم...ريبگ نون برو..خوبم: گفتم و نشستم که بود ومدهين جا حالم ھنوز

  .بخور رو قندت آب...ضعفه از_ 

  .برو...باش زود...خوامينم_ 

  .اميب تا تخت یرو برو پس: گفت و کرد بلندم دستش یرو کدفعهي

 جهيگ سر و ضعف مرگ، حالت به یول اوردم،ينم با$ یزيچ چون.فشارمه از دونستميم.گرفتم تھوع حالت رفت که فرزاد.رفت و
 تازه نون کهيت هي م، دهيپر رنگ دنيد با و زد من به سر هي اومد که بود نيا کرد که یکار نياول.برگشت زود یليخ فرزاد.داشتم
  .کنميم حاضر رو صبحونه ا$ن...افتاده فشارت بخور: گفت و داد دستم

  فرزاد: گفتم یحال یب با که اتاق در سمت رفت

  .بپوش يیدمپا: گفتم که سمتم برگردوند سر

  .رفت و زد یکمرنگ لبخند

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجم و شصت قسمت

  

 نتونستم یحت گهيد کهييجا تا.ومديم تر نييپا فشارم ھم لحظه ھر انگار.بخورم نتونستم ھم رو نون تکه یحت که بود بد حالم اونقدر
 تا که بود چطور روم و رنگ دونمينم.سراغم اومد صبحانه ی بھونه به شکر رو خدا.بود یبد حال چه.بزنم صدا رو فرزاد یحت

  خوبه؟ حالت...؟یشنويم صدامو...حانهير:  گفت و اومد جلو.ديترس د،يد منو

Cمن یخدا: گفت وحشتزده کدفعهي که شد بلند تخت یرو از.نداشتم دادن جواب توان اص!  

 دلھره با کهيحال در بعد و زد اتاق یتو یچرخ.شد ھول.کردم وحشت چشماش، یتو نشسته ترس از من یول.ديد یچ دونمينم
  .ميروسر. پالتوم!.من تن به لباس دنيپوش به کرد زد،شروعيم حرف لب ريز داشت

  !!صبح اول بود يیبC چه گهيد نيا ايخدا....بشه هيبخ ديبا کنم فکر...ادينم بند خونش...باشه قيعم نقدريا کردمينم فکر_ 

 منو.کرد بلند دستاش یرو باز منو و ديپوش لباس خودشم.بزنم حرف یکCم تونستمينم نمييپا فشار و درد زور از و بودم شده $ل
  .بود دايپ کامC دستاش، و صداش فيخف لرزش و حرکاتش از یدستپاچگ.نشوند نيماش یجلو یصندل یرو برد

  .روستا یبھدار ميريم ا$ن_ 

  ؟یخوب...حانهير: گفت افتاد براه که نيماش.بدم تکون دستمو انگشت نداشتم قدرت یحت و نيماش پنجره به بودم زده هيتک سرمو

 آخه:گفت افتاد صورتم به باز نگاش تا. چرخوند خودش سمت به ن،يماش پنجره سمت از سرمو کرد دراز دست دينشن که یجواب
  .ميرسيم ا$ن!...یشيم ینجوريا دفعه هي چرا تو

 ديببر رو خانومتون... متاسفم آقا: گفت پام زخم دنيد با یبھدار یتو پرستار خانم من بد شانس از اما نبود یراھ یبھدار تا
  .لواسانات یتو مارستانيب



  چرا؟_ 

  .بشه هيبخ دکتر هي نظر ريز ديبا زخم نيا...پرستارم هي فقط من_ 

  .برم اونجا تا تونمينم...دينيبيم که رو خانومم حال_ 

  .بدم انجام شونيا یبرا یکار تونمينم نجايا من...ستين یا چاره_ 

 حرف نيا داشت، یزيخونر ھنوز که داغون یپا اون و بود گرفته ازم رو تکلم قدرت یحت که نييپا فشار اون با لحظه، اون یعني
  .شونم یرو افتاد سرم حرف نيا دنيشن از ارياخت یب.بود مرگ یمساو من یبرا پرستار خانم

 پر اطيح ونيم از و ديکش آغوشش یتو منو دوباره.دونستيم مقصر یبدجور خودشو انگار.سوخت واسش یليخ دلم.فرزاد چارهيب
 شماره سه...یديد که منو یرانندگ...ستين یزيچ: گفت که بودم داده هيتک اش نهيس به سرمو.نيماش سمت ديدو ،یبھدار برف

  .لواسون برمتيم

 و ديبوس زدمو خي صورت و پوشوند یالک یلبخند با رو اش چھره ینگران.کرد نگام و نيماش یصندل یرو گذاشت منو دوباره
  .ميديرس یبشمار سه تا: گفت

 بگم خواستم صدبار!...یبدبخت به.ميديرس با$خره.بود اديز یليخ خراب، حال اون با من یبرا شماره سه اما.فرمون پشت نشست
 و کردند ميبستر.نکرد ردم لواسانات مارستانيب گهيد که شکر رو خدا.بزنم حرف که نداشتم یجوون یول...برو واشي خدا رو تو
   ِسُرم هي زدن با

 که یلبخند با و شد اتاق وارد فرزاد که بودم دهيکش دراز اُرژانس تخت یرو.هيبخ ،یموضع یحس یب با ھم پام و شد بھتر حالم
  ؟یخوب ا$ن: ديپرس بود یمونيپش از يیھا رگه توش ھنوز

 پر آشپزخونه که رفت ادتي چرا تو دارم، مريآلزا من حا$: گفت خانهيتوب یلحن با و اومد جلو که بستم دييتا ی نشونه به چشمامو
  است؟ شهيش خرده از

 استرس اونھمه و نجايا آوردنت راه نھمهيا مزد من ؟یکنيم قھر چرا حا$: داد ادامه که برگردوندم حرفش از یحال یب با سرمو
  .یباخت رو شرط حال ھر به.رميگيم ازت رو

  !فرزاد...اِ :گفتم تيعصبان با

  .یدار زبون ھنوز پس:گفت و آورد جلو لبخند با سرشو

  .صبحت اول ی مسابقه اون با...بشه بھتر حالم قهيدق دو بذار...خدا رو تو: زدم یرنگ یب لبخند حرفش از

  .بده شفا رو کورا خدا!...مقصرم؟ من د،يدار فيتشر کور سرکار...نباشه حرف ساکت: گفت و آورد چھره به یساختگ یاخم

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ششم و شصت قسمت

  

 خون رد.کرد جمع رو ھا شهيش خرده.کرد حاضر رو صبحانه.کار یکل و بود فرزاد گهيد حا$.Cيو ميبرگشت شد، تموم که ِسُرمم
 واسه.گردنش بود افتاده کارا ی ھمه که سوخت براش دلم يیجورا هي.کردميم نگاش داشتم فقط من و.شست رو کھايسرام یرو
  صورتت؟ یرو هيچ نيا: گفتم کاناپه، یجلو زيم یرو گذاشت اومد رو صبحانه ینيس  یوقت نيھم

  .جلو ايب... ايب: گفتم که ديکش صورتش به یدست

  .گردنت افتاد کارا ی ھمه...ديببخش:  گفتم و زدم اش گونه یرو محکم ی بوسه هي که برد، صورتم یجلو رو سرش



 گريد یا بوسه.داد نشونم رو صورتش طرف اون و برگردوند سرشو لبخند با بعد و کرد نگام ، ھوام یب ی بوسه از متعجب
 ا$ن رو روزت هي یکارا ی ھمه مزد یدار شما!...ديببخش: گفتم که رفت نشونه رو لباش دست با که زدم اش گونه یرو
  ؟یريگيم

  .ريبگ ليتحو کارو بعد بده اول مزدمو...باش نداشته یکار تو_ 

 شيمشک یچشما ، ستين بوسه از یخبر ديد یوقت.کردم نگاش فقط که رفتيم نشونه رو لباش داشت انگشتش با ھمچنان.دميخند
  .اجازه با پس.یخواست خودت...باشه: گفت و دوخت بھم رو

 کار گرم دوباره.کردم نگاش خجالت با و گرفت ُگر صورتم که دينکش یطول اما.بودم شده شوکه.رفت و ديبوس منو يیکھوي بعد
  :دادم گوش و کردم زيت رو گوشام که خونديم شعر داشت لب ريز.کردم نگاش شوق با منم.نبود نگاھم متوجه اصC و بود

  

  دونهيم تو ینفسا نفس

  شميم وونهيد و عاشق یبر

  توشه جھان ی ھمه که نگات جوون

  گوشه نيا بشم گم نذار

  که یسرد یدستا ريبگ

  پوشهيم رو گرمت یدستا

  نيبب شدم عاشقت من

  نيھم دارم دوستت

  نيزم یرو تو مثل گهيد ادينم یکس

  زود چه شدم عاشقت من

  نبود خودم دست

  .بود تو عشق واسه بودم، کرده یکار ھر

  

 ینيس یرو گذاشت رو بود شده سرد گهيد که یمحل نون.زدم لبخند خوند،يم داشت متنش، از قشنگتر یليخ که یقشنگ شعر از
  .شدم گرسنه یحساب که ميبخور: گفت و زيم یرو

  .بخوون بازم...قشنگه صدات چقدر_ 

  .خونميم بازم چشم!... واقعا_ 

  .بC یب چشمت_ 

  شده؟ یزيچ: دميپرس و دمينفھم رو نگاش مفھوم.کرد نگام یا لحظه

  ...فرزاد: گفتم و گرفتم سمتش دستمو یتو ی لقمه که داد تکون ینف عCمت به سرشو لبخند با

  .فرزاد جوون: گفت ھوا یب

  !ه؟يچ: ديپرس متعجب.زديم صدا پر و تند که قلب هي بود شده وجودم تموم انگار.زد خشکم.افتاد دستم از لقمه

  .ستين خوب حالم_ 

  !باز؟ شد چت!...یبود خوب که تو: گفت و کرد نگام.شد باورش

  .بشم بھتر تا خوابميم من...من...نهييپا فشارم ھنوز: گفتم و کردم دراز رو مجروحم یپا و مبل یپشت به زدم هيتک



  .رميبگ لقمه برات!...ینخورد صبحونه_ 

  .دارم تھوع حالت...نه...نه_ 

 رو چشمام و ميشونيپ یرو گذاشتم دستمو ساعد که زديم ضربان پر قلبم ھنوز.رفت ادمي حرفم کCً  اصC.شد چم دونستمينم خودمم
 گهيد یمعن هي مرد نيا یزندگ یتو عشق اصC.ستين یزندگ اھل مرد نيا.نبند دل خواھشا...حانهير.بودم ريدرگ خودم با.بستم
  .موندينم مجرد یسالگ ھشت و یس تا وگرنه.داره

 ساعد.نشست کاناپه ی لبه کنارم اومد فرزاد نکهيا تا.شديم شتريب قلبم رفتم،ضربانيم کلنجار عقلم با ھرقدر.دميکش یقيعم نفس
  ؟یخوب:  ديپرس و برداشت چشمام یرو از رو دستم

  .یش بھتر ديشا بخواب ارم،يم برات پتو هي...سرده ھنوز دستات:  وگفت گرفت دستمو که.زدم لبخند زور به

  .ممنون_ 

  ...نبرد خوابم یول بخوابم بلکه فشردم ھم یرو زور به چشمامو

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھفتم و شصت قسمت

  

 ديسف و اهيس به دست اونروز تا چون اديب بر کارا پس از کردمينم فکر.کرد کارو ھمه چارهيب فرزاد و کردم استراحت ظھر تا
 فرزاد یصدا با که گرفتم استرس.شد بلند فونيآ زنگ یصدا که بود ظھر.داديم انجام خانم ريمن رو کارھا ی ھمه و بود نزده

  .شد اضافه بھش ھم چهيدلپ

  .اومدن ھا مھمون_ 

  .برسند فردا نبود قرار مگه: گفتم و شدم بلند جام از عيسر

  .انيب فردا برن بگم یخوايم_ 

 از یکي با و دميپوش رو یکي که بودم آورده بلند زيشوم تا چند.اتاقمون به رفتم لنگان لنگ و کردم اخم اش، مزه یب یشوخ از
 چرا: گفت و اومد دنبالم فرزاد با$خره.بودم معذب.برم رونيب اتاق از شدينم روم.کردم ،ست بلندم دار قواره ینخ یھايروسر اون
  ؟یاينم پس

  .شهينم روم_ 

  .ننتيبب خوانيم ھمه...نشو لوس_ 

 د،يرسيم نظر به سنش از تر جوون یليخ و بود يیخوشرو زن که نينسر عمه ميشد که سالن وارد.بلندشم جا از تا کرد کمکم بعد
  !!شده ینجوريا چرا ما عروس..!!...خدا یوا: گفت و اومد جلو

  .ستين یزيچ...سCم_ 

 نينسر عمه یپسرا زدم حدس که جوان پسر دو که کردم سCم.شدند بلند جا از ھم بودند نشسته مبل یرو که ھمسرش و نينازن
 یناھارخور زيم یصندل یرو نشستم.کوچکتر یکم مھرداد و بود فرزاد ھمسن نظرم به مھران.شدند خونه وارد چمدونھا ھستند،با

  .درآوردم شاخ کرده، ازدواج فرزاد گفت منصور یوقت: گفت شوق با و روبروم نشست نينسر عمه و

  .جان عمه... اِ : کرد اعتراض بلند فرزاد

  .دوننيم ھمه گهيد نويا.یستين یزندگ اھل تو آخه خب_ 



 بد رو یدختر کدوم پسند بد و ُخلق کج فرزاد نيا نميبب خواستميم روز ھمون از: داد ادامه که دادميم گوش عمه یحرفا به کنجکاو
  .کرده بخت

  .جوون عمه نکنه درد شما دست: گفت اخم با فرزاد که دميخند

  ...از بعد اونم ،یدختر نيھمچ سراغ یبر بود ديبع تو از واقعا نه: گفت و گرفت دستمو یمھربون با خانم نينسر

  .لطفا سيھ...جان عمه: گفت سکوت نشانه به یفور فرزاد

 کن فيتعر...خب: داد ادامه که شدم رهيخ نينسر عمه به مشتاقانه.کشتنيم یکنجکاو از منو حرفاشون و رفتارا نيا با نايا ايخدا
  .باشه ازدواج نيا پشت یقشنگ ی عاشقانه داستان ديبا.یکرد رياس رو ما فرزاد قلب یچطور

 ما عشق ی هيقض... حانهير: گفت و آورد صورتم یجلو رو سرش و کنارم اومد و ديرس ادميفر به فرزاد که بگم یچ بودم مونده
  .ھست که حواست خندن،يم ما به ھمه بشه، فاش

  .کنه فيتعر رو تون يیآشنا ینذاشت...کشمتيم فرزاد: گفت نينسر عمه که زدم لبخند فقط.رفت خنده با و زد یچشمک بعد

  ...یسنت ازدواج هي...نبود یخاص زيچ آخه_

 یسنت ازدواج مخالف که تو ؟یرفت کجا فرزاد...داره خنده واقعا!!... من یخدا!!...یسنت ازدواج: گفت فرزاد یعمو دختر نينازن
  !یبود

  .اديم سرش اد،يم بدش یچ ھر از آدم:وگفت اومد رونيب ھا اتاق از یکي از فرزاد

 صورتم و آورد جلو رو سرش ھمه یجلو.شد نگام ناراحت مفھوم ی متوجه و کرد شکار نگامو که کردم فرزاد نگاه یناراحت با
  .رهينظ یب...من ی حانهير البته: گفت و ديبوس رو

 و انداخت با$ رو ابروھاش نينسر عمه.دنيخند بلند یصدا با نينازن و نينسر عمه که پوشوندم خجالت با رو اش بوسه یجا
  .زدم حرفمو راحت نقدريا ديببخش...شما مثل محجبه دختر هي با اونم!.. یسنت ازدواج!  فرزاد... درآوردم شاخ واقعا: گفت

  .کنميم خواھش_ 

 که یروز تا حا$...گهيد کردم ازدواج خب...ديا جنبه یب شما نقدريا چرا.ديبردار حانمير سر از دست بابا: گفت یدلخور با فرزاد
  !د؟ياريب در شاخ مدام ديخوايم ديھست نجايا

 که ھستند یبيعج موجودات ھا زن...جان فرزاد باشه مبارک حال ھر به: گفت نينازن ھمسر سامان که زدم لبخند فرزاد حرف از
  .یاومد خوش آواره متاھCن جمع به حال بھر...مونده عاجز موجود نيا شناخت از ھنوز یعلم شرفتيپ نھمهيا با بشر

  .ديرس انيپا به بحث و دنديخند کصداي ھمه

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھشتم و شصت قسمت

  

 من که دونستنديم يیزھايچ ھمه انگار.کرديم معذبم یليخ سامان، و فرزاد با مھرداد ن،ينازن و نينسر عمه یھا پچ پچ اما
  .اومد انيشا: گفتم مھران.اومد در صدا به در زنگ که رفتيم سر يیتنھا از ام حوصله داشت کم کم.دونستمينم

  .شد شروع دردسرت فرزاد، یشد بدبخت: گفت و کرد فرزاد سمت به رو و ديخند بلند مھرداد

  .بشه ساز دردسر کنهيم غلط: گفت تيعصبان با فرزاد



 یچشمان با يیرو ديسف پسر که دينکش یطول.مياديز من اونھا یخانوادگ جمع یتو فقط کردم،يم حس بس از بودم شده خسته واقعا
 اخم با که فرزاد جز گفتند خوشامد بھش يیخوشرو با ھمه.شد خونه وارد برده، ارث به مادرش از بود واضح خوب که روشن

 ھمسر شما حتما: گفت دم،يفھمينم رو شيمعنا که یلبخند با و اومد جلو که کرديم تمياذ من، یرو انيشا خاص نگاه.کرد سCم فقط
  .ديھست فرزاد

  .بله_ 

 و اومد جلو خنده با نينازن که انداختم نييپا سرمو و دميکش عقب خودمو که کرد دراز سمتم ، دادن دست ی نشانه به دستشو
  .ینامحرم شما ده،ينم دست شما با...ستين ما مثل فرزاد خانم...زيعز ی عمو پسر:گفت

 محجبه خانم رفته که يیجا به دهيرس فرزاد آقا یروشنفکر یھا استيس!...جالب چه: گفت و مبل یرو نشست و ديخند بلند انيشا
  !گرفته؟ مومن و

 بدم نگاش از چقدر.کرد نگام انيشا ،کهیخور ناھار زيم یصندل یرو نشستم دوباره.لرزوند دلمو ان،يشا به فرزاد تند نگاه
  نه؟ اي ديگفت بھش...خب: گفت انيشا که گرفتم نييپا سرمو.اومد

  .ببند دھنتو: زد اديفر و رفت در کوره از فرزاد

  ...هيبق مثل نميا تا ديگذاشت! ...د؟ينگفت: داد ادامه یترس چيھ یب انيشا

  .بندمي،مینبند دھنتو: زد اديفر فرزاد

  .چارهيب دختره واسه سوزهيم دلم...چرا؟: گفت و زد یپوزخند انيشا

  .بسوزه خودت بحال دلت تو_ 

 حا$ ،یکرديم ا$نتو فکر ديبا ،یزد بھم مويزندگ یاومد یوقت...خب آره: گفت تيعصبان با و شد بلند جا از حرکت کي با انيشا
  .دميد اديز تيزندگ یتو عشقا نيا از ارين در رو عاشقا یادا من واسه

 به رو فرزاد.اورديم انيشا سر يیبC چه نبود بودند،معلوم نگرفته رو فرزاد سامان و مھرداد اگه.شد ور حمله انيشا سمت فرزاد
  .مينيبب رو شما یدعوا که نجايا ميومدين ما...ديکن بس:گفت تيعصبان با نينسر عمه.نشوندن جاش سر زور

 گشتميبرم موقع ھمون خواستيم دلم که بود شده بد اونقدر حالم.اتاق یتو برگشتم شدم منه،بلند سر ھا بحث و دعواھا ی ھمه دميد
 ی ھمه حال...ديبکش خجالت: گفتيم که دميشنيم رو نينسر عمه یصدا.بود شده بدتر کار اتاق به من برگشتن با انگار اما.تھران

  .اومده فرود آمازون یآدمخورھا قوم وسط کنهيم احساس که ديباش چارهيب ی دختره اون فکر به چ،يھ ديگرفت که رو ما

 ھم ندونم، اش گذشته از یزيچ بودم، داده قول فرزاد به ھم.نداشت یا دهيفا.نبود واضح یول ومديم پچ پچ حالت به فرزاد یصدا
  .موندم اتاق یتو شب تا یخانوادگ جمع نيا از کCفه.بگن بھم یزيچ گرانيد گذاشتينم فرزاد

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  نھم و شصت قسمت

  

 Cيو نيا یتو ھم بود،من رفته ادشي پاک انگار.نبود فرزاد از ھم یخبر.بودم اتاق یتو ھنوز من و بود شده کيتار ھوا
 یظيغل اخم با من دنيد با.شد وارد و کرد باز رو اتاق در فرزاد که.برگردم تا کردم جمع لمويوسا رفتم که اونقدر.شدم خسته.ھستم
  ؟یکنيم چکار یدار: گفت

  .تھران برگردم خواميم_ 



  .ارين در یباز مسخره ندارم، حوصله_ 

  .نشنوم یزيچ که بمونم اتاق یتو ديبا من اي یبش ريدرگ انيشا با ھمش ديبا تو اي بمونم نجايا! ؟یباز مسخره: گفتم یدلخور با

  ...زنهينم حرف یکس گهيد: گفت باشه قبل از آرومتر کرديم یسع کهيحال در و شد خم که بستميم رو چمدونم پيز داشتم

 شما ونيم يیجا که شمام جمع یتو بهيغر هي من.ستين نزدن اي زدن حرف موضوع گهيد اصC: گفتم کردمو نگاش یناراحت با
  .بدونم که ديکنيم کنجکاوم مدام اي ديدونيم که ديکشيم رخم به ھمش اي که ديدونيم یزيچ هي تون ھمه...ندارم

 من بخاطر یول...برمتيم یبخوا اگه: گفت یآروم لحن با و گرفت بودم گذاشته چمدون یرو که دستامو فرزاد
  ...یبر تو م،يباش شوھر و زن که دارن شک ما به نايا شمينجوريھم...بمون

  ...بشنوم تو از خواميم.ختهير بھمت نقدريا که ھست یچ ات گذشته تو...بگو بھم خودت...فرزاد: گفتم که نداد ادامه حرفشو

  .نداره یربط تو به اصC:گفت و کرد اخم

 بھم که گفت انيشا چرا ؟.بدونم ات گذشته از من خوانيم نايا چرا نداره ربط اگه! نداره؟ ربط: گفتم و شدم یعصب چرا دونمينم
  بگن؟

  .شو $ل اي برو اي. ببند دھنتو حا$...نداره ، نداره یربط تو به گميم یوقت:  زد اديفر که شد یعصب اونقدر کدفعهي فرزاد

  .رميم من پس...باشه: گفتم و دميکش یقيعم نفس.بستم یناراحت با رو چشمام

 پالتوم نيآست که تخت، یرو کرد پرت و ديکش شونم سر از رو پالتو چنان حرکت هي با و اومد جلو که دميپوشيم رو پالتوم داشتم
  .بشم نايا دست ی مضحکه من که یبر...یبمون ديبا...خوديب:گفت خورديم صورتم یتو که شيعصب و بلند ینفسھا با.شد پاره

  ...اي...بگو بھم اي...شميم وونهيد دارم...فرزاد مونمينم نجايا من_ 

 اديفر و باشه آروم داشت یسع که زيآم ديتھد یلحن با و چسباند واريد به منو و گرفت ھامو شونه محکم و بزنم حرفمو نذاشت
  .انيشا اي ارميب تو سر يیبC هي اي شميم مجبور...وگرنه بمون قولت سر: گفت نشنوند هيبق تا نزنه

 که دميترس ازش اونقدر. آورد بند رو نفسم که بود چشماش اهيس یھا حلقه یتو یزي؟چ زد رو حرف نيا چرا.کردم نگاش ترس با
  .طرفم یجان قاتل هي با دونستمينم:  کردم زمزمه لب ريز ارياخت یب و شد یجار اشکم

 که يیتو...من جوون یبC یشد که يیتو یجان:  زد اديفر که ستميگر آروم و نيزم یرو شدم پرت.گوشم یتو زد محکم و ديشن
  .یگرفت ازم رو ھمه دوستامو ھامو یخوش و مويزندگ تموم اومدنت با

 خواھش...واشتري: گفتم هيگر با یفور که شنونديم رو ما یصدا ھمه که شدم نگران اونقدر ادشيفر بلند یصدا از
  .ديببخش...منم مقصر...باشه...کنميم

  ....نبودم من اگه... ؟یبود یک خودت رفته ادتي!...؟یجان یگيم من به: زديم اديفر ھمچنان و شدينم آروم فرزاد یول

 خوامينم...باش آروم...کردم غلط...خدا رو تو...منم یبگ یچ ھر: گفتم و دھانش یجلو گذاشتم هيگر با رو دستم شدمو بلند یفور
  .ميکنيم دعوا ما که بشنوند هيبق

  .رفت رونيب اتاق از و زد کنار لباش یرو از دستمو حرص با که زديم رونيب انگشتام حصار ونيم از ش،يعصب و گرم ینفسھا

  

  

  ....دارد ادامه

  

   �خام یايرو

  ھفتادم قسمت

  



 ھمون از یکي نيا.ميھست ھم دشمن يیگو که ميکرديم دعوا چنان باھم ديبا یگاھ از ھر انگار.ختمير اشک و تخت یرو نشستم
 ی شهيش پشت از.بشه جلب رونيب به ام توجه تا شد باعث Cيو اطيح از یبلند ی خنده یصدا.بود ما یقرارداد ازدواج عوارض

: شد بلند نينازن شوھر سامان بلند یصدا موقع نيھم.دنيخنديم و گفتنديم ش،يآت هي دور که دميد رو شون یخانوادگ جمع بالکن
  .گهيد اريب يیچا ینيس هي...فرزاد

  .بود نرفته رونيب و بود خونه یتو ھنوز انگار فرزادم.نبودن خونه یتو فرزاد و من یدعوا موقع انگار شکر رو خدا

 برام رو ساعته چند کابوس اون تحمل خواب بلکه تا بستم زور به رو چشمام.انداختم خودم یرو رو پتو و دميکش دراز تخت یرو
 قرمزم یچشما کردن پنھان یبرا شدم مجبور من و زد کبارهي رو اتاق برق.بود نينسر عمه.شد باز اتاق در که کنه، تحمل قابل
  .ديکن خاموش رو برق شهيم ديببخش: بگم

  گلم؟ رونيب یاينم چرا_ 

  .کنهيم درد سرم ظھر از دارم، گرنيم_ 

  .ینکن رد حرفمو تا اميب من گفت فرزاد...منتظرتن شه،ھمهيم بھتر حالت رونيب ايب_

 بحثتون و جر باعث ما حضور دونميم: گفت و کرد نگام اتاق یکيتار یتو که تخت یرو نشستم و زدم حرفش نيا از یتلخ لبخند
  .ذارهيم فرزاد سر به سر یليخ که انيشا مخصوصا شه،يم

  .هيا نهيک بد انيشا نيا.چپه یليخ انيشا با اگه بده حق فرزاد به: گفت و نشست کنارم و اومد جلو نينسر عمه.نگفتم یزيچ

  ؟!یا نهيک چه_ 

 هي هيقض پشت کنميم فکر من یول بود مقصر فرزاد ظاھراً  اد،يم شيپ فرزاد و انيشا نيب یخانوادگ یدعوا هي ش،يپ سال چند_ 
 ا$ن دميم حق فرزاد به که من.بندازه راه یحساب یدعوا هي یزيچ ھر سر منتظره انيشا اونروز از خCصه.بود یا گهيد یبحثا

  .باشه نگران تو وجود بخاطر

  !!من_ 

  ...من گفتن با و یندون ترسميم...بگم بھت شتريب تونمينم...خب آره_ 

  ...اصC که من ؟!من چرا فھممينم من: دميپرس که کرد رھا کاره مهين رو حرفش

  ؟یدار دوستش: گفت یمھربون با و گرفت دستمو نينسر عمه

 فرزاد خود باشه، راحت التيخ ،یدار دوست رو فرزاد اگه...جوون حانهير نيبب: گفت شد یطو$ن که مکثم.بگم یچ موندم
 تا بگم بھت رو یچ ھمه ا$ن نيھم تونميم ،یندار دوستش اگه یول داره، ھواتو جوره ھمه بخوره، تکون دلت تو آب ذارهينم

  .یبر و یبذار راحت

  .است طرفه هي عشق نيا اصC ديشا: گفتم لب ريز و کردم حبس رو نفسم! گفتيم یچ نيا....خدا اي

  .کنم آرومت اميب که کردينم واسطه ا$ن منو نداشت دوست اگه...بپرس من از...داره دوست فرزاد...زميعز نه: گفت و زد لبخند

  .کرده نکارويا خودش یآبرو حفظ یبرا اون ؛ گفتم خودم با

  .کن نگاش...مشھوده کامC تو ی واسه شيقراريب: داد ادامه عمه

 پاشو کCفه و واريد به بود زده هيتک تر عقب یکم که فرزاد جز بودن شيآت دور ھمه.بالکن ی شهيش سمت برگردوندم سرمو
 یزندگ یتو دميد اديز دختر من که بدون نويا فقط: گفت و داد دستام به یفشار نينسر عمه که نگفتم یزيچ.داديم تکون
  .نبوده ینجوريا کدومشون چيھ واسه یول...فرزاد

  نه؟...مشخصه کامC...ميخورينم ھم درد به... ما: گفتم و دميکش یآھ

  ؟یکنيم و فکر نيا چرا_ 

  !بمونه؟ یزندگ هي پابند ديبا چرا داشته عشق از یاديز یھا تجربه شيزندگ یتو آدم هي یوقت...شما قول به خب_ 

  .یمونيم باھاش عمرت آخر تا دونهيم چون...داره نانياطم بھت چون...یدار فرق شيقبل یھا تجربه ی ھمه با تو چون_ 

  .قرارهيب شوھرت...گهيد ميبر ايب: گفت که دادم رونيب نهيس از نفسمو



  .شدم جمعشون وارد بودم دلخور فرزاد دست از ھنوز نکهيا با من و.جمعشون یتو برم که کرد مجبورم عمه

  

  

  

  .. .دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  کمي و ھفتاد قسمت

  

  .نيبش نجايا زميعز ايب: گفت و آورد برام یکيپCست یصندل هي نينازن.شدم Cيو اطيح وارد نينسر عمه ھمراه لنگان لنگ

 درست رو کباب مياريب رو ھا جوجه ميبر خب: گفت شوق با مھرداد.وستيپ یخانوادگ شيآت دور جمع به و اومد جلوتر ھم فرزاد
  .گهيد ميکن

  .خونه تو رميم زدم خي گهيد که من: گفت یفور مھران

  .شده جمع جمعمون تازه...نداره شام بره یک ھر: گفت شوق یرو از یاديفر با نينازن

  .اومده تازه جمعمون عروس بابا: گفت و انداخت من به ینگاھ بعد

  .خواديم چوب شمونيآت اريب چوب برو انيشا.ديکن آماده رو ھا کباب ديبر مھران و سامان:گفت و کرد تيريمد نينسر عمه

  .نخورده يیچا جوون حانهيار،ريب يیچا ینيس هي برو ھم تو مھرداد

 دراز آتش سمت دستاشو کف کهيحال در نينسر عمه.فرزاد و نينسر عمه من، ن،ينازن فقط، شد ما جمع و رفتند یکار سراغ ھمه
  برامون؟ یگينم رو حانهير و تو يیآشنا ی قصه...فرزاد خب: ديپرس کرديم

 شنھاديپ رو حانهير پدر...خب...خب: گفت بعد و برگردوندم آتش سمت نگاش از سرمو که انداخت من به ینگاھ مين فرزاد
  ...و بودن ليفام حانهير مادر با نکهيا مثل چون...داد

 یب ھم از سال نيچند که منه، یھا عمه دختر از یکي حانهير مادر.دونميم خودم که رو نايا: گفت یا مزه با اخم با نينسر عمه
  .اش هيبق خب...ميبود خبر

  .نيھم خب: گفت و برد شلوارش بيج یتو رو دستاش فرزاد

  ؟یکرد قبول ،یحرف ،یا عCقه چيھ یب تو خب!...؟ نيھم: گفت تعجب با نينازن

 با شدم متوجه دنش،يد با من خب: داد ادامه بگه رو هيقض ديبا یچطور دونستينم و بود افتاده ھچل یتو یحساب انگار که فرزاد
  .بشم یراض که شد باعث نيھم....داره فرق شناسميم که يیدخترا ی ھمه

  .شماست يیآشنا پشت یا عاشقانه انيجر چه کردم فکر...ومدين خوشم: گفت اخم با نينازن

  !؟یدار دوست مارو زھر برج نيا واقعا تو: ديپرس منو سمت کرد رو یفور بعد

  !!کردن ازدواج ھم با زور به نايا: گفت خنده با نينازن که شديم یطو$ن داشت سکوتم و بود يیکھوي یليخ سوالش.شدم شوکه

  .ستين نطوريا...نه:بگم شدم مجبور که کرد سرزنش رو نينازن اخم با نينسر عمه

  .اومد خوشم ازش م،يخواستگار اومد فرزاد...که اول روز ھمون...از...من: دادم ادامه که کرد نگام نينازن

 و انداختم نييپا سرمو که نشست لباش یرو یدار جوون لبخند.داد رييتغ فرزاد یچشما رنگ حرفم نيھم و بودم نگفته دروغ
  .دارم دوستش...من: گفتم



 به چکار تو...؟یپرسيم من یخجالت عروس از که هييسوا$ چه نايا: گفت هيگC با نينازن روبه بعد و ديبوس صورتمو شوق با عمه
  ؟یدار نايا یزندگ

  .بدونم خواميم...جالبه برام خب_

  ؟یدار دوستش...عمو؟ پسر یچ تو: ديپرس یفور نينازن که داد حالت رييتغ نهيس به دست فرزاد

  .ومدهين تو به ھا یفضول نيا...نشو پرو... برو: گفت یساختگ یاخم با فرزاد

 بخاطر یحت اون یول داشتم فرزاد شيپ انکارش در یسع که بودم کرده یعشق به اعتراف فرزاد یآبرو حفظ بخاطر من نکهيا از
: گفتم و شدم بلند جام از که شدم ناراحت اونقدر.گرفت حرصم کرد، یخال شونه ن،يدروغ اعتراف نيا از خودش، یآبرو اي من
  .کنهيم درد سرم...بخوابم رميم من

  .ني،بشیشيم خوب ارنيم يیچا برات ا$ن...جان حانهير:گفت و گرفت دستمو نينسر عمه

  .خوامينم يیچا نه_ 

  .ینخورد ناھارم تو نيبش: گفت فرزاد

  .ديببخش...ندارم ليم: دادم جواب من و ديفھم رو نگاھم مفھوم که کردم حس خوب.دوختم بھش رو غمدارم نگاه

 و گذاشتم بالشت یرو سرمو! خودخواه مغرور.گرفت فرزاد از قبل از شتريب دلم.اتاق به برگشتم من و رنديبگ رو جلوم نتونستند
  ...که بود شده نيسنگ تازه چشمام.بستم رو چشمام

  

  

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  دوم و ھفتاد قسمت

  

 عطر از.گذاشت تخت کنار یپاتخت یرو یزيچ که دميشن رو يیپا یصدا. بزنم خواب به خودمو کردم یسع.شد باز اتاق در
 دونميم: گفت و پام ساق یرو گذاشت رو دستش و پام کنار درست تخت، نييپا نشست.فرزاده دميفھم که شدم مسخ خوشش

  .بخور شامتو شو بلند...یداريب

 تا بردنت ی حوصله افته،يم فشارت ،بازینخور شامم اگه ،ینخورد ناھارم: داد ادامه که نکردم باز رو پلکام و ندادم یجواب
  .ندارم رو درمونگاه

 دينشن ازم یجواب یوقت.ومدين خوشم ،اصC بود خودش اشتباه کار یبرا یخواھ عذر از رفتن طفره پشتش که ، شيدستور لحن از
  .درمونگاه برمتينم من افته،يب فشارت اگه پس...یدونيم خودت: گفت و شد بلند تخت یرو از

 شيآت یرو که بود يیھا کباب جوجه.انداختم غذا ینيس به ینگاھ.شدم زيخ مين رفتنش با.رفت رونيب اتاق از سرعت به بعد
 دراز دوباره.گذاشتم دھانم و برداشتم رو ھا جوجه از کهيت هي و دميکش صورتم به یدست کاراش، از کCفه.بودن کرده درست

 که یتکون و تخت تشک خشک یصدا با که بودم خواب.اومد ھم فرزاد که بود چند ساعت دونمينم.برد خوابم نباريا و دميکش
 بودنم داريب متوجه تا نباشه رهيخ بھم کردميم دعا دعا.ديکش با$ شونم یرو تا رو پتو که بود فرزاد به پشتم.شدم اريھوش ، خورد

 یانتظار خب یول...یفھمينم منو حال وقت چيھ تو: گفت که دميشن تخت یرو دنيکش دراز ھمراه رو صداشو موقع ھمون.نشه
  .ینشناخت منو ھنوز چون...ندارم ازت ھم



 یبگ بھم یتونست چطور...نداشتم انتظار ازت: داد ادامه ظيغل یآھ با ھمراه که کردميم کنترل ھم رو نفسھام تمير یحت ترسم از
  .بود سخت برام یليخ حرفت نيا!!...یجان قاتل

  .متاسفم...یليس اون بابت یول...یول خت،ير بھم اعصابمو یليخ حرفت که نحاليا با: داد ادامه که دادميم گوش داشتم خوب

  .یداريب دونميم ، نزن خواب به خودتو ھم حا$: گفت که موندم حرکت یب ھمچنان و سمتش برنگشتم اما.شد باز چشمام

 و خودش سمت ديکش رو ام شونه و کرد یدست شيپ خودش که ، نه اي سمتش برگردم دونستمينم.اومد رونيب نهيس از کبارهي نفسم
  زدم؟ محکم: ديپرس یجد یلحن با و شد مواجه بازم، یچشما با

 از ھمچنان رو چشمام.ديبوس منو که گرفتيم رو نفسم لباسش خوش عطر.آورد جلو سرشو که بستم یناراحت زور از رو چشمام
  .کن نگام: گفت که بودم بسته یناراحت

 دونستن یبرا اصرارت گفتم،يم بھت خودم که بود راحت برام اگه نپرس، ازم گهيد...کنميم خواھش: داد ادامه که کردم باز چشم
  .گرفتمينم وجدان عذاب یليس هي زدن واسه بودم، قاتل اگه من...کنهيم خراب حالمو ام، گذشته

  .ديببخش: گفتم حرفم از مونيپش

 یجا آغوشش یتو سرمو و ديبوس رو ميشونيپ و ديکش جلو لبانش سمت به سرمو کبارهي به بعد و ديکش نهيس به رو ھوا نفس، هي با
 دارم که یفھمينم وقت چيھ تو!...م؟يزندگ با یکنيم چکار یدار....من حانير: کرديم آروم منو که بود يی$$ مثل صداش.داد

  .یدادينم قاتل لقب بھم گهيد ،یديديم رو تCشم اگه که کنم،يم پنھون رو ھام گذشته راز تو بخاطر یچطور

  زدم؟ محکم واقعا حا$: گفت و شد رهيخ صورتم به کينزد از و کرد بلند سرمو باز که کردم سکوت

  .یزد نينازن و نينسر عمه یجلو که بود یحرف ، تيليس از تر سخت:  گفتم و زدم یتلخ لبخند

  گفتم؟ یچ: افتاد ابروھاش نيب یگرھ

 نبود، شيب یدروغ که کنم اعتراف یعشق به هيبق یجلو شدم کردن،حاضر ازدواج یزور نايا گفت که نينازن حرف بخاطر من_ 
 مگه.... سخته؟ نقدريا برات نميدروغ اعتراف هي....موقوف یفضول یگفت فقط تو ،یدار ؛دوستش ديپرس تو از نينازن یوقت یول
  !؟یکرد خرد ینطوريا منو هيبق یجلو که یباش عاشقم واقعا که خواستم ازت من

  .بپرسه گهيد سوال تا ھزار خواستيم باز گفتميم کCم هي اگه...سمجه یليخ نينازن نيا آخه خب: گفت و زد یکمرنگ لبخند

 یدار دوستم...نبودا نميدروغ نيھمچ تو اعتراف یول: گفت بود شده پخش کامC لباش یرو که یلبخند با که نشدم قانع حرفش از
  .دونميم

  ....وونميد مگه: گفتم اخم با

  .دارم خواه خاطر تا ھزار....بخواد دلتم: گفت یدلخور با

  .ستمين خوات خاطر یکي من قطعا و خوادينم اصC دلم_ 

 من برن، نايا عمه بذار.شهينم شب وقت نيا کنم،ا$نيم ھتيتنب یحساب حرفت نيا واسه بعدا، حا$: گفت و ديکش حرص با رو لپم
  ...تو و دونميم

  

  

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  سوم و ھفتاد قسمت



  

 پر خونه، کل یتو بلند که دميشن صداشو که زدميم شونه رو موھام.نشستم تخت یرو.نبود کنارم فرزاد شدم داريب.بود شده صبح
  .گرفتم یمحل خامه و تازه نان...ديش داريب...ريبخ صبح: ديچيپ شور و شوق

 عادت...سCم: دميشن رو نينازن یصدا که برم رونيب اتاق از تا شدميم آماده داشتم و بستم رو موھامو.زدم لبخند حرفاش دنيشن از
  ه؟يخبر... یسرحال یليخ امروز...؟یکن داريب رو ما ینجوريا روز ھر یدار

  .یباش سرحال تا باش زيسرخ: داد جواب فرزاد

  .ريبخ صبح...بانو حانهير به به: گفت و کرد نگام لبخند با کرد باز که رو اتاق در.دميشن رو ومديم اتاق سمت که قدمھاش یصدا

  .ريبخ ھم شما صبح_ 

  ؟یبگ یخوايم یزيچ: دميپرس.کرد نگام و ستاديا جلوم نهيس به دست و اومد جلو که کردم مرتب مويروسر

  .آره_ 

  ؟ یچ_ 

  ؟یحاضر_ 

  .اميم ا$ن بله_ 

  ؟یگفت یچ بھم شبيد ادتهي: گفت و اومد جلو

  ؟یچ_

  !فرزاد: زدم غيج.کرد بلند جا از منو و پشتم گذاشت رو اش گهيد دست و گرفت پاھام ريز رو دستش هي دفعه هي

  ...خدا رو تو....نه یوا: گفتم خجالت با که رفتيم رونيب اتاق از داشت

 یتو برد وضع ھمون با منو و کرد استفاده سو ميناتوان از اونم. نييپا دميپريم آغوشش از حرکت هي با نبود، پانسمان ھنوز پام اگه
  .کنهيم درد پاش خانومم کنار ديبر: گفت بلند و سالن

  .ريبگ ادي نيبب ايب سامان: گفت که.دميشن رو نينازن ی خنده یصدا که نشيس به بودم چسبونده سرمو خجالت از

  . کنم بلند رو شما ندارم کمر من زميعز یول دميد: گفت نينازن ھمسر سامان که یناھارخور زيم پشت گذاشت منو فرزاد

  .داره کمر فرزاد فقط آھان: گفت زونيآو ی لوچه و لب با نينازن که ديخند بلند نينسر عمه

 اونوقت...مونهيم پر مثل حانهير.نکن سهيمقا جوون حانهير با خودتو تو گلم...جوونم نينازن: گفت یشوخ به نينسر عمه
  ...سرکار

  .دارم واست حا$ھا حا$ نکش خجالت:گفت گوشم کنار فرزاد که بودم انداخته نييپا خجالت از ھنوز سرمو. ديخند بلند فرزاد

  .نباشه حرف: گفت و کرد ام روانه یالک یاخم که کردم نگاش اخم و حرص با

 هيچ سCم: گفت که نينسر عمه سمت دميچرخ یفور که کرديم معذبم اونقدر نگاھش.شد اضافه جمعمون به ھم انيشا موقع ھمون
  د؟يانداخت راه یکش وزن صبح اول

  .زنهيم وزنه داره صبح اول فرزاده ننداختم، راه یکش وزن من: گفت و کرد من به اشاره عمه

 حا$ یخجالت منم حانير...گهيد بسه: گفت و زد شونم به یدست فرزاد که گرفتم نييپا بازم خجالت با سرمو صدا، یب یا خنده با
  .ديبگ یھ

  ؟.یکرد داريب رو مون ھمه چرا ستين حاضر صبحانه اگه فرزاد: گفت بلند عمه

  .کمکم ايب نينازن...حاضره:  گفت یفور فرزاد

  .ھا یُبرد: کرد زمزمه آروم لبخند با و کرد نگام عمه که دنيچ یم رو صبحانه سفره نينازن و فرزاد



  !رو؟ یچ_ 

  .رو فرزاد دل: گفت آروم خنده با عمه

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھارم و ھفتاد قسمت

  

 ھم موندنش ليدل.فرزاد نه داشتم او به یخوب حس من نه.موند انيشا اما.رفتند Cيو از بعد روز دو مھمونھا یباق و نينسر عمه
 حبس اتاق یتو خودمو من ان،يشا موندن با خاطر نيھم به.کرديم نگرانم یبيغر و بيعج طرز به نگاھش.نبود یعقCن برام

 چمدونش انميشا با$خره ظھر از بعد. خورد اتاق یتو من با رو ناھار ھم فرزاد یحت.گذشت روال نيھم به ظھر از بعد تا.کردم
 دعا دعا.ميگرفت جشن فرزاد منو انگار رفتنش با.رفت و کرد بسنده فرزاد از یخال و خشک یخداحافظ هي به و برداشت رو
 و من.بره رانيا از ھم یزود نيا به برگشته، آلمان از سال چند از بعد یوقت دونستميم ديبع یول بره، رانيا از کC که کردميم

 مينشستيم دورش و ميکرديم درست Cيو یتو کوچک آتش هي شبھا.ميماند Cيو یتو ھا مھمان ی ھمه رفتن از بعد روز دو فرزاد
 و ش،يبچگ دوران یآرزوھا یحت از.  نبودن رانيا کدوم چيھ که شيپدر اقوام از.گفتيم خاطراتش از فرزاد.ميزديم حرف و
 خاطر نيھم به و ده،يد اديز انتيخ اش گذشته یتو نکهيا.دميرس زھايچ یليخ به حرفاش ی ھمه یتو از...گهيد یحرفھا یليخ

 آشنا باھاش که ھم یدختر ھر موقع اون تا و بوده دوستاش از یليخ یزندگ دنيپاش ھم از شاھد ده،اونيترسيم ازدواج از شهيھم
 در که یدختر اونھمه ونيم من چقدر که بودم دهيفھم تازه.کردهيم محبت فرزاد به ثروتش، و پول گرفتن تين و قصد به شدهيم

 که نيھم اما.تھران ميبرگشت.کنم حس خودم به فرزاد متفاوت نگاه از یحت تونستميم رو حس نيا.داشتم فرق شناختيم اطرافش
 رو جوابم لبخند با ھم او و گفتم سCم.کرد باز رو واحدش در خان منصور نگ،يپارک یتو برد رو نيماش فرزاد تا م،يبرگشت

   کجاست؟ فرزاد: ديپرس بعد.داد

  C؟يو ديومدين چرا شما یراست اد،يم ا$ن...نگهيپارک_ 

  .کنم دعوت رو پسراش و خواھرم قراره شب هي حا$ م،يميقد یدوستا از یکي ی خونه بودم دعوت روز چند نيا من_ 

 برنامه هي خواستم مونه،يم من شيپ یروز چند انيشا...جان فرزاد: گفت خان منصور که اومد با$ ھا پله از موقع ھمون فرزاد
  .رونيب ميبر شام شب هي ھم با ھمه یبذار

  !نرفته؟ ھنوز نِکَبت اون: گفت و کرد یاخم فرزاد

  .ديمونيم ھم یخون یدشمنا مثل چرا دوتا شما...بسه: گفت اخم با خان منصور

  .ديبپرس خودش از: گفت تيعصبان با فرزاد

  .باش آروم کنميم خواھش:گفتم و گرفتم رو فرزاد دست آروم

  .دميم رو خبرش شما به من...جوون پدر چشم: دادم جواب جاش به من که ديکش یقيعم نفس فرزاد

 قول من جانب از یچ واسه: گفت فرزاد کردم باز که رو خوونه در.ميگذشت خان منصور واحد در مقابل از فرزاد ھمراه بعد
  .نرم رونيب انيشا با سال صد خواميم من...؟یديم

  .جان فرزاد: گفتم و کردم نگاش یمھربون با و گرفتم رو دستش آرامش با.بود اومده دستم خوابش رگ گهيد

  !جان فرزاد شدم نکبت اون واسه: گفت اخم با

  .پدرت بخاطر $اقل. ايب کوتاه...یجان فرزاد شهيھم تو نه_ 



  ...ھا یبزن حرف باھاش ادينم خوشم اصC...حانهير یول باشه: گفت و ديکش یبلند نفس

  .چشم_

  .بگذرون ريبخ خودت ايخدا: کردم زمزمه لب ريز و دميکش قيعم نفس راحت اليخ با.اتاقش سمت رفت و شد آروم

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجم و ھفتاد قسمت

  

 ھم یازطرف.زد حرف شام قرار هي و انيشا مورد در فرزاد با شدينم ھنوز اما گذشتيم فشم یCيو از ما برگشت از یا ھفته کي
 حرف باھاش شام قرار هي مورد در برگشت فرزاد یوقت که کردم قصد اونروز.ميبذار شام قرار هي که گفتيم بھم مدام منصور،

 وجود تموم با یول.شده مرگم چه که دونستميم خوب خودم.بود شده یا گهيد طور هي حالم فشم، یCيو از برگشتن از بعد.بزنم
 اعتراف هي یبرا منو داشت گهيد کاراش.کرديم کCفم.بود فرزاد خود یرفتارھا ، شتريب علتشم.نفھمه یزيچ فرزاد کردميم یسع

 حالت اون نگاھش،با از.شديم تند قلبم ضربان دنشيد با.نبود خودم دست.شدم عاشقش که کرد،يم آماده خودم، به $اقل بزرگ
 زور به یگاھ.بود شده روزش ھر عادت شرکت، به رفتن موقع ش،يخداحافظ یھا بوسه گهيد.شدميم وونهيد چشماش، بيغر

 هي با مدام.برگردم اتاقم به نذاشت گهيد ميبرگشت که فشم یCيو از.کنه باور که بود یاون از تر زيت یول زدميم خواب به خودمو
  .نباشه چه باشه یساختگ ازدواج چه حا$ باشه، شوھرش شيپ ديبا خوب زن هي: گفتيم یساختگ اخم

 گفتم؛يم خودم با ھمش.بپوشم یلباس چه که کردمينم دل دل گهيد.دميرسيم خودم به شد،يم که خونه به اومدنش موقع روز ھر
 تونستيم وگرنه.کنهيم حفظ رو حرمتت که گذاشته عزت بھت یليخ...شوھرته...محرمه بھت ینخوا چه یبخوا چه...خدا خنگ
  .پابشه به یجنجال و کنه نيتمک عدم یادعا

 هي با و چپم ی شونه یرو انداختم رو ھمه بلندمو یموھا.بودم دهيپوش رو دميسف ساپورت با يیمويل تاپ هي اومدنش موقع اونروزم
 ديترد.شد دهيکش قرمزم رژ سمت دستم که بزنم لبام به یرژ چه که بودم مردد.بستم یشينما حالت به قرمز، رز گل کش

 رژ.شد شکسته دميترد.زدم افهيق و پيت نيا با ،اونم فرزاد یچشما دنيد شوق از یلبخند.کردم نگاه نهيآ یتو خودم به یکم.داشتم
 ھول عقد ديخر موقع که یخوش عطر.کردم اهيس رو چشمم ميمداد ی سرمه با بعد و دميکش لبم یرو برداشتمو رو قرمزم
 قفل یتو چرخوند رو ديکل تا.  در دم دميدو یفور.آورد جانيھ به منو پاھاش یصدا.شدم منتظر و زدم رو بودم دهيخر مونيھولک

  .سCم: گفتم و جلوش دميپر شوق با

: گفت و زد یشخندين بعد.من صورت یتو چشماش و موند در قفل یتو ديکل یرو دستش یا هيثان چند.زد خشکش!. شد شوکه
  !ه؟ييگو خوشامد طرز چه نيا...سCم

  .دينباش خسته: گفتم و گرفتم رو کتش ی قهي یفور و دميچرخ

  .ممنون: گفت بود زده بھت ھنوز که يیصدا با و درآورد راحت رو کتش

 ريد کردن، عوض یبرا یول کرده، رييتغ رفتارم و افهيق و پيت یاديز امروز انگار که دميفھم بھتش اونھمه دنيد از بعد تازه
 اومد و ديپوش رو اسپرتش و یورزش راھنيپ و شلوار.شدم منتظر و ختمير یچا هي براش.کنه عوض رو لباسش تا رفت.بود

  .دييبفرما: گفتم و شدم خم مقابلش.بردم رو یچا ینيس و کردم نگاه تراشش خوش و مردانه کليھ به لذت با.مبل یرو نشست

  ...زيم یرو بذار خب: گفت و کرد نگام تعجب با

  .ديبردار شما شميم خم من جناب، ديدار ارياخت_ 

  امروز؟ شده چت: گفت و برداشت رو یچا وانيل و ديخند حرفم از

 شام هي دلم... دلم...آھان!...؟یعني شده چم: گفتم و گرفتم یا متفکرانه ،ژستیشينما حالت به و کنارش مبل، ی گهيد طرف نشستم
  .خواديم



  !شام؟_ 

  .رهيبگ لرزم سرما از باشه،بعد سرد ھوا که جا هي....یعال رستوران هي یتو شام هي_ 

 و يیچا.ميبد يیچا یقور هي سفارش ھم شام بعد و ميبخور شام هي ميبر بعد: دادم ادامه که داشتينم بر ازم و بود بھم ھنوز نگاش
  ...خرما و نبات

  .کرد وونميد موھام، یرو یا بوسه زدن با باز و ديکش جلو سرمو گردنمو دور انداخت دستشو.سمتم کرد دراز دست و ديخند

  .شو حاضر برو...ميبر...باشه_ 

  !ا$ن؟_ 

  .گهيد آره_ 

  .اديب که بگم ھم بابا به برم  بذار پس خب_ 

  م؟يبر نفره دو یخواينم مگه: گفت و کرد اخم

  .تنھاست داره، گناه که بابا خب_ 

  .ششهيپ انيشا_ 

  .اديب اونم خب_ 

  !؟یزھرمار شام هي اي خواستيم نفره دو شام هي دلت تو: گفت حرص با و ھم یتو رفت اخماش

  ! فرزاد: گفتم و دميگز حرفش از رو لبم

  .ارين من شيپ رو نکبت اون اسم گهيد: گفت و مبل به زد هيتک محکم

  بدم؟ یچ رو بابا جواب حا$: گفتم لب ريز و کردم یپوف
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 کهيت هي چنان ناگھان.کندميم لبمو پوست بود، شده آب بر نقش که یا نقشه فکر از و بودم نشسته فرزاد کنار مبل، یرو ھمچنان
  .زدم یفيخف غيدردش،ج از که کندم، رو لبم پوست از

 شد خم و برداشت زيم یرو ی جعبه از رو یکاغذ دستمال تيعصبان با بعد.دميترس که کرد نگام یعصب و تند چنان فرزاد
 نجايا نکهيا یبجا: گفت اخم با و کرد نگام که.نشنوه قلبمو تند یصدا تا دميکش عقب رو خودم.لبم یرو گذاشت رو دستمال.سمتم

  .شو حاضر برو یبکن لبتو پوست و ینيبش

  ؟یچ یبرا_ 

 یجا هي ، یعال رستوران هي یتو شام هي ھوس منم سرم، یتو یانداخت: گفت یلبخند مچهين با و برداشت لبم یرو از رو دستمال
  .کردم ، سرد

  .باشه: گفتم و دادم یلبخند با لبخندشو جواب



 حا$ باشه، انيشا و خان منصور با بود قرار که یشام.بود شده حاضر اومدم،اونم رونيب اتاقم از یوقت.شدم حاضر سوت سه
 رژت: گفت و ديکش لبم یرو آروم رو اش اشاره انگشت بعد و انداخت بھم یقيدق نگاه که رفتم جلو.بود شده نفره دو و خاص

  .رنگه ُپر یليخ

  .کنم پاکش رفت ادمي آخ_

  .کردم پاکش: گفت لبخند با

 دگرگون ھم فکرش از یحت حالم داشت؟ دوستم...فرزاد یعني.جوونم به بود انداخته خوره مثل رو فکر هي که بود کاراش نيھم
 که داشتم باور خودم گهيد که شديم ھفته دو تازه من و.بود ماه پنج بايتقر.بودم شده عاشقش زود نقدريا که شدينم باورم.شديم

  .دارم دوستش

  !!کوچولو یفکر تو چقدر_ 

  حانه؟ير چته: گفت دوباره.ميافتاد راه یک و نيماش یتو نشستم یک دمينفم اصC که بودم غرق افکارم یتو اونقدر.کردم نگاش

  .ستين ميزيچ_ 

 خاموش ذوقت ی ھمه اونوقت و یکنيم شام ھوس دفعهي بعد ،یکنيم استقبال ازم شوق و ذوق با یاونجور!...ست؟ين تيزيچ_ 
  شه؟يم

  چمه؟ یکنيم فکر تو: گفتم و اومد خوشم توجھش از.کردم نگاش عشق با

  .بزنم حدس تونمينم که یا ناشناخته اونقدر تو: گفت و داد ندونستن،با$ حالت به لباشو

  .هيچ دردم یدونينم ھنوز شکر رو خدا پس: گفت دلم تو راحت اليخ با و ميصندل به زدم هيتک

 کرد دراز دستشو دفعه هي که هيچ رفتارام علت بفھمه تا کرديم کنکاش ام چھره یتو داشت ھنوز انگار.کرديم نگام یگاھ گه
  ...یفسقل: گفت ولع با و ديکش رو لپم محکم باز و صورتم سمت

  .گرفت دردم...فرزاد یآ_ 

  .شهيم زونيآو تو دست از لُپام آخرش:گفتم که ديخند

  ...و کنم حمله بھت گرگ هي مثل خواديم دلم...یشيم یجور چه وقتا یبعض یدونينم تو آخه: گفت یحرص هي با بعد

  !!گرگ هي مثل: گفتم و کردم نگاش ترس با

  ...تو یخوناشام نکنه: گفتم یساختگ یترس با.ديچيپ نيماش کل یتو اش خنده یصدا

 یحرف گهيد و کرد سکوت.شد جمع لباش یرو از لبخندش که کرد زمزمه یزيچ لبش ريز بعد و زد لبخند حرفم از بازم
  نه؟ اي گرفت لرزت حا$: گفت شدم ادهيپ که نيماش از.بود سرد یليخ ، فصل اون یتو ھوا.درکه برد منو.ميديرس.نزد

  .آره_

 دستشو فرزاد کيبار ی جاده بخاطر یبار چند. سخت عبور یبرا رو راه و بود کرده کيبار رو جاده که يیبا$ سر.ميافتاد راه
 به ھمش نيھم واسه و کنم طنتيش کم هي داشتم دوست من اما.نخورم ھا نيماش به تا خودش سمت ديکش منو امو شونه به گرفت
  بزنه؟ بھت نيماش هي خواديم دلت!...تو؟ یکنيم ینجوريا چرا: ديتوپ بھم تيعصبان با آخرش.رفتميم ابونيخ عرض سمت

 از رو خام فکر اون تونستمينم که بود کاراش نيھم دست از که آخ.کرد عوض من با جاشو و ابونيخ کنار سمت ديکش منو بعد
 کدوم یگينم چرا خب...م؟يبر یک تا: گفت اخم با و ستاديا آخرش.من ھم بود ساکت اون ھم.ميرفت با$ یليخ.کنم پاک ذھنم

  ؟یخوايم رو رستوران

  !بگم؟ من: دميپرس شوق با

  !بگم؟ من پس! ؟ تو یخوب!!...حانير: شد چھارتا چشماش

  .ميبرگرد...باشه...خب دونستمينم: گفتم و دميخند

  !م؟يبرگرد_ 



  .خواديم رو اونجا دلم.بود رفته ابونيخ کنار ی دره ته تا که بود نييپا اون رستوران هي_ 

  .بده شفا رو ھا ضيمر ی ھمه خدا: گفت و با$ داد یشينما حالت به چشماشو اهيس یھا حلقه

 بوق هي دنيشن با که بودم خودم فکر یتو.ابونيخ کنار بودم افتاده من باز نباريا.کردم حرکت کنارش و دميخند باز حرفش از
  .حانهير: ديکش سوت گوشم فرزاد بلند اديفر و کشدار

 بود شده حبس نفسم.شد رد پام کنار از درست نيماش.شدم شوکه.اش نهيس سمت ديکش محکم منو و شونم یرو گذاشت دستشو
Cشعوريب ی کهيمرت: گفت تيعصبان با فرزاد که بود شده یچ دمينفم اص.  

  .گهيد کنار ايب خب...برو راه ابونيخ وسط بفرما ھم شما: گفت تيوعصبان اخم ھمون با و کرد نگام بعد

 ھمون به ميديرس. رفتم صدا یب ھمراھش.ديکش و گرفت رو دستم یعصب و تند یحالت با که.دادم رونيب نهيس از یسخت به رو نفسم
 بزرگ قيآ$چ هي ريز.ميرفت نييپا رفت،يم دره نييپا تا کوچولو ی جاده هي مثل که چشيپ مار یھا پله از.بودم گفته که یرستوران

 قرار ھا تخت وسط یذغال کوچک یمنقلھا باز، رو رستوران بودن گرم یبرا و بود سرد ھوا.مينشست یا کرده فرش تخت یرو ،
  .نيبش من شيپ ايب: گفت که نکردم نگاش.کرد نگام و گرفت منقل سرخ یذغالھا سمت دستاشو کف فرزاد.بود گرفته

  :ديپرس و انداخت یقيدق نگاه صورتم یتو.کردم اطاعت یحرف چيھ یب
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  که؟ یدينترس_ 

  .شدم شوکه شتريب...نه_ 

  کرده؟ خي دستات چرا پس_ 

  .کردم ضعف...نهييپا فشارم: گفتم که کرد شد،يم گرم داشت مردونش یدستا ونيم که دستام به یا اشاره

  ؟یخوريم یچ یکشوند نجايا تا رو ما حا$_ 

  .یخوريم تو یچ ھر: گفتم و دوختم چشماش اهيس شب به رو نگاھم

  .یبخور تو یچ ھر منم: گفت لبخند با که زديم دو دو لبام، و چشمام نيب نگاش

  قربان؟ ديدار ليم یچ: ديپرس و اومد جلوو سفارش کاغذ دسته هي با یجوان مرد.دميخند حرفش از

  .بگو تو: گفتم که کرد نگام فرزاد

  .مخلفات با ُبناب کباب پرسم هي و...بره گوشت با پلو یباقال پرس هي: گفت و کرد جور و جمع لبخندشو

 سردته، اگه: گفت که کردم جمع خودمو زمستان، یسرما از لذت با و ديچرخيم اطراف به نگام.رفت و گفت یا اساعه جوان مرد
  بدم؟ بھت کتمو

  .کنم خي ینجوريا دارم دوست...خوبه...نه_ 

  .یبخور سرما ینکن خي یاديز_ 

 رهيخ ار،ياخت یب که شد امھاشيپ کردن چک گرم و درآورد کتش بيج از رو شيگوش.فشردم ھم یرو نه عCمت به رو لبامو
  .بھش شدم



  ... ميجداش ھم از سرسال اگه...؟یچ باشه طرفه هي عشق نيا... اگه!...دارم؟ دوستش چرا...ايخدا

  ...فرزاد دمتيدينم وقت چيھ کاش: گفتم خودم با و دميکش یظيغل آه

  .کن نگاه: گفت و خودش سمت ديکش منو و شونم یرو انداخت رو دستش که دميکش ظيغل آه هي دوباره

 شيکي.ميبود گرفته Cيو یتو هيبق و نينسر عمه رفتن از بعد ،يیتنھا روز دور تو که يیھمونھا.افتاد خودم یعکسھا به چشمم
 نيا...اگه.گرفت دلم.ميزديم لبخند شيگوش نيدورب به رو دو ھر و برفھا یرو ميبود دهيخواب...نفره دو یسلف هي.بود قشنگ یليخ
  چرا؟ روز؟ کدوم شدم؟از عاشق ینجوريا من یک ايخدا...رميميم ؟یچ باشه یالک...خام اليخ

 رو پلو یباقال و من یجلو گذاشت رو ُبناب کباب بشقاب بعد و کرد پھن رو یکوچک مصرف بار هي ی سفره فرزاد.ديرس غذاھا
  .برداشت خودش یبرا

  .خواميم پلو یباقال من:  گفتم و کردم بشقابش به ینگاھ

  .یفسقل خوبه برات بخور کباب شما_ 

  .اومده بدم کباب از ،یداد کباب بھم نقدريا_ 

  .بخور...داره فرق نيا_ 

 داشته متفاوت یکباب طعم بود شده داشت،باعث توش که یجاتيسبز ی مزه.بود خوشمزه و چرب واقعا.خوردم رو کباب از کهيت هي
  .پلو یباقال قاشق هي یازا در: گفتم که کرد نگام متعجب.فرزاد سمت گرفتم و زدم چنگالم سر کباب کهيت هي.باشه

  .ميخورد رو پلو یباقال و ھمزمان،کباب.گرفت دھانم سمت پلو یباقال قاشق هي اونم

  .هيعال پلوش یباقال_ 

  .دختر بخور کبابتو...یخوند کور ، دميم پلو یباقال بھت یکرد فکر اگه_ 

 یليخ یوا: گفتم بود گرفته لرزم واقعا گهيد کهيحال در و تخت یپشت به زدم کهيت.داد يیچا سفارش م،فرزاديخورد که رو شاممون
  !شده سرد گهيد

  ؟یخواستينم نويھم مگه_ 

  .بشه سرد نقدريا کردمينم فکر: گفتم گرفتميم دستمال با رو مينيب آب سرما، شدت از کهيحال در

  .یکنيم ھوس یچ بعد به نيا از باشه حواست: گفت و ھام شونه یرو انداخت و درآورد رو کتش

 تا که بود راه یکل باز ،يیچا از بعد.ديچسب یليخ سرما اون یتو داغ يیچا.ديرس يیچا که دميلرزيم ھنوز ھم بود گرفته خوابم ھم
 از که قيعم یآرامش.داشتم حرکتش نيا از یخوب حس.رفتميم ھمراھش من و بود گرفته رو دستم فرزاد.ميرفتيم ادهيپ ديبا نيماش
 یگرما از نيماش یفضا نيماش شدن روشن با و نيماش به ميديرس سرما اون یتو یوقت.نشستيم وجودم یتو گرمش یدستا
 به شب اون از تشکر یھوا به خواستيم دلم.کردم نگاه فرزاد به خواب از قبل اما.گرفت شد،خوابم مطبوع و گرم ،یبخار

   یادموندني

 یليخ ممنونم: گفتم که کرد نگام متعجب.دميبوس رو اش گونه عيسر و بردم صورتش یجلو سرمو و ايدر به زدم دلمو. ،ببوسمش
  .گذشت خوش

 خواب واقعا.شد خواب گرم چشمام و ميصندل یپشت به زدم کهيت سرمو.کرديم دلرباتر برام رو اش چھره که زد یلبخند فقط
 نجوريھم شهيھم...یمن آرامش...تو...من حانير: کرد نجوا وار زمزمه که دميشن رو صداش خواب عالم یتو فقط.بودم
  .بمون نجوريھم...یکنيم داغونم یدار ا$ن که نجوريھم...صبور و مھربون نجوريھم...اير یب و ساده....نجوريھم...باش
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 نيماش یتو که من.شد مرور سرم یتو دوباره گذشته شب یموندن ادي به شام خاطرات تموم ، شدم داريب خواب از که صبح
  .زدم زنگ بھش کردم که یکار نياول و شدم بلند.شرکت بود رفته فرزاد! اومدم؟ تخت یرو چطور بودم، دهيخواب

  الو_

  .خانم سCم: بود شاد و سرحال صداش

  با$؟ یآورد شبيد منو تو...سCم:  گفتم ذوق با

  .بله_ 

  ؟ینکرد دارميب چرا خب_ 

  .ومدين دلم که یبود دهيخواب مظلوم اونقدر آخه_ 

 فردا واسه گفت زد زنگ بابا دردسر، شده واسم انيشا نيا...یزد زنگ که شد خوب حا$: گفت که شد داغ حرفش از ھام گونه
 اميب یباش حاضر بگم بھت خواستم گرفتن، یمھمون هي کرده، دعوت رو ھمسرش نينازن و نينسر عمه و انيشا یدوستا شب

  .بخرم برات مناسب لباس هي ميبر دنبالت

  !دارم اديز لباس که من_ 

  ؟یکنيم قطع...حانهير ادهيز کارم...باش حاضر چھار ساعت تو حا$...ستين خوب اونا نه_ 

  شم؟ خفه نهيا منظورت یعني: گفتم اخم با

  .خداحافظ...برسه بھت دستم واستا کنم،يم ُدُرستِت...ادب یب: گفت تيعصبان با

  خداحافظ_

  بود؟ خوب ر،دخترتونيبخ صبح سCم: گفتم که بود آشپزخونه یتو خانم ريمن.اومدم رونيب اتاق از و گذاشتم رو یگوش

  .بود خوب شکر رو خدا آره...یداد یمرخص بھم ھفته دو که کردم دعات یليخ ،یالھ برم قربونت...جان خانم سCم_ 

  .دينکن کار خونه یتو شما که کردن سفارش بھم صبح آقا...جوون خانم: گفت که بخورم صبحانه که یخور ناھار زيم پشت نشستم

  .ديکنيم کمکم شما که دنيفھم کجا از دونمينم.نزدم یحرف من خدا به: داد ادامه که کردم نگاش متعجب

  .دارم،خب خودمه،دوست ی خونه کار.ستين مربوط فرزاد به اصC: گفتم اخم با

  .گفتن نويا که شده یچ دونمينم بشه، یعصب ترسميم د،يشناسيم که رو آقا یول یفکرم به که ممنون جوون خانم:گفت خانم ريمن

  .پرسميم ازش خودم من_ 

 یريگردگ و جارو اونم و شدم ھا ديخر و کردن درست غذا مامور من.کردم ميتقس خانم ريمن با رو کارھا باز خوردم که صبحانمو
 دگرگون حالم برگشتم و ديخر رفتم تا منم.ديکشيم طول ساعت دو فقط یبزرگ اون به خونه اون کردن جارو.کرد قبول رو
 پلو ايلوب فرزاد یبرا خواستميم.نشد یول کنم درست رو ناھار بتونم کردم یسع یليخ.کرديم درد تنم تمام.بودم کنده کوه انگار.شد

 خانم ريمن: گفتم خانم ريمن به ناچار به.خوردم سرما که دميفھم گهيد کردم، درست رو پلو ايلوب خورشت که نيھم یول کنم درست
  . کن َدم شما رو برنج.ستين خوب حالم...شرمنده

  .کشهيم منو یکرد کار شما بفھمه آقا اگه ا$ن...خانوم سرم به خاک یوا_ 

  .فھمهينم نه_ 



 باز که شد یچ دونمينم.بود کوفته و کرديم درد تنم تموم انگار.دميکش روم رو پتو و تخت یرو انداختم رو خودم.اتاقمون رفتم
  .تو اومد و زد در خانم ريمن که بودم خواب یا قهيدق چند هي.برد خوابم

  .خونه انيم ناھار گفتن زدن زنگ آقا...جان خانم_ 

  !جان؟ خانم یشد ینطوريا چرا شما سرم به خاک: گفت و کرد حالم یب ی چھره به ینگاھ بعد

  .خورميم سرما دارم کنم فکر_ 

  .ديبش بھتر بلکه کنميم درست براتون دمنوش وانيل هي رميم ا$ن_ 

  .برگشت دمنوش بزرگ وانيل با که دينکش یطول.دميکش دراز دوباره رفت که خانم ريمن

  حا$؟ ھست یچ نيا_ 

  ...پونه تازه، ليزنجب ، نيدارچ...یچ ھمه_ 

  ...نه... خدا یوا: گفتم و بستم رو چشمام بوش از

  .خوبه واست جان خانم بخور_ 

  .خوردم کم هي زور به و گرفتم دستم یتو رو وانيل

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  نھم و ھفتاد قسمت

  

 تا.بودم ستادهيا در یجلو فرزاد ورود منتظر یحال یب اونھمه با من و ديچيم رو ناھار زيم خانم ريمن.ديرس فرزاد که بود ظھر سر
  سCم:گفتم کرد باز درو

  ...؟یکنيم رميغافلگ روز ھر یدار: گفت لبخند با

  .ھا یکنيم یدراز زبون تلفن پشت از نشنوم ھم گهيد: گفت و ديکش رو ام گونه و کرد دراز دست اخم با بعد

  .ندارم ،حال نکن تياذ خدا رو تو... یآ_ 

  شده؟ یچ: شد قيدق صورتم یتو نگاش

 دارم دوست خونمه گفت یول کنه کمکم خوادينم گفتم خانم به من آقا بخدا: گفت ملتمسانه یلحن با و داد لو خودشو یفور خانم ريمن
 زدم جارو رو خونه ھم کردم آبکش رو برنج ھم من کرد، درست رو پلو ايلوب خورشت و ديخر رفت فقط خانم بعدشم کنم، کمک

  ....ھم ، کردم یريگردگ ھم

  .یبگ برام کاراتو ستيل خوادينم حا$: گفت بلند کCفه فرزاد

  شده؟ چت حا$: گفت خانهيتوب یلحن با و زد کمر به دست بعد

  .خوردن سرما خانم:داد جواب من یبجا باز خانم ريمن

  .بزنم خي يیجا هي برم کردم ھوس: گفت اورديم در ادامو داشت که یلحن ،با تمسخرمن به بعد و کرد نگام فرزاد

  دکتر؟ ميبر حا$: ديپرس که ارهيدرب رو کتش تا گرفتم رو کتش ی قهي یناراحت با

  .شنيم خوب شب تا دادم خانم به دمنوش هي من آقا نه: داد جواب خانم ريمن



  !؟یديم جواب بجاش شما که زنميم حرف شما با من مگه: کرد بلند صداشو یعصب فرزاد

  .گهيد نيبش برو خب ؟یواستاد چرا حا$: گفت و کرد نگام فرزاد.کرد سکوت و انداخت نييپا سرشو خانم ريمن

 بشقابمو کرد اشاره فرزاد که زيم سر گذاشت رو پلو ايلوب سيد خانم ريمن.اومد و کرد عوض لباس فرزادم.نشستم زيم پشت رفتم
  .ندارم ليم...نه: گفتم که بدم بھش

  .یاستخون لويک کي کCً ...گهيد یفيضع نقدهيا نهيھم...خوديب: گفت اخم با

  .بخوابونه رو ُمچت تونهيم حا$ نيھم استخوون لويک هي نيھم: گفتم و کردم نگاش اخم با

  .نميبب بخوابون رو ُمچم ايب...ايب!...؟ جداً : گفت و انداخت با$ يیابرو

 یتو رو دستمون یانگشتا و ميگذاشت زيم یرو رو دستمون آرنج دو ھر.یخور ناھار زيم یروش،انتھا روبه رفتم و گرفت لجم
  ؟یکنيم َکل َکل من با چرا...نيزم یافتاد کنم فوتت من کوچولو آخه: گفت و کرد نگام لبخند با.ميزد گره ھم

  .نخوابونم رو ُمچت باش مواظب بسوزه، بحالم دلت خوادينم شما_ 

  ؟یحاضر_ 

 یآخ:گفت خنده با و زيم یرو خوابوند رو ُمچم که دينکش هيثان به اما کردم جمع دستم مچ یتو زورمو تموم و دادم تکون سرمو
  ؟یبخوابون رو ُمچم یتونيم یکرد فکر که شد یچ...کوچولو خانم

  .تونستميم وگرنه ضميمر من مثC...حا$ خب: گفتم و کردم یدھن کج براش

  .بخور غذاتو حا$: گفت و کرد روانه سمتم نگاشو.دارم دوستش چقدر.شدم رهيخ بھش عشق با من و ديخند

  .نزنه غر بھم دوباره تا بخورم زور به قاشق چند شدم، مجبور

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھشتادم قسمت

  

 لباس پاساژ هي به ھم با.بخرم انيشا یدعوت یمھمان یبرا لباس ديبا که داشت اصرار فرزاد و بود بھتر حالم یکم ظھر از بعد
  ...خوبه اون: گفت فرزاد که بود لباس یمدلھا به نيتريو پشت از نگاھم.ميرفت

 ی قهي از یرنگ يیطC یسنگھا و بود یمشک دامن و کت.بود قشنگ.یمجلس بلند دامن و کت هي به دميرس و گرفتم رو دستش رد
  .کن ُپُرو برو: گفت که کردميم نگاه داشتم ھنوز.بود شده کار نييپا تا کت

 ھمون.کردم باز اطياحت با درو و دميپوش رو دامن و کت.شدم پرو اتاق وارد و دادم فرزاد به چادرمو ، پرو اتاق به ورود از قبل

  �.هيعال: گفت و نشست لبش به یپھن لبخند دنميد با که بود ستادهيا اتاق کنار

 و يیطC روسرس.بود تر راحت اون کردن ست.رميبگ ھم دامنم و کت ست یروسر هي که کرد اصرار فرزاد لباس ديخر از بعد
 یچ گهيد: گفتم که ديچرخيم پاساژ یتو داشت بازم فرزاد یول ديرس انيپا به من ديخر و کردم انتخاب یبلند قواره یمشک

  ؟یخوايم

  .خودم واسه لباس_ 

 با و شد مغازه هي وارد که داشتم نگه خودمو زور به.بود کوفته تنم و کرديم درد سرم.شديم بد کم کم داشت حالم آخه.شدم کCفه
 من ھست یصندل هي آقا ديببخش: گفتم فروشنده به که پرو واسه رفت.داد سفارش کروات و شلوار و راھنيپ هي خودش ی قهيسل
  نم؟يبش



  .خانم بله_ 

! ومديم بھش چقدر.موند باز دھانم شد، باز که پرو اتاق در.داد من به و برداشت مغازه یتو نيتريو پشت از یکيپCست یصندل بعد
  .یمشک نيج شلوار و يیطC کروات با ديسف راھنيپ.ومديم خوشم شيلباس خوش از شهيھم

  ؟یکنيم ِست من با رو لباست حا$: گفتم کردمو نگاش لبخند با

 رو لباسھامون.بود شده شهيھم از تر پيت خوش یليخ.ديدرخشيم اش نهيس یرو لباس مارک.داد با$ دييتا حالت به رو ابروھاش
  .ستين خوب حالم من...خونه ميبر باش زود فرزاد: گفتم ميديخر که

  شده؟ یچ_ 

  .خورميم یحساب یسرما هي دارم کنم فکر_ 

 برم من بمون پاساژ یتو تو کردم، پارک تر نييپا نويماش من: گفت فرزاد.بارهيم داره یتند بارون ميديد که بود موقع ھمون
  .ارميب رو نيماش

 راه و افتاد اتفاق ابونيخ وسط ھم بد تصادف هي موقع ھمون.نشد ازش یخبر و گذشت قهيدق ده.شدم منتظر من و رفت اون
 با.بود آورده بند رو راه تصادف، و ديشد بارون بخاطر ابونيخ کيتراف ھم بود کرده ريد ھم.شدم نگران. شد بسته کCً  ابونيخ

 بارون اون ريز یوقت اما.برم نيماش سمت خودم گرفتم ميتصم.ميبود نيماش یتو دو ھر ا$ن بودم رفته باھاش من اگه گفتم خودم
 یول کردم نگاه رو ھا نيماش تکاتک و برگشتم.بود کرده ريگ ابونيخ کيتراف ھمون یتو فرزاد پس! نبود نيماش دميرس نيماش به

  .بکنم ديبا چکار دونستمينم یحال یب اون با و بودم شده سيخ کامCً .شدم کCفه.نبود فرزاد از یخبر بازم

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  کمي و ھشتاد قسمت

  

 پاساژ یورود ی پله یرو نگران و یعصب که دميد رو فرزاد که دميلرزيم سرما از داشتم گهيد.پاساژ دوباره برگردم شدم مجبور
 از.شد من متوجه رفتم که جلوتر.گردونهيبرم ابونيخ سمت رو نگاش باز و گردهيم دنبالم پاساژ یتو یگاھ گه و ستادهيا

  ؟یرفت کجا باز: ديتوپ بھم و اومد نييپا پاساژ یھا پله از یفور.دميترس تشيعصبان

  .یکنيم ريگ بندون راه نيا یتو گفتم شده، تصادف دميد...تو دنبال اومدم_ 

  .چرخهيم خودش واسه سرکار و نجاميا من است قهيدق ده ا$ن_ 

  !سهيخ پات سرتا...کن نگاش: کرد اشاره بھم دست با که نداشتم رو بھش دادن جواب ی حوصله

  .زدم خي ميبر ايب حرفا نيا یبجا: گفتم و دميلرز

  .بپوش منو کاپشن: گفت و چرخوند آخرش ی درجه تا رو نيماش یبخار ميشد که نيماش سوار

 دايپ منو شد؟ یچ دنبالم یاومد حا$ خب...یعجول بس از: ديغر بھم باز که.ومدينم بند لرزم یول دميپوش رو کاپشنش تعارف یب
  .بدتر رو حالت و یکرد دهيکش آب موش خودتو فقط ؟یکرد

 راه یتو یحساب یسرماخوردگ هي که دونستميم و نبود خوب اصC حالم.بستم رو چشمام و یصندل به  زدم هيتک سرمو
 و اومد دھايخر ساک با فرزاد.مبل یرو نشستم و دميچيپ پتو ی$ خودمو و کردم عوض لباسامو رفتم یفور.خونه ميديرس.دارم
  .انداخت بھم یتند نگاه



 پشت و کنارم نشست اومد که نمينب رو شيعصب نگاه تا بستم چشمامو.شدم ناراحت بود، یعصب ليدل یب نظرم به که نگاھش از
  .یدار تب...اونور بنداز نويا: گفت و کرد باز دورم از رو پتو تيعصبان با بعد و ميشونيپ یرو گذاشت رو دستش

  .سردمه...فرزاد نکن: گفتم و دميچيپ خودم دور رو پتو یفور

  .کنار بنداز رو پتو ،یدار تب گميم بھت وونهيد: گفت و ديکش رو پتو حرص با

  .بره با$ تبم خواميم!...من؟ به یدار چکار اصC: گفتم کردمو نگاش تيعصبان با

  .رهيگيم حرصم که نده انجام من یجلو رو اتيباز وونهيد نيا پس: گفت اخم با

 زدم،يم کنار رو پتو تا یول کردميم حس خوب نويا و بودم داغ.تخت یرو دميکش دراز و اتاقمون به رفتم پتو ھمون با شدم بلند
 که یونيھز اونھمه یتو کردميم دعا.رو خودم يیتنھا کابوس.دميديم کابوس.دميخواب و شد سوزان یتب مست چشمام.گرفتيم لرزم

  ...باشه؟...نرو...فرزاد: کردميم زمزمه لب ريز.نزنم فرزاد، به عشقم از یحرف گفتم،يم ناخواسته

  .رمينم_ 

 چند.بود مشھود چشماش اهيس یھا حلقه یتو ینگران یول بود یعصب دستم از ھنوز گرچه.بود نشسته سرم یبا$.شد باز چشمام
  .اديم ا$ن...یصادق دکتر زدم زنگ: گفت که کردم نگاش هيثان

 یکم که کردم حس دستم یتو رو سوزن سوزش.کرد غرق خودش کابوس یتو منو تنم، سوزان تب و بستم رو چشمام دوباره
 یتو ھم یتيتقو تا چند براش...برس بھش...فهيضع یليخ شما خانم...جان فرزاد: دميشنيم رو یصادق دکتر یصدا.شدم اريھوش

  .نباش نگران شهيم خوب بخوره، وقت سر قرصاشم...زدم ِسُرمش

  .دکتر ممنون_ 

  

  

  ...دارد ادامه

  

  � خام یايرو

  دوم و ھشتاد قسمت

  

 شد متوجه یوقت.نشست ميشونيپ یرو فرزاد گرم دست که گرفتميم آرامش داشتم تازه.بود بسته چشمانم ھمچنان من و رفت دکتر
 داشت دستم ِسُرم.کردم باز چشم بعد یکم.کردميم تب دوباره دستش یگرما از چون...بھتر.رفت رونيب اتاق اومده،از نييپا تبم

: گفت یفور دنميد با که بود داده لم ونيزيتلو یجلو فرزاد.رونيب اومدم اتاق از دستمو یتو گرفتم رو ِسُرم شدم بلند.شديم تموم
  جات؟ از یشد بلند یچ واسه

  .شد تموم ِسُرمم. بردارم یالکل پنبه خواميم_ 

  .ارميم من نيبش_ 

 با اون و گرفتم من رو الکل پد. دستم ِسُرم سوزن یرو گذاشت اومد و کرد باز جلدش از یالکل پد هي و رفت.مبل یرو نشستم
 قلبمو که یلحن با.افتاد چشماش به نگام که اديب بند خونش تا فشردميم دستمو رگ محکم.ديکش دستم رگ از رو ِسُرم سوزن اطياحت
  .دختر یفيضع نقدريا چرا تو آخه: گفت کرديم آب

  .خوردم سرما خب_ 

  .نييپا اديم فشارت یزيچ ھر سر: گفت و زد یپوزخند

 بود شده بھتر حالم.شد یکار مشغول بعد.زباله سطل انداخت رو ِسُرم و آشپزخونه سمت رفت که ندادم یجواب و مبل به زدم هيتک
  .بخور: گفت و سمتم اومد نيريش مويل و پرتقال آب وانيل هي با که کردميم نگاه رو ونيزيتلو لميف داشتم و



  .آخه ندارم ليم!... ا$ن؟_ 

  . ا$ن نيھم_ 

  ...شتريب: گفت اخم با باز که دمينوش جرعه هي.رسوندم لبم به زور به رو وانيل که کرد ھم تو تيجد ی نشونه به رو اخماش

  .ھا ارميم با$....  تونمينم_ 

  ...نداره اشکال_ 

  .خورميم کم کم: گفتم خوردمو گهيد جرعه هي

  .سرکار و دونميم من گرنه و یبخور_ 

  ممنون: گفتم و زدم لبخند حرفش از

  .نداره یمعن یدان قدر ی بوسه یب تشکر: گفت و گرفت سمتم صورتشو يیرو پر با و کنارم نشست

  .شد بھتر کم هي حا$: گفت که دمشيبوس محکم و اش گونه به چسبوندم لبامو

  !بود کم هي نيا!.... انصاف یب_ 

  ...نهيا تشکر تموم: گفت و لباش یرو گذاشت رو اش اشاره انگشت طنتيش با و ديخند

  .یدونيم ستم،ين بلد کردن تشکر اصC من: گفتم و برگردوندم ازش سرمو خجالت از

  .نبود نجايا جات ا$ن یبود بلد اگه که. دونميم که نويا خب آره_ 

  ه؟يچ منظورت_ 

  ...نه یبود من یرسم ھمسر ا$ن که یبود بلد اگه خب_ 

 من سر بر خاک...انصاف یب کنه؟ رميتحق تونست چطور.اتاق یتو برگشتم و کنم تحمل نتونستم.شدم دلخور ارياخت یب حرفش از
 مدام.نزدم حرف باھاش شب تا.باختم من ،یباز نيا یتو دونستميم چون.سوختيم خودم واسه یجور بد دلم.شدم عاشقش که

  ؟یناراحت چرا شده چت: گفتيم و اونراه به زديم خودشو

 تيعصبان و حرص با اون و ندارم ليم گفتم آخه.کرد دعوا باھام شام سر یحت شب.خواب اي زدميم یحال یب به اي خودمو منم
 شرت از شهيم یک.یتيتقو اي بزنن ِسُرم بھت ديبا اي مدام...یمن گردن وبال ھمش که یکنيم رو کارا نيھم...خوديب: ديکش داد سرم

  برگردم؟ ميقبل یزندگ به راحت اليخ با تا شم راحت

: گفتم بدم نشون خونسرد خواستميم که یحالت با یفور و رميبگ خودمو جلو نتونستم منم که اونقدر.کرد داغونم یليخ حرفش نيا
 یباز رو نقشه نيا تا خواستم ازت اومدم من گميم...بوده نقشه هي یچ ھمه که گميم...گميم ھمه به یمھمون وسط شب فردا نيھم
  .بذارم دستت یتو رو مونا دست که کنميم رو ميسع تموم...جمع التيخ.ميکن

 از یول نبود قيدق پرتابش اونکه با.کرد پرتاب سمتم و کرد بلند دستشو کنار وانيل یاديفر با ھمراه که شد یحرص اونقدر
  .اتاق یتو برگشتم و شدم بلند یناھارخور زيم پشت از.نشست گلوم یتو بغض نکارشيا

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  سوم و ھشتاد قسمت

  

  .دهيم نشون رو ات ندهيآ بھت حس نيا.یشد یمزخرف آدم چه عاشق که یبفھم ديبا.یکن هيگر یندار حق...حانهير



 خوبه حالم یوقت تا...خودخواه مغرور!...گردنتم وبال من!...شعوريب ی پسره: گفتم حرص با لب ريز. زدميم حرف خودم با داشتم
  !گردنت؟ وبال شميم ، شميم ضيمر که نيھم شم،يم زميعز تازه ستين یمشکل رهيم شيپ ات نقشه و

  !.رمرديپ: گفتم و اتاق در سمت برگشتم زدمو یغلت حرص با که بود اتاق در به پشتم و بودم دهيکش دراز

 ی لبه نشست بود، ستادهيا تخت کنار نهيس به دست کهيحال در و زد یدار هيکنا لبخند.شدم خشک.نشست فرزاد یچشما یتو نگام
  !؟یچ گهيد خب...! رمرديپ!...شعوريب ی پسره...یگفتيم خب: گفت و تخت

 به مجبور منو و ديکش محکم دستمو که برم رونيب اتاق از تا شدم بلند تخت یرو از.ومدمين کوتاه و آوردم صورتم به یاخم یفور
 تيجد با و داشت نگه صورتش مقابل و گرفت رو ام چونه محکم دستش با که چرخوندم نگاھش از سرمو.کرد روبروش نشستن

  .رو در رو ،ینجوريھم.بزن حرفاتو...بزن: گفت

 ضيمر تا یول یخوب زنمينم مون نقشه از یحرف یکس به و کنميم سکوت چون مگه؟ گفتم دروغ: گفتم دادم قورت رو دھانم آب
  گردنت؟ وبال شدم شدم،

  .من چشم تو چشم...بگو ا$ن یبگ یخوايم فحش یچ ھر...گمينم نويا: گفت بود زيآم طنتيش شتريب که یلحن با و زد یلبخند

  .دمينم فحش من: گفتم و دوختم تخت ی ملحفه به رو نگام و دميگز لبمو

  .شعوريب یگفت من به دهيشن اشتباه گوشام کردم فکر...یگيم راست که تو...آره_ 

 ھتيتنب مجبورم: گفت و کرد پنھون لبشو یرو لبخند یساختگ یاخم با که کردم جمع لبام یرو از زور به لبخندمو
  .کنهيم ادب رو ھا بچه خوب یگاھ هيتنب...؟یدونيم...کنم

  .ھنوز زنميم حرف دارم ؟!نجايا چغندرم برگ من مگه: کرد بلند صداشو حرص با و ديکش دستمو باز که برم شدم بلند

  ده؟يم فحش شوھرش به آدم.یاريب در دلم از ديبا یداد که یفحش واسه خب: گفت که گرفتم نييپا رو نگام و کردم سکوت

 یک یگفت...گردنتم وبال یگفت من به...؟یندار $زم هيتنب...؟یچ شما: گفتم و نشست گلوم تو دوباره بغضم.کردم نگاش یناراحت با
  .یش راحت شرم از تا رونيب تيزندگ از رميم

  خوبه؟ نيا: گفت و ديبوس رو ميشونيپ و ديکش جلو ،سرمو سرمو پشت گذاشت دستشو هي

  .گرفت ازت نايا از شتريب دلم...نه_ 

  ؟یچ حا$: گفت و فشرد اش نهيس به محکم منو و کرد بغلم.شد تر رنگ پر لبخندش

  شه؟يم جمع ھاش کهيت خرده ،دوباره آغوش هي و بوسه هي با بشکنه دل اگه یکنيم فکر چرا_ 

  کنم؟ چکار پس: گفت و ديکش یبلند نفس

  .دهيم زجرم یليخ حرفات فقط...دونمينم: گفتم و کردم جدا اش نهيس از سرمو

  !گنجم؟ينم خودم پوست یتو ا$ن"  شعوريب ی پسره"  گفتن از من نکهيا نه آھان_ 

  .یبش دهيبخش تا ببخش: گفت که گرفت ام خنده

  .دميبخش: گفتم یفور.نداشتم یا چاره یول کرديم سهيمقا خودش حرف با منو حرف!! داشت رو یليخ

  .باشه اتاق نيا یتو ديبا من زن...کجا؟: گفت و ديکش دستمو که شم بلند کنارش از باز خواستم

  .زنتون نه گردنتونم وبال من_ 

  . ھا شهيم دراز داره زبونت: گفت اخم با

 چنان خودت، جوون به حانهير ،یبزن مونيقرارداد ازدواج و ما ی نقشه از یحرف یبخوا فردا...ضمن در: گفت که کردم سکوت
  .یکن حظ که ندازميم تيزندگ به یشيآت

  .دميکش دراز تخت یرو و کردم بھش پشتمو.گرفتم دل به دشيتھد از

  



  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھارم و ھشتاد قسمت

  

  .یداريب دونميم: دميشن رو صداش که بود فرزاد به پشتم.بودم دهينخواب ھنوز

  ...خب_ 

  .نميبب برگرد_ 

 تا گفتم اونو فقط من.یستين گردنم وبال...تو: گفت و کرد نگام یا هيثان چند.کرديم آرومم که داشت یآرامش نگاش.سمتش برگشتم
  .یبخور غذا شتريب کم هي تو

  .نباش ناراحت گهيد...حساسم تيناراحت به یليخ که یدونيم خوب خودت: داد ادامه که دميکش یآھ

  .ستمين_ 

  .من به یکرد رو پشتت چرا پس_ 

  .ترم راحت ینطوريا_ 

  .اتاقم از رونيب برو پس یراحت ینطوريا اگه...باشه_ 

 یرو سالن یتو.نرفتم خودم یقبل اتاق.بشه شروع گهيد بحث هي و بمونم تا برم دادم حيترج ابروھاش، ونيم اخم با که بودم مردد
 نجايا ديبا گفتيم بار هي.ضشينق و ضد یرفتارا از بودم شده کCفه گهيد.بودم کرده مچاله خودمو و بود سرد ھوا.دميخواب کاناپه
 از خانم ريمن یصدا و سر با صبح.دميخواب و گرفت خوابم کم کم که بودم فکر یتو.رونيب اتاقم از برو گفتيم بار هي ،یبخواب
 به گفتن رفتنيم داشتن آقا...جوون خانم سCم: گفت ديد منو تا که کرديم کار داشت خانم ريمن.کردم بلند سرمو.شدم داريب خواب

  .ديباش حاضر ظھر از بعد پنج ساعت امشب یمھمون واسه بگم شما

 خود پسره.بود من یرو کاناپه، یرو که افتاد فرزاد تخت یپتو به نگاھم که و دميکش صورتم به یدست و کاناپه یرو نشستم
 دوستش َخرم من: کردم زمزمه خودم با زدمو لبخند.واسم ارهيم پتو شهيم بلند بعد...برو گهيم...ايب گهيم!..داره مزمن یريدرگ
  چرا؟ آخه...دارم

 آقاتون با نکنه: ديپرس ديد نگامو تا.اديم بود نداده خبر چون شدم شوکه.شد اضافه بھش نگارم اومدن که.داشتم اديز کار اونروز
  شدم؟ مزاحم که رونيب یبر یخواستيم

  .ميمھمون شب...نه_ 

  .اومدم موقع به چه پس: گفت و اومد با$ ھا پله از

  !؟یاومد موقع به یگيم دارم کار دعوتم یمھمون گميم_ 

  .بگم تا تو اميب بذار حا$: گفت و ديبوس صورتمو.روم روبه ديرس

 که آوردم موھات واسه رنگ هي...حانهير: گفت که کردميم نگاش متعجب.داد ھم صبحانه سفارش خودش واسه و داخل اومد
  .بخورتت درسته نه،يبب رو تو اگه فرزاد

  .بشنوه خانم ريمن خوامينم...سيھ: گفتم و کردم اخم

  .ھلو یشيم یوا گرفتم برات یخارج رنگ...ناھاشيا: گفت و داد نشونم رو رنگ جعبه بعد



  .ندارم رو نکارايا وقت ا$ن من...خدا به یدار حوصله نگار_ 

 خانم مونا اون شوھرت چشم تو یخوايم...کنن سرت تو خاک.ندارم حوصله یگيم اومدم دميکوب شھر سر اون از نشو لوس_ 
  برسه؟ خودش به تو از شتريب

  .گشنمه بخورم یزيچ هي بذار...حا$ خب یليخ_ 

 فرزاد العمل عکس بگو بھم شب یوا: گفت گذاشت رنگ که موھامو.کرد شروع کارشو نگار که ميخورد صبحانه دو ھر
  .بوده یچطور

 یتو.کرد سشوار برام نگار و شستم موھامو.گرفت رنگ عيسر که بود فيلط و نرم اونقدر موھام.گرفت ام خنده ذوقش اونھمه از
 خوب ممنون: گفتم و زدم لبخند.داشتم دوست شتريب موھامو یعيطب يیخرما رنگ من یول بود قشنگ.کردم نگاه خودم به نهيآ

  .شده

  .بکشم صورتتم و سر به دست هي نيبش پس_ 

 ندفعهيا.برداشت شهيھم از تر متفاوت رو ابروھام و بود خوب کارش ھم الحق.نکردم مخالفت ميبود دعوت یمھمون شب اون چون
 خودم یکارھا گرم خوردم که ناھار.رفت و ديکش سشوار موھامو فقط.نموند ناھار واسه یحت نگار.کردم ذوق نهيآ یتو دنميد با

 دنميد با و شد اتاق وارد خانم ريمن که گردنم نداختميم ھم طCھامو داشتم و بودم انداخته تخت یرو رو مونيمھمون یلباسھا.شدم
  .ماشاK ديشد خوشگل چقدر...دميند بودم کار گرم!!...خانم یوا: گفت

  .ممنون_ 

  برم؟ شده، تموم کارم_

  .برو_

  .نهيبب شمارو آقا اگه یوا: گفت خنده با و کرد نگام باز

 مرتب.دميکش اتو رو فرزاد راھنيرفت،پ که خانم ريمن.شدم متعجب نهيبب رو فرزاد العمل عکس تا داشت ذوق اونم نکهيا از
  .کرد حبس رو نفسم خونه، در شدن بسته یصدا که کردم یرخت جا زانيآو

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجم و ھشتاد قسمت

  

 و کردم ذوق یحساب اول.شد تا چھار دنم،چشماشيد با و کرد باز رو اتاق در من با ھمزمان فرزاد که رونيب برم اتاق از اومدم
  ... و کردم اتو رو لباست...سCم: گفتم

  !موھات؟ به یزد هيرنگ چه...نيا: کرد بلند صداشو

  ...نويا اومد دوستم نگار: گفتم و زدم لبخند اومده، خوشش کردم فکر.دهيکش سشوار و بود باز موھام

  .یبپرس ازم ینزد زنگ چرا تو: شد تر یعصب صداش

  !!کنم رنگ داشتم دوست خودمه، یموھا ديببخش!...جاااانم؟_ 

  ؟یريبگ اجازه ازش که یندار شوھر تو مگه...یکرد خوديب تو: گفت بلند و کرد یمحکم اخم

 رو بازوم که بشم رد تفاوت یب کنارش از اومدم! کرديم دعوام داشت موھام رنگ رون،واسهيب زديم حدقه از داشت چشمام
  شه؟يم پاک یزد که یگند نيا یچطور: گفت خانهيتوب لحن ھمون با و گرفت



  .شهينم پاک_ 

  .دارم رو ارشياخت خودمه یموھا ؟!یگيم یجد واقعا: گفتم تعجب با که رفت ھم تو شتريب اخماش

  .یکن غلطا نيا از من اجازه یب باشه آخرت ی دفعه...دارم من رو تو ارياخت: گفت و داد بازوم به یفشار

 بستم درو تا خودمو یقبل اتاق رفتم یول بود تختش یرو لباسم نکهيا با.دميکش رونيب دستش از رو بازوم و کردم نگاش خشم با
  .آخه چه تو به! ؟یکرد رنگ موھاتو چرا گهيم من به!! شده ُخل...وونهيد: کردم زمزمه لب ريز یعصب

 کرم بعد و خوندم وقتمو اول رو نمازم.گرفتم وضو رفتم.شد بلند خونه یتو ميگوش اذان یصدا که بود موقع ھمون.شدمينم آروم
 برم لباسام برداشتن واسه خواستينم دلم اصC یول بودم حاضر.زدم ميمC رژ هي و دميکش فيظر چشم خط به و صورتم به زدم
 دنيد با که کنه عوض راھنشويپ خواستيم.کردم باز و در کدفعهي.زدن در یب.شدم اتاقش وارد اخم با.نبود یا چاره اما.فرزاد اتاق
  ؟یزنينم در چرا: زد اديفر اش برھنه ی تنه مين ،و من

 با و گرفتم بازوش یرو از رو ام رهيخ یچشما.بود برھنه کامC بازوش عضCت یول.تنش به چسبوند یطور ھمون رو راھنشيپ
  بزنم؟ ھم در ديبا شوھرم اتاق به اومدن یبرا:  گفتم یلجباز

  !شوھرتم من یدار قبول پس آھان:گفت که داشتيم وا خنده به منو داشت نگاش تعجب

 موھامو ديرس که روم یجلو.نکنم نگاه بھش کردميم یسع ارياخت یب.اومد جلو و تخت یرو انداخت حرص با راھنشويپ بعد
  !یندار ازين شوھر ی اجازه به کارات واسه یول: گفت و مشتش یتو گرفت

  .خدا رو تو...موھام...فرزاد_ 

 حرفم یرو یھ یبخوا اگه باش، داشته خودتو یھوا...یاعصابم یرو بد روزه چند: گفت و ديکش رو موھام یکم حرص با
  . ینيبيم بد ،یبزن حرف

  .کن پاک رژتم: زد اديفر صورتم یتو شيعصب نگاه با بعد و کرد رھا رو موھامو

  !کمرنگه یليخ که نيا! چرا؟_ 

  .دارم دوست رنگيب من: گفت لبمو یرو ديکش انگشتشو حرص با

  .شدميم منفجر تيعصبان از داشتم

 و برداشتم لباسمو یفور.  کرد نگام یعصب ھمونطور اونم.  کردم نگاش یدلخور با و دستم کف فشرردم محکم دستمو یانگشتا
  .رفتم رونيب اتاقش از

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ششم و ھشتاد قسمت

  

 شده خوشگل شعوريب چقدر.ميکرد نگاه بھم دو ھر لحظه هي.اومد رونيب اتاق از اونم.کردم سر مويعرب چادر و شدم حاضر
  .خوادينم چادر: گفت و اومد جلو.دمشيبوسيافه،ميق و پيت اون با دنشيد از ديشا وگرنه بودم دلخور ازش یحساب که فيح.بود

  .اميب تونمينم چادر یب من_ 

  .خوبه نيھم ده،يپوش و بلنده دامنت و کت: گفت اخم با

  .ترم راحت چادر با...معذبم ايبعض نگاه از من_ 



  ...رو یلعنت اون اريب درش گميم بھت: زد اديفر

 با.بشه یجمع وارد خواستيم برھنه انگار که داشتم رو یکس حس.برداشت سرم از چادرمو و اومد جلو که کردم نگاش فقط
  ... کارات فرزاد: گفتم بغض

  ...ببند دھنتو فقط: گفت حرص با

  .ینينب رو ميسگ یرو اون ،تا ینزن حرف من حرف یرو که ريبگ ادي: گفت یآرومتر لحن با که دميکش یقيعم نفس

 یورود درب یجلو خان منصور.رفتم نييپا طبقه ھمراھش.کرد باز درو اون و گرفتم خودمو جلو.بغض از شدميم منفجر داشتم
  .ديبزن سر ازم دييايب که کنم دعوتتون ديبا حتما...عجب چه...به به: گفت دنمونيد با که بود ستادهيا خونش

  .خبره چه شرکت که ديدونيم خودتون شما که خوبه: داد جواب فرزاد

  ن؟ييپا ادينم چرا حانهير شلوغه، سرت تو خب_ 

  .اديب دمينم اجازه بھش نجاستيا یعوض انيشا اون تا_ 

  .یارينم رو اسمم گهيد ،یکن بحث انيشا با مھمونام یجلو و یکن صدا و سر امشب اگه!...فرزاد: گفت اخم با خان منصور

 یصندل و زيم ،يیرايپذ سرتاسر.بود ومدهين یکس انيشا البته و شوھرش و نينازن و پسراش و نينسر عمه جز.ميشد خونه وارد
  .مھران و مھرداد و سامان سمت رفت فرزادم.رفتم نينسر عمه زيم سمت.بود شده دهيچ

  جان؟ حانهير یخوب: کرد نگام لبخند با نينسر عمه که زيم پشت نشستم و کردم سCم

  .بله_ 

  .یحال یب نظرم به_ 

  .سرماخوردم کم هي_ 

  !...ن؟يھم: گفت و زد یمعنادار لبخند

  ؟ینکرد دعوا فرزاد با اناياح

  .یکرد دعوا باھاش پس: گفت که زدم یالک لبخند فقط

  .بکنه لبمو پوست خواديم انگار که کرد پاکش چنان زدم کمرنگ رژ هي.دهيم ريگ بھم یليخ...کرده خستم_ 

  .داره دوست...بده حق زميعز خب: شد تر پھن لبخندش عمه

 کانادا تا فرزاد ی محجبه زن ی آوازه یعني...زميعز یچشم تو یليخ تو آخه:داد ادامه که زدم عمه حرف به یپوزخند دلم تو
  .هيشکل چه زنش ننيبب خوانيم ھمه...رفته

  ...ستين نيھم فقط آخه: گفتم و دميکش یبلند نفس

  .کشتتيم فرزاد بزنه، فرزاد به یحرف عمه اگه ؟!حانهير یکنيم چکار یدار گفتم؛ خودم با لحظه هي

  شده؟ یچ نميبب بگو خب: گفت باز عمه

  .یچيھ: گفتم یفور

 ش،ينيب زيت نھمهيا از.کرد شکار نگامو افتاد، بھش نگام تا.فرزاد سمت رفت ارياخت یب نگام.چرخوندم يیرايپذ یتو نگامو بعد
  .خانم عروس به به: گفت و سمتمون اومد خنده با نينازن.شدم متعجب

  !کرده؟ دعوت نويا یک من، یخدا یوا...اومد مھمان نياول رو اونجا: گفت ما کنار نشستيم کهيحال در

 یا ساده براق یماکس.خدمه از یکي به داد فشيک و شال با و درآورد رو پالتوش در یجلو ھمون که یجوان زن سمت رفت نگام
  !فرزاد سمت رهيم داره...خدا یوا: گفت نينازن که فرزاد سمت رفتيم داشت.بود دهيپوش بود باز یليخ پشتش که

  ه؟يک اون خب: دميپرس



  .فرزاد یقبل نامزد_ 

  !داشته؟ نامزد فرزاد مگه: شد گرد چشمام

 بھم یچ سر ميدونينم که کنه ازدواج  باھاشم خواستيم فرزاد شيپ سال پنج ،چھار دهيناھ اسمش...آره:گفت و گرفت دستمو نينازن
  .خورد

  .بدونه ديبا خب: گفت نينازن و رفت نينازن سمت  یا غره چشم عمه

  .بود فرزاد و ديناھ به ھنوز نگام.شد کنده جا از قلبم انگار.داد دست باھاش و ستاديا فرزاد یجلو.ديناھ سمت برگشت نگام

  داداش؟ زن یچطور سCم،_

  .سCم: گفتم و کردم کج نينازن سمت به یکم خودمو.بود نشسته کنارم یصندل درست انيشا.برگشت سرم

  ؟یکنيم چکار دماغ گند نيا با: گفت که بودم گرفته نييپا سرمو.کردم فرار نگاھش از که بود قيدق اونقدر نگاھش

  .شهيم َشر...مردا شيپ برو جان انيشا: گفت عمه که زدم لبخند فقط.گفتيم رو فرزاد. آوردم با$ سرمو

  .نميبينم من که کجاست!...م؟يدار ھم مردونه قسمت مگه: ديخند

  .گهيد برو...اومد فرزاد...اومد:گفت ترس با نينازن

  نجا؟يا یکنيم یغلط چه: لرزوند تنمو صداش.بستم چشمامو ترس از که بود یعصب چنان.ختير قلبم افتاد فرزاد به نگام تا

  .یکنيم اونور شما که یغلط ھمون: داد جواب انيشا

  .نميبب شو بلند_ 

  .ديباش خوش تونيقبل نامزد با ديبر بھتره شما_ 

  .گهيد شو بلند انيشا: گفت عمه که بشه دعوا ا$ن دميترس که بود شده قرمز چنان فرزاد صورت.کردم باز چشم لحظه هي

  بودن؟ خوب خانومتون ديناھ: گفت یکج لبخند با و ستاديا فرزاد مقابل و شد بلند جاش از انيشا

 زميريم شب،دندوناتو آخر یول گمينم بھت یچيھ ا$ن ، بابا حرمت به: گفت و گرفت رو انيشا راھنيپ ی قهي سرعت به فرزاد
  .حلقت یتو

  .داداش فهيح تو واسه...حانهير: گفت خنده با بود حرفا نيا از تر پررو که انيشا.داد ھل عقب به رو انيشا محکم بعد

  .باش آروم تو کرد یبچگ اون...نيبش: گفت و گرفت دستشو محکم عمه که برداره، زيخ طرفش به خواست بلند یقدم با فرزاد

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھفتم و ھشتاد قسمت

  

  ؟یديخند بھش چرا: زد داد سرم حرص با و سمتم ديچرخ فرزاد نگاه

  دم؟يخند اصC من...جان عمه: گفتم متعجب

 رو که حرفاست نيا از تر خانم یليخ حانهير...نباش حساس حانهير یرو نقدريا...جان فرزاد:گفت و گرفت رو فرزاد دست عمه
  .بده انيشا به

  .شمينم آروم من آلمان برنگرده یعوض نيا تا: گفت و ديکش شيشونيپ به یدست کCفه

 لباس و یروسر با که یکس تنھا یجمع نيھمچ یتو.کن نگاه...رينگ سخت حانهير به...فرزاد ستين نيا راھش:گفت باز عمه
  .شماست خانوم نشسته دهيپوش



  .ستين خودم دست:گفت که برگردوندم ازش سرمو یدلخور با که کرد نگام.کرديم اثر داشت خوب عمه یحرفا انگار

  .خب کن تيرعا.زدميم سکته دنتيد با بودم جوون حانهير یجا اگه من: گفت نينازن

  .مينيشيم سمت اون ما پاشو: شد بلند و ديکش یبلند نفس

Cیصندل سمت رفتم ھمراھش.کنه شروع رو گهيد بحث هي باز دميترسيم کردميم مقاومت اگه یول برم باھاش خواستينم دلم اص 
 که کرديم نوازش دستمو پوست آروم.گرفت دستمو و کنارم نشست.دوختم روم به رو نگام و نشستم.اُپن کنار شده دهيچ یھا

  .یخورينم ُجم کنارم از: دميشن رو صداش

 با قلبمو و دستم یرو گذاشت رو خودش دست بعد و پاش ران یرو گذاشت دستمو که باھاش زدم حرف نه کردم نگاش نه
  ؟یزنينم حرف چرا حا$: گفت و کرد خراب دستم نوازش

  !دارم؟ زدنم حرف اجازه مگه_ 

  .نميھم نره،من یلعنت نيا تا...حانير: گفت و کرد قفل انگشتانم ونيم دستشو یانگشتا

  .دنبالم ايب رفت یلعنت نيا وقت ھر مادرم خونه ماه دو یکي رميم من خب: گفتم یخونسرد با

 هي تا چشم یگيم گميم یچ ھر...ھا وونميد هي من ؟یکن بحث من با اديم خوشت تو: شديم دهيکش تيعصبان سمت داشت باز صداش
  .ندادم دستت یکار

  .باشه آروم تا باش آروم...نکن لج...حانهير: گفتم خودم با و بستم یناراحت زور از رو چشمام و دميکش یقيعم نفس

 به و اومد جلو ديناھ که داد انگشتام به یفشار فرزاد.اومد سمتمون ديناھ که ببرم لذت دستش قيعم یگرما از کردم یسع بعد
  .فرزاد سابق نامزد... دميناھ من!...پس نجاستيا یليل...خدا یوا: گفت طعنه

  چاره؟يب $له خانومت: گفت فرزاد به پوزخند با که کردم نگاش فقط

  .زنهينم حرف ندم اجازه من تا رينخ: گفت محکم یاخم با فرزاد

  .یخواستيم موش یخواستينم زن تو بگو پس...اَه: گفت ديناھ باز که!!  خدا به داشت رو یليخ.رونيب زد حدقه از چشام

 رو ینامزد کنم، نامت به رو شرکتم سھام ستمين حاضر یديد یوقت که یخواستيم پول کنم فکر ھم تو: داد جواب آرامش با فرزاد
  .یزد بھم

  .ستين و نبوده عاشقت من مثل یک چيھ که...فرزاد یدونيم خوب خودت: گفت عشوه با و انداخت با$ يیابرو ديناھ

 عشق من:گفت فرزاد یول.کندميم موھاشو تک تک ديشا بود نگرفته دستش یتو دستمو فرزاد اگه.خورديم بھم ازش داشت حالم
  .خواستمينم یپولک

  ...رفته ادتي! ؟یبود معصوم خودت نکهيا نه...برات رميبم یآخ: گفت حرص با ديناھ

  ...ديناھ ببند دھنتو: ديتوپ بھش تيعصبان با یفور فرزاد

 ینشناخت ھنوز رو مارموز نيا تو: گفت دستمو یرو گذاشت حرص با دستشو و گرفت من سمت آرامش با رو نگاھش ديناھ
  .یکردينم اعتماد بھش ینطوريا وگرنه

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھشتم و ھشتاد قسمت

  



 و پاش ران یرو بود گذاشته ھمچنان دستمو.نخورد تکون کنارم از گهيد فرزادم.ومدين ما سمت مجلس آخر تا گهيد و رفت ديناھ
 نکهيا واسه اون وونهيد: زدميم بيتھ خودم به مدام اما.بود صد یرو قلبم ضربان کارش نيا با.فشرديم رو انگشتام خودش دست با
  .ارهيم در رو اداھا نيا انين طرفم و ننيبب هيبق

 گرم فرزاد شکر رو خدا.شد بد نگاھش از حالم که کرديم نگام یطور انيشا یول نخورد تکون کنارم از فرزاد اونشب اونکه با
 ینگاھھا و انيشا با شدن مواجه از قبل شد تموم یمھمون یوقت شب.نبود فرزاد ینگاھھا متوجه و بود نينازن شوھر با صحبت

 با داشتم رو صورتم کرم و کردم یاسب دم موھامو.گذاشتم کاور یتو و کردم عوض رو لباسم.خودمون ی طبقه رفتم آورش، شرم
 تفاوت یب.کرد باز رو اتاق در که خونديم یشعر لب ريز داشت و بود خوش سر.اومد فرزاد که کردميم پاک مرطوب دستمال
  کجا؟: گفت که شدم بلند شميآرا زيم یصندل یرو از و کردم پاک رو شميآرا بھش،

  .بخوابم اتاقم_ 

  .ام خسته نکن تياذ: گفتم و ستادميا جلوش که رفت نشانه اتاق به من برگشتن ی نشانه به دستشو

  .ميعصب...نکن لج من با ھم تو_ 

  !اونوقت؟ ینشد یعصب خانوم ديناھ به دادن دست موقع چطور ؟یشد یعصب ا$ن چطور ،یبود خوب یبود نييپا که شما_ 

  ؟یداد دست بھش چرا: گفتم حرص با که کرد ھم تو رو اخماش

  .کنار گذاشتمش شستمش جور چه یديد خوبه_ 

  .یداد دست بھش جورم چه که دميد یول_ 

  !؟یکنيم یحسود تو: گفت و شد رنگ پر لبخندش

  !یکن خفه منو یخواستيم انيشا به لبخند هي واسه ؟ یچ شما: گفتم و گرفت کفرم مزخرفش حرف نيا از

  .بود تو به چشمش ،ھمشیعوض نکبت اون!...؟یکنيم سهيمقا من با رو انيشا:گفت و رفت ھم تو ابروھاش

 یتو منو و کرد باز دستاشو.نشست اون لب یرو ھم لبخند کم کم کردم نگاش.نشست لبم یرو ارياخت یب لبخند حرفش نيا از
  .نه کثافت اون یچشما به یول...حانهير دارم نانياطم بھت: گفت و ديکش آغوشش

  .یديم دست خانم هي با نميبب نمخوام گهيد... فرزاد: گفتم که زد موھام یرو یا بوسه

  .یداد رو انيشا سCم جواب یحت نميبب خوامينم منم یول باشه کنه،يم وونتيد نکاريا اگه چشم: شد شور پر لبخندش

  چشم_ 

  .داشتم دوست شتريب خودشو رنگ من یول...شده قشنگ موھاتم: گفت بعد و کرد جدا اش نهيس از منو

  !! شده قشنگ یگيم حا$ یزد غر بھم اونھمه!! من یخدا_ 

  .یبگ بھم ديبا یکنيم یکار ھر بعد به نيا از باشه ادتي تا گفتم یاونطور_ 

  .امشب یداد حرصم یليخ...یجنس بد یليخ: گفتم و دادم رونيب تيعصبان شدت از رو نفسم

  .یخوريم حرص کنميم فيک نقدريا: گفت و زد یچشمک و ديخند

  .ديخند باز و نگفت آخم یحت که زدم شيعضCن یبازو به یمحکم مشت

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  نھم و ھشتاد قسمت



  

 یموقع.برم رونيب خونه از اون بدون که بود کرده قدغن فرزاد.شد برقرار آرامش کن،دوباره خرد اعصاب یمھمون اون از بعد
  ؟یکرد قفل ؟دروینرفت که رونيب: ديپرسيم و زديم زنگ ساعت به بود،ساعت شرکت که ھم

  .یترسونيم یدار منو فرزاد: گفتم بھش بار هي که اونقدر

  .باشه راحت من اليخ که اطهياحت محض نايا...نترس_ 

 بود یگوش یتو سرم و بودم نشسته مبل یرو اونروز.نفھمم من کنهيم یسع وجودش تموم با داره که ھست یزيچ هي دونستميم اما
 با گنيم جان خانم: گفت و برداشت رو فونيآ خانم ريمن.گرفتم استرس ليدل یب.شد زده خونه در زنگ که کردميم چت نگار با و

  .دارن کار شما

  .هيک بپرس_ 

  .دميناھ گهيم_

  .فرزاد آقا شرکت رنيم نزنن حرف شما با اگه گنيم:گفت خانم ريمن.کنم چکار دونستمينم.ستاديا تپش اسمش،از دنيشن با قلبم

 بازم داخل اومد.کنه باز براش درو بگم شدم مجبور.ننيبب رو ھم من چشم از دور فرزاد و ديناھ خواستينم دلم اصC.شد بد حالم
 اکتفا یزورک سCم هي به و خانم ريمن به داد رو پالتوش. بود آور چندش من یبرا که یا عشوه و ناز با یمھمون شب مثل
 که سوخته برات دلم جوون دختر نيبب: گفت مقدمه یب و نشست اومد. رفتم نشونه براش رو يیرايپذ یسلطنت یمبلھا از یکي.کرد

  .بزنم حرف باھات و اميب بخوام که نشدم ريس جوونم از باش مطمئن که ترسميم فرزاد از اونقدر وگرنه نجايا اومدم

  ه؟يچ حرفتون اصل...خب_ 

  .یھست من کيکوچ خواھر یجا تو_

  .نکنه خدا: گفتم دلم تو

 یکCم و حرف چيھ یب نشده ريد تا.شناسميم رو خراب جنس نيا تو از شتريب من ،امایرسيم نظر به تجربه یب یليخ: داد ادامه
  .کرده رحم بھت خدا یليخ ھم جا نيھم تا...برو و ببند رو چمدونت

  .دارم دوست رو ميزندگ من یول...شنھادتونيپ از ممنون_ 

  !؟یزندگ اي مھمتره جوونت...یزندگ یگيم نيا به که یا وونهيد تو_ 

  .ندارم یاحساس نيھمچ من یول: گفتم که نشه متوجه ترسم از یزيچ کردم یسع.نشست دلم یتو ترس

  ھستن؟ تو خوون به تشنه نفر چند یدونيم: گفت و زد یگنگ لبخند

  ؟یچ واسه آخه_ 

 به البته.سرش ختنيريم وگرنه کرده ازدواج دوننينم شناسنيم رو فرزاد که يیاونا از یليخ ھنوز تازه...فرزاد از انتقام واسه_ 
  .یارينم دووم اديز که وقته اون...شنيم متوجه ھمه یزود

  !بشه؟ یخال من سر ديبا که هيانتقام چه نيا آخه_ 

  .یدونينم فرزاد از یچيھ گميم ،که نهيا: گفت و ديخند

  ...بشنوم خوامينم... نه: گفتم و برخاستم مبل یرو از یفور که کنه فيتعر رو یچ ھمه خواست بعد

 رو جوونت یخواست اگه...بکن فکراتو...ريبگ نويا پس: گفت و آورد رونيب بسته سر پاکت هي فشيک از بعد و کرد نگام ديناھ
  .یبش جدا فرزاد از که ستين سخت برات گهيد اونوقت کن، بازش یبد نجات

 نهيک بد فرزاد از.باش انيشا مراقب...ضمن در: گفت و سمتم برگشت دوباره و خونه در سمت رفت و زيم یرو گذاشت رو پاکت
  .ارهيب سرت بخواد که يیبC ھر تونهيم...گرفته دل به یا

 و برداشتم رو پاکت.کردنيم وونميد داشتن ترس و اضطراب.نبود خوب اصC حالم.شد بسته محکم در که دوختم پاکت به رو نگام
  ....حانهير یداد قول تو: زد اديفر قلبم یتو یکس انگار که کنم، بازش تا گرفتم رو پاکت ی گوشه



  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  نودم قسمت

  

 مناسب یجا هي دنبال.نشم وسوسه و نخوره بھش چشمم که کنم مشيقا جا هي خواستميم.فرزاد اتاق به بردم برداشتم رو پاکت
 کوله نيا ه،چونيخوب یجا نيا: گفتم خودم با.افتاد فرزاد کمد یتو یپشت کوله هي به چشمم موقع نيھم.کمد یتو.تخت ريز. گشتميم

  .کنهيم ستشين به سر خودش نهيبب رو پاکت نيا ھم اگه فرزاده،

 نبود یدرست کار.شدم وسوسه.بودم دهيند رو تاپش لب وقت چيھ اونروز تا.افتاد فرزاد تاپ لب به چشمم کردم باز که رو کوله در
 و خودش اسم بعد.کردم فکر یکم.داشت رمز.کردم روشن رو تاپ تخت،لب یرو نشستم و آوردم در کوله از رو تاپش لب یول

  .بزنم خودمم اسم: گفتم خودم با بعد.کردم فکر یکم.نداشت دهيفا.زدم رو تولدش روز با شويليفام.نشد باز.زدم رو تولدش خيتار

  .ممکنه ريغ: گفتم و دميخند بعد

  !! شد باز.کردم امتحانش اما

 ليفا هي.بودم گرفته چهيدلپ اضطراب شدت از.داده قرار رمزش منو اسم که داره یچ توش نميبب خواستميم.نبود خودم دست گهيد
  .مجبورم...ببخش منو ايخدا: گفتم لب ريز.داشت عکس

 و مشھد به مسافرتمون تا یعروس از!.بود خودمون یعکسھا.کردم نگاه چشمم ی$ از.شد باز.کردم کيکل و بستم رو چشمم
  .فشم یCيو یتو من یتک و نفره دو یعکسھا

 اسمش که داشت ھم بيغر و بيعج ليفا هي.اومد رونيب لبم حصار از راحت یاليخ با شدم حبس نفس و نشست لبم یرو یلبخند
  .بود*  من* 

  ...روزنگار مثل بود يیھا نوشته ھمش.کردم باز رو ليفا.نشست وجودم یتو ترس و ینگران دوباره

  ...بود خاطراتش...!!...روزنگار...ديپر سرم از برق

  .خوندن به کردم شروع رو یکي.گرفت شدت قلبم ضربان و شد حبس باز نفسم

  

 واسه مينگران.دارم خبر ھاشم یکثافتکار از.شناسميم خرابشو جنس.شدم تر وونهيد ان،يشا اومدن از بعد...شده چم دونمينم" 
  ."است حانهير

  

  ....خوندم فرزاد زبون از رو گهيد روز هي ی خاطره گشتمو روزھاش صفحات یتو دوباره

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو



  کمي و نود قسمت

  

 شهيھم که یکس...یشاھ فرزاد. سخته باورش یول دونميم دميشا.هيچ دونمينم که کردم گذشته با یفرق هي...خرابه حالم روزه چند"
 ی ھمه چون باشه یکس با نخواست خودش کباري که یکس کردن،يم باھاش رفاقت و یدوست اظھار و ومدنيم دخترا ی ھمه

  ."شده وونهيد رنگ، یشيم یچشما جفت دو دنيد با حال...ديديم پست و فيکث رو دخترا

  

  خانم؟ شده یچ: ديپرس و اتاق یتو اومد یفور خانم ريمن که دميکش یکوتاھ غيج ذوق با

  د؟ينزد در چرا: گفتم اخم با و بستم رو تاپ لب

  .باشه اومده سرتون يیبC دميترس...ديديکش غيج شما آخه خب_ 

  .ديبذار تنھام لطفا خوبم: گفتم یفور

  :خوندم رو فرزاد یحرفا ادامه و کردم باز رو تاپ لب دوباره رفت، که خانم ريمن

  

 هي...محض یپاک به!!...ناشناخته وجود هي...شدم دختر نيا یچ جذب دونميم خوب خودم...دونميم...مگه؟ داره یچ دختر نيا" 
 من از یحت...است نخورده دست و بکر...دختر نيا.دمي،ند بودن کنارم که یدختر اونھمه یتو امروز تا که یمھربون و تيمعصو

 ام وونهيد شيمھربون...ايح نه بوده يیايح یب دميد اديز امروز تا که یزيچ من و...کشهيم خجالت شوھرش، شدم و محرمشم که
 از.بود سخت برام باورش! انداخت راه وتولد ديخر برمونت ساعت واسم رو دادم بھش خودش یبرا که رو یپول تموم...کنهيم

 یحت نداشتم یحس نيھمچ امروز تا یول سالمه ھشت و یس....داره خنده...نشدم نجوريا حا$ تا....رهيمتغ یليخ حالم...تولدم روز
  ."رميبگ سامون و سر تا بود زده سرم به  یزمان هي که ديناھ به نسبت

  

  ...گشيد ی دلنوشته هي سراغ رفتم یفور.بود کرده ريگ ام نهيس یتو انگار نفسم

  

 عادت بھش.تونمينم نميبيم یطرف از ندارم، نگه رو حانهير که رميدرگ خودم با یطرف از...کنميم چکار به دارم دونمينم" 
 در رو ميکودک ی نھفته دوران حس نکهيا از.دارم دوست رو داره که یجانيھ و شيشلوغ. شدم اش وابسته نه، که عادت.کردم

 مرگ حد تا منو و درآورد رو تشنج یادا و کرد یباز لميف واسم که یشب ھمون از.اديم خوشم ازش کنه،يم زنده وجودم
 هي یتو خوردن شام به ھوسش از بترسونه، منو تا جلوم ديپر دفعه هي خونه به اومدن موقع امشب نکهيا از!...ترسوند

 به منو.دهيم آرامش بھم چقدر.بود خواب خواب.کردم نگاش.برد خوابش نيماش یتو من یکوچولو طونيش شب آخر.رستوران
 داغ.کرد پا به آشوب دنش،يکش آغوش در از قلبم.تخت یرو بردمش و کردم بغلش.نداشتم ھرگز که برهيم یکودک خوش دوران
 خواديم منو اي داره دوستم یکس ندونم تا که ھستم یآدم من.گرفتم سرد آب دوش هي و حمام رفتم.بودم آبجوش گيد انگار.کردم
  ."ارميب کم ششيپ دينبا خبره، چه قلبش یتو اي هيفسقل نيا ی کله تو یچ ندونم تا...دمينم وا بھش

  

  .جان خانم: شد بلند باز خانم ريمن یصدا

  ه؟يچ...شانس نيا به لعنت... اَه: گفتم لب ريز

  .اومدن آقا_ 

  ....نه یوا!!  ا$ن!! شد تا چھار چشمام

 باز اتاق در که بستم رو کمد در برداشتمو رو پاکت و شدم مونيپش.کوله یتو گذاشتم دوباره و کردم جمع رو تاپ لب یفور
  !؟ هيچ: کرد نگام تعجب با فرزاد.زدم غيج ترس از.شد

  !؟یکنيم باز درو ینجوريا چرا...خدا یوا: گفتم و تخت ی لبه نشستم دهيپر یرنگ با و فشردم قلبم یرو دستمو

  !کنم؟ باز یجور چه!! ديببخش_ 



  .یديترسيم ، یبود من یجا امروز اگه ھم تو: گفتم و دميکش یبلند نفس

  

  

  ...دارد ادامه

  

   �خام یايرو

  دوم و نود قسمت

  

  ؟ امروز بود اومده لو لو شده؟ یچ:گفت و بست سرش پشت درو

 خوردم قسم که منم بزنن، یحرف ھم هيبق یذارينم...من به یگينم که تو: گفتم و دادم بھش رو پاکت که تخت ی لبه کنارم نشست
  .نجايا اومد امروز مونا..ندونم و نپرسم یزيچ

  !تو؟ یداد راھش تو: زد اديفر و شد سرخ تيعصبان از چشماش

  .گفتيم يیزايچ هي...خب کردميم چکار: گفتم و گرفتم نييپا تندش نگاه از سرمو

  گفت؟ یچ: زد داد سرم محکمتر باز

  .یترسونيم یدار منو...فرزاد خدا رو تو: گفتم و بازوش به چسبوندم سرمو.بزنم حرف تونمينم ینطوريا دميد که دميترس اونقدر

 ، من خونه یتو اديب یداد راش که ديناھ از ديبا! ؟یترسيم من از که واقعا:  ديغر یعصب یلحن با و زد یپوزخند
  .گميم گفت یچ حا$...یديترسيم

  .رونيب اميب تيزندگ از زودتر چه ھر ديبا خطره، در من جون گفت_ 

  ؟یگفت یچ تو: ديچيپ گوشم یتو یآروتر لحن با صداش

  .دارم دوست مويزندگ گفتم_ 

 دل ازت راحت کنم بازش اگه گفت داد بھم رو پاکت نيا اونم: دادم ادامه یشتريب آرامش با من و زد حلقه دورم دستاشو
  .نکنم بازش تا دميجنگ خودم با یليخ...کنميم

 هيھد هي نکارتيا واسه: گفت لبخند هي با و کرد جدا خودش از منو آروم بعد و داد بود دستاش ی حلقه یتو که بازوھام به یفشار
  .یدار من شيپ

  .هيک کار نايا ھمه دونميم: گفت و کرد نگام دوباره و انداخت پاکت به ینگاھ بعد

 نييپا طبقه از ادشيفر یصدا که دينکش یطول اما.اومد با$ نفسم.بست محکم رو خونه در و رفت رونيب اتاق از یفور بعد
 اديفر و واريد به دشيکوبيم محکم و بود گرفته رو انيشا ی قهي.نييپا دميدو ھا پله از و کردم سر رو نمازم چادر یفور.برخاست

  .ینباش من یزندگ دور گهيد یموند زنده اگه که ارميم سرت يیبC: زديم

  .فرزاد کن ولش: ديکش اديفر خان منصور

  .بزنه بھم مويزندگ خواديم مارموز نيا دونميم...ديکنيم شيطرفدار ھمش چرا چرا؟_ 

  .فرزاد اِ  تو توھمات نايا_ 

 به کرد دعوتش یک کرد؟ باز من یزندگ یتو رو ديناھ یپا یک! توھمه؟: گفت و کرد ول رو انيشا ی قهي حرص با فرزاد
  ؟یمھمون

  ...یديدزد ازم رو عشقم چطور رهينم ادمي وقت چيھ...فرزاد اولشه نايا: گفت پوزخند با انيشا که کرد سکوت خان منصور

  .ببند دھنتو: زد اديفر فرزاد



  ...کشميم شيآت به تويزندگ منم....کشت خودشو اون: داد ادامه انيشا اما

 یجر شتريب رو فرزاد انيشا ینترس نيا دونستميم.ديخند باز و شد ريسراز دھانش از خون.انيشا دھن یتو ديکوب محکم فرزاد
  .کن ولش...من بخاطر...فرزاد: گفتم و دميدو.کنهيم

 دوستش: گفت فرزاد به خنده با باز انيشا اما.گرفت فاصله انيشا از و رفت عقب قدم چند که بودم گرفته رو بازوش
  .پس باش مراقبش...؟یدار

 وونميد... ديکن بس: گفت ناله با خان منصور.شد نيزم نقش که صورتش یتو ديکوب چنان و کرد حمله سمتش دوباره فرزاد
  د؟يداريبرنم ھم سر از دست چرا آخه...ديکرد

 داره خونه که نيا.رونيب نشيبنداز ارم،يم سرش یحساب یبC هي بمونه نجايا اگه بابا، قسم شما جون به: گفت زنان نفس فرزاد
  اومده؟ ازش که یقبرستون ھمون رهينم چرا اصC خودش،

  .ميبر ايب خدا رو تو...فرزاد من جان: گفتم و گرفتم رو بازوش دوباره.ببرم رو فرزاد تا کرد اشاره من به منصور

 سرمو ترس از.من سمت ديچرخ و ديکوب بھم درو و ديکش دستم از خشونت با رو بازوش ميشد خونه وارد تا اما.اومد من با فرزاد
  .نمينب رو نشيآتش نگاه تا نييپا بودم انداخته

  .نشه فراموشت که ارميب سرت يیبC هي دميم قول بھت...یکن باز یکس یبرا منو ی خونه در من اجازه بدون گهيد بار هي اگه_ 

  .دارم باھاش مفصل یدعوا هي باز دونستميم.اتاقش یتو رفت خودشم.کرد دميتھد بد.افتاد سرم از چادرم.شدم شوکه

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  سوم و نود قسمت

  

 و گرفتيم یا بھونه هي ديبا شديم یعصب یوقت.بود اومده دستم فرزاد اخCق گهيد.شد زدميم حدس که ھمانطور که دينکش یطول
 شلوار و بلوز ست.رونيب زد اتاق از.شديم تموم یچ ھمه و کرديم یکش منت بعد و انداختيم راه بحث یخوديب زيچ هي سر من با

  .کردميم چت نگار با داشتم و کاناپه یرو بودم نشسته.کCفه و بود یعصب اما.بود دهيپوش رو بارسلوناش یورزش

  .بخوون منو حمد.هيعصب یليخ فرزاد...نگار یوا_ 

  ؟یکنيم چکار یدار: گفت یعصب يیصدا با و کاناپه ی گهيد طرف نشست.انداختم فرزاد به ینگاھ

  .کنميم چت دارم دوستم با_ 

  ه؟يک_ 

  .نگار_ 

  .نميبب_ 

  ؟یندار نانياطم بھم!!  فرزاد: گفتم کردمو نگاش متعجب

  .نميبب: زد اديفر جوابم عوض در



 به تاپ لب از که کردم شکر رو خدا چقدر.خوند رو ھا چت و زد چنگ سرعت به. کاناپه وسط گذاشتم یناراحت با رو ميگوش
 ازش یليخ.شهيم یوحش ی وونهيد هي شه،يم یعصب  یوقت پسره نيا: بودم گفته.بودم نگفته بد ازش ھم کم یول.نگفتم یزيچ نگار

  .دميم دست از رو صورتم نصف بزنه، منو زد رو داداشش که یاونجور اگه.ترسميم

  .ام یوحش ی وونهيد من: گفت که ختير یُھر دلم.کرد نگام دفعه هي اما دم،يد رو پوزخندش

  .بده جوابمو: لرزوند رو تنم ادشيفر که فشردم ھم یرو محکم لبامو

  .رميگيم سردرد...خدا رو تو فرزاد: گفتم و بستم چشامم

 برم خواستم و کردم نگاش یدلخور با.نيزم یرو بود افتاده شده خرد!!  من یگوش.دميشن رو یزيچ کردن پرتاب یصدا بعد
 به ،یوحش وونهيد یبگ شوھرت به توش که یگوش: گفت دستم مچ یرو دستش فشار با و گرفت دستمو مچ که بردارم رو ميگوش

  .خورهينم دردت

  .پدرم از یادگاري...بود تولدم یکادو اون: گفتم کردمو نگاش یناراحت با.گرفت بغضم

  .ميبر يیجا خواميم شو حاضر شو بلند: گفت و اوردين مبارکش یرو به یول دميد چشماش یتو رو یمونيپش حس

 خواستيم که یلحن با بعد هيالک بود معلوم خوب که کرد یاخم باز. کردم نگاش فقط یناراحت با من یول برخاست جا از خودش
Cشو بلند گميم بھت دارم: گفت بترسونه منو مث.  

 رو صورتم اشکام ارياخت یب.گرفتم دستم ونيم مويگوش یناراحت با بعد و شدم خرد یگوش سمت رفتم اول اما برخاستم یناراحت با
  .کنمينم صبر اديز...شو حاضر گميم بھت: گفت یبلند یصدا با که کرد سيخ

 ی وونهيد من گهيم بعد...یروان ی وونهيد: زدم حرف به کردم شروع بلند بلند دميپوشيم رو پالتوم کهيحال در و اتاقم به رفتم
  ...اديم بدم ازت...متنفرم ازت...ام؟ یوحش

  .شدم یمزخرف آدم نيھمچ عاشق که من سر بر خاک: گفتم خودم با و تخت یرو انداختم رو خودم.شد یجار اشکام

  .بخشمتينم: زدم غيج حرص با

  .باش زود...نداره دنيبخش یروان ی وونهيد: اومد اتاقم در پشت از صداش

  .بود دهيشن صدامو اتاقم در پشت!  بود یک گهيد نيا!  من یخدا

  ...اديم بدم ازت: گفتم بلند حرص با منم شد یقاط ھم با اشکم خندمو

  .بگو گهيد بار هي: گفت یجد یلحن با و ستاديا مقابلم و کرد باز اتاقمو در یفور

 و کرد دراز دست.کردم نگاش تيعصبان و حرص با فقط.نداشتم حرفمو گفتن دوباره جرئت یول بود شده تند تيعصبان از نفسھام
 حرص و یشيم یعصب یوقت یدونستيم چيھ:گفت بود داده دست بھش لميموبا شدن خرد از بعد که یآرامش با و گرفت چونمو

  .بدم قُورتت ُدُرسته خواديم دلم ،یخوريم

 در سمت کهيحال در بعد.ديبوس منو و خودش سمت چرخوند صورتمو کدفعهي که زدم کنار ام چونه یرو از دستشو یناراحت با
  .منتظرتم نيماش تو...ايب زود: گفت خنده با رفتيم اتاق

  !شدم؟ عاشقش چرا...چرا آخه: گفتم خودم با و گرفت ام خنده کCفه که زديم بلند تاپ اش،تاپ بوسه با قلبم و خوردميم حرص

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھارم و نود قسمت



  

 بلند یصدا با نيماش یتو نشستم تا.بود منتظرم خونه در یجلو نيماش یتو.رفتم نييپا ھا پله از و گذاشتم سرم حرص با چادرمو
 ؟یکنيم چکار:گفت اخم با که آوردم نييپا 8 تا رو ولوم ی درجه و چرخوندم رو ضبط ولوم.شدم مواجه نشيماش یتو یقيموس
  .دميم گوش دارم

  ...بدم گوش خوامينم من_ 

  ...مجازه نترس_ 

  .کن کمش پس_ 

  .شهينم کمتر نيا از: گفت و 18 یرو تا برد رو ولوم

 لب ريز و داديم گوش یقيموس داشت ژکون لبخند با من واسه حا$ و بود شکسته لمويموبا.بزنم غيج سرش تونميم تا خواستيم دلم
  :کرديم زمزمه

  

  َمَرنجان داده، دل یِ  آشفته منِ  قلب جان، یا

  بگردان ريتقد گردش و بزن یجان،دست یا

  بفرستم، یديام کي،پیخبر ،یَرد

  حسودان کيتار یچشما شود کور تا

  جان جان جان جان جان ،جان دلبرا

  یوا یوا یوا یوا یوا ی،وا مطربا

  یھ یھ یھ یھ یھ یمن،ھ یھا

  یھا یھا یھا یھا یھا یھا من، یھو

  کن روانه ارمي من، سمت به رب، اي

  دهيرس سر به صبرم،

  او، قلب راز از بگو، بگو من با

  دهيپر رخم از رنگ

  شود سحر ادشي یب که یازشب یوا

  نباشد نيچن ھرگز،

  وسعتم به یدام ش،يسويگ تار با

  دهيتن قامتم بر

  

  :گفت و کرد بلند رو صداش

  جان جان جان جان جان جان دلبرا،

 ِبشکَن داره حا$ شکسته، منو یگوش کرده، ِنفله رو انيشا زده!! وونسيد واقعا: گفتم خودم با و پنجره سمت چرخوندم سرمو
  !زنهيم

 عذاب شدت از حتما.شد یفروش ليموبا هي وارد نشد، باورم.شدم ادهيپ منم شد، ادهيپ.مينبود یخاص یجا.ديچرخ نگام.کرد توقف
  .شد نميھم.کنه رشيتعم خواستيم وجدان



  .سCم_ 

  !!پسر يیکجا...گل فرزاد آقا به به سCم_  

  .ھستن خانومم_ 

  !یمتاھل خط یتو یزد با$خره که نميبي،م خوشبختم!... بله_ 

  .یکن درستش یتونيم نيبب.شکسته خانومم ليموبا: گفت و ديخند

  .بکنم تونميم چکار نميبمونه،بب شميپ شيبذار ديبا: گفت و کرد ليموبا به ینگاھ فرزاد دوست

  ؟یدار ھم 7 فونيآ یگوش ضمن در_ 

  ؟یکرد چکارش رو یقبل...بC یا ؟یخوايم خودت واسه_ 

  .خواميم خانومم واسه نه:  ديخند

  ؟یرنگ چه...بله: گفت که بود مونده باز دھانم.فرزاد سمت برگشت سرم یفور

  ؟یدار دوست یرنگ چه: ديپرس و سمتم چرخوند سرشو

  .ديسف و یمشک با داره، یا نقره: گفت فروشنده که بودم شوک یتو ھنوز

  .لحظه چند شهيم: گفتم و گرفتم و فرزاد یبازو

  ؟یکنيم چکار یدار فرزاد: گفتم و مغازه ی گوشه کشوندمش بعد

  .دميم نشون بھت رو یروان ی وونهيد یمعن دارم: وگفت کرد یمخف ازم لبخندشو

  .خواميم معذرت: گفتم و گرفتم نييپا ازش نگامو و نشست نگام یتو شرم و شد تا چھار چشمام

  .ببوسمت دوستم یجلو شميم مجبور ینجوريا نکن: گفت و شد ظاھر لبخندش

  .خدا رو تو فرزاد:  وگفتم دميگز لبمو زده خجالت

  .مينيبب اريب رنگشو سه ھر: گفت و دوستش سمت ديکش منو يیصدا یب و کوتاه ی خنده با

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجم و نود قسمت

  

 با و کردم انتخاب رو یا نقره رنگ هي با$خره!نداشتم فونيآ یگوش روز اون تا من حال ھر به خب.بود دلم یتو یبيعج شوق
  !!ستيدو و ونيليم شش شد ِگَلس، و قاب و ھاش برنامه

  .کن ريتعم برامون ھم رو یگوش اون: گفت فرزاد که رميبگ دستم یتو رو یگوش که نبود دلم تو دل.بود مونده باز دھانم

  .راحت التيخ جان فرزاد چشم_ 

 باھاش داشتم و بود دستم یتو فونميآ یگوش.  شکسته وونشيد خود رو، ميگوش که رفت ادمي پاک گهيد مياومد رونيب که مغازه از
  .کجاست ھواست: کرد بلند صداشو و گرفت محکم بازومو که کردميم کار

  .نييپا بودم شده پرت ھا پله از بود نگرفته بازومو فرزاد اگه و بود پله.کردم نگاه پامو یجلو



  .ینکن بلند یگوش یتو از سرتو گهيد که کردم یکار هي خودم دست با...گهيد یچيھ: گفت و کرد یاخم

  !!واقعا یکرد بود یکار چه نيا آخه: گفتم و گرفتم دستم ونيم دستشو شوق با

  .باش نداشته انتظار نيا از شتريب یروان وونهيد هي از: گفت شديم نيماش سوار که ھمونطور

  .گهيد نگو:گفتم شدمو سرخ خجالت از بازم

: گفت و ام شونه یرو انداخت دستشو.سمتم اومد اونم که کاناپه یرو نشستم.زديم پر باھاش کردن کار واسه دلم.خونه ميبرگشت
  .یکن کار باھاش یچطور بدم ادي بھت ايب...یفسقل خب

 زيانگ جانيھ زيچ هي منتظر ديبا لحظه ھر چون.دارم دوستش چرا دونستميم خوب گهيد حا$. کردميم نگاش عشق با داشتم
 یَکَجک یلبخند و سمتم چرخوند کامل سرشو.دميبوس صورتشو ھوا یب که داديم  حيتوض ھاش برنامه مورد در برام داشت.بودميم

  .کن تشکر ینطوريا...یگيم راست: گفت و آورد لبش یرو

 دميکش عقب که سرمو.دميبوس لباشو محکم و انداختم گردنش دور دستمو دو و آخر ميس به زدم دفعه هي منم که داديم نشونم لباشو
 بلند کنارم از بود، شده قرمز و گرم حرارت از صورتش.بود کرده فرق نگاھش.شدينم باورش اونم.زديم رونيب حرارت لبام از
  .رميبگ دوش هي رميم: گفت و شد

 سرم ھمچنان من و بود رفته فرزاد.شد تر رنگ پر لبخندم.گرفتيم آبسرد دوش که بودم خونده خاطراتش یتو گهيد.گرفت خندم
 نشور سرتو آبسرد با: گفتم که کرديم خشک موھاشو داشت.بود شسته سرشو فقط انگار.برگشت که دينکش یطول.بود ميگوش یتو

  .یخوريم سرما

  !؟یراست یدونيم کجا از تو...دارم عادت_ 

  !دادم یگاف چه سرم، بر خاک.دميگز لبمو

  .گرمته که زدم حدس شده، قرمز صورتت دميد یبر نکهيا از قبل آخه:گفتم یفور

 علتشم حتما پس یديفھم نويا که تو:گفت و کرد کيبار برام چشماشو کمر به دست و اومد صورتش یتو ھم با لبخند و اخم
  .یديفھم

  .دونمينم...نه:گفتم خجالت با

  م؟يدار یچ شام حا$: گفت و تلفن سمت رفت

  .ستين موجود غذا یول...ديببخش: گفتم و بستم رو خچالي در.مينداشت غذا یوا.خچالي سمت رفتم و زيم یرو گذاشتم مويگوش

  .ھا یدار یکار کم یول یريگيم یگوش: گفت طلبکارانه و اش شونه یرو انداخت شو حوله

  ...ميکار کم یبرا نيا: گفتم و دمشيبوس ستادمويا جلوش رفتم.بود اومده دستم خوابش رگ

  .بده سفارش رونيب از يیغذا هي نميا با: گفتم و دمشيبوس دوباره

  بفرسته؟ تزايپ دوتا بگم و یفود فست واسه بفرستم بوس هي بزنم زنگ یعني: گفت و زد پوزخند

  .دارم زن منم...دارن زن ھمه: گفت و برداشت رو تلفن یگوش که دميخند

  !فرزاد: گفتم اعتراض به

  .منه حانير...خانومه: گفت یفور

  ...يیآقا یليخ: گفتم زدمو یشور پر لبخند حرفش از

  . شد آب دلم یتو قند لويک لوينگاش،ک با و کرد نگام

  

  

  



  ...دارد ادامه

  

   �خام یايرو

  ششم و نود قسمت

  

  .رفتم ھاش نوشته سراغ و کردم باز رو تاپ لپ.کمدش سراغ رفتم رفت، فرزاد تا اونروز یفردا

 مييايب یقرارداد شوھر و زن یِ لعنت اسم نيا از که بکنم ديبا چکار دونمينم.ارميم کم دارم گهيد...بده یليخ حالم روزا نيا" 
 ھمون از ديشا.شدم عاشقش روز کدوم از بگم تونمينم گهيد اصC.نذاشت غرورم یول بزنم حرف باھاش خواستم بار ھزار.رونيب

 حس وجودم تمام با قلبشو تپش یوقت یول بود دار خنده برام اولش.رمشيبگ آغوشم یتو تا داد ژست عکاس یوقت یعروس روز
 که کردميم نگاش داشتم اما.نفره دو یعکسھا اليخ یب گهيد کل به و شدم یعصب.کنهيم رييتغ بھش احساسم داره دميفھم کردم،
 بود کينزد که یمھمون اون به بردمش که یروز اون اي.دميد بلندشو یموھا بار نياول که اونروز اي.گرفتيم عکس یتک چطور

 اون تمام یتو...من یخدا.زدم کتکش ارياخت یب و بودم کرده مست که یشب اون اي...بدم دست از ، سرش رو مونيزندگ تمام
 به بودن بنديپا بخاطر یمتاھل یزندگ از که یمن...داره خنده! داد؟ بميرنگش،فر یشيم یچشما نگاه!...داشتم؟ دوستش روزا

 ی گذشته شده، طور ھر خواميم حا$ ومد،يم بدم یريپذ تيمسئول و ميزندگ یھايخوش در شدن بسته و یاخCق اصول یکسري
 چه رفتنش،من خواب به با که دونهينم ھنوز و خوابهيم شميپ که وقته چند....بمونه من با ديشا ديشا تا کنم دور حانهير از فمويکث

 کسالهي یلعنت قرارداد بھش خودم اونقدر اما... " وجودمه تموم...ھمسرمه...زنمه:   " گميم خودم به مدام.کنميم تحمل رو یبرزخ
 کنارم شهيھم خواميم...حانهير: بگم بھش تونمينم حا$ شدم،که دلبسته و نشد که بکنم، دل ازش خودم بلکه تا کردم گوشزد رو
  .یباش من یواقع ھمسر خواميم...یباش

 فکر که زنميم بينھ خودم به یھ!...ه؟يشکل نيا عشقا ی ھمه یعني.دمينم نشون یول سوزميم دارم...جھنمه از بدتر برام روزا نيا
 ھمه ديبا بدم، دست از رو توانم تموم که روز هي نباشه، دور اديز ديشا که روز هي ، روز هي دونميم یول...تونهينامزد دوران کن
  ."باشم شوھرش رسما تا کنم راحت قرارداد نيا شر از رو خودم و بگم بھش رو زيچ

  .ندارم شويآمادگ اصC من...خدا یوا.گذاشتم داغم یھا گونه یرو رو دستم دو و بستم رو تاپ لپ

 هي ديبا برزخ نيا.بود گفته راست فرزاد.بودم فکر یتو شب تا.کردم قفل رو کمد در و اش کوله یتو گذاشتم رو تاپ لپ یفور
  ...یدار دوستش...شوھرته...وونهيد: گفتم خودم با و فشردم قلبم یرو دستمو.شديم شکسته یروز

  .ھست یک قراردادمون سرسال رفته ادمي گهيد که اونقدر...یليخ...دارم دوستش آره

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھفتم و نود قسمت

  

 که ا$نه کردميم فکر کردميم برخورد بھش تا من.ميبود آورده کم گهيد دومون ھر انگار.ميبود قراريب دو ھر که بود یروز چند
 بود مشخص کامC.نباشه کمينزد اديز کرديم یسع گهيد.بود من مثل يیجورا هي اونم.دارم دوستش که بفھمه قلبم، تپش اي نگام از
 یول.من مثل درست. داره دوستم که بگه و بره در دھنش از دفعه هي ديترسيم.کنهيم غرورش،تCش نشدن شکسته واسه داره که

Cکه بود شده یساعت هي. کردميم کنترل رو خودم یھ یول.براش زديم پر دلم.نداشتم ايباز موشک ميقا نيا به یخوب حس اص 
 یفور رو تاپ لپ.کردم باز درو زدن در یب و اتاقش رفتم.خونه اون یتو يیتنھا از شدم کCفه.بود اتاقش یتو و خونه بود اومده
  ؟یخوايم یزيچ: گفت و بست



 دستم از: گفتم و زدم ندونستن به رو خودم.رونيب اتاق از اديب خواديم دلم من که دهينفم ھنوز یعنياتاقه، یتو ساعته هي.کردم نگاش
  ؟یناراحت

  چطور؟...نه: کرد نگام متعجب

  .رفت سر ام حوصله من خب...اتاق یتو یکرد حبس ،خودتو یاومد یوقت از آخه_

 ازت اگه...اگه...حانهير: گفت مقدمه یب و گرفت آغوشش یتو یحرف چيھ یب منو.رفتم جلو.کرد باز برام دستاشو و زد لبخند
  ؟یگيم یچ تو بشه تموم نمونيب یچ ھمه ا$ن نيھم از که بخوام

  ؟یدار دوستم که گنيم ینجوريا...وونهيد: گفتم خودم با.کردم جدا اش نهيس از یفور سرمو

  !؟یچ یعني: دميپرس ترس با.بود سرد نگاش.ديلرز دلم کردم نگاش یوقت اما

 طفره چشمام به کردن نگاه از کهيحال در و گوشم پشت زد صورتم،آروم یجلو بود اومده که یرو موھام و ديکش موھام به یدست
  ... بابا به...منم و یبگ پدرت مادرو به رو یچ ھمه یبر تو فردا یعني...یعني: گفت رفتيم

  زنه؟يم بھم رو یچ ھمه داره! شده وونهيد! کرديم یشوخ داشت.شدينم باورم

  نه؟...؟یکنيم یشوخ: گفتم بود شوک از که یلبخند با

 قصد و بود مونده ميشونيپ یرو ھمچنان لباش.گرفتيم ام هيگر داشت.ديبوس رو ميشونيپ و آورد جلو سرشو و شد تلخ لبخندش
  کردم؟ یکار من...خدا رو تو...شده؟ یچ...فرزاد: گفتم که نداشت يیجدا

  ؟یدار قبول...بود اشتباه اول از کارمون...کنم تمومش خواميم...منه از راديا...نه: گفت و گرفت بغلش یتو سرمو

  .باشه: گفتم و کردم کنترل خودمو یسخت به.شدميم منفجر داشتم که اونقدر گرفت بغضم...بزنم اديفر خواستميم

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھشتم و نود قسمت

  

  .پدرت ی خونه برمتيم صبح فردا.کن جمع لتويوسا برو: گفت و زد یجوون یب لبخند 

 اتاقش در با رو یزيچ برخورد یصدا که بودم دهينرس اتاقم در به ھنوز.رونيب اتاق از دميدو یفور و کردم حبس رو نفسم
  ...یلعنت...یلعنت: ديکش اديفر بلند بعد.دميشن

 یول.بود خرابتر اون از منم حال چه اگر. سرشه تو یچ دميفھميم تا ديرسيم تاپش لپ به دستم کاش بود؟ شده یچ ايخدا.دميترس
 با بستميم که رو چمدونم! ؟ گفتميم یچ مادرم پدرو به ديبا حا$.افتاديم اتفاق نيا با$خره که بقبولونم خودم به داشتم یسع مدام

  .دهيرس جهينت نيھم به فرزادم.ديخوردينم ھم درد به شما...کن قبول...حانهير: گفتميم خودم

 ارياخت یب.شد ظاھر روم یجلو لبخندام و ھا اشک تمام ديچرخ اتاق یتو که چشمام.کردم اتاقم به ینگاھ و بستم رو چمدونم
  .راھه نيبھتر نيا: گفتم مصمم و محکم و زدم پسش دست، پشت با که شد یجار چشمم از یاشک

 اتاقش در پشت رفتم باز.نداشت اتاقشو از اومدن رونيب قصد فرزاد اما.دميچ یخور ناھار زيم یرو رو مون دونفره شام نيآخر
  .شام...فرزاد:گفتم و

  .خوامينم: داد جوابمو یعصب

  ... ھم با رو شاممون نيآخر ايب: گفتم کردميم پنھانش که یبغض با



  .یلعنت بذار تنھام: ديکش اديفر و بشه تموم حرفم نذاشت

 ازش کندن دل.موندم اتاقش در پشت یا هيثان چند. کرديم یعذادار عشقش یبرا یبدجور قلبم.بستم ھم یرو محکم رو چشمام
 دراز تخت یرو و اتاقم به برگشتم و نخوردم شام منم.زد رو یچ ھمه ديق کدفعهي یچ سر دمينفھم آخرشم. بود شده سخت برام
 ھنوزم صورتم یرو اثرش انگار که یداغ یھا بوسه به...ميداشت ھم کنار که ینيريش و تلخ یروزا به...گذشته به رفتم.دميکش
 اونشب.بود گرفته برام فرزاد که يیطC ريزنج و رز گل دستم کف یتو و بود سيخ شدم،صورتم جدا خاطراتم از یوقت.سوختيم

  .کردم خفه بالشتم یتو ھامو ضجه ھم یگاھ و ختمير اشک کردمو هيگر.دمينخواب صبح خود تا ھا وونهيد مثل

  

  

  

  ... دارد ادامه

  

  �خام یايرو

   نھم و نود قسمت

  

 ی هيھد از یروز چند ھنوز.بود ميگوش ی صفحه به نگام.شد بلند ميگوش صبح نماز اذان یصدا که گرفت خوابم یا قهيدق چند
  .ميشديم جدا ھم از ديبا حا$ که گذشتينم متشيگرانق

 که دميچ رو صبحانه زيم.کنم حاضر رو صبحانه رفتم.زميبر گهيد که بود نمونده ھم یاشک.نبرد خوابم گهيد خوندم که رو نمازم
 تا کردم مشت دستامو.رفتيم فرو قلبم یتو یخنجر دنشيد از لحظه ھر.نداد جوابمو یول کردم سCم.اومد رونيب اتاقش از فرزاد
 لقمه با داره دميد. دستش یجلو گذاشتم رو شييچا وانيل! بود کرده ھم یاخم چه.زيم پشت نشست اومد.نکنم هيگر و ارميب طاقت

  .فرزاد: گفتم و گرفتم لقمه هي خودم کنه،براشيم یباز اش

 من مگه ؟یريبگ لقمه واسم گفت بھت یک: زد اديفر کدفعهي.دميکش عقب خودمو که کرد بھم یتند نگاه چنان و کرد بلند سرشو
  چCقم؟

  ...خواستم فقط_ 

  .یکرد فکر اشتباه رينخ...محبتتم؟ محتاج یکرد فکر...؟یچ فقط: زد داد سرم باز

 تندش لحن ھمون با که کردم کنترل یليخ خودمو.هيگر ريز بزنه خواستيم ھم قلبم یحت انگار.دادم قورت یسخت به گلمو آب
  ؟یبست چمدونتو: ديپرس

 نييايب شد $زم اگه شب...بگو بھشون رو یچ ھمه تاشب...پدرت ی خونه رسونمتيم خودم: داد ادامه باز که دادم تکون سرمو
  .بزنم بھشون حرفامو منم تا نجايا

 دوباره خوادينم دلم چيھ که ینذار جا یزيچ: گفت و انداخت بھم ینگاھ مين.برخاست و برداشت رو شييچا وانيل که نزدم یحرف
  .یبرگرد بھونش به

 شدن ادهيپ پدرم،موقع ی خونه در یجلو رسوند منو یحرف چيھ یب.برخاستم جا از و فشردم ھم یرو رو چشمام.شد تکه تکه قلبم
  .کن صبر قهيدق چند: گفتم

  .بمونه شميپ نميا خوامينم: گفتم و کردم باز گردنم یتو از رو رزش گل و طC ريزنج و ميروسر ريز بردم دستمو

 نشستم.شکست رفتنش با مقاومتم تموم.رفت و ديکش دستم از رو رزش گل و ريآتش،زنج یھا شراره باز نگاھش و شد تند نفسش
  .ديکشينم قلبش مادر...اوردينم دووم پدر.بود یدروغ یچ ھمه گفتم؟بگميم یچ حا$.رفتم وا درو یجلو ی پله یرو

  

  



  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  صدم قسمت

  

 دميرس تا و بود زود صبح.نگار شيپ رفتم و گرفتم بست در هي جا ھمون از.بگم خانوادم به دفعه هي تونمينم دميد کردم فکر یھرچ
  .برداشت یطو$ن یا ازهيخم با.شيگوش به زدم زنگ.صبح 8 بود شده تازه ،ساعت نايا نگار ی خونه

  !؟یندار خواب تو مگه آخه...یالھ کنه ات خفه خدا_

  .خونتونم در پشت من نگار_ 

  !؟يیکجا! ؟ یچ_ 

  .خرابه حالم...کن باز درو خدا رو تو_ 

  .اومدم_ 

 یچيھ که بفھمه تا تخت یرو بودم گذاشته ھم رو ِستش وکفش فيک پالتو یحت لجم از.بودم دهينپوش یچيھ من و بود سرد ھوا
 با نگار.شد باز در.بودم مجبور و بود ريتعم دست در خودم یگوش ھنوز چون...نه رو فونميآ یگوش اما.خوامينم یادگاري ازش
  شده؟ یچ: گفت و کرد نگام آلود خواب یچشما

  ...شد تموم...نگار: ديترک بغضم

  شد؟ تموم یچ_ 

  .فرزاد منو ی هيقض_ 

  .نميبب تو ايب: گفت و گرفت رو دستم

  ھستن؟ کجان؟ نايا مامانت_ 

  .شده یچ نميبب بگو خب...ضهيمر و شھرستانه یتو که پدربزرگم شيپ رنيم ھا ھفته آخر...نه_ 

 ريز زدم و يیرايپذ یتو یميقد یمبC از یکي یرو نشستم. شدم خونشون وارد و گذشتم خونشون ینقل اطيح از ھمراھش
  کرده؟ تتياذ زده، کتکت شده؟ یچ بگو خدا رو تو: گفت کنارمو نشست اومد ھراسون.هيگر

  .یکشت منو بنال...اِ : زد غيج که دادم تکون ینف عCمت به سرمو

 شبيد ھمون از پدرش،اما به اونم بگم خانوادم به من شد قرار.باشه گفتم منم.ميکن تموم رو یچ ھمه گفت بھم یعاد یليخ شبيد_ 
  .کرد داغونم حرفاش، با و شد یسگ اخCقش باز

  !یدار دوستش پس: گفت و زد یتلخ لبخند نگار

  .داغون...نگار داغونم...دارم دوستش...َخر من...آره!...دارم؟ دوستش من!!...من: گفتم هيگر با یفور

  ؟یاريب دست به دلشو ینتونست لخت یمو متر دو و یخوشگل نھمهيا با کنن، سرت به خاک: گفت زدو سرم یتو دست کف با

  .ارهينم مبارکشم یرو به و کنهيم انکار یول...شده عاشق...خوندم تاپشو لپ...تو یگيم یچ_ 

  ...بهيعج: گفت متفکرانه نگار

  ...خدا یوا...بدم یچ مادرمو جواب حا$_ 

  .شهيم یچ مينيبب بذار: وگفت کرد نگام نگار

  



  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  کمي و صد قسمت

  

 ضعف ھم هيگر یکل از بعد صبحانه، صبح اول نه و خوردم شام شبيد نه که ھم من.شد کور اشتھاشم صبح اول چارهيب نگار
 آشوب ھمش.نبود یآرامش یول.برم یقيعم خواب به باھاش که خواستيم یآرامش دلم و سوختيم هيگر و یخوابيب از چشمام.کردم

 بلکه تا دميکش دراز اتاقش یتو رفتم و گرفتم نگار از مسکن هي یخال ی معده که کرديم درد سرم اونقدر.بود افتاده دلم به که بود
  .سمتم ديدو یفور نگار که بودم دهيکش دراز تخت یرو تازه.بخوابم

  .تيگوش...حانهير_ 

 زده یحرف بھش فرزاد نکنه بود؟ زده زنگ بھم چرا.بدم جواب بودم مردد.افتاد ميگوش ی صفحه یرو زميعز مادر اسم به نگام
  بود؟

  کجا؟ از فونيآ...مبارک تيگوش:گفت خاص یلبخند با نگار که ندادم جواب

  .دهيخر برام فرزاد_ 

  !ده؟يخر برات فرزاد! ؟یچ: رونيب زد سرش از ، نگار یشاخا

  .شهيم روز چھار سه ا$ن_ 

  .عاشقته واقعا اي شده خل واقعا اي پسره نيا حانهير_ 

  .فھممينم نکارشويا ليدل اصC یول...خوندم رو تاپش لپ.داره دوستم دونميم...گميم بھت دارم یچ: گفتم غصه با

  !آخه؟ بشه یچ که دهيخر برات 7 فونيآ...ايخدا: گفت و بھم زد زل نگار

  خوبه؟ یچ ھمه به زده گند یول دهيخر...ھم تو خب_ 

  .ستين يیجدا قصدش مطمئنم خدا به: گفت کنارمو نشست نگار

  .ببندم رو چمدونم گفت بھم شبيد گميم بھت.اومدم چمدونم با ینيبينم تو؟ یکور_ 

  .بخره یگوش برات بده ونيليم پنج بره ديبا یچ یبرا بود يیجدا قصدش اگه آخه_ 

  .ستيدو و ونيليم شش_ 

  !ستيدو و ونيليم شش...بدتر...بفرما خب_ 

 یول ببر ھم مويگوش لطفا.ببندم چشمامو قهيدق دو تونم،يم نميبب ترکه،بذاريم داره سرم نگار: گفتم و بالشت یرو گذاشتم سرمو
  .نده جواب

  .برد خوابم کم کم.کردميم ليتحل رو فرزاد یرفتارھا داشتم بسته چشم که ھمونطور.بستم چشمامو من و رفت نگار

  

  

  

  ...دارد ادامه



  

  �خام یايرو

  دوم و صد قسمت

  

 وجودم به قيعم یخواب،آرامش.بود رفته خواب به یخواب یب و شبانم یھا هيگر سوزش زور از چشمام که شد یساعت هي ديشا
 و بشم داريب خواب از خودم $اقل که نذاشت شعوريب نگار نيا اما.شکست و خورد ترک عشق از یچطور بره،قلبم ادمي که داديم

  .کرد داريب خواب از منو

  .گهيد شو بلند...زده زنگ بھت بار ده  فرزاد...حانهير... پاشو پاشو_ 

  ؟یگيم یچ: گفتم و کردم باز یسخت به چشامو

  .داده امميپ نيبب.زنهيم زنگ داره بھت یھ پسره نيا بابا_ 

  .بود داده اميپ تا سه.انداختم امھاميپ به ینگاھ و گرفتم ازش مويگوش

  پدرت؟ ی خونه برو نگفتم مگه...تو؟ يیکجا" 

  ؟یدينم جواب تويگوش چرا حانهير" 

  

  "کشمتيم برسه، بھت دستم...حانهير

  

  !ده؟يم یمعن چه نيا... نيا یوا: گفتم قلبمو یتو نشست ليدل یب یشوق هي

  بزنه؟ زنگ بھت ديبا چرا که باشه يیجدا به قرار اگه: گفت و کرد نگام متعجب نگار

  ؟يیکجا که بپرسه ديبا چرا

  ا$ن؟ نگرانمه...یعني_ 

  !داد اميپ باز...نگار: گفتم زدمو یفيخف غيج.اومد ازش گهيد اميپ هي موقع ھمون

  

  ."کنميم ات خفه ،یباش رفته گهيد یجا اگه خدا به حانهيمادرت،ر ی خونه یريم حا$ نيھم" 

  

   ؟یچ یعني...هيعصب نيا...نگار: گفتم و دميخند

  .؟یدينم جوابشو چرا خب: گفت بود کرده ھنگ من مثل که نگارم

  .تونمينم_ 

  .بده امھاشويپ جواب خب_

  :نوشتم یفور براش

 نداره یربط شما به گهيد شده، تموم یچ ھمه اگه...یباش نداشته کارم به یکار گهيد بھتره ھم شما...رمينم مادرم ی خونه من" 
  ."کجام من

  .کنم حس سرم یرو ادشويفر شديم امشميپ ھمون از.داد جوابمو که دينکش طول اديز

 تا ،یکنيم یدراز زبون واسم که ینشد صاحب یب ھنوز.کجاست دونمينم که یقبرستون هي یرفت من اجازه بدون یکرد غلط تو" 
  "يیکجا بگو بکشمت ومدمين



  : نوشتم براش تيعصبان با و گرفت حرصم

  "کنم پاکش یابيغ خواميم اونم که شناسناممه یتو اسم هي فقط...شوھرم یب گهيد شبيد از من" 

  :داد اميپ دوباره برام

  " يیکجا بگو ام نشده تر یسگ نيا از تا...رونيب کشميم حلقت از زبونتو برسه، بھت دستم خدا به" 

 ، خونديم رو امھايپ کنارم داشت اونم که نگار به کرده بغض و تخت یرو انداختم و.کردم خاموش استرس و ترس از مويگوش
  .شدم رهيخ

  .ارهيب سرت يیبC هي ترسميم بودا یعصب یليخ فرزاد آقا نيا... حانهير_ 

  !کجام؟ پرسهيم گهيد طرف از ارهيم در الويخ یب یآدما یادا من واسه طرف هي از...کرده خوديب_ 

  .هيچ حرفش نيبب بزن زنگ بھش بار هي زده، زنگ بھت بار ده خب_ 

  .ندارم اداشويفر دنيشن توان...من ھم کرده داغ اون ھم ا$ن...خوامينم_ 

  

  

  

  .....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  سوم و صد قسمت

  

 یزيچ به آشپزخونه ميبر ايب شو بلند حانه،ير:گفت بود برده ميدرون حال به یپ روم و رنگ از که نگار.داشتم بود،ضعفم بد حالم
  .ميبخور

  .رهينم نييپا گلوم از یزيچ_ 

  .زميبر سرم یتو یخاک چه تنھا دست نجايا من نييپا اديم فشارت باز وونه،يد_ 

  .کنمينم غش ا$ن...نترس_ 

  .یافتيب آقاتون بغل تو یدار نگه خودتو یخوايم پس... ھان: گفت خنده با

  .استهيوام يیجدا فکر از داره قلبم...دارم دوستش...کنم چکار نگار: کردم ناله عجز با و سرش یتو زدم محکم رو بالشت

  د؟يکرد ازدواج مثC که شده ماه چند: گفت و کرد نگام نگار

  .ماه ھفت بايتقر_ 

  .دوارميام تيزندگ به نسبت یليخ من چرا دونمينم...نخور غصه: گفت و شد واضح لبخندش

  ا$ن؟ یحت_ 

  .اريب برام لقمه هي برو پس: گفتم شوق با و داد تکون سرشو

  ! ديچسب چقدر یوا: گفتم و خوردم ولع با!. بودم گرسنه چقدر.آورد برام ريپن و نون لقمه هي و رفت

  .بشه یعصب شتريب تيگوش بودن خاموش با و بزنه زنگ یھ فرزاد آقا نيا ترسميم...کن روشن تويگوش خدا رو تو_ 

  .رسهينم من به که دستش...بشه خب_ 



  .نجاستيھم جا تنھا گهيم راحت یليخ مادرت ،یباش رفته یتونيم کجا بپرسه مادرت از اگه...گفته؟ یک_ 

 دادن که رو اذان.بود شده ظھر.نشد فرزاد تماس از یخبر اما.کنم روشن مويگوش شدم مجبور که وجودم به افتاد دلشوره هي منم
  :دادم جواب نباريا.بود فرزاد بازم کردم نگاش.خورد زنگ ميگوش باز که گفتميم ذکر داشتم. خوندم رو نمازم گرفتم وضو

  بله_ 

  تو؟ يیکجا...مار زھر و بله: زد اديفر

  ...نداره یربط شما به:گفتم یخونسرد با

  .يیکجا بگو آدم ی بچه مثل...نزن مفت حرف_ 

  ... یکنينم ولم چرا پس خب رونيب برم تيزندگ از تا ینبود روز نيھم منتظر مگه: کردم بلند صدامو تيعصبان با

 خودت ا$ف منو حا$ تا صبح از شعوريب ،یاريب با$ خون که دھانت یتو بزنم چنان برسه بھت دستم خودم جان به حانهير_ 
  تو؟ یگور کدوم گميم ،یکرد

  .کردم خاموش مويگوش منم.زد زنگ دوباره اما. کردم قطع تماسو حرص با

 مادرم ی خونه یفرستاد صبح اول منو که یشعوريب خودت: گفتم که کرديم نگام و اتاق یتو بود اومده من بلند یصدا از نگار
  .کنم آمادشون خبر نيا گفتن واسه تا ینداد مھلت یحت بشم؟ جدا ازت خواميم بگم که

 از ديبا بگم بھش یچطور حا$....بود شده خوب من بخاطر حالش وقته چند نيا چقدر...بابام چارهيب: شد بلند ام هيگر یصدا بعد
  بشم؟ جدا فرزاد

  . يینجايا خب بگو بھش بابا: گفت و اومد جلو نگار

  .اديب جا حالش تا کنه دايپ منو خودش ديبا...بدم حرصش یحساب خواميم...کن ولش_ 

  .ارهيم جا رو تو حال که برسه بھت دستش اگه اون وونهيد: گفت و سرم یتو زد نگار

  ...داره یلذت ازش خوردنم کتک...ارهيب_ 

  .یا وونهيد تو_ 

 ترسميم...دورشن من از بھتر تا ھزار اون یول...کنم یزندگ باھاش خواميم...دارم دوستش...وونهيد من چون...آره:زدم اديفر
  ...نگار

  ...خودم قلب بخاطر...مادرم پدرو بخاطر...ترسميم يیجدا از: گفتم هيگر با که کرد بغل منو نگار.گرفت شدت ام هيگر

  .باشه يیجدا قصدش آقا نيا نکنم فکر...نترس_ 

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھارم و صد قسمت

  

 در که بود ظھر از بعد.نشستيم لبم یرو لبخند که شدميم دواريام اونقدر ھم یگاھ و شديم یجار اشکام یگاھ.بود خراب حالم
  .شهيم بھتر حالتم خوبه: گفت دنميد با نگار.رميبگ دوش هي تا برداشتم رو م یدست کوچک ی حوله و کردم باز رو چمدونم



 کهيحال در اومدم رونيب که حموم از.شد باز شدمم کور یاشتھا و شدم حال سر که اونقدر.داد یانرژ بھم یليخ گرم آب دوش
  .شدم يیرايپذ بودم،وارد بسته سرم یبا$ کوچکم ی حوله با رو سميخ و بلند یموھا

  .باشه تيعاف...به به_ 

 رو سرش ديرس که روم به رو.ترسوند منو شيعصب و بلند ینفسھا با و اومد جلو.شدم خشک.بود فرزاد. صدا سمت برگشت سرم
  ؟یدينم جوابمو ،یھست یگور کدوم گميم بھت چرا: زد اديفر صورتم یتو تيعصبان با و کرد خم یکم

  دنبالم؟ یاومد شده،چرا تموم یچ ھمه یوقت:گفتم چشماش به نگاه بدون و کردم باز چشمامو

 رو چادرم و پالتو و بود ستادهيا در کنار نگار.در سمت رفت بعد.خورد صورتم یتو شيعصب و تند نفس حرارت فقط.نداد جوابمو
 ،یکن ريد اي یاين و یکن لج اگه بخدا...منتظرتم نيماش یتو...بپوشش: گفت و سمتم کرد پرت رو چادرم پالتو.بود آورده اتاقش از
  .کنميم خراب سرت یرو رو خونه نيا اميم

  .لبخنده هي تيعصبان اونھمه پشت کردميم حس که بود صداش یتو یچ دونمينم.رفت

 ناقص سکته که شد یعصب چنان يینجايا گفتم یوقت.زد زنگ که یبود حموم یتو تو...حانهير یريبم یوا: گفت و اومد جلو نگار
  .تو ومدهين دوباره تا برو ايب.زدم

  .ومدينم دنبالت وگرنه داره دوست فرزاد...نباش نگران...حانهير: گفت نگار که دميپوش رو لباسام

  .کنه خدا: گفتم زدمو یرنگ یب لبخند

 ميصندل یرو نشستم یحرف چيھ یب.  روشن آخر ی درجه تا یبخار و بود گرم نيماش.اومدم رونيب نگار ی خونه از و دمشيبوس
  ...ھام برنامه تموم به یزد گند: گفت که

  ؟ینرفت چرا مادرت ی خونه یبر گفتم بھت یوقت: گفت باز.ندادم جوابشو

  .ام تو با...$ل؟ اي یکر: ديکش اديفر ناگھان که شده آروم کردم حس چون.بود سکوت جوابم

 خواميم بگم بھش یخوايم مادرم،ازم ی خونه در دم یبرد صبح اونوقت منو! چرا؟ یدونينم واقعا:گفتم و کنم سکوت نتونستم گهيد
  !کنم؟ آمادش قبلش $اقل ديبا ، ضهيمر پدرم که ینگفت...کنهيم سکته نکارميا با ینکرد فکر خودت با شم؟ جدا تو از

 شيپ برگردون منو...$اقل پس: گفتم که کجاست کار اشکال که بود دهيفھم تازه انگار.شيشونيپ به یدست و ديکش یقيعم نفس
  .نگار

  .کنميم یفکر هي خودم فردا خونه، یايم امشب نکرده، $زم: گفت و کرد ھم تو باز رو اخماش

  ؟یکن وونهيد منو کامل روز هي یخواستيم فقط پس: گفتم لب ريز

  .بود داغون اعصابم ینجوريا ، نه ختيريم بھم من یھا برنامه تموم ، نه یرفتينم دوستت ی خونه اگه: داد جواب و ديشن صدامو

 ھر به یرو،ول مونا دميشا اي ،یبرگردون رو ديناھ یخواستيم حتما.بود برنامه هي کارات ی ھمه پس: کردم بلند صدامو یعصبان
  .ذارمينم خونه اون یتو پامو گهيد من بدون نويا اما.ستين مھم واسم ھات برنامه حال

  .یباش من با ديبا یمن زن ھنوز ، خونه یايم من با ھم تو.ديناھ نه دارم مونا به نه یکار وقته یليخ من...نگو چرت_ 

  .مادرم ی خونه در دم یبرد منو که نبودم زنت امروز نيھم فقط آھان:گفتم حرص با

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجم و صد قسمت



  

  .گرفتم خون خفه و نشست گلوم یتو دوباره بغض که ديکش سرم یاديفر چنان

  .نبستمش تا ببند دھنتو_ 

 از بعد و بودم خورده ريپن نون لقمه هي فقط اونروز ظھر از بعد تا شبيد از من.کردم ضعف دفعه هي.پنجره سمت کردم کج سرمو
 کردمو دراز دست.کرديم بدتر حالمو داشت نميماش گرم یاديز یھوا.بودم کرده ضعف یحساب بودم رفته که یگرم آب حمام
  ؟یکنيم خاموشش چرا: گفت که خاموش، رو یبخار

  .شده گرم یاديز نيماش...بده حالم_ 

  .ندارم یدار ضيمر ی حوصله منم شده، خوب تيخوردگ سرما ھم تازه سه،يخ موھات:گفت و کرد روشن رو یبخار دوباره

 سکوت ديد رو حالم تا ،اما کرد نگام تيعصبان با که کردم خاموش رو یبخار باز و دھانم یجلو گرفتم دستمو.گرفتم تھوع حالت
 دايپ یکوفت چيھ یعني دوستت ی خونه یتو: گفت یعصب تا بود نگران شتريب که يیصدا و بود صورتش یتو که یاخم با و کرد

  .افتهين فشارت ینجوريا یبخور که شدينم

  .بخورم یزيچ تونستمينم خراب حال اون با من یول شديم دايپ چرا: زدم اديفر کردمو نگاش حرص با

  نه؟يا از ريغ مگه ،یشيم جدا ازم یدار که یکن ذوق ديبا که تو! خراب؟ حال کدوم: گفت و زد یپوزخند

  .نهيا از ريغ...آره: گفتم لب ريز نمييپا فشار و بد حال ھمون با

  !نه؟يا از ريغ یچ یعني: گفت بود شده آروم یناباور با که يیصدا و یکنجکاو با و کرد نگام بار نيچند.کرد رييتغ صداش لحن

  .شم جدا ازت...خوامينم...من...من: گفتم و بستم چشمامو.نشست صورتم یرو اشکام

  چرا؟: گفت بود شده آشکار صداش یتو کامC که یشوق با

  .یکنيم شيمخف چرا...داره دوست اونم یدونيم که تو...بگو بھش...حانهير بگو.ومديم با$ یسخت به نفسم.بود بسته چشمام ھنوز

  .دارم دوست... چون...چون: گفتم کردمو تر زبونم نوک با رو لبام

 کنار ومديم داشت.کردم باز رو چشمام.فتادين یخاص اتفاق چيھ.زديم بلند تاپ تاپ قلبم.نکردم باز چشم جانيھ شدت از
 دستاشو و کرد توقف نيماش جا در. افتاد من به نگاش که برديم ابونيخ کنار نويماش داشت دستپاچه و بود زده راھنما.ابونيخ

  . حانهير...حانهير: گفت و ديبوس بار نيچند و ديکش آغوشش یتو رو سرم.کرد دراز سمتم

  :کرديم بھتر رو ،حالم عشق نام به یا معجزه با داشت یمھربان و آرامش تينھا در صداش.گرفت شدت ام هيگر

 شبيد کاش...کردم؟ سر یچطور رو امروزم من یدونيم....آخه ینگفت بھم شبيد چرا...حانهير یوا...؟ینگفت بھم چرا_ 
  .یگفتيم

  .است کطرفهي حس نيا یوقت نداره یا دهيفا چيھ گفتنش: گفتم و ندونستن به زدم خودمو

  !من دميشن یچ...من یخدا: گفت افتاديم براه دوباره کهيحال در و کرد جدا خودش از منو بعد و زد سرم یرو یطو$ن یا بوسه

  ...فرزاد: گفتم دوباره

  ...فرزاد جان: گفت چنان

 پنھون ازش عشقو نيا یتونست $اقل تو.دهيم لو خودشو داره کاراش نيھم با اون.است مسخره سوالت حانهير گفتم؛ خودم با که
  .کنهيم پرواز داره آسمونا یتو حرفت دنيشن از بلکه کنه پنھون تونهينم تنھا نه ن،يبب رو نيا یول یکن

  .کنميم سوال ازت دارم من فرزاد: گفتم خنده با

  .بپرس...جوونم یچ_ 

 تيزندگ یتو زور به خوامينم: گفتم و کردم پاک رو صورتم یتو یاشکا رد.بودم شده شوکه زدنش، حرف متفاوت لحن از
  .رنيميم واست که ھستن برت و دور من از بھتر دختر تا ھزار تو...بمونم



  .خواميم رو شونيکي فقط من یول!!... تا ھزار: گفت و داد سر یبلند ی خنده

  !رو؟ یکي کدوم: گفتم اخم با

  .باش نداشته من یکارا به ھم یکار...نکن یفضول: گفت که زدم غيج سرش که ديکش محکم رو لپم و ديخند

  .بدونم رو فميتکل خواميم...؟!یچ یعني_ 

  .یمونيم خانومم تو...خانوم حانير روشنه فتيتکل_ 

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ششم و صد قسمت

  

  :گفتم باز.بودم حرفا نيا از بCتر من اما.رفت طفره گفتن از!!  زرنگ

  .ونمينم کنارت هيچ قلبت یتو ندونم تا فرزاد نيبب

  .انهي یدار تحمل قهيدق دو...کوچولو یفسقل: گفت شوق با و زد یپوزخند

  .بده رو جوابم...؟یريم طفره چرا_ 

 زدم یمشت محکم ، داشت نگه قلبشو راز ،یزرنگ با خودش و ديکش اعتراف زبونم ريز از نکهيا از کCفه.کرد نگام فقط لبخند با
  .ینزد خودتو دل حرف یول یگرفت اعتراف ازم تو...کشمتيم...فرزاد: شد بلند غميج یصدا بازوشو به

  .مھمه ا$نم حال...حانير ستين مھم قلبم حرف: گفت یقيعم نفس با و اش شونه به چسبوند رو سرم و کرد دراز سمتم دستشو

  ؟یکرد خاموش رو برقا ھمه چرا: گفتم که.بود خاموش برقا تمام.کردم باز که رو خونه در.خونه ميديرس که بود شده شب

  .کوره و سوت ینطوريا خونه تو بدون_ 

 کيک...خان منصور ،پدر، مادر.شد روشن لوستر نور ريز کدفعهي يیرايپذ تمام.زد رو يیرايپذ لوستر ديکل فرزاد موقع ھمون
  !!خونه ناتيتزئ!!  زيم یرو تولد

 یکوچولو مبارک تولدت: گفت و آورد صورتم یجلو سرشو یا مزه با حالت با فرزاد که بود گرفته ام هيگر.شد کنده جا از قلبم
  .من

  ؟یکنيم هيگر چرا گهيد: گفت و ديخند فرزاد که ديبار چشمام از ام اجازه یب اشک قطره چند

  .دميکش یزجر چه من صبح از یدونيم...یگفتيم بھم ديبا_ 

  .زميعز شهيم جبران شب آخر: گفت گوشم ريز آروم و زد یچشمک

  !!کردنه زيسوپرا جور چه نيا آخه ،یجنس بد یليخ: گفتم و اش نهيس به زدم حرص با

  .شوکه یتو ھنوز ديببخش: گفت هيبق به رو و ديخند

  !کرد یخال تولد واسه رو خونه شهينم که يیجدا و قھر ی بھونه به آخه بابا...دينکن نکارويا گفتم من: گفت پدر

  !.کنه؟ رميغافلگ ینجوريا تونست چطور.... من یخدا.من از ريغ داشتن خبر ھمه انگار



  .بزنم حرف باھاش اول ديبا کنم فکر ديببخش: گفت شوکم یتو ھنوز من ديد که فرزاد

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھفتم و صد قسمت

  

 آروم پدرت ی خونه برگرد بگم ا$ن من؟ کنم چکار: گفت یالک یاخم با بست درو خودش،تا اتاق برد منو و گرفت دستمو بعد
  ؟یشيم

 وضع چه نيا آخه ؟یکرد وونميد امروز تو فرزاد: گفتم و زدم مشت بھش بار چند بود صورتم یتو که یلبخند و تيعصبان با
  !گرفتنه تولد

 یکس یبرا عمرم طول در که بود یزيسوپرا نيبھتر نيا... من ی حانهير: گفت و کرد قاب صورتم طرف دو دستاشو و ديخند
 ینگران روز هي از بعد یجور هي خواستم فقط...؟یبگ هيبق به رو یچ ھمه یبر تو ذارميم من مگه...بود لميف یچ ھمه...دادم انجام

  .بمونه ذھنت یتو شهيھم که کنم خوشحالت ،

  !بود نشده  زھر ینجوريا تولدم عمرم تموم در... انصاف یب_ 

  .بود نشده عسل شھد ،یحساب مار زھر هي از بعد یبگ بھتره: ديخند

  .ميبر ايب...برات دارم زيسوپرا ھنوز حا$: گفت و ديبوس منو و ديخند که زدم بھش یا غره چشم

 اونھمه یتCف اگه نبودم حانهير.خواستيم یحساب طنتيش هي دلم عکس یکل از بعد و ميخورد شام.شد یادموندني به تولد واقعا
 که فرزاد ی گونه یرو زدم ھوا یب کمويک ی خامه یتو زدم انگشتمو.خوردن کيک موقع.کردمينم یخال سرش رو اضطراب

  .هيتCف فکر تو ھنوز نيا: گفت خنده با فرزاد یول کرد اخم نکارميا از پدر.زديم حرف پدر با داشت

  ...باشه حواست...آره: گفتم آروم

 و.تومان ونيليم دو مبلغ به هيھد کارت هي خان منصور.بودن دهيخر طC دستبند هي برام مادر و پدر.بود کادوھا نوبت بعد
  .نهيبب رو کادوش برمشيم من...نشد جا نجايا کادوم...گهيد ديببخش: گفت و کرد نگام...فرزاد

  .بپوشم چادرمو برم: گفتم که کرد باز رو خونه در فرزاد.ميشد جدا هيبق جمع از که.  دييبفرما گفتند؛ ھمه

  .خوادينم_ 

  ...انيشا وقت هي... نه یوا_ 

  .خودش ی خونه رفت گذاشت نکبت اون شکر رو خدا_ 

  .ببند چشماتو: گفت بعد و برد نييپا منو ھا پله از.رفتم ھمراھش

  .هيچ یبزن حدس ديبا خودت: گفت که اومدم رو آخر ی پله چند آروم دستش یھمراھ با و بستم رو چشمام

  .واستا...خوبه...جلو برو نطوريھم: گفت و چشمام یرو گذاشت رو دستاش بعد

  .هيچ یبزن حدس یتونيم نيبب....بزن دست بھش: گفت که ستادميا

  .ھا کشميم غيج باشه، یزيچ یوونيح اگه فرزاد یوا_ 

  .نترس...نه_



 غيکرد،ج نفوذ انگشتام یتو سرد یزيچ با برخورد از يیسرما که کردم دراز دميدينم که یزيچ سمت به رو انگشتانمو سر آروم
  .دميکش یفيخف

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھشتم و صد قسمت

  

  .باشه یزيچ یا مرده وونيح هي اگه کشمتيم خدا به!! زده خي!!...مرده نيا فرزاد_ 

  .هيچ یديفھم گهيد ا$ن کردم فکر...کوچولو هيفندق خودت مثل که مغزتم: گفت و ديخند بلند بلند

  !!نيماش....نيماش ی نهيآ به خورد انگشتانم سر که سرد یجسم یرو دميکش کامل رو دستم نباريا کردمو دراز دست دوباره

  !؟یديخر نيماش: زدم اديفر

  .دميکش غيج باز.شدم رهيخ بود جلوم که یرنگ يیآلبالو 206 به زده ذوق من و برداشت چشمام یرو از دستاشو

  .ستمين بلد یرانندگ که من یول_

  . ميبر ھم با ديبا فردا از...یرانندگ ميتعل نوشتم اسمتم_ 

  .دارم دوست یليخ...فرزاد دارم دوست: گفتم زدميم غيج کهيحال در و ختميآو گردنش دور دستامو

  .م؟يبش دادمون قرار اليخ یب ، یخوايم...حا$: گفت و کرد بلند نيزم از منو و زد حلقه کمرم دور دستاشو

  ...آره:گفتم و شدم خواھشش از پر نگاه محو هيثان چند

  ...حانهير یاومد خوش من یزندگ به: گفت و شونش یرو گذاشت سرمو و شد رنگ پر لبخندش

  .بزنم نميماش با دور هي ميبر...خواميم: گفتم فرزاد رفتن،به مھمونا ی ھمه یوقت شب

  !شبه دوازده ساعت! ...ا$ن؟_ 

  .خواھش: گفتم و چسبوندم بھم دستامو کف

  .ميکن بوق بوق ميريم امشب...مونيعروس شب عوض در...باشه: گفت و ديخند

 نگه ابانيخ کنار بعد و کرد یرانندگ فرزاد اونجا تا.بود خونه کينزد پھن ابونيخ هي.رفتم فرزاد با و دميپوش لباس رفتم یفور
  ...ايب: گفت و داشت

  ...بسه گهيد خب: گفت که زدم ابونيخ یتو دور هي.دادم انجام دقت با رو فرزاد دستورات تک تک.ميکرد عوض رو جاھامون

  .ميبر بازم خواميم من یول_ 

  .چشم بگو بسه گميم_ 

  .خواھشا نگو زور فرزاد: گفتم یالک یاخم با

  .نميبش من شو ادهيپ_ 

  نشم؟ اگه: گفتم و انداختم با$ يیابرو و دميکش رو یدست ترمز



  .کنم چکار باھات دونستميم ا$ن وگرنه ازدواجمون شب ھم تولدته شب ھم امشب که فيح: گفت و زد یلبخند

 رو بھونم که.بود یا بھونه خوب ظرفھا.بودم فرار راه هي دنبال.خونه ميبرگشت.کردم عوض باھاش رو جام و شدم ادهيپ نيماش از
  .شورميم رو ھمه ام خونه فردا خودم: گفت و کرد رد

  .بمونه فيکث ظرف شب ستين خوب_ 

  ...بمونه منتظر آدم شوھر ستين خوب: گفت و ديکش دستمو طنتيش با

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  نھم و صد قسمت

  

 یخوب یليخ حس.شدم فرزاد یزندگ اش،وارد منتظره ريغ یکادو و تولد زيسوپرا اون از بعد.شبه هي.شد یچ.کردميم فکر یچ
 یاسترس هي ،یدلواپس هي اضطراب هي...طوفانه از قبل آرامش نيا کردميم فکر یگاھ.بود شده العاده فوق رفتاراش فرزادم.داشتم

 شدم، داريب که خواب از.مشترکمون یزندگ آغاز.بود يیاستثنا روز تولد، شب یفردا.ترسونديم منو که بود وجودم یتو ليدل یب
 خانم ريبخ صبحت: گفتم و کردم نگاه خودم به شيآرا زيم ی نهيآ یتو زدم شونه که ،موھامو شستمو صورتم.نبود کنارم فرزاد

  .یشاھ یآقا

 داشتم دوست که بود یقشنگ شعر لباش ريز ی زمزمه.ديچيم رو صبحانه زيم داشت فرزاد.زدم رونيب اتاق از زدمو لبخند
 شما واقعا اي نهيبيم اشتباه چشام...سCم:گفتم و يیرايپذ یتو اومدم و ختمير يیچا تا دو.خونديم صدا یب و زير یليخ یول.بشنوم

  .!ینيچيم رو صبحانه زيم یدار

  .مشترکمونه یزندگ ی صبحونه نياول.داره فرق امروز....ننيبيم درست چشمام...سCم: کرد داغم نگاھش

  .شستم ھم رو ظرفھا: گفت که زيم پشت نشستم و زدم لبخند

  ...خوب چه یوا_ 

  .بدم یدستورات هي بھت خونمون نيقوان مورد در ديبا حا$:گفت گرفتيم لقمه خودش واسه کهيحال در

 ی اجازه بدون نکنم،موھامم باز روباھه خانم و گرگه آقا واسه رو خونه در رم،يبگ اجازه برم، بخوام جا ھر...دونميم بله_ 
  .نزنم رنگ آقامون

  .کن وضع ديجد نيقوان...هيتکرار نتيقوان نيا...فرزاد: گفتم که داد تکون دستم از سرشو و ديخند

 خونه در یجلو اميم یوقت شبا.یکنيم حاضر صبحانمو صبح پس.ميبخور ھم با ديبا رو صبحانه بعد به نيا از...باشه!!...واقعا_
 من کنار ديبا اميم من یوقت یول نداره، اشکال باشه دستت تيگوش شب تا صبح.نباشه یگوش یتو سرت اميم من.استقبالم یايب ديبا

  .یباش

  !! فرزاد: شد تا چھار چشام

  !سخته؟ ده،يخر رو محبت پول، دادن با فقط یبچگ از که تنھا آدم هي با یزندگ...حانير: گفت و شد پھن لبخندش

 خم زيم اونطرف از و ندادم مھلت که کرد بلند برخاستنم با رو سرش.شدم بلند جام از یفور اما نشست دلم یتو یغم حرفش از
 بازم ،یبود کنارم یول یبود رميفق اگه تو یول: گفتم کردمو نگاه بھش عاشقم یچشما با و دميبوس رو صورتش و سمتش شدم

  .شدميم عاشقت



 دھانم تو گذاشت و برداشت گردو کهيت هي. داشت حرف یکل خودش.داشتم دوست رو نگاھش طرز ، دميد نگاھش یتو رو شوق
  ...یمن حانير: گفت و

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  دھم و صد قسمت

  

 خود آخه.تاپش لپ سراغ برم تا رونيب خونه از بندازم عاشقونمون، یزندگ اول روز رو فرزاد تا بودم فرصت هي منتظر چقدر
 یرو فرزاد اما.زديم پر تولدم ی حادثه ی پرده پشت دونستن یبرا دلم و بودم کCفه.کرديم فرار احساسش گفتن از ھمش نامردش

  .بزنم تاپش لپ به سر هي ستين حواسش اگه که بود بھش حواسم تموم من و بود داده لم مبل

  .حانهير: گفت اتاق سمت برم اومدم تا

  .بله_

   ؟ینيبش یاينم چرا_ 

  .کنهيم درد سرم...بخوابم برم خواميم_ 

  .کن کم ونميزيتلو یصدا لطفا: گفتم دستش از فرار یبرا من که نگفت یزيچ

  :خوندن و تاپ لپ سمت دميدو یفور و کردم قفل رو اتاق در.رفتم و دميکش سرم به یدست بعد

 کم هي آخه.دارم ديترد ھنوز رو ، راه نيبھتر اما.کردم فکر کنم شيسوپراز یچطور نکهيا درباره یليخ...کهينزد عشقم تولد" 
 یساختگ یدعوا هي که کردم ھماھنگ مادرشم با.بشه تموم زيچ ھمه تا پدرت ی خونه ببرمت خواميم بگم بھش ديبا.است ظالمانه

 به فکرم هي وسط نيا.کرد قبول مادرش یول بود مخالف پدرش.کنم آماده رو خونه بتونم، تا رونيب بره خونه از تا ندازميم راه
 ینجوريا رو حانير العمل عکس که بود نيا اونم کنم یعمل رو ام ظالمانه زيسوپرا روش کرد مصمم منو که زد سرم

 سمت کردم پرت رو بالشت که شکست دلم اونقدر...رونيب اتاقم از ديدو ذوق با بعدش، یول شد شوکه اولش...کردم امتحان.دميديم
  ......"در

  

  ؟یکرد قفل درو چرا ؟یخوب...حانهير_ 

  .کنهيم درد سرم...فرزاد یوا:گفتم یساختگ یا ناله با و جاش سر گذاشتم و بستم رو تاپ لپ یفور

  .نميبب کن باز_ 

 قفل درو من تو یاينم اگه: گفتم و کردم کنترل رو ترسم.بود دهيفھم یزيچ انگار که ديچرخ اتاق یتو یطور نگاش.کردم باز درو
  .کنم

  .یندار رو یاتاق چيھ در کردن قفل حق ؛یبعد قانون: گفت اخم با

  چرا؟_ 

  .ميندار ممنوع ورود گهيد تو و من ممنوع، ورود یعني قفل.نداره یمعن_ 

 کنارم و اتاق یتو اومد اونم.دميکش دراز تخت یرو برگشتم و کردم پنھان ازش لبخندمو و برگردوندم ازش سرمو خجالت با
  رون؟يب ميبر: گفتم شوق با و تخت یرو نشستم کدفعهي که داد آرامش بھم موھام نوازش با که بودم بسته رو چشمام.نشست

  .کنهيم درد سرت آخه تو.: شد شوکه



  .شد خوب...نه: گفتم یفور

  کرد؟يم درد سرت اصC که یمطمئن: گفت يیمعنا پر لبخند با و کرد گرد واسم چشماشو

  .شم حاضر برم: گفتم و برگردوندم کنجکاوش نگاه از سرمو

  .یفسقل یکرد یمخف ازم رو یچ: گفت اخم با بعد و تخت یرو افتادم که ديکش یطور و گرفت دستمو یفور

  .بخوابم خواستم نبوده یزيچ...ايثان...یفسقل نگو نقدريا او$: دادم جوابشو اخم با منم

  .بگو ھست یزيچ اگه...اديم بدم راز از من_ 

 تCش دونستنش یبرا نه بپرسم ازش وقت چيھ نه گفته که رازه از پر شوھرم یزندگ یول اديم بدم راز از منم! یتفاھم چه_ 
  .هيبد حس چه یديفھم ا$ن که خوبه....کنم

  .بدونم ديبا شوھرتم...دارم فرق من: گفت و کرد تر یجد اخمشو

 ھمسرتم منم: گفتم و شدم بلند تخت یرو از و زدم کنارش و بازوش به زدم محکم دستمو کنار بالشت.گرفت لجم شييگو زور از
  .بدونم ديبا

  نه؟ اي رونيب یبريم منو فرزاد:گفتم یفور که کرديم نگام چپ چپ

  .باشه_ 

  .خودم نيماش با_ 

  .کنميم یرانندگ من البته: زد لبخند

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ازدھمي و صد قسمت

  

 احساسم و عشق ابراز ی تشنه فرزاد بودم شور پر یعشق شوق از پر من که قدر وھمان کرديم یرانندگ فرزاد.رونيب ميرفت ھم با
 تيمحدود بھش محبتم ابراز یبرا اصC نيھم واسه.گرفتيم نشأت مادرش، محبت یب و خشک یکودک از ھمش دونستميم.بود
 گانهي محسن از یقشنگ و شاد یقيموس.بود مھم بودنمون ھم با فقط نبود مھم جاش گهيد چه اگر.ميريم کجا نبود معلوم.شدمينم ليقا
  !! ھوا رو رفت نيماش یفضا و کردم بلند کدفعهي رو ولوم طنتيش با که شديم پخش نيماش یتو

  

  ُبرَدتم خواسته که جا ھر نگات اون موج عمره هي

  مردتم ُکشته عمر هي که داره یچ چشات مگه

  تو دام تو اميب خواميم ببر، ِکشون ِکشون منو

  تو نام به زدم سند اونم مونده، دلم فقط

  یمن اسرار محرم که تو به گميم حرفامو

  یمن مال ینخوا یبخوا و یخودم یبرا فقط



  

  :گفتم بلند خواننده، یصدا با ھمراه

  یک دست سپردم ِدلو ،یوابستگ نيا از یوا

  یکن رامم که یتونيم حرف با فقط که تو دست

  و یتونست آخرم و یدونستيم راھشو

  یکن خامم منو راحت بشه یکردينم فکر

  

  :خوند و شد ھمصدا من با اونم

  یک دست سپردم دلو ، یوابستگ نيا از یوا

  یکن رامم که یتونيم حرف با فقط که تو دست

  

  !ھا؟ کنميم یرانندگ...حانهير: داد سر خنده با یاديفر که کردم بغل دستم دو با سرشو و دميبوس گونشو شوق از

  ...فرزاد دارم دوست یليخ_ 

 نيبش: گفت یجد یلحن با بعد و شد خشک نيماش وسط ی نهيآ یتو هيثان چند نگاش.ديکش صورتم به یدست و شد شور پر لبخندش
  .ببند بندتم کمر ت،يصندل یرو

  شده؟ یچ_ 

  .گميم نيبش: زد اديفر

  ؟یديم قول شه،يم پرت ھواسم که حانهير ینزن غيج فقط: گفت که بستم رو کمربندم و نشستم دهيترس

  

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  دوازدھم و صد قسمت

  

  .ھا نيماش ونيم از دنيکش يی$ کرد شروع کردن،دنده، عوض از بعد و فشرد گاز پدال یرو پاشو که دادم تکون ترس با سرمو

 زد راھنما بعد.کردم حبس نفسمو ترس از راه، شدن باز یبرا مداومش یزدنھا بوق یصدا از و دھانم یجلو گرفتم محکم دستمو
: گفتم زحمت به و بستم محکم چشمامو ترس از که رفتيم چنان نھايماش نيب ما از باز و بزرگراه یخروج نياول سمت به

  .ارميم با$ دارم...خدا رو تو...فرزاد

  .ميش راحت یعوض نيا شر از ديبا...کن تحمل: داد جوابمو یعصب يیصدا با

 یليخ ی فاصله با و چپ سمت ديکش رو فرمون کدفعهي، ومديم بزرگراه راست سمت یخروج سمت داشت که یزمان درست بعد
  .نهيا: گفت و فرمون یرو فشرد محکم رو مشتش و کرد کم رو سرعتش و شد رد ليگاردر از یکم

  ؟یخوب: گفت که ميصندل به دادم هيتک سرمو.اومد با$ نفسم



  .نه:گفتم بسته چشم

  .اديم بدم ترسو زن از گفتم_ 

 یکيکنه،يم ديتھد منو اديم یکي...تواِ  یزندگ یتو که يیترسا نيا اونم ترسوام من ؟یچ حا$ خب: گفتم و کردم نگاش تيعصبان با
  .دونمينم بشه، یچ که افتهيم راه دنبالمون ام وونهيد هي خطره، در جوونم که دهيم ھشدار اديم

  ...گذشته یتو یچ...ترسميم ازت واقعا دارم: گفتم زديم تند ھنوز قلبم کهيحال در که کنه کنترل رو تشيعصبان تا ديکش یبلند نفس

 بفرما...یايب کنار رازم و من با یتونينم اگه...بکن فکراتو: زد داد سرم تيعصبان با و بزرگراه کنار زد و بزنم حرفمو نذاشت
  .نييپا

 گذشته نگو یھ و ببند دھنتو پس: گفت تيجد با که کردم نگاش یدلخور با فقط.نداشتم ازش یبرخورد نيھمچ انتظار! زد خشکم
  .ات گذشته ، ات

 خودم به نکهيا تا.سکوت و بود سکوت فقط.رفتيم داشت کجا دونمينم اصC.طور نيھم اونم.نزدم حرف باھاش گهيد.افتاد راه بعد
 چادرم و بستم رو پالتوم یھا دکمه.شدم ادهيپ که نيماش از.ميسانيپرد یجنگل پارک یتو زمستان، سرد یھوا اون یتو دميد.اومدم

  .حا$ خب: گفت و کرد دراز سمتم دستشو.کرد نگام و ستاديمن،ا موندن عقب با که رفتيم جلوتر اون.افتادم راه.کردم مرتب رو

  .ادينم خوشم قھرم از: گفت و داد دستم به یفشار.نشست انگشتانش ی$ $به دستم یانگشتا.ندادم جوابشو یول نکردم رد دستشو

  .ادينم خوشم کنن، رھا اتوبان وسط رو زنشون خوانيم که يیمردا از منم! ؟یجد: گفتم اخم با و ستادميا

  .دادم شنھاديپ بھت فقط...کنم ات ادهيپ نخواستم من: گفت و ديخند

  اتوبان؟ کنار يیجدا شنھاديپ بود؟ شنھاديپ پس...اِ _ 

 مرد...یبر ذاشتمينم ،یشديم ادهيپ ھم اگر...نترس: گفت و فشرد خودش به منو و گرفت رو بازوم و کرد رھا دستمو و ديخند باز
  .بذارم تنھا اتوبان وسط زنمو ستمين

  دنبالمون؟ بود یک: دميپرس که بود وجودم یتو ترس ھنوز یول شدم آروم حرفش از اونکه با

  اد؟يب جا حالمون ميبخور یچ...رو نايا کن ولش حا$.بود دنبالمون خونه در دم از دونمينم_ 

  .چسبهيم گرم زيچ هي سرد یھوا نيا یتو_ 

  .شاپ یکاف ميبر پس_ 

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  زدھميس و صد قسمت

  

 با قراره: گفت فرزاد زن، روز به مونده روز دو درست اما.داشتم فرزاد یکادو یبرا یبيعج شوق من و بود کينزد زن روز
  .شمال برم دوستام از تا چند

  !گردش؟ یبر یمجرد یخوايم شما: گفتم یناراحت با.شدم پکر یليخ

  داره؟ یاشکال_ 

  .رونيب رميم دوستم نگار با منم پس: گفتم ،منم بزنم حرفمو یچطور ديبا دميفھم تازه



  .برو ستين یمشکل باشه: گفت خونسرد یليخ

 حا$...فرزاد آقا باشه گفتم؛يم خودم با.بست رو چمدونش شب ھمون از فرزاد.اوردمين خودم یرو به یول اومد جوش به خونم
  .اديم کوتاه یک مينيبب

 اش بدرقه مودبانه، کامC الفاظ با ، دلم تو که چه اگر کردم اش بدرقه لبخند با رفتيم داشت فرزاد که ھم بعدش روز دو یحت
  مسافرت؟ یايب من با یحاضر: گفتم و نگار به زدم زنگ رفت تا.رفت اون و اوردمين رو به یول کردميم

  ؟یسCمت به کجا_ 

  .فشم یCيو_ 

  پس؟ شهيم یچ فرزادتون_ 

  .شمال بردن فيتشر دوستاش با آقا: گفتم حرص با

  .ارهيب طاقت نکنم فکر: گفت و ديخند نگار

  .مونمينم خونه نيا یتو منم حال ھر به_ 

  ؟یبر یخوايم یجور چه حا$...بگم مادرم و پدر به بذار باشه_

  .خودم نيماش با...زميعز گرفتم رو ام نامهيگواھ_ 

  .دره ته یننداز رو ما نامتيگواھ با: گفت و آورد در ادامو نگار

  نه؟ اي یايم...رميم واشي_ 

  .دميم خبر بھت گهيد ساعت هي_ 

 دينکش ساعت به اما.برم داشتم قصد من ومدينم ، نگارم اگه یحت حال بھر چون کردميم جمع خودم یبرا ليوسا یسر هي داشتم
  .یند یسوت که باشه ھواست ،یدار نامهيگواھ که ساله یليخ تو گفتم مادرم به یول اميم: گفت و زد زنگ نگار که

  نجا؟يا یايب یتونيم نيبب.باشه_ 

  خداحافظ اميم باشه_ 

 و شميش ستيدو صندوق گذاشتم خانوم ريمن کمک با رو ھمه.مخلفات و یخوراک برنج، یماھ گوشت، مرغ،.برداشتم ليوسا یکل
  .فرزاد آقا نيبب حا$: گفتم لب ريز سفر نيا از یخوشحال با

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھاردھم و صد قسمت

  

  .K بسم: گفتم بلند فرمون، پشت نشستم تا.افتادم راه ديرس که نگار

  .دره ته یبفرست رو ما یخوايم که معلومه گفتنت K بسم نيھم از عباس، حضرت اي: گفت ترس با نگار

  .باشه جمع حواسم بذار نزن حرف...اِ _ 

 با نگار.شد بلند سرم پشت ینايماش ی ھمه بوق یصدا که رفتميم واشي اونقدر.افتادم راه اطياحت با اومدم، رونيب که نگيپارگ از
  شمال؟ از گردهيبرم یک فرزاد یگفت: ديپرس خنده



  .گهيد روز سه دو_ 

  .فشم ميرسيم موقع اون تا خوبه_ 

  .بگاز کم هي بابا...ايانداخت راه یکيتراف: گفت و کرد سرمون پشت به ینگاھ نهيآ یتو از که دميخند حرفش از

  .شهيم پرت حواسم...نگار باش ساکت_ 

  .بود نيا عقوبتش که کردم یگناھ چه من خدا یا!...شه؟يم پرت حواستم سرعت تا یس با واقعا_ 

  .بره خودش تا اتومات دکمه یرو ذاشتميم ذاشت،يم رو لَنکروزش فرزاد اگه...نزن حرف ميبخور کن باز پسيچ هي: گفتم خنده با

  !!ذاشتيم واست شويارديليم نيماش آقاتون یخواستيم تيرانندگ نيا با!! سقف به اعتماد بابا_ 

  ؟ینيبيم رو سرمون پشت دهيسف ديپرا اون نيبب: گفت و دھانم گذاشت پسيچ پر تا چند که گرفت خندم نگار حرف از خودمم

  چطور؟...آره_

  .دنبالمونه خونتون در دم از_ 

  ...نکن یشوخ: گفتم ترس با

  .مونده ذھنم یتو هيتصادف سپرش آخه...خدا به_ 

  .گسيد یکي ديشا_ 

  !اد؟يب ھم ما سر پشت و باشه شده جمع سپرشم که ميدار ديسف ديپرا تا چند مگه جون احمق_ 

  بگم؟ یزيچ هي...نگار: گفتم ترس با

   بگو_ 

  .کرد گممون که درآورد یباز شوماخر ، فرزاد که کرد،يم بمونيتعق نيماش هي رونيب ميرفت فرزاد با که شميپ ماه هي_ 

  .خونت ميبرگرد ايب خب پس؟ یگيم ا$ن چرا خب: زد اديفر ترس با نگار

  .کنم کم رو فرزاد نيا یرو ديبا...نه_ 

  شه؟يم کم فرزاد یرو یريبم...سرت بر خاک: گفت سرمو یتو زد دستش کف با نگار

  .کنهيم بمونيتعق فقط...نداره بھمون یکار...نترسون منو نگار_ 

  .کن رحم ايخدا: گفت و شيصندل یپشت به زد هيتک نگار

  .بلندگو یرو گذاشتم.بود فرزاد.زد زنگ ميگوش که.لواسون ی جاده اول ميدي،رس چھل تا یس  سرعت با با$خره

  .سCم_ 

  تو؟ يیکجا سCم_ 

  .رونيب رميم نگار با گفتم بھت_ 

  کجا؟ خب_ 

  .Cيو ميريم...فشم ی جاده_ 

  ؟یبرداشت رو نتيماش که نگو ؟یريم یدار یچ با!...فشم؟ یبر یافتيب راه من ی اجازه یب گفت بھت یک!!!...حانهير: زد اديفر

  .دارم نامهيگواھ خب ؛ یچ پس_ 

 اجازه بدون یتونست چطور تازشم، جاده، نه شھره یتو یبرا فقط سال هي تا نامتيگواھ که یدونينم مگه: شد بلند ادشيفر یصدا
  .مسافرت یخودت،بر واسه من ی

  .ستين یمشکل یگفت خودت_ 



  .جاده یتو یبر یبردار نويماش گفتم یک ،یپارک ،یشاپ یکاف ،یرستوران رون،يب یبر گفتم من_ 

 زنگ بھم بعدا...زميعز کنميم یرانندگ دارم بزنم حرف اديز تونمينم...جان فرزاد: گفتم و بردميم لذت خورديم که یحرص از
  .بزن

  .کن صبر...خدا به کشمتيم حانهير...بزن حرف ليموبا با بعد جاده کنار بزن...خدا یا: گفت اديفر با

  .باھامه نگار دوستم نترس_ 

  .فشم ینر خودت نيماش با که نگفت تو به اونم که ببرن رو دوستت شور مرده_ 

  ...فونهيآ یرو صدات... جان فرزاد: گفتم خنده با

  .نداد گوش یول ميبرگرد گفتم بھش من بخدا...فرزاد آقا سCم: گفت خنده با نگار

 تموم و کن قفل رو Cيو یدرا تموم شب...رينگ سبقت...برو واشي...کن گوش خوب...حانهير: گفت یعصب و تند یلحن با
  .شما سمت افتميم راه ا$ن من...روشن رو خونه و اطيح یچراغھا

  .ببر لذت سفرت از...زميعز نکن عجله: گفتم بدم حرصش شتريب خواستميم که یخونسرد با

  .کنميم گوشتو اميب...سفرم به یزد گند: کرد بلند صداشو حرص با

  .دميخند بلند بلند که کرد قطع بعد

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پانزدھم و صد قسمت

  

  .خدا اي: گفت ترس با نگار که رفتميم آروم و بودم گرفته رو کند ني$

  شده؟ یچ_ 

  .نکن نگاش...نترس...باشه جلو به حواست_ 

  گم؟يم شده یچ_ 

  .نکن نگاش ره،يبگ سبقت ازت خواديم ده،يپرا نيماش ھمون_ 

 رو تمرکزم که داد قرار ما فيرد ھم خودشو یا هيثان چند و گرفت سبقت نميماش با ُمماس ،یعوض مردک چنان یول نکردم نگاه
  .یخاک یتو رفتم و دادم دست از

 يیبC چه دونمينم وگرنه کردم، برخورد يیجا به نه داشتم یآنچنان سرعت نه شکر رو خدا.ترمز یرو زدم من و ديکش غيج نگار
 نيا با حانهير یريبم یا...اميب تو با کنم غلط گهيد من: گفت فشرديم قلبش یرو دستشو ترس از کهيحال در نگار.ومديم سرمون
  .تيرانندگ

  .بود خراب حالش وونهيد اون!...چرا؟ من_ 

  .گردهيبرم داره و شد مسافرتش اليخ یب که دونستيم یزيچ هي فرزاد چارهيب: گفت نگار

  .یجنس بد یليخ نگار: گفتم یدلخور با



  .یبرسون سالم رو ما که کنميم زمان امام نذر صلوات ايخدا: گفت بلند نگار که افتادم راه دوباره بعد

 ترس گهينبود،د کرديم بمونيتعق که ینيماش از یخبر ندفعهيا چون اما.فرستادن صلوات کرد شروع دهينرس ھنوز بعد
  !!هييCيو عجب...یوااااا: گفت و زد یسوت نگار.فشم ميديرس ظھر کينزد.نداشتم

  .ینيبب ديبا رو توش حا$: گفتم که کردميم یخال رو ليوسا داشتم

 سفارش به.ميخورد نگار با و کردم گرم رو بودم آورده خونه از که يیغذا ناھار، یبرا عيسر.ميببر ھم با رو ليوسا تا کرد کمکم
 دميکش دراز تا.ميبخواب تا ميرفت یاتاق به کدوم ھر.بودم خسته یليخ.گذاشتم روشن رو برقھا تموم و کردم قفل رو را در فرزادم،

  .سCم: زد زنگ فرزاد مونيقبل اتاق تخت یرو

  ...سCمو:گفت حرص با

  ؟يیکجا ا$ن: گفت و خورد حرفشو بعد

  .Cيو_ 

  .رسميم دارم نمونده یزيچ.راھم یتو من...ینخور تکون جات از_ 

  زميعز ايب: گفتم کامل یخونسرد با

  .کن صبر دميم نشونت زمويعز:گفت و شد یکي تشيعصبان و حرص

  .یباش خودش مثل دهيم یحال چه: گفتم خنده با من و کرد قطع بعد

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  شانزدھم و صد قسمت

  

 رو چارهيب نگار ادھاش،يفر یصدا.دميکش خجالت نگار یجلو که کرد من به یکيشل چنان پر، توپ با و اومد فرزاد که بودم داريب
  .ترسوند و کرد داريب

 جواب یخوايم یچطور اد،يب دوستت سر يیبC اگه ینگفت جاده؟ یتو یافتيب و یبردار نويماش گفت بھت یک...یشد سرخود_ 
  .؟یبد رو پدرش و مادر

 یچطور من یدونيم...باشه آخرت ی دفعه: گفت و داشت نگه خودش مقابل منو و گرفت محکم رو بازوم که ندادم جوابشو
  .مسافرتم به یزد گند...رسوندم؟ نجايا تا خودمو

 یرفتيم من با دوستانه، مسافرت هي به رفتن یبجا یبود من نگران نقدريا واقعا اگه...؟یخوايم مسافرت شما فقط: گفتم یناراحت با
 کجا که یدينپرس موقع ھمون ،چرا یکن بازخواست ینجوريا ازم بود قرار اگه.گرفتم اجازه شما خود از من ضمن در...مسافرت

  .نهيا از ريغ ،یبود کرده فراموش ،ھمسرتو ات دوستانه سفر شوق از موقع اون برم؟چون خواميم یچ با و برم خواميم

  .یبر یندار حق دادم ام اجازه بھت اگه یحت بعد ی دفعه...خوبه دادم، اجازه بھت کردم غلط من: گفت و کرد نگام حرص با

  .ميبرگرد ديکن جمع: گفت و يیرايپذ مبل یرو نشست و کرد رھام

 $اقل مياومد که حا$ بخوام شما از شهيم ديببخش...فرزاد آقا سCم:گفت يیرايپذ ستون کنار بود اومده بود یا قهيدق چند که نگار
  م؟يبمون رو امشب

  ...سCم: گفت رفتيم غره چشم من به کهيحال در بعد و انداخت نگار به ینگاھ فرزاد



 شب هي نجايا $اقل خورده، بھم مسافرتم که من...گهيد بله:گفت یمکث از بعد که بود صورتم یرو تيعصبان با ھمچنان نگاھش
  .ميبمون

  .رونيب ميبر ايب راحت اليخ با نترس گهيد حا$...نگار یوا: گفتم گرفتمو آغوشم یتو رو نگار دمويکش غيج

  ؟یچ یبرا ترس:ديپرس و انداخت با$ رو ابروش یتا فرزاد

  .فرزاد دست کف گذاشت رو کرديم بمونيتعق که یديپرا تياذ انيجر نگار بزنم حرف خواستم تا

  ؟ینگفت بھم زودتر چرا پس: زد اديفر سرم فرزاد

  .گذشت ريخ به بگم یچ خب_ 

  .بزنم حرف يیتنھا شما با ديبا من: زد داد باز و ديکش یبلند نفس

  ؟ی$ل گفتنيم ،یزدينم حرف اگه: گفتم کردمو نگاه نگار به تيعصبان با.ديکوب محکم درو و اتاق سمت رفت یفور بعد

  .نترسم گهيد یگفت شما یول ديببخش_ 

 بھم چرا.شميم وونهيد کارات دست از دارم: زد نعره بود کCفه که فرزاد بستم، درو تا.اتاق سمت رفتم زدمو نگار به یا تنه
  ؟ینگفت

  .گذشت ريبخ...خب_ 

 ادبت یحساب ،یکن پنھون ازم رو یزيچ نيھچم گهيد دفعه هي اگه: گفت و داد تکون منو و گرفت محکم بازوھامو و اومد جلو
  اد؟يب سرش يیبC هيممکنه، ینگفت یانداخت راه خودت با یورداشت ھم رو مردم دختر....اِ  اِ  اِ .کنميم
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 واسه گذاشتم یول.بشکنم رو قھر نيا یچطور بودم بلد من اما.ميندار قھر گفت؛يم شهيھم خودش خوبه تازه.کرد قھر باھام فرزاد
 و آورد رو انبار یتو ی شده انبار یھا چوب از بغل هي نگار.ميکن درست شيآت Cيو اطيح یتو ميخواستيم نگار منو.شب آخر

 چوبھا سمت ومدميم کهيحال در و کردم دايپ که بودم نيبنز دنبال.ميکرديم درست شيآت اونجا شهيھم که Cيو یخاک ی گوشه ختير
  ؟یکن چکار یخوايم تواَم با...یآ:دميشن رو فرزاد یصدا ،

  .ميکن درست شيآت مييخوايم: گفت من یجا به نگار

  ....رو وونهيد اون ريبگ: زد اديفر نگار به اتاق،رو بالکن یرو از فرزاد

  .خودشه ھم وونهيد: گفتم حرص با که نکنم، یکار که کرد اشاره نگار

 ديکش دستم از رو نيبنز یبطر.سمتمون اومد اخم، لويک دو البته و یورزش شلوار و یزمستون وريپل هي با فرزاد که دينکش یطول
 که یآتش دور گذاشت و آورد رو یانبار یتو یکيپCست یھا یصندل از دوتا نگار.بکنه رو کارش کارشناس تا ستادم،يا کنار که

 یچ شام...حانهير: گفت نگار که یکنار ستاديکرد،ا روشن که رو شيآت.شدم رهيخ فرزاد به و نشستم.کرديم درست داشت فرزاد
  م؟يکن درست

  .شهيم کور اشتھام نميبيم که رو زھرمار برج نيا...دونميم چه: گفتم و ميصندل به دادم لم نهيس به دست



  .بود عسلت و قند مار زھر برج نيھم شيپ روز چند تا خوبه: گفت گوشم ريز خنده با

  ؟ینيبينم افشويق مگه...مار زھر شده حا$: گفتم و کردم پنھون لبخندمو

  .کنم درست يیچا رميم د،منينيبش دييايب فرزاد آقا: گفت و شد بلند جا از نگار

 انداخت رو دستش تخمش، و اخم ھمون با که دوختم، آتش به نگامو نکردمو بھش یتوجھ.کنارم نشست اومد یحرف چيھ یب فرزاد
  .ندارم دوست...نکن قھر: گفت و ام شونه یرو

  .یدونيم...وونميد_ 

  .یزنيم شيآت خودتم ا$ن گفتم...حا$ خب_ 

 شهيم متاھل یکس یوقت داره یمعن بده،چه ھم تو یبرا بده، من یبرا دوستانه مسافرت اگه فرزاد نيبب: گفتم و کردم نگاش یجد
  !ح؟يتفر بره دوستاش با بازم

  گه؟يد لهيتعط دوستامم با مسافرت...یعني حا$: گفت و زد لبخند

  .باشه برقرار ديبا یتساو...برم دوستم با منم یرفت وقت ھر یبد قول بھم ديبا یول...یبر شهيم یگاھ خب_ 

  .برم یک با برم کجا کنهيم یزير برنامه برام داره زنم ده،يکش کجا به کارم نيبب: گفت و زد یپوزخند

  !!...فرزاد: کردم نگاش اخم با

 سرت رو امروزت یتوجھ یب نيا یتCف یول قبول شرطت باشه...یشيم یخوردن نکن اخم:گفت و داد ام شونه به یفشار خنده با
  .کنميم یخال

  .باشه...یکنيم یتCف ینجوريا اگه: گفتم گرفتميم دستم یتو دستشو کهيحال در و اش شونه به دادم هيتک سرمو

  .باش مطمئن...نهيا از بھتر: گفت و کرد یا خنده حرفم از
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 هي، شده،بھم،بود انجام راتيتعم البته و ، تر خوشگل قاب هي با ميقبل یگوش ليتحو که.زن روز زيسوپرا از بعد.بود بھمن اواخر
 لياوا که مرد روز یبرا یچ که کردميم فکر و داشتم رو خان منصور یونيليم دو ی هيھد کارت ھنوز.گرفتم فرزاد از ھم شام

 دل.شديم مست بوش از آدم که دميخر براش العاده فوق دار مارک عطر هيجستجو، و قيتحق یکل بعد.رميبگ فرزاد یبرا بود اسفند
 طنتيش کم هي دلم اونروز.بدم لو رو کادو زودتر ذوقم از آخرش دميترسيم.بدم بھش زودتر چه ھر رو کادوم که نبود دلم تو
 دونستميم که یميمC شيعشام،آرا و مغرب نماز خوندن از بعد و بودم دهيپوش شلوارک و تاپ هي.بودم دهيرس خودم به.خواستيم

 پاک با بارھا و موھام رنگ جنجال از بعد مثC...چرا دونمينم.باشم ساده داشت دوست شهيھم.کردم رو داشت دوست یليخ فرزاد
 یاسب دم خودش قول به موھامم.پسندهيم رو تي$ شيآرا و داره دوست شتريب رو یسادگ که بود فھمونده بھم لبھام قرمز رژ کردن
  .بکشه بتونه راحتتر طنت،يش صورت در تا کردم

  .سCم: گفتم اديفر با و جلوش دميپر.کرد باز درو قفل یتو انداخت رو ديکل تا



  ؟یبد م سکته اديم خوشت:گفت یساختگ یاخم با بعد و ديترس اولش

  .کنم تتياذ اديم خوشم: گفتم و گرفتم رو کتش ی قهي

 _Cب.  

: گفت و ديکش رو لپم باز.افتاد وضعم و سر و لباسم به قشيدق نگاه که کنه عوض لباس تا اومد اونم.اتاق به بردم فشيک با رو کتش
  !یشد طونيش باز

  قھوه؟ اي یچا...بودم: گفتم و زدم یچشمک

  م؟يدار...کيک با...قھوه_ 

  .بعععععله_ 

 یطول.شدم قھوه کردن درست مشغول و آشپزخونه به رفتم توجه یب.شد بلند شيگوش زنگ یصدا اومدم رونيب که اتاقش از
  .بود دستپاچه و بود نکرده عوض رو لباسش ھنوز.آشپزخونه یتو اومد که دينکش

  ؟ینکرد عوض لباساتو چرا پس_ 

  .خوامينم قھوه: گفت و گرفت دستمو مچ و ديکش صورتش به یدست کCفه

  !...فرزاد؟ شده یچ: شد اضطراب از پر دلم آشوبش نگاه از

  ...یچيھ یچيھ_ 

  ؟ینگران چرا پس_ 

  .ستمين نگران...نه!...من؟: گفت و داد لو رو شينگران شتريب که زد یلبخند

  .کنم درست رو ام قھوه بذار پس_ 

  .رونيب ميبر ايب گميم...گميم: گفت و کنار ديکش منو و گرفت دستمو مچ دوباره

  .یکنيم نگرانم شده؟ یچ...فرزاد: شد آشوب دلم ش،ينگران از پر یصدا لحن از

  .شو حاضر ميبر ايب ايب...کن باور...یچيھ: زد پوزخند

 خونه سر هي ميريم اصC: گفت کرديم تنم کهيحال در و درآورد رو ميمشک یمانتو.لباسام اتاق سمت ديکش منو و گرفت دستمو بعد
  خوبه؟...پدرت ی

  ؟!! بابا خونه ميبر!!...ا$ن چرا!!... یمشک مانتو چرا...!! فرزاد: گفتم ترس با که بستيم رو مانتوم یھا دکمه تند و تند داشت

  .ستين خوب حالش...کم هي: گفت و شد خشک مانتوم ی دکمه نيآخر یرو دستاش و داد قورت رو دھانش آب

  ...خدا رو تو...بگو راستشو...شده؟ یچ: شد جمع چشمام یتو اشک.ختير یھر دلم

  .مارستانيب بردنش شده بد حالش_

  ...خدا اي_ 

  .شهيم خوب...حانير ستين شيزيچ: گفت و ديبوس صورتمو

  .باش زود شو حاضر...حانهير: گفت و کرد سرم مويروسر فرزاد که ختميريم اشک داشتم آروم و بودم شده شوکه

  .رونيب ارميب نگيپارک از نويماش برم من: گفت رفتيم در سمت کهيحال در بعد

  .در دم دميدو و شدم حاضر یچطور دمينفھم گهيد
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  شده؟ یچ بگو خدا رو تو فرزاد: گفتم ناله با ميصندل یرو نشستم تا.بود منتظرم در کنار فرزاد

  .حتما ستين یزيچ...باش آروم زميعز...حانير: گفت زديم یشونيپر لبخند من آرامش یبرا کهيحال در

 نايا بابا یبرا خودش که یا خونه سمت رهيم داره فرزاد شدم متوجه که فرستادميم صلوات بلند یصدا با داشتم و بودم مضطرب
  .بود کرده رھن

  .مارستانهيب یگفت تو!!...فرزاد_ 

  .مادرت دنبال ميبر اول خب... خب: گفت دستپاچه

  .بگو بھم راستشو...فرزاد: گفتم ناله با.زديم دو دو مدام ینگران از چشماش یھا حلقه

  ...فرزاد: زدم اديفر هيگر با و شد بلند ام هيگر یصدا که زد یرنگ یب لبخند فقط

 توقف با تا بود در ی رهيدستگ یرو دستم.بود راه قهيدق ده نايا بابا ی خونه تا.گرفت شدت ام هيگر که گرفت دندون ريز لبشو
 در یجلو یمشک ی پارچه که بودم نرفته شتريب قدم چند.نييپا دميپر نيماش از که کرديم پارک داشت ھنوز.شم ادهيپ عي،سر نيماش
  .دميد رو

  ..."ستوده محترم ی خانواده" 

  ....بابا: زدم غيج و کوچه وسط افتادم زانو دو.نخوندم رو بنر ی هيبق گهيد

  .داره ازين تو به مادرت...باش آروم خدا رو تو...زميعز...حانهير: کرد جمع کوچه وسط از منو سمتمو ديدو فرزاد

  .گرفت سر از رو شيتاب یب خونه،مادر به ورودم با اما.نبود فرزاد یحرفا به گوشم و دميکشيم غيج فقط من اما

  .رفت...بابا...زميعز ايب...گلم ايب... نيبب ايب...دخترم یاومد...جان حانهير_ 

 آرومم یزيچ اما.زدم ضجه و رسوندم مادر آغوش تا خودمو زور به.نيزم خوردميم سر با بود نگرفته رو بازوم فرزاد اگه
 بھش نامرد ی راننده هي.نرفت ايدن از یماريب بخاطر یول بود ماريب پدرم درسته.نکردم فراموش وقت چيھ رو تلخ اونشب.کردينم
 تيتسل عرض یبرا گروه گروه و شدند خبردار ھمه شب آخر تا.رفت ايدن از یمغز یزيخونر اثر در پدرم و.کرد فرار و زد

 شدم،يم حال یب اديز ی هيگر زور از یوقت یگاھ.دادن انجام رو مراسم یکارھا تموم خان منصور کمک با تنه هي فرزاد.آمدند
  .نميبب رو ام نوه مردن از قبل دارم آرزو من: گفتيم که دميشنيم گوشم یتو از صداشو انگار

  .شديم گرفته سر از ھام ناله دوباره و گرفتيم آتش قلبم تموم حرفش، نيا یادآوري از
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 بم لرزش هيصدام، از گهيد.ختهير اشکامو و بودم زده ھامو غيج ی ھمه.گذاشت تنھا رو ما ماه، بھمن سرد روز هي در پدر
 بود، کرده پھن برام فرزاد که یانداز ريز یرو ، پدرم خاک سر یبا$ ھنوز من یول بودن رفته ھمه.بود مونده یباق نامفھوم
 گوشم کنار از و شد خم.بود ستادهيا سرم یبا$ دست به چتر فرزاد و ديباريم نم نم بارون.خوندميم قران براش و بودم نشسته
  زم؟يعز ميبر...جان حانير:گفت

  .بخونم نميا: گفتم مبھم و گرفته يیصدا با

  .بخوونم نميا یگيم ی،ھینشست سرما نيا یتو ساعته هي ا$ن_ 

  .یداد دست از مادرتو یبچگ یتو که یبود خوشبخت یليخ...فرزاد: گفتم یظيغل آه با

 ا$ن تو....شهيم دلخور ازت تو،مطمئنا یقرار یب دنيد با پدرت یول دونم،يم سخته،...حانهير: خورد صورتم یتو گرمش نفس
  .ستين مادرت ی اندازه باشه،به خراب ھرقدرم تو ،حالیباش داشته مادرتو یھوا ديبا

  .شد تنھا حانتير...بابا...بابا آخ:گفتم ديکشيم رونيب قلبمو آتش یھا شراره که ینفس با و بستم رو دستم ونيم کيکوچ قران

  ؟ینيبينم ھستم؟منو من: گفت و داد هيتک سرم به سرشو

 شيبان از تقاصشو خدا باش مطمئن: گفت و زد صورتم به یگرم ی بوسه که ختميريم اشک داشتم باز و بودم بسته چشمامو
  .رهيگيم

  ...گردهيبرنم پدرم...دهينم آرامش من به حرفا نيا_  

 کوچک یتابلو به و ستادميايم که طور ھمون... حانهير گهيد ميبر: گفت و کرد بلند منو و گرفت رو بازوم که.دميکش آه باز
  .ميبمون بازم...فرزاد:  گفتم که تکاندن رو چادرم خاک کرد کردم،شروعيم نگاه قبر یبا$ یمشک

  .ارمتيم حا$ فردا...نه گهيد امروز_ 

 ميکرد اصرار یچ ھر.بودم فکر یتو رو خونه تا راه طول تموم.بود دهيرس انيپا به برام ھاش يیبايز ی ھمه با ايدن تمام انگار
 یوقت.زنهيم سر خودش ی خونه به روز چھل تا مرده که داشت اعتقاد ايميقد ی گفته به ھنوز.ما شيپ اديب که نکرد قبول مادر

  .بزنم زنگ بھش روز ھر که دادم قول بھش یول.باشه راحت تا نکردم ،مجبورش دميد رو اصرارش
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 وضع نيا از ھم فرزاد.بود شده کم ميطونيش و شوق و شور گهيد پدر، فوت از بعد.بودم کرده عادت تنم یمشک لباس به گهيد
 دو یروز. بود گرفته یشخص دفاع یمرب م،براميافسردگ و يیتنھا ی بھونه به.نداشت تحمل جز ھم یا چاره یول نبود یراض

 هي و بود اومده خوشم م،يشخص دفاع یمرب ،یاقبال خانم خوب برخورد از یول نداشتم حوصله.کرديم کار باھام خونه یتو ساعت
 اشک و بودم نشسته مبل یپدر،رو قراريب و تاب یمن،ب اونروز و گذشتيم پدر فوت از ھفته دو.بودم شده وابسته بھش يیجورا

 اول نگاه ھمون با ديشا.کرد نگام باز،که یا سرفه با آلودمو بغض یصدا و کردم پاک اشکامو رد یفور.اومد فرزاد که.ختميريم
  سCم:گفت بلند و اوردين خودش یرو به یول ديفھم رو یچ ھمه

  سCم_

 یشخص دفاع جلسه چند نيا یتو خب: گفت و سمتم اومد که بودم آشپزخونه یتو.زميبر يیچا براش شدم بلند.اتاقش سمت رفت
  ؟یگرفت ادي یچ



  .مسخره حرکات_ 

  .بده نشونم_ 

  .کن بس فرزاد: گفتم یحوصلگ یب با

 حوصله....ھا یشد نکن گوش حرف وقته چند: گفت بترسونه منو خواستيم مثC که یاخم با و آورد جلو صورتم،سرشو کنار از
  ھست؟ حواست...رهيم سر داره من ی

  ھست؟ ،حواستیبريم سر منو ی حوصله یدار ھم شما: گفتم طلبکارانه و سمتش برگشتم

  .زنمي،مینزن... باش زود: گفت و گرفت گارد تيجد با و يیرايپذ وسط ديکش منو و گرفت دستمو مچ

  ؟یآورد ريگ وقت...کن بس:گفتم زدمو یپوزخند

  .کن دفاع...باش زود: گفت و کرد بلند غمويج یصدا و چونديپ دستمو مچ و سمتم اومد حرکت هي با

  ...یخواست خودت باشه: گفتم حرص با

 دست کف با رو صورتش کهيحال در سمتش برگشتم.رفت عقب قدم چند صورتش،که یتو زدم بود،محکم آزاد که دستم اون با بعد
 از استفاده با من و گرفت لباسمو ی قهي دفعه هي که کردم دفاع خودم از دستام ساعد با.کرد حمله سمتم باز و کرد داد،نگاميم مالش
 دستاشو کف خنده با.شکمش یرو نشستم و نيزم یرو انداختم پاش،اونو به زدن پا پشت و بود گرفته رو ام قهي که یدست ھمون

  ....فو کنگ به یديرس یشخص دفاع از گهيد...ميتسل ميتسل: آورد با$

 بعد به نيا از ديبا:گفت و ديبوس رو ميشونيپ و نيزم ديکوب منو حرکت هيبا بعد و شد رهيخ بھم اش گرفته شب نگاه با که زدم لبخند
  ...باشم خودم مراقب

  ...حا$؟ چرا: گفتم شدميم زيخ مين که ھمونطور

  حا$؟ یچ_ 

  ؟.یگرفت یشخص دفاع یمرب بابا،برام فوت از بعد درست چرا_ 

 یگيم یدار یچ: گفت و کرد گم صورتش یتو رو اضطرابش یا خنده با یول دميديم صورتش یتو رو اضطراب وضوح به
  .یکن دفاع خودت از من مقابل در یريبگ ادي گفتم یجور نيھم.نداره یربط...مارپل؟ خانم

  .ندادم ادامه رو بحث سکوتم با یول بود روشن روز مثل برام دروغش نکهيا با

  

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  دوم و ستيب و صد قسمت

  

  .بود نوشته روش.یسفارش پست با یسفارش ی بسته هي.خونه در دم اومد بسته هي فرزاد، فاحش دروغ ھمون از بعد روز چند

  "یشاھ خانم دست برسد" 

 منم منظورش خب: گفتم خودم با دميد رو روش متن یوقت یول.نه اي کنم باز داشتم ديترد یليخ اولش.بودم من منظورش مطمئنا
  .گهيد



 دوتا به چشمم کردم باز که رو جعبه در.نشست وجودم یتو اول ازھمون دلشوره...اما.بود یسبک ی جعبه.کردمينم بازش کاش
  !خون غرق سرش و بود افتاده نيزم یرو! بود پدرم.افتاد عکس

  .سمتم ديدو خانوم ريمن که اونقدر.زدم غيج

  جان؟ خانم شده یچ_ 

  .... عکس....نيا...نيا...ا:گفتم لکنت با

 گهيد.افتاد جعبه یتو کوچک ی نامه به چشمم.ستاديا قلبم که ديکش ینيھ چنان.کرد نگاه و گرفت دستم از رو عکسا خانوم ريمن
  :خوندم یفور که. بود شده پيتا ی نامه هي.  کردم باز رو نامه.دادم قول یچ فرزاد به که رفت ادمي پاک

  

 اون....فرزاد آقا داره یتاوان هي یکار ھر با$خره.ماجراست نيا یقربان نياول نيا.نبود اتفاق هي نيا بله...یشد شوکه دونميم
  .باش شيبعد منتظر...چرخهينم پاشنه هي یرو در شهيھم...یکرديم امروزتم فکر ديبا یديخند ما ی ھمه به دلت ته از که يیروزا

  

  خانم ريمن: زدم اديفر.افتاد پدر عکس به چشمم دوباره.خورد سر انگشتانم ونيم از کاغذ

  بله؟...دميترس خانم یوا_

  .خونه اديب ا$ن نيھم...نيھم بگو...فرزاد به...بزن زنگ_ 

  .رهيبم حانتير....بابا برات رميبم: زدم اديفر یبلند غيج با و گرفتم بغلم یتو رو بابا عکس بعد

  ....بابا کشتنت چرا...رميبم یالھ: شد بلند غميج یصدا دوباره که گفتيم فرزاد یبرا رو ماجرا داشت تلفن سراغ رفت رخانميمن

 و یورود در کنار واريد به بودم داده هيتک ھا،سرمو وونهيد مثل و بود نمونده برام یاشک گهيد.گرفت صدام که زدم غيج اونقدر
  شده؟ یچ: ديپرس ینگران د،بايد وضع اون با در کنار منو تا.اومد فرزاد که فشردميم ام نهيس به رو بابا عکس فقط

  .فرستاد خانوم یبرا رو نايا یک دونميم چه: داد جواب من یجا به خانم ريمن

 جعبه در داد اجازه بھت یک: زد اديفر سرم که بودم گرفته بغلم یتو رو عکس ھنوز.افتاد نامه بعد و عکسا از یکي به فرزاد نگاه
  ؟یکن باز رو

 تو: زدم داد نفرت با ستادمويا سوزوند،مقابلشيم داشت رو تنم تموم انگار که یتيعصبان با.بودم حرف نيھم منتظر انگار
  .بودم کرده شک ،یگرفت برام که یشخص دفاع یمرب به...یدونستيم تو...آره...؟یدونستيم

  .یکن باز رو جعبه در ینداشت اجازه تو یول دونستميم آره:گفت اخم با و انداخت نييپا دستشو

  رن؟يبگ من پدر از ديبا رو تو کار انتقام: دميکش غيج محکم

  .کنم یزندگ باھات خوامينم گهيد یول بوده، یچ ات گذشته ستين مھم برام گهيد: زدم اديفر باز که برگردوند ازم سرشو

 اتاق در چنان فرزاد.دميفھمينم ھم رو خودم حال و بود یعصب و تند نفسھام.دميپوش لباس و اتاق به رسوندم خودمو بلند یقدمھا با
 خودت: گفت که کردم نگاش نفرت با.کرد جاديا مانتوم یھا دکمه بستن و من نيب یا وقفه یا لحظه که ديکوب بھم رو

  .یبش ميزندگ وارد نکردم مجبورت من...یخواست

  ...بدم دست ،از بودن تو با متيق به پدرمو قراره ینگفت یول ینکرد مجبورم آره_ 

  ...ترسو: گفت و زد یپوزخند

  .بدم دست از ھم مادرمو خوامينم چون دميترس آره: زدم اديفر

  ؟یدونيم مقصر منو...سرت؟ به زده تو:گفت و ديکش سرم از چادرمو حرص با و اومد جلو شد تند نفسش

  .دونميم مقصر رو تو... آره_ 



 ازدواج شنھاديپ و اميب شدم حاضر که اونقدر.دارم دوست پدرمو چقدر یدونستيم تو: گفتم یسخت به و گرفت گلومو بغض
 ،یجان ی وونهيد مشت هي که ینگفت من از ات گذشته کردن یمخف با تو یول....رميبپذ داروھاش پول عوض در رو تو یقرارداد

  .دادم دست از پدرمو...حا$...من و دارن رو تو از انتقام ی تشنه

 خوامتينم گهيد...عقب برو: دميکش اديفر و زدم پس دستشو که رهيبگ آغوشش یتو منو خواست و اومد جلو.گرفت شدت ام هيگر
  ...فرزاد

 ديکوب محکم منو و اومد جلو تيعصبان با کنميم جمع لمويوسا دارم یراست یراست ديد یوقت بعد و زد پوزخند اول.شدينم باورش
  !؟یکنيم مواخذه منو ا$ن یدار چرا....نشدم پدرت مرگ باعث من...کن وا گوشاتو خوب: گفت و واريد به

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  سوم و ستيب و صد قسمت

  

  .ینگفت من به اما...یدونستيم تو...چون_ 

  .رو مبھمم ی گذشته و مويزندگ ،منویکرد انتخاب منو تو چون نگفتم_ 

  .برم خواميم ھم حا$.کردم اشتباه...من:گفتم یخونسرد با بعد اش شده ور شعله کيتار یچشما به.کردم نگاش حرص با

 دوباره و تخت یرو کردم پرت رو ی،گوش آوردمو رونيب بود دهيخر برام که یفونيآ یگوش از رو خودم خط و برداشتم فمويک
 خدا: گفتم د،کهيچيپياتاق،م یتو شيحرص و بلند ینفسا یصدا.بود سخت براش باورش.ميقبل یگوش ھمون یتو انداختم رو خطم
  .حافظ

  .واستا: زد اديفر که در سمت رفتم

  شب؟ وقت نيا کجا: گفت و رسوند من به خودشو.ستادميا چرا دونمينم

  .مادرم ی خونه رميم_ 

  .رسونمتيم...باشه: گفت نفس هي که کردم فرار نگاشم از من یول.داشت نگه صورتم یرو رو نگاھش یا لحظه

  .نکرده $زم_ 

 ادتي...یمن زن ھنوز: گفت و کرد کم دستم یرو رو فشارش.کردم یفيخف ی ناله که فشرد چنان و گرفت دستمو مچ حرص با
  رفته؟

  .دميم طCق درخواست رميم فردا نيھم_ 

  .یکنينم یغلط نيھمچ اد،تويب با$ سگم یرو اون...نذار: گفت و آورد صورتم یجلو سرشو و فشرد ھم یرو دندوناشو

  .خواميم طCق من...چرا: گفتم و کردم نگاش مصمم

 که یلحن با باز شدم که نشيماش سوار.برد خودش ھمراه و ديکش دستمو.شديم خرد ھم یرو دندوناش فشار از داشت فکش
 باز فردا.یبش آروم تا مادرت ی خونه برمتيم ا$ن یول...حانهير دمينم طCقت من: گفت کنه گم توش رو التماس رد خواستيم
  .دنبالت اميم

  .گردمينم بر خونه اون به گهيد من_ 



  .ببند دھنتو: زد اديفر محکم

 بودم مادر بغل یتو.رفت و د،گذاشتيد منو یھا هيگر تا فرزادم.کردم دايپ ستنيگر یبرا بھانه تازه من اما.شد شوکه دنميد با مادر
  .ببخش منو...مامان: گفتم که

  حانه؟ير شده یچ چرا؟_

  .من...شدم پدر مرگ باعث من...مقصرم من_ 

  .هيچ حرفا نيا... نگو چرت_ 

 تا بدونه بود $زم یول کردم شوکه اونم چارهيب.گفتم براش رو شده فرستاده یعکسا و فرزاد از نفر چند انتقام یماجرا و نشستم
  .کنه کمکم طCق یبرا

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھارم و ستيب و صد قسمت

  

  

 ھر.بودم کرده کCفه ھم رو مادر.  هيگر و بود پدرم دردم،عکس یدوا تنھا و بودم قراريب.بود بد یليخ حالم که بود یروز چند
 رز گل شاخه هي با روز ھر فرزاد.فرزاد شيپ گردميبرنم چرا که کرديم د،سرزنشميديم یاونطور منو و اتاقم یتو ومديم وقت

 و کردميم باز درو رفتنش از بعد من و. رفتيم و در پشت ذاشتيم رو گلش شاخه.کردميم قفل روش رو اتاق در اما.دنميد ومديم
 تا.بودم ناراحت و یعصب دستش از ھم ، داشتم دوستش ھم ھنوز.نبود خودم دست ميرفتار تناقض نيا.داشتميبرم رو گلش شاخه

 پسره نيا چارهيب...حانهير گهيد کن بس: ديتوپ بھم تيعصبان با مادر برداشتم در پشت از رو فرزاد گل شاخه یوقت اونروز نکهيا
  ...تو یکرد وونهيد رو

  .بوده فرزاد از پدر،انتقام شدن کشته ی هيقض پشت که گفتم بھتون تازه خوبه_ 

 یکارا یمعن پس...کننيم یريگيپ دارن که ھم اونھا.گفت رو یچ ھمه و یکCنتر برد رو عکسھا که پسر نيا...داره یربط چه_ 
  .کشته پدرتو فرزاد انگار که یکنيم فرزادبرخورد با یطور ه؟يچ تو

  .مامان ببخشمش تونمينم_ 

 فرزاد خود سر هيقض نيا تونستيم یحت.باشه داشته ازين تو بخشش به حا$ که نبوده مقصر اصC...شيببخش قراره مگه_ 
  نه؟يا از ريغ.اديب

  .یکن فراموش پدرو راحت نقدريا یتونيم چطور...مامان: گفتم هيگر با

 حانهير از الميخ گفتيم عمرش،مدام  روز نيآخر تا پدرت که نرفته ادممي یول نکردم فراموشش: گفت و ديکش یآھ مادر
  .داره دوست رو حانهير و هيخوب پسر فرزاد.راحته

  ...من یول: گفتم و بستم چشمامو

 و دنتيد اديم گل شاخه هي با پسر نيا ھرشب و يینجايا شبه چند ا$ن...حانهير یستين مھم تو: گفت و بشه تموم حرفم نذاشت مادر
  !یدينم جوابشو یحت و یکنيم قفل اتاقتو در سرکار

  .خواديم رو نيھم پدرتم...حانهير فرزاد شيپ برگرد: داد ادامه که زدم زل مادر به سميخ یچشما با

  .دنبالت اديب خودش بزنم زنگ رميم: گفت یخوشحال با مادر.برگردم که کردم جمع لمويوسا دوباره.برگردم کرد ميراض مادر



 و با$ داشت نجوريھم که یحس یب.  شد حس یب ،سرم با$ به  گردنم از کردم حس که بود اتاق در به چشمام ھنوز.رفت مادر
  .مامان: زدم اديفر زحمت به.کرد ینيسنگ گردنم یرو سرم که اونقدر.رفتيم با$تر

  .دنبالش دييايب...کردم شيراض آره: گفت و اتاقم سمت اومد دست به تلفن یگوش مادر

 تخت از پامو تا که برخاستم جا از دميکشيم حسم یب گردن یرو رو دستم کهيحال در بودم نشسته تخت یرو که ھمونطور
 که شدم حال یب اونقدر.شد بلند مادر غيج یصدا.اتاق کف اومدم صورت با و شد بدتر گذاشتم،حالم نيزم یرو بعد کردمو زونيآو
  .کنم آرومش تا نکرد یاري زبونم یحت

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجم و ستيب و صد قسمت

  

 و هيگر اونھمه دونستميم بود وقت یليخ.دونستميم.ديکش مارستانيب به ،کارم اورژانس آمدن با و اورژانس بود زده زنگ مادر
 مادرو یصدا نکهيا با.شدم داده انتقال مارستانيب نيتر کينزد به. کنهيم مارستانيب یِ راھ نم،منوييپا فشار کمک با غذا نخوردن

 فرزاد الو: شد بلند لشيموبا یگوش یصدا.باھاش رو زدن حرف قدرت نه داشتم پلکامو کردن باز قدرت نه یول دميشنيم
 یتو ما....درآورد پا از خودشو غذا به نزدن لب و هيگر اونھمه با آخرش...ھمون آره...مارستانيب ايب زميعز...جان

  .باشه....مياورژانس

  .خانم ديباش رونيب لحظه چند لطفا: گفت پرستار که بود دستم یرو مادر گرم دست

 به ینگاھ لبخند با که یجوان دکتر خانم.بود سرم یبا$ دکتر.شد باز و خورد یتکان پلکام.کردم حس رو ِسُرم سوزن سوزش بعد
  ؟.اديب نييپا نقدريا فشارت که ینخورد یچيھ چرا: گفت و انداخت من

  .دارم.... سابقه_ 

  .باشه نييپا نقدريا فشارت دينبا...سمينويم برات شميآزما هي پس_ 

: ديکش صورتم به یدست.سرم یبا$ اومد یفور رفت،مادر رونيب اورژانس باز رو ازاتاقک و زد روکنار پرده که دکتر
  .نکردم سکته تو دست از بخدا اگه!...دختر یديم حرصم چقدر نيبب آخه...حانهير

  ؟.اديم داره...فرزادم: دميپرس و دادم بود دستم ونيم که دستش به یفشار

  مھمه؟ واست مگه: گفت و زد لبخند

  .نه_ 

  ...حالت نيا و مسخره قھر اون با...ھم تو یکرد چارشيب: گفت و کرد اخم

  .نبود مسخره اصC: گفتم لب ريز و برگرداندم مادر از سرمو یناراحت با

 فرزاد که اديب ادتي تا گوشت ريز زديم محکم دهيکش هي بود زنده ا$ن اگه پدرت: داد رو جواب یتند با و ديشن رو فميضع یصدا
  .شوھرته ھنوز

  .دادم بودنش یبرا یسخت تاوان من...نبود کاش: کردم زمزمه و شد جمع چشمام یتو اشک

 یا وونهيد هي ؟یگفتيم رو نيھم بازم ؟یچ رفتيم ايدن از پدرت،فرزاد یبجا اگه کرده؟ یگناھ چه فرزاد چارهيب: گفت کCفه مادر
  !وسط؟ نيا هيچ فرزاد ريتقص ،.برسه عملش یسزا به و بشه دايپ یالھ که کرده یکار نيھمچ انتقام واسه



  ...باز و رنشيبگ نتونن اگه_ 

 ات ندهيآ ندونستن جرم به یتونينم تو.نداره خبر ندهيآ از یکس...نزن بد نفوس: گفت و برد ميروسر ريز رو ام آشفته یموھا مادر
  .یبدون مقصر رو فرزاد

  ...ندارم یشک که ام گذشته یتو یدونم،ولينم رو ام ندهيآ_ 

 یفرزاد شيپ تو که مادرتم یوقت تا من...رونيب ايب طCق فکر از...حانهير نيبب: گفت حرص با و رفت بھم یا غره چشم مادر
  .وسCم یبمون

  .یفھمينم منو درد ھم شما...آره: کردم زمزمه باز  و ميشونيپ یرو گذاشتم رو دستم ساعد

  

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ششم و ستيب و صد قسمت

  

  

 که برگردوندم ازش سرمو یفور.کرد نگاھمون اورژانس اتاقک ی پرده کنار از مهيسراس فرزاد که بود سرم یبا$ ھنوز مادر
  شده؟ یچ...جوون مادر سCم: گفت و اومد جلو

  .باش سرش یبا$ شما رونيب رميم من...بھتره ا$ن...بود نييپا یليخ فشارش یچيھ_ 

  سCم:گفت و آورد صورتم کنار رو صورتش.بود صورتم یرو فرزاد گرم نگاه.رفت مادر

 و زد یبرق چشماش ی گرفته شب نگاه.صورتش سمت چرخوند سرمو کردم،ينم نگاھش نکهيا از کCفه.دادم رو جوابش زور به
 سرخ خجالت کرد،ازيم صاف رو کمرش کهيحال در فرزاد و گرفت ام خنده من که کرد یا سرفه دکتر که ببوسه منو خواست

  د؟يدار شونيا با ینسبت چه شما:گفت فرزاد به و اومد جلو دکتر.شد

  .ھستم ھمسرشون_ 

  .ھستند باردار شما خانم که کنم عرض خدمتتون ديبا جناب_ 

 وضع اصC خانم نيا نييپا فشار با البته و: داد ادامه دکتر که شد تا چھار چشماش فرزادم.کرد خبر،داغ نيا دنيشن از گوشام
  .شهيم سقط بچه باشند،متاسفانه نداشته یمناسب ی هيتغذ و نکنند کنترل رو فشارشون اگه...ندارند یخوب

  .ھستم مراقبشون من چشم: گفت و داد قورت رو گلوش آب فرزاد

 تحت تا ديبر زنان متخصص دکتر هي ھم وقت اسرع در...خون فشار مورد در ھم هيتغذ مورد در ھم...مواظبت و مراقبت بله_ 
  .باشند نظر

  .چشم بله_ 

  .ديباش مراقبش یول...مرخصه شد تموم که ِسُرمش_ 

  .چشم_

  ...شميپ یبرگرد ديبا گهيد: گفت و زد بھم یچشمک فرزاد.رفت دکتر

  .گهيد بخور غذا خب...کن نگاش...ارهيب جا حالتو تا بگم مادرت به بذار...اخماتو کن باز:گفت لبخند با که کردم نگاش اخم با



  ...فرزاد:گفتم که رفتيم تيعصبان سمت به رو داشت صداش

  .دلم جااان: شدم مونيپش حرفم زدن از که داد جوابمو محبت با چنان

  .یچيھ: گفتم و کردم حبس رو نفسم

  .گهيد بگو_ 

: گفت و ديبوس منو بود شده دايھو صورتش یتو که یمحبت یگرما با و آورد جلو صورتشو که دادم تکون ینف عCمت به سرمو
  .یکردينم ناز نقدريا برام ،ا$ن دميکش یچ من روز چند نيا یتو یدونستيم اگه تو

  .کشميم یزجر چه دارم من یدونينم ھنوز ھم تو_ 

  .یگرفت ادي یا حرفه یمرب هي از ھم رو روِشش خوبه؟...بزن منو ايب..؟یھست یعصبان من از...بگو من به رو زجرت بگو_ 

 دست از رو تو من که بدون نويا حا$...یشد یول یبش ميزندگ وارد خواستمينم...حانير: گفت که زدم حرفش از یپوزخند
  .کن فرو تيفندق مغز اون یتو نويا...یبمون شميپ تو یول رم،ينگ پدرمو شرکت سھام تموم حاضرم...دمينم

  .یبفھم حالمو تو دهيبع گرچه: داد ادامه و زد سرم به ضربه چند انگشتش با آروم

 وارد اگه گميم خودم با ھمش...دونميم پدرم مرگ مقصر خودمو ھمش...یفھمينم منو حال ھم تو: کردم بلند صدامو تيعصبان با
  ...بود زنده ا$ن ديشا بودم نشده یلعنت یباز نيا

 یشدينم یباز نيا وارد اگه تو! ؟یزنيم که هيحرف چه نيا آخه...حانهير: گفت یدلخور با و گرفت قاب صورتمو دستش دو با
 پدرت و کنه معجزه که بود سخت خدا یبرا یکنيم فکر...کنه فرار مرگش از تونهينم یکس چيھ...بود مرده شيپ ماه ھفت پدرت

  .بوده پدرت قسمت مرگ نيا کن قبول پس...داره؟ نگه رو

  !! ھا ليتحل نيا و فرزاد.شدينم باورم

 پدرت...باش خودت فکر به...من مرگ...من جان...خدا رو تو...جان حانير: گفت و داد نشونم قشنگشو لبخند که کردم نگاش فقط
  .شهينم زنده اون تو ینکارايا با حا$...شد تموم...رفت

 اشک یھا حلقه دستاش شست با و بود گذاشته صورتم طرف دو دستاشو کف دو ھنوز کهيحال در که.ديجوش چشمام یتو اشک
  .کنميم مرگمو یآرزو روز دارم،ھر حالت نيا دنيد با و ام زنده من یول رفته پدرت:گفت ، کرديم پاک رو چشمانم ی گوشه

  .وونهيد: گفتم و کردم اخم

  .کن راحتم بگو رو کنهيم وونهيد منو که یا جمله اون...بگو:  گفت لبخند با

  .وونهيد دارم دوِست: شد کشدار لبخندم

  .رميبگ یگون مژده مادرت از رميم: گفت و ديبوس مويشونيپ.ديخند

  .رفت و

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھفتم و ستيب و صد قسمت

  



 من: گفتيم مدام. ما ی خونه اديب که ميکن یراض مادرو مينتونست ميکرد اصرار فرزاد منو یچ ھر.شدم مرخص که مارستانيب از
  .ترم راحت خودم ی خونه

  ؟یستين من نگران مادر؟ یچ من پس_ 

  .مراقبته فرزاد که راحته الميخ: گفت و زد يیبايز لبخند مادر

  .جون مادر ممنون: گفت شوق با فرزاد

  .گفتم تعارف یب_ 

 جان خانم: گفت و ديبوس رومو و اومد جلو اسپند با خانم ريمن ميکرد باز رو خونه در تا.خونه ميرفت و خونش ميرسوند و مادر
  .مبارکه

 کمک ازت خونه یکارا یتو گهيد باشه حواسش تا گفتم: گفت و کرد نگاھم خنده با که رفتم یا غره چشم فرزاد به چشمام با
  .نخواد

  .کمکم انيم خودشون خواستم، کمک خانم از یک من آقا: گفت خانم ريمن

  .کنميم کسر شما حقوق از و دونميم مقصر رو شما من اديب اگه_ 

  .گهيد دينکن کمکم خدا رو تو جان خانم خب: گفت زونيآو ی لوچه و لب با خانم ريمن

  .رميگيم وهيآبم براتون من ديکن عوض لباس شما تا...جان خانم ديبر: گفت و داد یچرخ سرم یرو رو اسپند دوباره بعد

 خشيتار گهيد که افتاد یمرد روز یکادو به چشمم که برداشتم شلوارک و بلوز هي لباسم یکشو از.اومد دنبالم فرزادم.اتاقم به رفتم
 آوردم رونيب رو کادوش که تخت ی لبه نشست و شد اتاق داخل سرم پشت فرزاد.بود مونده جا من یکشو یتو ھنوز و بود گذشته

  .ندادنشه از بھتر یول دونميم شده ريد: گفتم و

  !ھست؟ یچ اون_ 

  .مبارک ميزندگ مرد روز: گفتم و نشستم تخت ی لبه کنارش رفتمو جلو

  !!مرد روز!...منه؟ مال: شکفت لباش یرو لبخند

  .بدم بھت نشد گهيد بابا فوت از بعد_ 

  !؟یشناسيم رو مارک نيا کجا از تو!! رابان پاکو عطر...یوا: گفت و کرد پاره رو دورش کاغذ یفور

 اديم خوشت بوش از: گفت و گرفت آغوشش یتو سرمو بعد و کرد معطر گلوشو ريز و کرد باز رو عطر در.زدم یکمرنگ لبخند
  نه؟ اي

 نيا با یساختن،ول محشر یبو هي فوروت نيگر و رز گل و پرتقال و نعنا نت از که بودم خونده تيسا یتو.بود العاده فوق واقعا
  .من نه اديب خوشت ديبا تو:گفتم و کردم پنھان ،حسمو حال

  نه؟ اي یدار دوست رو بوش...اديب خوشت تو خواميم: گفت اخم با و کرد جدا اش نهيس از سرمو

  .دميخرينم برات وگرنه دارم دوست معلومه خب...یدار یا حوصله چه...فرزاد: گرفت ام صداش،خنده تحکم از

  .عاشقشم من ،یدار دوست تو اگه پس_ 

  .وونهيد_ 

  .بخرم خوب عطر هي برات برم ديبا...برهيم با$ رو فشار خوب عطر یبو دميشن: گفت و کرد تر ھم رو من یگلو ريز بعد

  .يیرايپذ یتو بذارم اي نجايا ارميب رو وهيآبم: ديپرس بود، خانم ريمن.خورد در به ضربه چند

  ..يیرايپذ یتو ميايم: گفتم که بود جواب منتظر من، نگاھش،به پرسش با فرزاد

  .کنم رشيغافلگ ديبا...با$ اديب شام بگم ھم بابا به رميم من_

  .کن درست ھمونو داره دوست یچ خانم نيم،ببيدار مھمون شام خانم ريمن: گفت ذوق با بعد



  .آقا چشم_

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھشتم و ستيب و صد قسمت

  

  

 ھميتنب یبشه،حساب بد حالم و کنم هيگر اديز مراسم یتو اگه که کرديم گوشزد بھم مدام فرزاد.بود بابا چھلم ، ماه اسفند اواخر
  !!منو اونم!!..هيتنب...حتما آره:گفتميم خودم با منم.کنهيم

 یھيتنب چنان ھشيتنب ديد یوقت اما.نزد حرف باھام روز هي! یھيتنب چه اونم.غذا،بود نخوردن شدم،سر هيتنب مثC که یبار نيآخر
 برخورد باھاش قبل مثل دادينم اجازه بھم یحس هي یول داشتم دوستش ھنوز اونکه با.بده گزارش مادرم به شد مجبور ستين ھم
 وقتا یليخ.باشه داشته رو حالمو تيرعا بلکه ارهين روم به تنھا نه که کرديم رو شيسع تموم یول دلخوره نکارميا از دونستميم.کنم
 ومدينم ادمي گهيد.بود یک دمشيبوس که یبار نيآخر که ومدينم ادمي گهيد.ومديم بدم فرزاد با سردم یبرخوردھا بخاطر خودم از

 ی حانهير ھمون براش که کنهيم التماس داره که خوندميم نگاھش ته از وقتا یگاھ.بود یک کردم یشوخ باھاش که یبار نيآخر
 منو اصرار مسجد،به یتو ختم مراسم از بعد.گذاشت تموم سنگ واقعا فرزاد.شد تموم یخوب به بابا مراسم.شدينم یول باشم یقبل

  .ميبر يیجا ھم با ديبا: گفت و کرد نيماش سوار و مادر

 فرزاد، اديز اصرار به.مياريب در تنمون از رو ھامون یمشک و ميبخر لباس که اصرار یرو اصرار و لباس پاساژ هي برد رو ما
 یبرا.بود شده یکار سنگ گردش ی قهي دور که زنونه یبايز بلوز هي و یروسر هي و ديخر خوشگل ینفت یآب ی مانتو هي مادر
 ديخر من یبرا ھم رو یرز گل یشميابر یروسر.بپوشم ميباردار دوران یتو بتونم که یخفاش قرمز و ديسف کيش یمانتو هي منم
 روش که یخردل زيشوم هي خاطر نيھم به و نداشتم رو باھاش َکل َکل ی حوصله.بخرم ھم یمجلس زيشوم هي کرد اصرار باز و
 یتو رفتم خودش با يیتنھا بار هي که یرستوران ھمون برد رو ما.کرد دعوتمون شام به بعد.دميخر ھم ومديم بلند ريحر هي

 من از یول داره ليم یچ ديپرس مادر از.باشه مطبوع و گرم ھا چادر داخل یھوا تا بودن زده چادر سرما علت به البته.درکه
  !پس؟ یچ من: گفتم متعجب.دينپرس

  .کنميم انتخاب خودم رو شما یغذا: گفت انداختيم با$ تيجد ی نشانه به که يیابرو با

  .کنميم خواھش خوره،يم بھم کباب از حالم گهيد فرزاد نه یوا_ 

  .داره دوست یچ خودش مينيبب بذار...جان فرزاد: گفت و شد واسطه مادر

 بوسه هي خرجش یبخوا يیغذا ھر: گفت گوشم ،در شديم مادر منو ديد مانع و گرفتيم صورتم یجلو رو منو کهيحال در بعد
  .است

  .خوامينم غذا من اصC...بسه_ 

  .باش زود!...؟یچ گهيد: گفت اخم با

  .ینجوريا بوسه،يم گرم شوھرش خوب خانم هي:گفت که زدم صورتش به یسرد ی بوسه

  نه؟ اي کنم انتخاب غذامو یذاريم حا$: گفتم زدمو لبخند شيگرما از که زد ام گونه یرو ینيآتش بوسه بعد

  .دييبفرما_ 

  .خورميم فسنجون...منم_ 

  .کنه درست بلده خانومم ريمن که اونو...اَه_ 



  .خواميم فسنجون من فرزاد_ 

 و ینينگ کباب و فسنجون شد با$خره.اديب کوتاه فرزاد که کرد اشاره سر با مادر که پاش یرو زد محکم رو منو فرزاد
 یگاھ.گرفتيم سمتم و زديم کاھو چنگالشو.ذاشتيم دھانم یتو تونيز مدام.نبود بردار دست فرزاد ھم غذا خوردن موقع.یسلطان

 تا رفت فرزاد یوقت شام از بعد.بود گرفته اش خنده فرزاد یکارا از مادر.کرديم زور،خوراکم به کباب کهيت هي تخم و اخم با ھم
  ...بدون رو قدرش...حانهير داره دوست یليخ فرزاد: گفت کنه،مادر حساب رو غذاھا پول

  .چسبهيم سرده ھوا...دادم يیچا سفارش: گفت برگشت که فرزاد.سکوت و بود آه فقط جوابم

  من؟ حانير نه مگه: گفت و ديکش منو لپ بعد

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  نھم و ستيب و صد قسمت

  

  

 ريمن.ما ی خونه انيب ديع شام ھم خان منصور و مادر بود قرار.بود شده ليتعط شرکت که بود یروز سه دو.بود ديع شب درست
 خودم خواستميم.کردم شيراض من اما.کردينم قبول فرزاد اول.دخترش شيپ شھرستان بره ديع شب یبرا که کرد اصرار خانم
 که نرفت خرجش به کشه،ينم منو کردن درست غذا هي گفتم یچ ھر.دهيم سفارش رونيب از گفت و نذاشت یول کنم درست غذا

 اما.ديخر رفت.کرد درست سا$د.ديچ و شست رو ھا وهيم.کرد کار یبود،کل خونه شرکت یليتعط ليدل به که خودشم.نرفت
 به نگاھش تا اول.کرد خراب رو دمونيع شب یخوش تموم که زد زنگ بھش یکي ظھر سر اما.بخورم تکون جام از من ذاشتينم

 بلند یکم ناخواسته صداش که دينکش یطول اما بست درو اتاقشو سمت رفت عيسر و نشست ابروش ونيم اخم هي افتاد شيگوش
  .کشمتيم برسه بھت دستم: شد

 دارم... نيبب: نبود موفق یول.کنه خفه اداشوي،فریعصب فشار شدت از داشت یسع زور به.دادميم گوش و ستادميا اتاقش در پشت
  .دميم بابا ليتحو جنازتو...اديب با$ سگم یرو اون که یکن یکار...اگه روزت به یوا...روزت به یوا اميم

 غيج ترس از ت،يعصبان اونھمه با فرزاد دنيد از و شد باز کدفعهي اتاق در.زنهيم حرف انيشا با شدم مطمئن.ختير قلبم
  تو؟ یکنيم چکار نجايا: ديپرس و کرد تيجد به ليتبد رو تشينفس،عصبان هي با یفور.دميکش

  شده؟ یچ فرزاد_ 

 رميم سر هي.اميم زود. برم ديبا که آوردن شرکت سر يیبC چه و زدن یگند چه باز دونمينم. بود شرکت نگھبان...ستين یزيچ_ 
  .گردميم بر و

  !بود؟ شرکت نگھبان یمطمئن_ 

  .دارم ديکل من کن قفل درو.نکن دخالت من یکارا یتو...مربوطه چه تو به اصC: گفت و کرد یاخم

  .خب ترسميم يیتنھا...اميب منم بذار فرزاد: گفتم داشت بودنش قفل به ديتاک که یدر و بود گفته که یدروغ از ترس با

 گهيد ساعت هي دميم بھت قول: گفت و ديکش سرم به یدست و زد یرنگ یب لبخند بعد و ديد چشمام اعماق یتو ترسو.کرد نگام
  خوبه؟.شتيپ خونه اديب زود زنميم زنگ ھم بابا به ا$ن...نجاميا

  .فرزاد: گفتم که در سمت رفتيم داشت

  .باش خودت مراقب خدا رو تو: گفتم یدلواپس با که سمتم برگشت



 بود افتاده جوونم به که یا دلشوره و زديم تند یليخ من آشوب قلب اما. رفت و کرد حواله سمتم یا بوسه.شد رنگتر پر لبخندش
  .داشتم یبد حال.فرستادميم صلوات و رفتميم راه خونه یتو مدام.کردينم رھام

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ام یس و صد قسمت

  

  ؟یخوب...شدم زنده و ُمردم...فرزاد: گفتم ینگران با و سمتش دميدو.برگشت فرزاد که شد ساعت هي درست

  .ینيبينم مگه...آره:بود رنگ یب یاديز لبخندش

  شد؟ یچ شرکت_ 

  .شب تا بخوابم کم هي برم کنهيم درد سرم بودن،من شده حساس شرکت یرايگ دزد یچيھ_ 

 یبرا رفتم.اومدم خودم به.بست که رو اتاقش در.ديرسيم نظر به دهيپر یکم رنگش.بود شيزيچ هي نظرم به.کردم نگاھش
 رو فشيخف یھا ناله یدم،صدايرس که اتاق در پشت.اتاقش به بردم و ختمير براش وانيل هي.کردم دم زبون گاو سردردش،گل

 تخت یرو که شيخون راھنيپ به نگام.فشرديم شکمش یرو رو دستش و بود برھنه اش تنه مين.کردم باز درو زدن در یب.دميشنيم
 شد رھا دستم از زبون گاو گل وانيل.بود انداخته پاش نييپا که شده مچاله یخون یکاغذ دستمال مشت هي و بود،خورد افتاده

  !شده؟ یچ!...فرزاد: زدم غيج...

  .حانهير ستين یزيچ خدا به... ستين یزيچ: اومد سمتم یفور

  شده؟ یچ!...خونه غرق لباست...ست؟ين یزيچ چطور: گفتم ترس با.بود شده تند اضطراب و ترس از نفسم

  .یچيھ خدا به یچيھ_ 

  .یصادق دکتر زنميم زنگ_ 

  .مسافرت رفته...ستشين_ 

  .شده یچ نميبب خودم تخت یرو بخواب: گفتم و دادم قورت یسخت به گلومو آب

  .شميم خوب ا$ن ستين $زم_ 

  .یشد ريدرگ انيشا با باز...دروغات از شدم خسته...نکن بحث من با فرزاد: ديترک بغضم دميکش سرش که یاديفر با ارياخت یب

 چاقو یجا.ديپر زدم،رنگم کنار شکمش یرو از که دستشو.تخت یرو ديکش دراز و داد گوش حرفمو یول کرد نگام متعجب
 ليوسا از ھنوز من: گفتم و نکنم غش تا کردم جور و جمع زحمت به خودمو.داشت یاديز یزيخونر یول نبود یقيعم خراش.بود

  ؟یکن تحمل رو درد یتونيم...دارم هيبخ م،نخيپرستار دوران

  .یکرد فکر یکردم،چيم تحمل نميھم ،یديفھمينم تو اگه: گفت و زد یپوزخند

 نيبتاد با اول.اتاقش رفتم و دميچ ینيس یرو رو ليوسا ی ھمه.درآوردم یواريد کمد یبا$ از رو لمويوسا مخصوص فيک
 اون از بدتر یليخ خودم حال اما.نهينب منو تا برگردوند سرشو.کردم نخ رو هيبخ مخصوص سوزن بعد.کردم یعفون ضد ،زخمشو

  .درمونگاه ميرفتيم کاش: گفتم خودم با.ديلرزيم وضوح به دستام.بود

  .درمونگاه ميبر یخوايم فرزاد: گفتم دميد دستامو ،لرزش خرابمو حال یوقت

  .کن ولش...خوادينم اصC: گفت و نشست تخت یرو یفور



 بکش دراز: زدم اديفر و تخت سمت دمشيکش محکم گرفتمو بازوشو حرص با که کنه تنش دوباره لباسشو خواست
  .یدار یزيخونر...وونهيد

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  کمي و یس و صد قسمت

  

  

 یکم رو شکمش درد از.شکمش گوشت یتو کردم فرو رو هيبخ سوزن یزيت و گفتم یاللھ بسم که تخت یرو ديکش دراز دوباره
  .کردنيم هيبخ برات یحس یب با درمونگاه ميرفتيم اگه...یخل یليخ: گفتم که کرد جمع

  .دميم حيترج شتريب خودمو ی حانهير یدستا من: گفت یقيعم نفس با

 زدم هيبخ که شد خوب.شديم شکمش،جمع تو هيبخ نخ سوزن کردن فرو درد شدت از که صورتش دنيد از.کردميم غش داشتم
 رو ليوسا و کردم پانسمان خرابم،زخمشو حال اون با زحمت به شد تموم که کارم.داشت یزيخونر یک تا نبود معلوم وگرنه
 که ینيس یرو یخون یھا پنبه به چشمم.رفتيم جيگ سرم.خورديم بھم داشت حالم.اومدم رونيب اتاق از و ینيس یرو دميچ دوباره

 تا نتيکاب یرو سنگ به گرفتم دستمو.افتاد کھايسرام یرو و شد رھا دستم از ،یبد یصدا با ینيس.کردم چکار دميفھم افتاد،تازه
  .حانهير: ديدو رونيب اتاقش از اديفر با فرزاد که کنم حفظ رو تعادلم

  .کنهيم یزيخونر دوباره...برو راه واشي...خوبم...خوبم: گفتم یفور

  ؟یکرد اصرار خواد،چراينم هيبخ گفتم که من...زميعز: گفت و داد جا آغوشش یتو منو یپوزخند با و گرفت دستمو

  .بود اديز تيزيخونر...شدينم_ 

  ! من نازک دل پرستار.ارميم برات قند آب وانيل هي ا$ن...نيبش برو...ايب_

 رو قند آب:گفت و بازوش به داد هيتک سرمو.نشست کاناپه یرو کنارم.بود خراب دومون ھر حال.بود شده یدار خنده وضع
  ؟یشد بھتر یخورد

  ؟یندار که درد...؟یخوب تو...بھترم_ 

  .کرده معجزه خوب حانمير یدستا...نه_ 

 ؟یکرد فکر بچه نيا و من به چيھ فرزاد: گفتم و بازوش به زدم هيتک دوباره سرمو بعد و کردم نگاش حالم یب نگاه با
  ؟یکرد دعوا چرا کنم؟ چکار من ومد،يم سرت يیبC اگه...ینگفت

 نايا یدارم،ول دوست چقدر که نگفتم بھت وقته یليخ دونميم...شدم بداخCق وقته چند دونميم...فرزاد: دادم ادامه که کرد سکوت
  .رميميم من...من...اديب سرت يیبC اگه...باش خودت مراقب... خدا رو تو...باشم نداشته دوست که شهينم ليدل

  .حرفام نيا از تر کلفت پوست من...گلم بمونم شتيپ دميم قول بھت... حانهير: گفت و زد موھام یرو یا بوسه که.هيگر ريز زدم

  !وونهيد: گفتم دمويخند حرفش از

  

  



  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  دوم و یس و صد قسمت

  

 و مادر رفتن از بعد شب.مينزد مادر و خان منصور به فرزاد یچاقو زخم از یحرف ما.موند ذھنم یتو ديع اونشب ی خاطره
 شکر رو خدا.انداختم فرزاد زخم پانسمان به یبود،نگاھ دهيکش دراز تخت یرو فرزاد که ھمونطور ، خواب خان،موقع منصور

  پرستار؟ خانم چطوره حالم: ديپرس و زد یلبخند.نداشت یزيخونر

: گفتم و ام گونه یرو گذاشتم دستشو کف دمويکش یبلند شود،نفس فاجعه به ليتبد بود کينزد که يیبC و گرمش نگاه دنيد از
  .باشم گهيد بد اتفاق هي نگران روز ھر و بدم دست از رو پدرم بخاطرش امروز که نبود یا گذشته...کاش...فرزاد

 ھر انيشا ذارمينم...کن اعتماد من به...حانير:گفت و داد نوازش رو ام گونه بودم، داشته نگھش صورتم کنار که یدست ھمون با
  .بکنه بخواد که یغلط

  بود؟ انيشا کار پدرتم مرگ...پس_ 

  .دونمينم ست،ين معلوم ھنوز...نه_ 

  ؟یچ امروز زخم_ 

  ؟یکنيم دعوا باھاش شينيبيم وقت ھر یدونينم مگه ؟یرفت چرا پس خب: گفتم که داد تکون دييتا عCمت به سرشو

  .کنم کنترل خودمو نتونستم که زد یحرف_ 

 نهيس سمت ديکش سرمو و داد نشونم رو محبتش لبخند که کردم نگاش فقط.  زده من مورد در یحرف انيگفت،شايم حسم
  کردم؟ تتياذ یليخ... من: گفت که دميشنيم وضوح به رو قلبش تپش یصدا.اش

  ؟یزنيم حرفو نيا چرا...نه_ 

 خوب شهيھم... تو یزدم،ول گوشت یتو بودم، شده وونهيد انيشا دست از Cيو یتو.زدم بودم،کتکت مست.کردم تتياذ...چرا_ 
  .یبود

  ؟یزنيم هييحرفا چه نايا...فرزاد_

  ؟یدار دوستم ھنوزم_ 

  .دارم که معلومه_ 

  .یدار دوستم چقدر که بگو بھم گهيد بار هي...بگو_ 

   ؟یچ تو....فرزاد دارم دوست یليخ: گفتم و نگاھش ی گرفته شب آسمون به زدم زل

  ؟یچ من_ 

  .نه اي یدار دوستم بگو_ 

  !داره؟...نداره من،گفتن یوانگيد حال: گفت و ديبوس رو ام گونه و ديکش جلو سرمو

 یليخ: گفتم زدمو بازوش به یمشت فقط.دميديم مونيزندگ یتو وضوح به رو عشقش چون نه اي بگه نبود مھم برام.گفتيم راست
  .یريم طفره شهي،ھم یجنس بد

  .پدرت دنيد ميبر سر هي ميش بلند زود صبح ديبا...دهيع فردا...حانهير بخواب: گفت و گرفت بازوش ونيم سرمو و ديخند

  ...آره:گفتم دميکش که یآھ با ھمراه



  .رفتم خواب به و بستم بودم، گذاشته شوھرم یبازو یرو رو سرم که ھمونطور رو چشمامو
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  �خام یايرو

  سوم و یس و صد قسمت

  

 فرزاد ،با ديع اول روز.کرديم تمياذ یليخونه،خ یپدر،تو نبود.داشتم که بود یديع نيتر سخت.نکردم فراموش رو سال اون ديع
 یدونيم...یستين...بابا: گفتم و دميکش دست اھشيس سنگ یرو و شکمم یتو کردم خم رو دنش،زانوھاميد با.  بابا خاک سر ميرفت
  .یشد دار نوه

  .نکن هيگر بزن، حرف: گفت شستيم آب با را قبر سنگ داشت که فرزاد.ديترک بغضم

  .خب تونمينم: دادم جواب حرص با

  .یبتون کن یسع خب: گفت من به ینگاھ مين با و کرد اخم فرزاد

  .گهيم زور ھمش ؟ینيبيم...بابا_ 

  .آوردم که تاشو یصندل اون یرو نيبش ، نينش ھم یاونجور...دهينم گوش منو ن،حرفيبب بابا: گفت و ديخند فرزاد

 رو تاشو یصندل حرص با.ديرسينم قبر به دستم اما.روش نشستم و کردم باز رو یصندل.انداختم دستم کنار تاشو یصندل به ینگاھ
  .آخه رسهينم قبر به دستم: گفتم و کردم جمع

  .کنهيم تياذ چقدر بابا نيبب....گهيد یزنيم حرفاتو ینرسه،دار خب:گفت و کرد نگام اخم با

  .نکن لج نيبش: گفت و کرد باز رو یصندل و اومد باز فرزاد که کردم خواندن به شروع و کردم باز رو قران

  ؟یکنيم هيگر من دست از: گفت گوشم کنار ختميريم اشک آروم که ھمانطور و نشستم

  .بخونم رو قرانم بذار فرزاد:گفتم کCفه

  ...دهيع اول روز....نکن هيگر یول بخون_ 

 و الرحمن و تبارک ی سوره خوندن از بعد اما.ميبود اونجا قهيدق چند دونمينم.دوختم قران به باز نگامو و دميکش با$ رو ام ینيب
 و دميبوس رو سنگ و قبر سنگ یرو گذاشتم رو صورتم و قبر سنگ کنار نشستم باز و شدم بلند ميصندل یرو از با$خره س،ي

  ...کن دعا برام...بابا: گفتم

 ميبرگشت که زھرا بھشت از.بشه تياذ سرما، بخاطر که دميترسيم فرزاد زخم بخاطر یول برم ومدينم دلم ھنوز.شدم بلند جام از
 یسع مادر، ی هيروح بخاطر اما گرفت یليخ دلم.پدر عکس با خرما و داشت حلوا فقط سالش اون ی سفره.مادر دنيد ميرفت اول

  .کنم شاد رو مادر یکم کنمو یشوخ کردم

  

  

  ....دارد ادامه

  



  �خام یايرو

  چھارم و یس و صد قسمت

  

 منصور البته.بود فرزاد نام به شرکت سھام تموم زدن سال، اون ديع یتو خوش خبر تنھا شد تموم باد و برق مثل دميع Cتيتعط
 نامم به شرکت سھام کل ومدهين قدمه، خوش یليخ بچه نيا:گفتيم مدام فرزاد.داد قرار شدنش دار نوه خبر یگان مژده نويا خان
  .شد

 ھمراه که بود نيفرورد اواخر.کرديم آماده ام بچه و فرزاد از يیجدا یبرا منو داشت خدا انگار.داشتم اضطراب ھمش من اما
 نيا.کرد پا به غوغا ومدهين ،یشاھ منصور یآقا ی نوه.فرزاد پسر. داد صيتشخ رو بچه تيجنس دکتر و یسونوگراف رفتم فرزاد
 انيشا گوش به خبر نيا نکهيا از مخصوصا.نداشتم خبر نيا شدن پخش به یخوب حس چندان.ديچيپ یشاھ یآقا ليفام کل یتو خبر

 با ھم یگاھ گه و نگار و مادر یگاھ مادر با یگاھ.بچه یبرا یسمونيس ديخر بود شده مادر و من کار گهيد.دميترسيم برسه
 رو ات بچه ديبا یمن مثل چون ھم خواھر،تو نه دارم برادر نه من.کنه صدا خاله منو ديبا: گفتيم اولش ھمون از که نگار.فرزاد
  .کنه صدا خاله منو یبد عادت

  ....شد بCھا ی ھمه شروع که...یلعنت روز اون تا بود خوب یچ ھمه

 یآلمان ھمسر دنيد یبرا سفر هي ھم خان منصور.امدينم و بود شده ضيمر یروز چند ھم خانم ريمن  بودم تنھا منم و نبود فرزاد
 یصدا.آورد فرزاد سر رو بC اون که ديع شب ھمون از ديشا.مينداشت یخبر انيشا از که بود وقتم یليخ.بود رفته آلمان به اش

  .ديبر نجايا از لطفا: گفتم و برداشتم رو یگوش.ختير ان،قلبميشا ی چھره دنيد با.فونيآ سمت رفتم.شد بلند خونه در زنگ

  سCم_ 

  سCم_ 

  .بزنم حرف باھاتون خواميم_ 

  .ندارم شما با یحرف من_ 

  .ديباش یبعد نفر مرگ منتظر پس...باشه_ 

  ...نکنه_ 

  .بود من دست به پدرتون مرگ...بله_ 

  .یخواست خودت باشه: گفت من، یطو$ن نسبتا مکث از بعد و واريد به گرفتم دستمو.شد بد حالم

  ...باشه: گفتم که رفتيم داشت

  .زدم درو شدن باز ی دکمه زور به.لرزوند رو تنم حشيکر لبخند.ستاديا

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجم و یس و صد قسمت

  

 هي اگه بفھمه؟ فرزاد اگه.حانهير یکرد یغلط عجب: گفتم خودم با ومده،ين با$ انيشا ھنوز.بود افتاده شماره به نفسم.گرفتم استرس
Cاره؟يب سرت يیب  



  

 قالب نگاھش ھمون از که انداخت من به ینگاھ.بود دهيرس در یجلو.کردم باز رو خودمون واحد در و دميپوش رو وچادرم مانتو
 به: گفت و مبلھا از یکي یرو نشست.بود کرده عرق ميشونيپ و بود شده تند اضطراب شدت از نفسم.شد خونه وارد. کردم یتھ

  !شده پدرم ھايتازگ فرزاد دميشن...یدار یخوب یزندگ نظر

  مگه؟ یترسيم ازم...جلوتر ايب: داد ادامه که ستادميا در کنار ھمون و انداختم نييپا خجالت با سرمو

  .ميکن یا معامله هي ھم با اومدم من خب: گفت که ندادم جوابشو

 رو شرکت سھام کل بابا، ی دونه کي یکي.شهيم ميحسود فرزاد به یليخ من: داد ادامه که بود روم ھنوز نشيسنگ نگاه
 ھشدار بھش نيھم واسه بسوزم؟ عشقم داغ تو ديبا ھنوز...من کنه،اونوقتيم یزندگ داره ھمسرش با خوشحال و گرفته،خوشبخت

 آشنا پدرتون با یاتفاق طور به که کنه باور منو فرزاد تا باشه یک ميقربان نياول بودم مونده.کنه باور رو دميتھد خواستميم.بودم داده
  .نبود ايدن به عمرش یول...بود یخوب مرد.شدم

  بعد ديلرز تنم تموم که کرد یا خنده

 بيفر رو من ی چارهيب نامزد...گرفت ازم عشقمو فرزاد یول...نه اي یدونيم دونمينم: داد ادامه که رفت تيعصبان به رو لحنش
 پولشم.دارم ھم آدمشو.بکشم رو فرزاد اي رميبگ فرزاد از رو تو اي نکارشيا عوض در ديبا من...کشت خودشو ھم نامزدم....داد
  .یکن انتخاب خودت اومدم اما...طور نيھم

 نه: گفتميم خودم با مدام شده قلبمم کردن آروم یبرا که بودم دهيشن فرزاد ی گذشته از یقيحقا ناخواسته.اومد با$ کدفعهي سرم
  .نبوده ینطوريا انيجر

  .خواميم جواب من ماه، نيھم آخر تا.یندار فرصت اديز: گفت و زد یحيکر لبخند که کردم ینگاھ بھش 

 فرزاد دونستمينم: گفت وقاحت با و انداخت صورتم به کينزد ی فاصله از رو نگاھش.سمتم اومد و برخاست مبل یرو از بعد
  .ھست ھم قهيسل خوش نقدريا

  .ماه نيا آخر تا: گفت رفتيم نييپا ھا پله از کهيحال در و رفت رونيب خونه از یپوزخند با بعد

 به ام هيگر یصدا کم کم و زدم در به هيتک بعد.چرخوندم قفل یتو رو ديکل و بستم رو واحدمون در یفور منم ، بست که درو
  ...یلعنت...یلعنت: شد ليتبد اديفر

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ششم و یوس صد قسمت

  

 نکهيا یبرا ميطرف،نگران هي انيشا یحرفھا.کنم انتخاب رو کدوم چيھ تونستمينم که یراھ دو یتو بودم افتاده.داشتم یبد حال
 اونم زبون نگران تا نبود خانم ريمن شکر رو خدا.کردم فکر یليخ.طرف هي بندازه راه یحساب یدعوا هي و بفھمه یزيفرزاددچ

 از بعد شهيھم مثل. نداشتم یخوب حس اصC نکارميا از یول نگفتم بھش یچياومد،ھ فرزاد که شب.بزنه فرزاد به یحرف که باشم
 ی شماره به متعجب.خورد زنگ ميگوش دفعه هي که کردميم چت نگار با دست در یگوش منم.تاپش لپ سراغ رفت ش،يچا خوردن
  .شدم رهيخ ناشناس

  .بله_

  .انميشا سCم_

 منو ی شماره شما: گفتم نزنم اديفر کردميم یسع کهيحال در و کردم قفل درو و اتاقم به رسوندم خودمو بلند یگامھا با.ختير قلبم
  د؟يکرد دايپ کجا از



  .فرداست تا فقط شما مھلت...شد عوض نظرم من بگم خواستم...ستين مھم اونش_ 

  .بکنم تونميم چکار کم وقت نيا یتو من...کنميم خواھش: گفتم استرس با.شد تند نفسام

  .زنميم زنگ موقع نيھم فردا...نداره یربط من به اونش: شد منفجر سرم یتو که بود یبمب مثل اش خنده یصدا

  ...خدا رو تو...ديکن گوش...نه_ 

  !حانه؟ير: شد بلند فرزاد یصدا تخت،که یرو انداختم حرص با رو ميگوش.بود کرده قطع

  .بله: گفتم یساختگ یلبخند با و کردم باز و در دميدو یفور

  !؟یکرد قفل چرا درو_ 

  .زدم،خبيم حرف نگار با داشتم_ 

  !؟یکرد قفل درو که یداشت یحرف چه نگار با مگه: گفت و کرد نگام تعجب با

  ؟یدار شک بھم مگه!...من به یديم ريگ چقدر فرزاد: گفتم کCفه

 باھاش تا یکرد قفل درو اتاق یتو یرفت یچ یشناسم،برايم من که رو نگار گميم...نه؟يا من جواب: گفت و کرد ھم تو اخماشو
  .یبزن حرف

  .بگم ھم تو یبرا ديبا بود زنونه حرف هي: زدم داد سرش بلند

 سرش نکهيا از اما.کرديم وونهيد منو داشت فرزادم یکارا نينبود،ا خوب واقعا حالم.يیرايپذ یتو رفت و کرد نگام تيعصبان با
 حواسش تموم یول کرديم نگاه ونيزيتلو داشت مثC و مبل یرو بود نشسته قھر حالت به فرزادم.گرفتم وجدان بودم،عذاب زده داد
 اصC که مستند اونم.کرديم نگاه داشت که یمستند ی برنامه یرو گذاشت رو تمرکزش سمتش،تموم رفتم تا یول بود من به

  !!ومدينم خوشش

  .فرزاد: گفتم و سمتش کردم دراز رو دستم

 تک تک نخوام من ديشا خب...یحساس من یرو گهيد یليخ تو آخه... خب: گفتم یعصب و کCفه.داد جوابمو نه کرد نگام نه
  .بگم تو به زدمو نگار به که يیحرفا

 نيا روز ھر من ،یعوض انيشا اون بودن با...یھمسرم! نباشم؟ حساس: گفت شيعصب و ناراحت لحن با کنه نگام نکهيا بدون
  !حساسم؟ یاديز من یگيم تو اونوقت...ارهيب مونيزندگ سر يیبC نکنه که دارم رو دغدغه

 خودمو ی،ول هيگر ريز بزنم موقع ھمون خواستيم دلم. پاھاش یرو گذاشتم سرمو پاشو یجلو نشستم شدمو بلند مبل یرو از
  .کردميم بلند صدامو دينبا من... ديببخش: گفتم که ديلغز موھام ی$ $به دستش که کردم کنترل

  .باشم نگران بده،که حق بھم یحانه،ولير دارم اعتماد بھت: گفت و زد موھام یرو یا بوسه

  .برم شتيپ از بشم مجبور ديشا یول دارم دوِست...فرزاد گفتم؛ خودم با

  .ديشن رو دلم حرف نه و ديد اشکمو نه فرزاد یول نشست چشمام یتو اشک

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھفتم و یس و صد قسمت

  



 تا بخرم وقت جور هي تا شديم کاش ؛ گفتم خودم با.کردميم فکر و رفتميم راه خونه یتو داشتم شهيھم از تر کCفه اونروز یفردا
  .کنم یاساس فکر هي بتونم

 مادرم اي فرزاد مورد در بد خبر هي که ا$نه کردميم فکر خورديم زنگ ميگوش تا.کابوس هي به بود شده ليتبد انيشا از ترسم گهيد
 ھم با ستين قرار اصC فرزاد منو که بگم انيشا به نکهيا.زد سرم به یفکر که بودم افکار نيا یتو.بود یبد یليخ حال.بشنوم
 و کنهيم یباز نقش فرزاد که ديفھميم ینجوريا.ميش جدا ھم از ازدواجمون سالروز سر قراره و است نقشه یچ ھمه و ميکن یزندگ
 یکار باھم و بگم فرزاد به رو موضوع تا داشتم وقت ازدواجمون سالگرد روز تا منم.  شديم برداشته ما یزندگ از انتقامش حس

 فکر عواقبش به چيھ که بودم شم،خوشحاليم خCص انيشا شر از فکر، نيا با نکهيا از اونقدر.ميبش خCص انيشا شر از تا ميکن
 خودم به راحت یاليخ با.کردم درست ھم ژله و سا$د.داشت دوست فرزاد چون کردم درست پلو ايلوب.گرفتم جشن اونشب.نکردم

  .سCم:گفتم و جلوش دميپر کرد باز رو خونه در فرزاد تا گذشته مثل.کنم یدلبر یکم تا دميپوش کوتاه دامن و بلوز هي.دميرس

  !.وونهيد نپر...حانهير: گفت و کرد نگام تيعصبان با

  .کردم فراموش خودمو تيوضع ديببخش: گفتم و دميخند

  .ینکن فراموش کن یسع: گفت و رفت نشانه سمتم یاخم

  .نره ادمي گهيد ديشا یبد من به بوسه هي اگه: گفتم گرفتمو صورتش یجلو صورتمو

  .وونهيد: گفت و ديبوس منو و ديخند

  .فرزاد یمن عشق: گفتم و کردم زانيآو گردنش دور ،دستامو گذشت سرمون از کردميم فکر که یجنجال از ذوق با

  ! امروز یحرفا به نه روزيد اديفر به نه: گفت تعجب با و انداخت با$ ابروھاشو

  .عشقم کردم درست پلو ايلوب برات...گهيد نکن تياذ_ 

  .داستيپ بوش از_ 

  . من سرور کن عوض لباستو_ 

  .دونهيم خدا فقط امروز شده یچ: گفت و زد یپوزخند

  .کردم قفل درو و اتاق یتو رفتم و سمتش دميدو عجله با.خورد زنگ ميگوش موقع ھمون

  شد؟ یچ فکرت ی جهينت خب...سCم_ 

 به اون تا ميباش شوھر و زن سال هي تا فقط سال هي تا که ميکرد توافق ھم با فرزاد منو.بگم شما به رو یقتيحق هي خواستم من_
 اونروز تا قطعا ما...ديباش منتظر سالگردمون دنيرس تا لطفا پس...بشه برطرف ميمال مشکCت من و برسه پدرش شرکت سھام

  .ميشيم جدا ھم از

  .شهيم یچ بچه اون فيتکل پس...؟!َخرم من یکرد فکر_ 

 مرد هي با که وونميد من مگه...بزنه فرزاد نام به راحت اليخ با سھامو و نکنه شک خان منصور که بود نيا واسه فقط بچه نيا_ 
  .کنم یزندگ کنه، پنھون ازم خواديم که بوده یچ اش گذشته یتو دونمينم که باز قيرف

 یدونيم خوب خودت وگرنه...یباش نگفته دروغ دوارميام...کنميم قبول باشه: گفت که نشست دلم یتو ترس اش خنده از. ديخند
  .شهيم یچ

  .شد تموم: گفتم لب ريز شوق با و اومد با$ ،نفسم کردم قطع که رو یگوش

  !یخام اليخ چه و

  

  

  ...دارد ادامه

  



  �خام یايرو

  ھشتم و یس و صد قسمت

  

 یصدا که کردميم مرتب رو لباسا کمد اتاق یتو داشتم اونروز یفردا.کردميم فکر اشتباه یول شد تمام اونشب یچ ھمه کردم فکر
  ...حانهير: ديکش نعره فرزاد.کرد خشک جام سر خونه،منو در شدن دهيکوب

 عقب به قدم چند اون،منم قدم ھر با که اومد سمتم به و بود یعصب چنان. کردم نگاه فرزاد به تعجب با و کردم باز رو اتاق در
 چه تو: زد اديفر صورتم یتو گذاشتو واريد یرو طرفم دو دستشو کف دو ستادهيا روم روبه فرزاد.واريد به خوردم تا رفتميم

  ھان؟ یکرد یغلط

  مگه؟ شده یچ: گفتم ديلرزيم ترس از که يیصدا با بستمو ترس از چشمامو

  !؟یبگ بابا به رو یچ ھمه یتونست چطور!...؟ شده یچ_ 

  !گفتم؟ رو یچ!...؟ یچ:گفتم و کردم باز چشمامو

  .برسم شرکت سھام به من تا ميباش باھم سال هي یبرا بود قرار تو منو که نيھم_ 

 نفسش حرص با که کردميم نگاه فرزاد به تعجب با ھنوز...بگه؟ خان منصور به منو یحرفا تونست چطور انيشا.شدينم باورم
  .داشتم اعتماد بھت من: گفت و داد رونيب صورتم یتو رو

  ...فرزاد_ 

  ؟یبگ پدر به رو حرفا نيا یتونست چطور تو...مرگ و فرزاد_

  .بگم بھت یزيچ هي ديبا من...من...فرزاد: گفتم گرفتمو محکم دستشو

 نهيس به دست بود، ستادهيا سرم یبا$ خودش کهيحال در و تخت یرو نشوندم حرص با بعد و تخت سمت ديکش منو تيعصبان با
  .یکرد نکارويا چرا بدونم خواميم...بگو: گفت

 و گرفتم دستام از نگامو ادش،يفر با ناگھان اما.کرديم يیبازجو ازم داشت اون انگار.نداشتم زدن حرف حالت نيا از یخوب حس
  : دوختم اون به

  پس؟ یشد $ل چرا_

  ...نجايا اومد انيشا...شيپ روز چند...فرزاد_ 

  ؟یگيم بھم یدار حا$...شنوميم زايچ چه...خب: گفت و شد تنگ نفرت از پر یحالت با چشماش

 سرت يیبC باز دميترس چون...چون نگفتم... خب.ترسميم انيشا و تو یدعواھا نيا از من.یبش ريدرگ باھاش باز خواستمينم_ 
  .اديب

  .خب: گفت تيعصبان با و زد کمرش به دستاشو

  .داشت خواھد یا گهيد یقربان ماجرا نيا نکنم رھا رو ميزندگ اگه که کرد ديتھد...بوده خودش کار پدر مرگ گفت...اومد_ 

  .یگيم من به رو نايا یدار ا$ن تو که شهينم باورم!...من یخدا: گفت و ديکش موھاش به یدست و داد رونيب کبارهي رو نفسش

  من...فرزاد_ 

 تو یعني!...؟یبد نجات منو جوون مثC تا یبگ بھش رو یچ ھمه یرفت تو که نگو...شو خفه: زد اديفر و سمتم برگردوند سرشو
  .بود کرده نکارويا حا$ تا وگرنه...ارهيب سرم يیبC تونهينم اون که یدينفھم ھنوز

  !چرا؟: دميپرس و افتاد نييپا ھام شونه.کردم نگاش متعجب

 به....رتشيگيم و اديم الملل نيب سيپل یحت و آلمان سيپل ،بلکه رانيا سيپل تنھا نه کنم رو اگه که دارم یمدارک ازش من_ 
  ... تو اونوقت...دهيم یآگاھ سيپل به رو مدارک اون اديب سرم يیبC اگه و لمهيوک دست مدارک که گفتم خودشم



 تو ضمن در.بدم دست از رو مادرمو اي تو دميترس من...دونستم؟يم نارويا ديبا کجا از من: زدم اديفر حرص با.گرفت ام هيگر
  .ارهيب ھم مادرم سر رو آورد پدرم سر که يیبC ھمون تونهيم اون...؟یچ مادرم ، یدار رو مدارک

 دميکنه،م یاديز غلط بخواد اگه و منه دست  مدارک نيا که گفتم بھش پدرت فوت از بعد من: گفت بعد و شود آروم تا ديکش ینفس
  .یداد دستش به رو بھونه نيا خودت احمق یتو...تونست بپاشه،که ھم از رو تو منو یزندگ خواست فقط اون...سيپل دست

  ...که گميم بابا به رميم خودم... نشده یزيچ که ا$ن_ 

  ...؟یفھميم...بابا داده کرده ضبط صداتو انيشا: زد اديفر

  :گفت باز که شد بد حالم.رفتم وا

  .بود مونده شيادار یکارا ھنوز اد؟يم چه شرکت سھام سر ستين معلوم حا$_

  !؟یشرکت سھام فکر فقط تو: گفتم کردمو نگاش بغض با

  ...یچ ھمه به یزد گند تو و بودم کرده حساب روش من چون...آره: گفت و کرد ھم تو اخماشو

 از چشماش مقابل یفور برخاستمو جا از.باشه شرکت سھام شينگران نيشتريب که کردمينم باور.ختير فرو چشمام از اشکام
  :ديپرس که کرديم نگام داشت فرزاد.نييپا آوردم رو چمدونم یواريد کمد یبا$

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  نھم و یس و صد قسمت

  

  ؟یکنيم یغلط چه یدار_ 

  .ميدار توافق ھم با سرش که یکار ھمون: گفتم و گذاشتم تخت یرو رو چمدون

 حا$...ھچل یتو یانداخت منو!...سرت به زده تو: گفت و ديکش دستم از لباسمو حرص با که لباسام کردن جمع به کردم شروع بعد
  .یکن جور و جمع رو یزد که یگند نيا خودت ديبا!...؟یريم یدار

  .بمونم یخوايم شرکتت سھام حفظ بخاطر تو یکردم،ول رو نکاريا ، تو بخاطر من: گفتم و دميکش دستش از لباسمو دوباره

  ...یکن درستش ديبا حال بھر: زد اديفر و ديکش کنار محکم منو و گرفت دستمو مچ که چمدون یتو ذاشتميم لباسو داشتم

 فقط تو...یخواستينم منو تو.بود دروغ حرفات اولشم از تو....مونمينم نجايا ام لحظه هي گهيد من...فرزاد کن ول دستمو مچ_ 
  ...سھام

 با و آورد نييپا صداشو ُتن.کرد رھا دستمو مچ.گذاشتم شکمم یرو دستمو ارياخت یب و گفتم یبلند آخ که واريد به ديکوب منو محکم
  .جان حانهير...حانهير...ديببخش...ديببخش: گفت ینگران

 که فرزاد.شهيم یچ بچه نيا با فميتکل دونستمينم نکهيا از درد، از نه. کردميم هيگر داشتم.شدم جمع خودم تو و نيزم یرو نشستم
  !بچه نيا از مھمتر یحت.بود من از مھمتر شرکت سھام.کرد رو خوب رو دستش

 منو...حان؟ير یخوب...دمينفھم اصC...ديببخش: گفت و گرفت آغوشش یتو منو کنميم هيگر دارم درد از کرديم فکر که فرزاد
  .نيبب

  شو بلند...دکتر ميبر شو بلند:گفت که کردميم هيگر داشتم.آورد با$ سرمو و چونم ريز گذاشت دستشو

  .کردمينم تحملت ام لحظه هي نبود، بچه نيا بخاطر اگه...کن ولم: گفتم هيگر با و زدم کنار دستشو



  !؟یدار طلب من از حا$ یکرد خراب رو یچ ھمه تو!...یھست طلبکارم!...جالبه: گفت و شد یعصب دوباره نگاھش

  نه؟...بود دروغ انگار یول ،یبگذر من بخاطر شرکتت سھام از یحاضر یگفت بھم تو...دارم طلب تو از آره_ 

 کابوس نيا اي رميبم اي تا کنم هيگر اونقدر خواستيم دلم.بست سرش پشت محکم درو و رفت رونيب اتاق از و ديکش یقيعم نفس
 قلب البته و بود شده اضافه جمعمون به ھم بچه هي وسط، نيا فقط اما ساله، هي قرارداد سر ميبود برگشته دوباره انگار.بشه تموم

 حرص با.ماند خواھد یباق خاطراتش اعماق در شدت به فرزاد عشق ی شکسته خرده نداشت،که باور ھنوز که من ی شکسته
  .نامرد هي....فرزاد...ینامرد هي تو: زدم اديفر

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھلم و صد قسمت

  

  

 نظر به کCفه که فرزاد و خان منصور نيب من نگاه.زديبود،م گذاشته زيم یرو که دستش یرو مدام یناراحت با خان منصور
  .ميمنتظر ما ديبزن رو حرفتون... بابا: شکست رو نمونيب سکوت فرزاد که ديچرخيم د،يرسيم

  .رديبگ نييپا پدرش، نگاه از شد،سرشو مجبور که کرد فرزاد به یتند نگاه خان منصور

  .یکن یباز نيا وارد رو حانهير یتونست چطور!...یبنداز راه رو یباز نيا شرکت سھام بخاطر که کردمينم فکر چيھ_ 

  .داد رو شنھاديپ نيا حانهير خود: گفت يیپررو با فرزاد

  .شدم پدرم،مجبور یداروھا بخاطر من...جان پدر بله: گفتم و دميکش یبلند نفس

 شما دست ی مضحکه سنم، نيا با من که شهينم باورم: گفت و داد تکون طرف دو به ،سرشو یظيغل آه با ھمراه خان منصور
  شه؟يم یچ بچه نيا فيتکل دينکرد فکر خودتون با....شدم دوتا

  !ديکن گوشزد بھمون رو طمونيشرا فقط تا مييايب ديگفت رو ما ا$ن...بابا: برد با$ صداشو تيعصبان با فرزاد

 یول ندارم شما به یکار د،منينداشت نگه رو خانوادتون و من حرمت شما که حا$....کنم روشن رو فتونيتکل تا دييايب ر،گفتمينخ_ 
  .کن انتخاب رو یکي شرکت سھام و حانهير نيب...فرزاد....رميبگ ميتصم خودم شرکت یبرا ھنوز تونميم

  د؟يزنينم نامم به چرا له،يتکم ھا فرم...ديکرد رو کارا تموم شما!...حرف نيا یچ یعني...بابا یا: کرد بلند صداشو یفور فرزاد

  ؟یکن یباز دختر نيا یزندگ با یتونست چطور...یباش ريپذ تيمسئول ینگرفت ادي ھنوز تو چون_ 

  .ديگرفت یباز به منو ھم شما ؟ یچ یعني: شد بلند جا از کنان ُغر ُغر فرزاد

  .دارم حرف ھنوز...فرزاد نيبش: زد اديفر خان منصور

  .نشست تخم و اخم با فرزاد

 سو دختر نيا تيمظلوم از تو یول...ديکش با$ رو شرکتم سھام ھمسرم ینگ بعدا تا رفتم، دختر نيبھتر یخواستگار برات من_ 
  .یکرد استفاده

 عوض در من!...یتيمظلوم چه: کرد اعتراض باز فرزاد.بزنه حرف منم زبون از شد دايپ یکي با$خره.شديم خنک داشت دلم
 ريغ...دادم من مدت نيا یتو پدرشو یداروھا خرج تمام.کردم هيکرا خودمون کينزد مبله ی خونه هي اش خانواده یبرا نکارشيا

  حانه؟ير نهيا از



  .جوون پدر بله_ 

  :ديپرس خان منصور

  .یکن پدرت خرج و یبفروش ھمونو یتونستيم.زدم نامت به خونه که من حانه؟ير چرا_ 

 ھمون سال، هي نيا یبرا من ی هيمھر فقط و کنم نامش به رو اونا ی ھمه عقد از بعد که بود نيا فرزاد شرط آخه خب...خب_ 
  .داروھاش پول و باشه ميپدر ی خونه رھن

 مادر به رو ماجرا نيا چطور ا$ن من...یدرآورد شورشو گهيد تو!...فرزاد: آورد درد به گوشمو خان منصور اديفر یصدا
  بدم؟ حيتوض حانهير

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  کمي و چھل و صد قسمت

  

 نيب که یبگ بھم حا$ نيھم که بود نيا حقش...ھست ادميز اگرچه...فرزاد دميم مھلت بھت فردا تا: گفت رسا بلندو خان منصور
  .یکن فکر فردا تا گميم یريبگ ميتصم عاقCنه خواميم چون یول ،یکنيم انتخاب رو کدوم شرکت سھام و حانهير

 به خان منصور نيسنگ نگاه.رونيب زد خونه از و در سمت رفت بلند یگامھا با و عقب داد ھل تيعصبان با رو شيصندل فرزاد
  ...؟یکرد نکارويا چرا!...حانه؟ير چرا: گفت که بودم انداخته نييپا سرمو.بود من

  .ميشوھر و زن و ميزد رو یباز نيا ديق گهيد که وقته یليخ فرزاد منو خدا به یول...بودم مجبور چون_

 گفته نويا اگه قسم خدا به دم،کهيم حيترج شرکت سھام به مويزندگ من نگفت ا$ن نيھم چرا...کرد؟ تعلل چرا نطورهيا اگه پس_ 
 جوابش که دونميم ا$ن از من یول....خوام؟يم فرزاد یخوشبخت جز یچ من مگه.زدميم نامش به رو شرکت سھام ،تموم بود
 شرکت سھام از شتريب تو ارزش بفھمه تا ديبش جدا ديبا...بشه هيتنب ديبا نکارشيا واسه.کنهيم انتخاب رو شرکت سھام اون.هيچ

 رو تو قدر آورده، بدست راحت رو تو چون.بفھمه رو باتو ازدواج یبرا من اجبار ليدل فرزاد که نهيا قصدم فقط من...بود
  .افتهيب کردن غلط به که کنميم یکار من یدونه،ولينم

 به یکم هي بھتره حا$...یکرد یخانم یاديز تو...جان حانهير نکن هيگر: گفت که شد پخش صورتم یرو چشمام یتو اشک
 یبرا نيا.  بفھمه بودن، شيزندگ تو قبC که يیدخترا تموم با رو تو فرق خواميم. کن اعتماد من به....یکن فکر فرزادم از يیجدا

  .$زمه تونيزندگ یداريپا

  .دارم اعتماد شما به من_ 

  ...باش صبور فقط: گفت و کرد نگام یمھربان با

 سمت اومد در،نگاش بستن با که بود انداخته گرشيد یپا یرو رو پاش تيعصبان با و بود نشسته مبل یرو فرزاد.خونه برگشتم
  . سمتم ديدو بستم که درو. من

  ... م،ياريب بدست رو شرکت سھام نکهيا یبرا ديبا ما...حانهير_ 

  .کن انتخاب رو یکي شرکت منو نيب کنم،ينم یباز نقش گهيد من: گفتم بودم دوخته چشماش به که نگام یسرد با کردمو نگاش

 خوامينم دم،يکش زحمت شرکت اون یبرا ساله ده من ؟یشينم متوجه چرا: ديکش داد سرم تيعصبان با و گرفت محکم رو بازوم
  .بدم دستش از

  .خواميم طCق فقط منم پس: گفتم دمويکش رونيب دستش ريز از رو بازوم



  ...یفھمينم تو: گفت که خورديم صورتم یتو تندش ینفسا

 پدرت به ديترد و شک م،بدونيبود مھم برات بچه نيا منو اگه. یفھمينم که يیتو نيا...نه: زدم اديفر منم و بزنه حرفشو نذاشتم
  .یکن فکر ھم ما به ذارهينم که تواِ  طمع و حرص نيا یول ، یکنيم انتخاب رو ما که یگفتيم

  .خواميم پسرم و تو یبرا شرکتو من...وونهيد_ 

 یوا.کردميم یزندگ باھات و موندميم ،عاشقتینداشت ھم یثروت چيھ اگه یحت گفتم بھت که من: شد بلند هيگر با ادميفر
  .یبزن رو شرکتت ديق ديبا یخوايم منو اگه...نه گهيد...حا$

  

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  دوم و چھل و صد قسمت

  

 اونو گهيد.بود سرش تو یفکر چه دونميم.گذشت یحرف چيھ یب بود، داده فرزاد به خان منصور که یا کروزهي فرصت تموم
 شد، زده نامش به شرکت سھام یوقت و بده طCق منو بعد خواديم رو شرکت سھام بگه وپدرش من به خواستيم.  شناختميم خوب

 فرزاد نيا اما.کنم یباز نقش ینطوريا که نبودم مجبور من.کنم یباز نقش خواستمينم نباريا واقعا یول. ميکن ازدواج باھام دوباره
 یتجار شرکت یبرا خواستيم راحت یليخ اون بود، دايپ که نطوريا یول.مونهيم مونيزندگ یپا که کنه ثابت بھم ستيبايم که بود

  .بشم جدا ازش داد، حيترج من به رو شرکت اگه که کردم عھد خودم با یجد و مصمم منم.کنه یقربان منو پدرش

 فکراتو خب: ديپرس و نداد ھم رو فرزاد سCم جواب یحت و مبل یرو نشست یحرف چيھ یب. با$ اومد منصورخان که بود شب
  ؟یکرد

  .خواميم شرکتو سھام...من...بله:داد جواب مکث با ھمراه فرزاد که یخور ناھار زيم یھايصندل از یکي یرو نشستم

 ،که فرزاد که شد خراب سرم یرو عالم ی ھمه انگار.شد بد حالم کCمش، نيا دنيشن از یول بگه نويا کردميم فکرشو اونکه با
 یزندگ ھمسرم با خواميم خدا به یول: داد ادامه یفور فرزاد. داد حيترج من به رو شرکت  داره دوستم وار وونهيد کردميم فکر
  .دمينم طCقش...کنم

 نامت به شرکت یداد طCق رو حانهير وقت ھر پس ،یکرد انتخاب شرکتو تو...تواِ  دست مگه: گفت اخم با خان منصور
 انتخاب رو حانهير یبگ اگه بودم گفته خودم با!...ینباش یراھ تو ی بچه اون فکر به یحت که کردمينم فکرشو واقعا...شهيم
 حانهير نام به شرکتو سھام نصف من...تواِ  مال شرکت سھام نصف فقط...حا$ یول...کنم نامت به رو سھامم تموم یکنيم
  .کنه کار نامشه به سھامش نصف که یشرکت یتو بتونه ديبا...شرکت معاون شهيم حانهير طCق از بعد...زنميم

  !!پدر: گفت بود مونده باز تعجب از که یدھان با فرزاد

  .یديم طCق رو حانهير و محضر یريم فردا نيھم_ 

  !بشه؟ من نام به شرکت سھام نصف.بودم شده شوکه منم

  .ندارم شرکت سھام به یازين من...من...جان پدر_ 

 هي از بچه هي با حا$ و یديبخش فرزاد به کردمو نامت به که یا هيمھر ی ھمه تو...یدار چرا: گفت و کرد نگام خان منصور
 بودن، تو یجا به ديناھ یحت اي مونا اون اگه...یبر یخال دست تو بذارم من مگه!...؟یش جدا فرزاد از یخوايثمر،م یب ازدواج

 تيزندگ با ینطوريا فرزاد نيا یقانع یاديز تو چون یول. گرفتنيم فرزاد از سھام مقدار نيھم فرزاد از شدن جدا عوض در
  .ذارمينم من یول...کرد یباز



  .خواميم رو حانهير من...من: گفت کCفه فرزاد

  .یگيم نويا برهيم سھم شرکت  سھام از حانهير یديد که حا$...ببند دھنتو: زد اديفر خان منصور

  .دمينم طCقش من...نه....خدا به نه_

  .دمينم تو به رو شرکت منم_ 

  .شهينم جدا ازم...داره دوست منو اون: داد رونيب نهيس از اديفر با نفسشو فرزاد

  .خواميم طCق من...عکس بر اتفاقا: گفتم یجد و مصمم

 با ديبا خودم...حانهير کن جمع لتويوسا: گفت پدر اما گرفتيم کتک باد به منو نبود جان پدر اگه ديشا.شد خون از پر فرزاد نگاه
  .کنم صحبت مادرت

  

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  سوم و چھل و صد قسمت

  

  

  حانهير: گفت و شد اتاق وارد فرزاد که کردميم جمع لباسھامو داشتم من و بود رفته خان منصور

  .کنميم خواھش...نرو: گفت و اومد جلو.نکردم نگاشم یحت

 کهيحال در و چمدان یتو انداختم لباسمو و ندادم رو جوابش. رو خرما ھم خواستيم رو خدا ھم ، ايميقد قول به.داشت رو یليخ
  .دمينم طCقت من...حانهير:  شد ظاھر جلوم لباسام، کمد سمت گشتميبرم

 که تخت یرو گذاشتم و دميکش رونيب دستم از ھم رو ام حلقه انگشتر.درآوردم رو شيادگاري پCک و ريزنج گردنمو انداختم دست
  .بمون....نکن نکارويا من با حانهير: گفت ديلرزيم وضوح به که يیصدا با

  .ستمين مھم برات که یکرد ثابت من به.بمونم من ینخواست تو بمونم؟ چرا: گفتم حرص با

  ....گرفتم شرکتو نکهيا از بعد یول...مجبورم من: گفت و کرد اخم

  .ميزندگ سر اميب یخوايم منه نام به که یسھام ی گهيد نصف اون گرفتن بخاطر ھم بعدا نکنه...نداره وجود یبعد: دميکش اديفر

  .بعد واسه بذارم ستين یازين ،یريبگ سھامو اون نذارم تونميم بخوام ا$نشم نيھم من: گفت و کرد فرو ھم تو اخماشو

  .شرکت اون معاون شدم من ینخوا اي یبخوا چه چون...بکن خودتو یسع پس...خب_ 

  .من شرکت یتو بذاره پاشو زنم ذارمينم من: گفت و فشرد ھم یرو دندوناشو

  .ستمين شما زن گهيد من موقع اون یول!...؟یراست...اِ _ 

 انيشا اون دست افتهيب شرکت بذارم سخته برام...کن درکم: گفت و چمدونم یرو گذاشت دستشو کف بستم رو چمدونم پيز بعد
  .دميکش زحمت یليخ شرکت نيا یبرا من. یعوض

 و ديناھ وجود با کامC که اگرچه دم،ينپرس،نپرس ام گذشته از یگفت.کردم صبر یليخ یزندگ نيا یبرا منم: گفتم یناراحت با منم
 روم به یحت یول ،یگرفت ازش رو نامزدش تو که دميشن انيشا با دعوا یتو بوده، خبر چه ات گذشته یتو که بود روشن مونا



 بخاطر پدرمو.اومدم کنار کارات با حرفات، با ات،ياخCق بد با ماھه ھشت. نپرسم ازت دادم قول بھت گفتم خودم با مدام و اوردمين
 خوامتينم گهيد!! یکرد رھا منو ،یکوفت شرکت هي سر فقط...تو یول....موندم ميزندگ سر بازم یول. دادم دست از ، تو عشق
 سر نميماش چيسوئ...کجاست یدونيم ھم عقد سر یطCھا...کمد یتو گذاشتم رو فونيآ یگوش. ھاتو یادگاري نه رو تو نه...فرزاد
  .بمونه جا به ميزندگ یتو ازت یرد چيھ خوامينم...جاشه

  .ارهيم ادتي به منو بچه اون ،ینخوا چه یبخوا چه: گفت پوزخند با که دميپوشيم رو مانتوم

 شرکت به منو بعد و باشم ھمسرت که یکرد یراض منو چطور که اديب ادمي خوامينم...خوامينم نميا: گفتم که گرفت حرصم اونقدر
  .یفروخت تيتجار

  .یبرگرد یندار حق گهيد یبر اگه...حانهير: زد اديفر تيعصبان با که رفتم رونيب خونه از و کردم بلند رو چمدونم

  .گردمينم بر گهيد: گفتم و رفتم نييپا ھا پله کنم،از نگاه سرم پشت به نکهيا بدون

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھارم و چھل و صد قسمت

  

 رو حرفھا ی ھمه خودش خان منصور اما.بگم ديبا یچ مادر به دونستمينم واقعا.اومد مادر، ی خونه تا من با خان منصور
 بخواد فرزاد که زدهيم حدس روز ھمون از دميشا. بود کرده شک ، رفتيپذ منو راحت یليخ فرزاد نکهيا به اولشم از که گفت.زد

 چون.نبود فرزاد شکر رو خدا. باشه شکل نيا به ماجرا نيا اتييجز کردينم فکر یول ، بده ازدواج نيا به ،تن شرکت بخاطر
 خان منصور.اونشب نه یول شد،يم رو به رو ديبا با$خره اگرچه. بشه رو به رو فرزاد با قتيحق دنيشن از بعد مادر خواستمينم

 شنھاديپ نيا فرزاد به خودش چرا نکهيا و ش،يزندگ ی ادامه یبرا فرزاد ميتصم تا فرزاد، منو ی نقشه ی هيقض از رو ماجرا تمام
 غم بعد یول.شد شوکه مادر چقدر که شدم متوجه اولش.داد حيتوض مادر ،به کنه انتخاب رو یکي شرکت و من نيب که داده رو

 فقط شما: گفت مادر به من مقابل در بعد و کرد یعذرخواھ مادر از بابت نيا از یليخ خان منصور.داد آزار یليخ منو نگاھش
  .افتهيب اتفاق نيا که برهيم زمان یکم و...بدونه رو حانهير قدر ديبا اون.کنميم ادب رو احمق ی پسره نيا من...ديباش صبور

 سرم یبا$.بود کرده ريگ گلوش وسط که بود شده یبغض به ليتبد تشيعصبان و یناراحت.شد بلند جا از مادر.رفت که خان منصور
 لرزش. نبود یليبود،س دردناک من یبرا اونچه اما. گوشم ريز خوابوند یليس هي محکم و نداد ،مھلت آوردم با$ سرمو تا.ستاديا

 دروغ ما به مدت نھمهيا یتونست چطور.کرديم جونت نوش رو یليس نيا بود زنده پدرتم اگه قسم بخدا: گفت که بود صداش
  م؟؟يکشيم یعذاب چه ميبفھم پدرت منو اگه ینگفت! ؟یبست شرط تيزندگ سر!...؟یبگ

  .دارم دوست رو فرزاد ھنوزم من... خواستم خودم: گفتم گوشش ريز و کردم بغل و مادر دادمو رونيب کبارهي نفسمو

  حانه؟ير شهيم یچ بچه نيا فيتکل ا$ن...اوردينم سرت رو بC نيا داشت دوِست اگه!...؟یچ اون: آورد درد به گوشمو ادشيفر

 _Cکنميم درستش...دينباش نگران شما خدا رو تو یول...دونمينم فع.  

  .حانهير شميم وونهيد دارم من!...یکرد رو نکاريا چرا!...من یخدا: گفت و مبل یرو انداخت خودشو هيگر با مادر

 فرزاد یبرا خان منصور که یا نقشه تا کنه کمک من به و باشه صبور خواستم ازش فقط.زدم حرف مادر با صبح تا اونشب
  .بشه یعمل داشت

 شده کم که بود ادشيفر و ھا هيگر یصدا فقط...آشوب قلبش یتو و بود اشک چشماش یتو ھنوز یول شد آروم با$خره مادر
 مھر یرو سرمو.کرديم ینيسنگ قلبم یرو ھنوز یزيچ هي.گفتم ذکر نماز از بعد و نشستم ام سجاده سر که بود صبح نماز.بود

 من.فروختم پدرم یداروھا پول به رو غرورم رو عزتم.کردم کيپدرم،کوچ بخاطر خودمو من: گفتم خودم یخدا به و گذاشتم
 یتو نه...نذاشتم کم که یدونيم تو....خداااااا اما.کردم باور مونيزندگ دوام یبرا رو فرزاد یحرفھا که بودم باور خوش یليخ



 دست در قلبھا که تو.خواميم خودت از دهيکش نجايا به کار که حا$ پس...مادرم و پدر یبرا بودنم فرزند یتو نه ميھمسر
 خوامينم.بشه کم غرورم از یزيچ خوامينم.دارم ارزش چقدر من که بفھمه ديبا نباريا...اما...یبرگردون من به رو شوھرم...توست
 یبرا نه خواديم شيزندگ یبرا منو که ، کنه اعتراف ، ارهيب زبون به ، بگه...کنه التماس اديب نباريا خواميم...بشه له پا ريز عزتم
  .راھه تنھا نيا ديشا....بکنه رو نکاريا بشه مجبور که کن رام چنان قلبشو....یلعنت شرکت اون

 یخوب حس.بشه مستجاب دعام تا چرخوندم صلوات ذکر به انگشتام ونيم رو سجاده حيتسب برداشتم، که سجده از سر
  .کرديم آرومم سخت طيشرا اون یتو که بود حس نيھم...داشتم

  

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجم و چھل و صد قسمت

  

 و من طCق یبرا طCق و ازدواج ی دفترخونه هي از که گفت و زد زنگ خان منصور مادرم، شيپ من اومدن از بعد ھفته کي
  .است نقشه از یجزئ نميا...زميعز: گفتم کردمو آرومش من یول بود ناراحت یليخ مادر.گرفته وقت فرزاد

 عاقبت و آخر ستين معلوم که یا نقشه نيا و کارات و تو دست از شدم خسته...حانهير: گفت و کرد نگام شياشک یچشما با مادر
  .شهيم یچ تيزندگ

  .شهيم درست یچ ھمه شاK ان باش ،مطمئن من ،نه خانِ  منصور ی نقشه نيا....جوونم مادر: گفتم لبخند با

 بلند شيصندل یرو از ما اومدن با فرزاد که بودن اونجا ما از زودتر خان منصور و فرزاد.رفتم دفترخونه آدرس به مادر ھمراه
 مسئول به و گرفت رو ھا شناسنامه خان منصور که مينشست یصندل یرو مقابلشون،.مادر نه دادم جوابشو من نه.کرد سCم و شد

 به که کردم وانمود من یول کرد شکار نگاھمو بار نيچند.بود قراريب و آشفته یليخ.کردم نگاه فرزاد به یچشم ريز.داد خونه دفتر
  .والسCم و امضا تا چند.مينداشت یاديز کار.شدم رهيخ دستام

 اون تا و اديب ايدن به شما ی بچه که شهيم یرسم یوقت طCق نيا: گفت باردارم من شد متوجه نکهيا از بعد خونه دفتر مسئول فقط
 ، بود باشه، اياول از کدوم با بچه حضانت نکهيا سر یاختCف اگه بچه اومدن ايدن به از بعد.برنديم سر به ِعّده در خانم نيا زمان

  .ديکن مراجعه خانواده دادگاه به ديتونيم

 به و اومد جلو خان منصور.شد کمتر شيقراريب حرف، نيا دنيشن از بعد چون ، دونستينم فرزاد انگار اما.دونستميم خودمم نويا
  نداره؟ یاشکال دارم، ازين اسناد دفتر یتو حضورش به حانهير نام به شرکتم سھام نصف زدن یبرا ،من خانوم نرگس: گفت مادر

  .ديبکش رو رسوندش زحمت شما فقط...خونه گردميبرم خودم من ستين یمشکل...نه_ 

  .حتما چشم_ 

 دهيپر رنگت: گفت و انداخت من به ینگاھ خان منصور که.ارهيب نويماش تا رفت فرزاد م،ياومد رونيب که خونه دفتر از
  ؟یخوب...دخترم

  .ستين یزيچ بله_

  .کنميم درستش من: گفت لبخند با

 توجه گاه گه.عقب من و نشست جلو یصندل خان منصور! داشت حرف یکل خودش که بود سکوت فقط نيماش یتو.اومد فرزاد
 خان منصور.یرسم اسناد دفتر ميديرس.نکنم نگاھش که بود نيا بر ميسع تموم یکردم،وليم حس خودم یرو رو اهيس چشم دو

 نام به بود داده فرزاد به که یقول طبق رو گهيد نصف و کرد نامم به رو شرکت سھام نصف بود داده قول که طور ھمون



 روز ھر که سخته برات اگه...یبزن سر خودت شرکت به یتونيم فردا از دخترم: گفت من به فرزاد نگاه مقابل در بعد.فرزاد
 اداره رو شرکتت یبتون ديبا.بده بھت شرکت عامل ريمد شان در اتاق هي که سپردم فرزاد به.برو روز دو یا ھفته $اقل ،یبر
  .یکن

  .خوامينم شرکتو سھام من.نبود نکاريا به $زم:  کردم زمزمه آروم و زدم لبخند

  .کاره شروع تازه...$زمه کار نيا نگو یزيچ.... سيييييھ: گفت آروم خان منصور

 سپارميم لميوک به شرکت یريم فردا اگه که ھست نامت به شرکت سھام ثبت یبرا ميادار یکارھا یسر هي: گفت رسا و بلند بعد
  .ارهيب برات رو ھاش برگه و اديب که

  .رميم حتما فردا شاK ان بله_ 

 بدم نشون بھش رو آرامشم تا آوردم لب به یلبخند و دميکش یبلند نفس.کنم حس تونستميم دور راه ھمون از رو فرزاد تند ینفسا
  . بکشم آتش به شتريب رو فرزاد قلب و

 داريد یبرا مخصوصا.داشتم دلشوره یکم.برم شرکت به خواستميم عامل ريمد عنوان به که بود یروز نياول...اونروز یفردا اما
  ....فرزاد با کينزد

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ششم و چھل و صد قسمت

  

 با بود شده کار یمشک یھا نينگ بازوھاش یرو که رو ميمجلس یعرب چادر با کيش یمانتو هي.دميرس خودم به اونروز یفردا
 پول درخواست یبرا بار نياول چون داشتم رو آدرسش.شرکت رفتم و کردم سر رو بود عاشقش فرزاد که یقرمز یروسر ھمون

 با$ ساختمان چيمارپ یھا پله از.کردم نگاه اتاقھاش و ساختمان به تر قيدق شدم، که شرکت وارد. بودم اومده پدر یداروھا
  .ستادميا بود، فرزاد اتاق یمنش انگار که یا کرده شگريآرا خانم زيم یجلو که زدميم نفس نفس.رفتم

  .سCم_ 

  .دييبفرما سCم_ 

  .داشتم قرار یشاھ یآقا با من_ 

  .کنم چک ديبذار_ 

  .ديبرسون شونيا اطCع به منو نام فقط شما خانم ستين $زم_ 

  .کنم چکار بلدم خودم من...ديکن یادآوري بھم منو یکارا ستين $زم ھم شما زميعز: گفت و انداخت با$ يیابرو

  اومده؟ یک بگم: گفت و دييسا ھم یرو ، رو شيرژ یلبا بعد

  .ھستم ستوده_ 

  .حتما بله...بله...آوردن فيتشر ستوده نام به یخانم...یشاھ یآقا:گفت و برداشت رو تلفن یگوش

  .دينيبش دييبفرما خانم:گفت گذاشت که رو یگوش



 دفترشون یتو یشاھ منصور یآقا ليوک فرمودن:گفت نشستم تا. رفت نشونه زشيم کنار یمبلھا از یکي سمت به رو دستش
  .خدمتتون انيب تا ديباش داشته فيتشر لحظه چند ھستند،

  ...ديھست آشنا یليخ نظرم به شما: گفت و ديچرخ صورتم یتو نگاھش بعد

  د؟يستين یشاھ یآقا ھمسر شما...یوا یا: گفت ھا گرفته برق مثل دفعه هي که کردم نگاش فقط یمحو لبخند با

  .بود دهيفھم کجا از

  .ديدونيم کجا از شما...بله_ 

  .اومدم ھم یعروس...بود ستوده بله، تونيليفام گرفتم رو تونيعروس کارت من_ 

  !کرده دعوت یعروس شرکتم ی ساده یمنش! نيبب رو فرزاد

  .ھستم ھمسرشون من بله: گفتم یکمرنگ لبخند با

  .اوردمين بجا اگه ستوده خانم ديببخش یوا_ 

  .کنميم خواھش نه_ 

  .ارميب براتون تا دييبفرما ديدار ليم یزيچ آب، قھوه، ، یچا_ 

  . ممنون نه_ 

 سCم: گفت و نميبنش کرد اشاره خان منصور ليشم،وک بلند خواستم تا.شدند خارج اتاق از خان منصور ليوک و فرزاد موقع ھمون
  ستوده؟ خانم ديخوب

  .ممنون...سCم_ 

  .رميگيم اميم فردا من ديکن امضا شما.فرزاد آقا خدمت دادم رو ھا برگه من_ 

  .چشم_ 

  اجازتون با_

  .لطفا یچا تا دو: گفت یمنش روبه بعد و کرد نگام فرزاد.رفت که منصور آقا ليوک

 رفتم شدم بلند و گرفتم رو مبل ی دستش،دسته به توجه یب که زميبرخ مبل یرو از کنه کمکم تا کرد دراز دست اومد جلو بعد
  .نيبش:  گفت تيعصبان با بست سرش پشت که رو در.اتاقش سمت

  راحتم_ 

  .بده رو ھا برگه: گفتم و ستادميا زشيم یجلو

  شرکت؟ یايب یخوايم حالت نيا با واقعا تو: گفت و گرفت سمتم و کرد مرتب رو برگه چندتا

  .بده نشون بھم رو اتاقم...شرکتم رعامليمد من...بله_ 

  .رو شرکت یکارا یسخت ھم رو اتاقت ھم دم،يم نشون بھت...لجباز باشه_ 

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  � خام یايرو



  ھفتم و چھل و صد قسمت

  

 کردميم یوارس رو یچ ھمه دقت به و دميچرخيم اتاق یتو کهيحال در.بود یقشنگ و دلباز اتاق.کرد يیراھنما اتاقم سمت منو
  .نجايا یبذار پاتو ذاشتمينم...نبود پدر سفارش اگه: گفت که دميشن

  .نجاميا ینيبيم که حا$_ 

  .یکرد سرت قرمز یروسر که ستين یعروس مجلس...شرکته نجايا_ 

  .هيعروس مجلس کردم فکر ، شيآرا اونھمه با اتاقتون یمنش اون دنيد با من!!... جداً _ 

  منه؟ ھمسر اون مگه...دارم؟ چکار اون به من: گفت اخم با

  شمام؟ ھمسر من مگه: گفتم و ستادميا روبروش فاصله حفظ با نه،يس به دست

  .یمن ھمسر ھنوز تو...بله ِعّده یتو: گفت و دييسا ھم یرو محکم دندوناشو

  .شهيم تموم یچ ھمه طCق از بعد کردميم فکر!...جالب چه: گفتم زدمو یلبخند

  .محرمه من به ھنوز ِعّده،فرزاد یتو که دونستميم واقعا چون گفتم دروغ

  .یبر یبذار شرکت نيا از که کنميم یکار ،یبذار من سر به سر یبخوا اگه: گفت و کرد کم رو فاصله و اومد جلو حرص با

  .یتونيم نميا مطمئنا بگذرم، ميزندگ و خونه از یکرد یکار که ھمونطور. اديم بر تو از...دونميم نويا_ 

  .کنميم یتCف نکارتويا من...حانهير: گفت که اومد فرود صورتم یتو نفسش

  .دارم کم رو تو یتCف فقط!؟یآورد سرم بC کم حا$ تا نکهيا نه...بکن نکارويا حتما آره:گفتم یخونسرد با

  .شرکت یايب یجلف یروسر نيھمچ با نمينب گهيد: کرد بلند صداشو

  .لطفا دينکن خطاب شخص دوم منو...یشاھ یآقا بشه حفظ ھا حرمت بھتره:  گفتم و برگردوندم ازش سرمو

 از بعد.شد کنده جا از در انگار که بست درو محکم چنان درو سمت رفت بلند یگامھا با بعد و داد نشونم رو شيعصب نگاه
 اديفر یصدا که.کردم امضا یکي یکي و خوندم دقت با رو ھا برگه.زميم پشت نشستم بعد دمويکش قيعم نفس بار چند رفتنش،

 اخراج رو شما مجبورم وگرنه ديکن تيرعا لطفا شرکته نحايا ،ینرفت که یعروس محترم، خانم: دميشن سالن یتو از رو فرزاد
  .کنم

  .خواستيم من وجود با رو یراتييتغ نيھمچ شرکت نيا.شد خوب.ديلرز خنده از ھام شونه

  

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  ھشتم و چھل و صد قسمت

  

 رعامليمد شده یشاھ یآقا ی مطلقه ھمسر که شرکت یتو بود افتاده یا ھمھمه هي.شد پا به جنجال شرکت، به من ورود با
  .!!شرکت



 یآقا از من: گفتم حرصم از روز هي که یشاھ خانم یشاھ خانم گفتنيم من به ھمه اول یروزا اونقدر.بود خودم ريتقص البته
  .ستوده خانم ديبگ من به لطفا شدم جدا یشاھ

 ھنوز من که د؛يکش داد سرم تونست تا و اتاقم اومد که شد یعصب اونقدر نکارميا از فرزاد!! شد تا چھار که نبود يیچشما چه یآ
 تمام با رو يیجدا طعم موقع ھمون از خواستميم.نبود مھم برام من اما. حرفا نيا و یشد جدا ازم یبگ ینداشت حق تو شوھرتم،
 یتموم آقا شاتيفرما یول.  دمينپوش رو قرمز یروسر اون گهيد مثC.اومدم کوتاه من ھم يیجاھا هي البته.کنه حس وجودش
  ؟یزد رژ چرا: گفتيم روز هي.نداشت

  .نداره یربط شما به ايثان  لبه، برق ستين رژ او$: گفتميم منم

  .دهيچيپ شرکت کل تو بوش...نزن عطر: گفتيم ومديم روز هي باز

  .نپوشش گهيد اديم بھت یاديز یروسر نيا: گفتيم باز

 اون تموم دونستميم من و کرديم ادهيپ ھمسرش، نام به یکس یرو رو رتشيغ آخر ینفسھا داشت خوب که ومديم خوشم
. شرکت برم ھفته یروزا تموم تا کردميم رو ميسع تموم.کردينم شيرھا که هيوجدان عذاب آتش از ديکشيم سرم که يیادھايفر

  .آخرش یاريم بچه اون و خودت سر يیبC هي ؟یايم روز ھر چرا: گفتيم و داديم ريگ ھم هيقض نيھم به یگاھ فرزاد اگرچه

  .آورده شيزندگ سر رو بC و نخواسته رو اون بچه، نيا پدر که وقته یليخ: گفتميم جوابش در منم

 نيا آخرش دونستميم.بود اتاقم در دنيکوب بھم بده، انجام تونستيم که یکار تنھا و شديم یعصب جوابھام از فرزاد مدت تموم در
  .بچشه رو يیجدا نيا یواقع طعم فرزاد تا بود مونده ھنوز اما.شديم کنده جا از در

 کار من اما...کارمندا ريسا با زدنم حرف یحت به.دنميپوش لباس به.کردنم کار ی نحوه به ھاش بھونه.بود شده یعاد برام گهيد
  .داشتم براتون شنھاديپ هي جلسه از بعد من...ستوده خانم: گفت من به کارمندا از یکي جلسه یتو روز هي نکهيا تا.کردميم خودمو

  .گهيد است جلسه با$خره د،يبزن جا نيھم ديدار یحرف اگه...یسعادت یآقا: گفت جا در که کرد آشفته رو فرزاد چنان کCم نيھم

  .بگم ستوده خانم خود شخص به ديبا اول رو شنھاديپ نيا یول ديببخش_ 

 خانم به نويا جلسه آخر ديتونستيم شما...دينکن شنھاديپ اعCم جلسه وسط نطورهيا اگه: گفت حرص با و شد آتش از پر فرزاد نگاه
  .ديبگ ستوده

  ...آخه_

  .لطفا ديرينگ مارو وقت...یسعادت یآقا: زد اديفر

 ی چھره یتو رو تي،عصبان وضوح به فاصله، ھمون از یول.  دستم ريز ی برگه یرو انداختم رو نگاھم گرفتمو نييپا سرمو
  .دميديم فرزاد

  .منتظرتونم اتاقم یتو من: گفتم یسعادت یآقا به جلسه از بعد

 چون که بود شرکت مورد در شنھاديپ هي نگو یول! ازدواجه شنھاديپ کرد فکر فرزاد که!  شنھاديپ گفت نيھمچ!  یسعادت چارهيب
Cاز بعد اما.کنم یراض رو فرزاد بودم، موافق اگه تا بگه من به خواستيم بود، شده مواجه مخالفتش با و بود گفته فرزاد به قب 

  سرم خواديم که دميفھم اتاق در کردن باز ی نحوه ھمون با و اومد اتاقم به فرزاد ،یسعادت یآقا رفتن

  .بزنه اديفر 

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو



  نھم و چھل و صد قسمت

  

  

  ؟یديم زجرم ینجوريا چرا یلعنت: بستم چشمامو ادشيفر با

 بھت و اديب یکي روز ھر حا$ که ميشد جدا ھم از ما یبگ ھمه به گفت بھت یک: گفت و اومد جلو قدم چند که کردم باز چشم
  ھان؟...بده شنھاديپ

  .خب ميشد جدا ما! نه؟يا از ريغ مگه: گفتم یخونسرد با

 حد از پاتو بفھمم اگه...شوھرتم ھنوزم من...نيبب: گفت صورتم یتو خودشو سمت ديکش منو بازومو به زد چنگ محکم اومد جلو
  .بمونه زنده بچه اون یحت کنمينم نيتضم که ارميم سرت يیبC ،یگذاشت تر فرا خودت

 حا$...ینخواست منو تو!...ارميم در شاخ تتيشخص پنھان ابعاد ھمه نيا دنيد از دارم گهيد...فرزاد نيآفر:گفتم زدمو یپوزخند
  !کرده؟ گل رتتيغ طCق از بعد شده یچ

  .ببندم چشمامو شدم مجبور زد،که داد صورتم یتو چنان حرص با

  .یکن فکر من از ريغ یکس به یندار حق نشده تموم ِعّده هيلعنت زمان نيا تا...شوھرتم ھنوز من...وونهيد_ 

 به نقدريا ستين $زم: گفتم که در سمت رفتيم داشت.موند بازوم یرو دستش یجا کردم حس که داد بازوم به یفشار چنان بعد
 فقط تا بود اومده یسعادت.ضمن در.بندميپا ليمسا نيا به تو از شتريب من که یدونيم خوب خودت...یشوھرم که یکن یادآوري من

  .بده بھم شرکت مورد در شنھاديپ هي

 اتاق یتو یخصوص نه گفتيم جلسه وسط ھمون رو شرکت شنھاديپ...گوشم دراز منم...خودت جوون آره: گفت و سمتم برگشت
  ! تو به

 حرف باھات ترسنيم کارمندات ،یاخCق خوش یليخ نکهيا نه.من شيپ اومد یبود کرده رد رو شنھادشيپ بار هي تو چون خب_ 
  .بزنن

 گهيد ی دفعه اگه تو با کرد غلط یسعادت: زد اديفر بازم تيعصبان با یول کرده باور حرفمو که خوندم چشماش از نکهيا با
  .من شيپ اديب ديبا فقط بگو بھش بده شنھاديپ شرکت مورد در خواست

  .بگه منم به تونهيم برابره، تو با سھامم شرکتم، ريمد منم خب! چرا؟:  بپرسم تا نداد مھلت بعد

  .بستم چشمامو یا لحظه شدنش بسته یصدا از ارياخت یب که بست چنان درو و

 زم،يعز: گفتم و شکمم یرو گذاشتم دستمو.کنم درست خرابمو حال کردم یسع قيعم نفس چند با و زميم کنار مبل یرو نشستم
  ! است وونهيد یاديز يیبابا

  .نشست لبم یرو لبخند که کرد، دييتا انگار حرفمو خورد، شکمم یتو ھم بچه که یتکون با

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجاھم و صد قسمت

  



 حضور با رو سرم شکر رو خدا.بودن برده فرزاد منو طCق به یپ ھمه گهيد حا$. گذشت شرکت یتو حضورم از مين و کماهي
 وارد. ومديم سرم یچ نامعلومم سرنوشت ی غصه از نبود معلوم وگرنه.بود یراض نيا به ھم مادر و بودم کرده گرم شرکت یتو

 یکا$ھا صيترخ یھا برگه.بود واضح کامC شکمم یکردم،برآمدگينم سرم چادر و نبود کم وزنم اگه.بودم شده یماھگ شش
 با که بود داده لم فرزاد زيم یروبرو مبل یرو مونا.شدم ،شوکه کردم باز رو اتاق در تا که فرزاد اتاق بردم رو شرکت یواردات

  قھوه؟ اي یخوريم یچا ینگفت: ديپرس ازش لبخند با فرزاد ورودم،

  .قھوه: گفت زديم بھم رو حالم که یا عشوه با و کرد یمکث مونا

  .صيترخ یھا برگه: گفتم سوختميم درون از داشتم واقع در و بود ظاھر به که یخونسرد با و رفتم جلو

  .دارم مھمون ا$ن کنميم نگاه بعدا حا$: گفت و انداخت بھشون ینگاھ و گرفت ازم رو ھا برگه

 نه ديبذار شاپ یکاف یتو ديبر لطفا رو تون یادار ريغ یقرارھا...ستين شاپ یکاف نجايا: گفتم و انداختم بھش مويعصب نگاه
  .شرکت

  . ميھم با که ساله ده مونا و من حانه،ير نکن حسادت!...؟ یشد یعصب چرا: گفت و شد پھن لبش یرو یلبخند

 نيا اگه.ستين جاش نجايا گفتم د،يشناسيم رو شونيا ساله چند دمينپرس من یثان در ستوده، خانم او$: گفتم و کردم نگاش حرص با
  ...مجبورم من کنه، دايپ ادامه قرارھا

 انجام بخواد دلم یکار منه،ھر شرکت نيا!...؟یچ یمجبور تو: گفت و کرد بلند روم مونا، کنجکاو یچشما مقابل در صداشو
  .رونيب...دميم

 کردميم فکر چرا.بزنم ضجه وجودم تموم با خواستيم دلم شدم، اتاقم وارد یوقت. زدم رونيب اتاقش از و دادم فرو محکم رو نفسم
  !چرا؟...شه؟يم درست یچ ھمه

 با توانم تموم با و کردم مشت دستامو مونا، چشمان مقابل سرم، بر فرزاد اديفر و مونا جلف لبخند فکر از و زميم پشت نشستم
  .فرزاد: گفتم شدم، قفل یدندونا ونيم از نشه، بلند کردم،صداميم یسع کهيحال حرص،در

 نفس.گرفت بازوم و دست عضCت کردم، حس که دميکوب زيم یرو محکم بار چند شدمو مشت یدستا وجود تموم با اونقدر
 پاک و بشورند ذھنم از گذشتمو خاطرات ی ھمه تا دادم اجازه اشکام به مويصندل یپشت به زدم هيتک سرمو دمويکش یقيعم

  ...دارم منم ،یدار ازدواج حق تو اگه...باشه:گفتم لب ريز و کردم باز چشمامو.کنند

 ھم یتو ابروھامو.اومد اتاقم به فرزاد بعد ساعت کي.بود بد واقعا حالم اما.کردم کارھام گرم سرمو و دميکش بلند نفس چند بعد
 خب: گفت لبخند با و اومد جلو.نشدم متوجه رو حضورش که کردم گرفتم،وانموديم خودم به که که یجد یا چھره با و بردم فرو
  ؟یشد ناراحت چرا...حسود خانم

 و زدم کنار رو دستش محکم دستم یتو یھا برگه با که ارهيب با$ صورتش سمت سرمو رهيبگ رو ام چونه کرد دراز دست
  .ديديد خودتون چشم از ديديد یچ ھر ، ديبزن من به رو دستتون گهيد بار هي یشاھ یآقا:گفتم

  ره؟يبگ رو جلوم تونهيم یک! بزنم؟ ھمسرم به دست تونمينم من!...جالب چه: گفت و زد حرفم از یپوزخند

  ...بود اومده فقط مونا له،يدل یب تيحسود: گفت و سمتم اومد که رميبگ فاصله شتريب ازش تا برخاستم زميم پشت از

  :زدم اديفر سرش
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  �خام یايرو

  کمي و پنجاه و صد قسمت



  

  

  .ديدار ھم شما دارم، مجدد ازدواج ،حق طCق از بعد من که ھمونطور... نداره یربط من به_ 

  .یندار ،شمایمن ی ِعّده یتو ا$ن شما یول دارم مجدد ازدواج حق من...رينخ: گفت حرص با

 اومدن ايدن به از بعد بCفاصله نمونده، مھلت نيا انيپا تا یزيچ شکر رو دونم،خدايم نويا شما از بھتر من: گفتم و زدم یپوزخند
 من و دييشما بچه نيا سرپرست قانونا.کنميم مويزندگ راحت ايدن ی گوشه هي رميم و فروشميم رو شرکتم سھام...بچه نيا

  .خوامشينم

  ؟یبر و یبذار رو ات بچه که کنميم باور یکرد فکر واقعا...تو اونم...حتما_ 

  .زارميب ازت چون...یکن باور بھتره_ 

 با$ رو اش اشاره انگشت ،یعصب یلحن با و داد نشونم رو درھمش یاخما که اوردم،يم کم داشتم نفس انگار و بود شده تند نفسم
  .یکن بزرگ رو ات بچه تيزندگ سر یايب ديبا...یکن گم گورتو ذارميم نه ،یبفروش سھامتو ذارميم نه: کرد ديتھد منو و آورد

  د؟يبچرخ و ديبر خانومتون مونا با راحت اليخ با حتما ھم شما که_ 

  .یکرد فکر یچ پس...آره:گفت یجد و محکم

  .نمتيبب خوامينم...اتاقم از رونيب برو_ 

  .نيبب حا$: گفت دادنم زجر یبرا رفتيم در سمت کهيحال در

 به.شدميم خفه داشتم.ومدينم با$ نفسم انگار.کنم چکار ديبا دونستمينم.بود بد حالم.رفتم وا و مبل یرو انداختم خودمو بست، که درو
  ... اُرژانس...لطفا...یشھاب... خانم: گفتم بود ھمکارم بغل اتاق یتو که یشھاب خانم به و رفتم اتاقم در دم تا زحمت

  .ستوده خانم شده یچ: ديپر رنگش

 نشون دنم،يکش نفس اونطور دنيد.نبود حيتوض به $زم.بکشم یقيعم نفس کردم یسع وجود تموم با گرفتمو در چارچوب به دستمو
 باز مويروسر ی رهيگ کهيحال در و نشوند مبلھا از یکي یرو منو.اتاقم به برگردم تا کرد کمکم.ندارم یمساعد حال که داديم
  کدفعه؟ي شد یچ: گفت زديم بادم دستش یتو ی برگه تا چند با و کرديم

 اُرژانس حالم، کامل شدن خوب تا اما.شديم بھتر کم کم حالم دميکشيم نفس شتريب چه ھر.بکشم نفس کردميم یسع فقط
 درست شد خوب حالم ريد اما. شروع سرم پشت یشتريب یثھايحد و حرف تا بشه باز شرکت به اُرژانس یپا خواستمينم.ديرس
 دھانم یجلو که دادن من به رو یژنياُکس ماسک.دادم شرح براشون رو حالم.اتاقم یتو بودن دهيرس اُرژانس یپرستارھا که یوقت

  سالتونه؟ چند: دنيپرس یشھاب خانم مقابل در بعد و گرفتم

  خبره؟ چه نجايا: ديپرس و انداخت یشھاب خانم به ینگاھ.ديرس راه از فرزاد موقع ھمون

 صدامو خانم: ديپرس اُرژانس یپرستارھا از یکي.داد حيتوض فرزاد یبرا رو ماجرا یشھاب خانم که دميشن و بستم چشمامو
  د؟يدار یقلب یماريب ی سابقه سالتونه؟ چند...د؟يشنويم

  .باردارن شونيا...ھستم ھمسرش من: دميشن رو فرزاد یصدا

  .بود مونده باز تعجب از یشھاب خانم دھان.کردم باز چشم

  وقته؟ چند_

  .داد جواب فرزاد بازم

  .ماه شش_ 

  .برن نيجن سCمت یبرا ھم یسونوگراف هي که خوبه یول...شدن یعصب ِاسپاسم دچار شونيا_

  .ممنون_

  .بھترم: گفتم و برداشتم دھانم یرو از رو ماسک



  .ستين خوب براتون...دينش یعصب ديکن یسع_

  .چشم...بله_ 

 و کردم باز کامل مويروسر.کردميم یخفگ احساس کم هي ھنوز.دميکش دراز ، نفره سه ی کاناپه یرو.کرد بدرقه رو اونھا فرزاد
  .بستم چشمامو

  

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  دوم و پنجاه و صد قسمت

  

 برو...یلعنت یکنيم وونميد یدار: گفت که کنم باز چشم نداشتم قصد اصC.شديم کمينزد که يیقدمھا و اومد در شدن بسته یصدا
  .یباش شرکت دينبا ا$ن تو...خونه

  .منتظرن خانم مونا.ديبذار تنھام رونيب ديبر لطفا_ 

  !آورد روزت به چه حسادت نيبب: گفت و آورد صورتم کينزد صورتشو

  .شهيم بد بودن تو کنار از حالم...رونيب برو: زدم اديفر

  ؟یبھتر: گفت و روم روبه نشست.شد اتاق وارد یشھاب خانم رفت فرزاد تا.رفت و کرد بھم یتند نگاه

  .خوبم...ممنون_

  .یباردار دونستمينم اما...ديشد جدا و ديھست یشاھ یآقا ھمسر شما بودم دهيشن_ 

  !واقعا؟ مھمه نيا_ 

  .ديشد جدا ، بچه نيا وجود با چرا که نهيا از تعجبم_ 

  ساختن؟ اي زهيجا موندن شه،يم کم انسان هي ارزش یوقت_ 

  .نداشت یارزش ھم بچه نيا بلکه نداشتم، براش یارزش گهيد من تنھا نه:  دادم ادامه من و کرد سکوت

  باشم؟ شما مراقب که سپردن من به چرا پس: گفت و کرد نگام متعجب

  !؟یچ:  دميپرس یفور شدمو زيخ مين

 خبر شونيا به شد بد حالتون اگه و باشم مراقبتون من د،يندار یمساعد حال اديز شما گفتن من به شونيا اول روز ھمون_ 
  .دادم خبر شونيا به اُرژانس، به زدن زنگ از بعد امروز منم.بدم

  د؟يبذار تنھام شهيم ستين خوب حالم من...یشھاب خانم: بگم و بپوشونم لبخندمو تونستم فقط.  بدم بھش نداشتم یجواب

  .بله_ 

  ؟!یذاريم جاسوس من واسه حا$: کردم زمزمه لب ريز رفت، رونيب اتاق از که یشھاب خانم

 خواستمينم واقعا چون آورد سرم رو بC نيا حسادت. گفتيم راست فرزاد.داشتم دوستش ھنوز.نشست دلم یتو یشوق دوباره
 ساعتم به.شد ختم ھمونحا به شرکت به اُرژانس اومدن یماجرا اما.ببره اشتباھش به یپ داشتم ديام ھنوز و بدم دست از رو فرزاد
   که دينکش



 دميد رو هيبق متفاوت ینگاھا ھم ، رفتم رونيب اتاقم از که بار چند.ديچيپ شرکت کل یتو روز ھمون ميباردار و حالم شدن بد خبر
  .ميباش داشته رو ھواتون شتريب تا ديباردار دينگفت د؟چرايخوب ستوده خانم: دنيپرسيم که رو شون مسخره یپرسشھا ھم

  .بود نجايا نگار کاش: گفتم خودم با. خورديم بھم بد حالم بھم، کارمندا یھا نگاه از گهيد.  گرفت حرصم

 برام اون اگه. داشتميم نگه خودم شيپ رو نگار ديبا.دادم بھش رو خوب کار هي شنھاديپ و زدم زنگ بھش یفور!!... نگار
 یفردا شد قرار و کرد قبول نگار.کنه کمکم تا دارم اعتماد بھش کامC که یکي. باشم داشته رو یکي ديبا منم ذاره،يم جاسوس
  .ميکن صحبت حقوقش و کارش مورد در ھم با تا شرکت اديب اونروز

  

  

  ....دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  سوم و پنجاه و صد قسمت

  

  .عسل یتو یافتاد یعني!!...شرکت معاون: گفت و زد یسوت ديچرخيم اتاق یتو کهيحال در نگار

  شدم؟ آواره شکمم یتو بچه با ینيبينم.. وونهيد_ 

  !بزنه؟ نامت به رو شرکت سھام نصف تونست چطور!! یول یشوھر پدر عجب: گفت و کاناپه یرو نشست

  .دونهيم مقصر خودشو یجور هي...یول...شوکم یتو ھنوز خودمم_

  ؟یکن چکار یخوايم حا$_ 

  . دارم ديام فرزاد ،به اديب ايدن به بچه نيا تا فعC...دونمينم_ 

  ... اگه و_ 

 که یروز ھمون از. شده یچ ما نيب دوننيم شرکت کل.یکن دميام نا نکهيا نه یبد نشونم راھکار تا نجايا کشوندم رو تو...نگار_ 
 منو فرزاد و بوده اجبار ازدواجمون ليدل که کننيم پچ پچ ھم با ھمه شرکت، تو گذاشت پاشو تهيافر ی دختره اون
  .نگار شميم وونهيد دارم...خواستهينم

  .باش مطمئن...است تهيافر ھمون خود کار پس_ 

  !ا$ن؟ کنم چکار_ 

  ...براش حا$ ميدار: گفت یزيآم طنتيش لبخند با و داد رونيب کدفعهي رو نفسش

  .ظاھر در چارچوب در یسعادت یآقا و شد باز زدن در یب اتاق در موقع ھمون

 زدن زنگ یاديص یآقا ضمن در. آوردم رو پخش یستايل ستوده خانم: گفت و نشد اشتباھش متوجه اصC که کردم نگاھش اخم با
  .دهينرس دستشون ھا یارسال ھنوز که فرمودن و

: گفت ھا ريمد مثل گشويد یپا یرو انداخت رو پاش کي ، نگار که بشه اشتباھش ی متوجه که بود حرفھا نيا از تر جيگ انگار
  ه؟يچ سرتون پشت...محترم یآقا

  .یچيھ: گفت و کرد نگاه سرش پشت به تموم یجيگ با

 ھر تا دارم نگه خودم شيپ ديبا رو نگار گفتم؛ خودم با گرفتميم رو ام خنده یجلو کهيحال در.سمتش رفت و برخاست جا از نگار
  .بخندم دستش از روز

  .یچيھ گنيم انگار ا$ن یول در گفتنيم قبلنا یفارس به door گنيم یسيانگل به: گفت درو ی رهيدستگ یرو گذاشت دستشو نگار



  .دييآشنا نظرم به شما چقدر خانم: گفت یسعادت که.نمينب رو دوتا اون تا برگردوندم سرمو و خنده ريز زدم یپق

 معما هي بعد ديکن حل رو یقبل ی مسئله اول شما محترم یآقا: گفت و کرد نگاه بھش نهيس به دست نگار. سمتشون برگشتم دوباره
  .طرح

  .شمينم متوجه_ 

  .بود 40 ريز شيھوش بيضر یوقت کنه کار نجايا  تونست یم چطور آدم نيا!!  خدا یوا

  .داخل دياومد نزده در شما...زيعز یآقا: گفت يیرو پر با ھم نگار

  !نزدم؟...زدم در کردم فکر!!  واقعا: شد چھارتا چشماش

  .یديم کار ايک به...خدا یا: گفت و گرفت با$ رو سرش یبلند آه با نگار

 زنگ یاديص یآقا به خودم: گفتم که گرفت سمتم رو ھا برگه و اومد جلو نگار به تفاوت یب بگم بھتر اي توجه یب یسعادت یآقا
  .زنميم

  دم؟يد کجا رو شما من: گفت نگار به رو بود نکرده ھم یخواھ عذر ھنوز و رفتيم در سمت کهيحال در بعد

  نجايھم: گفت یپوزخند با نگار

 کارتون لطفا...ھستن شما مسئول بعد به نيا از...فتاح خانم کنميم یمعرف:  گفتم و یسعادت سمت برگشتم.زد سرم به یفکر دفعه هي
  .ديبد ليتحو شونيا به رو

: گفتم و زدم التماساش از یلبخند.نذارم جيگ یسعادن با اونو که کرديم التماس یسعادت یآقا سر پشت از ،یا بامزه حالت با نگار
  .دييبفرما...شما اتاق به فرستمشونيم

  .فتاح خانم خوشبختم_ 

  ...حانهير: گفت و بست یسعادت خروج سر پشت و در و داد تکون سرشو فقط نگار و گفت یسعادت نويا

 هي ديشا کن اتاق ھم ھوش با پيت خوش مھندس هي با منو $اقل.باشه مراقبش ديبا یکي یديد که رو اش یجيگ: گفت و دميخند
  .شد یزيچ

  .هيفندق کم هي مغزش فقط پهيت خوش که شيپيت خوش_ 

  .دميخند من و ديکش یبلند آه نگار

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  چھارم و پنجاه و صد قسمت

  

: گفت هيکنا به فرزاد بار هي لياوا ھمون.کرديم کار شرکت یتو نگار که بود ماھم کي.بودم ھفت ماه لي،اوا بود ماه ريت اواخر
  .شرکت یاريم یداريم ور یدار دوستاتم که نميبيم

  .دميم خودم حقوق از حقوقشم نترس.کنه کار من یبرا یکي نيا خواميم کنن،يم کار تو یبرا کارمند نھمهيا: گفتم بھش منم

 یآقا یکارا از بامزه اونقدر نگار یگاھ و بود دار خنده اونقدر یسعادت و نگار شدن اتاق ھم واقعا اما.نزد یحرف گهيد فرزاد
 هي یحت گفتن وقصد کردينم من برگشت یبرا یتCش چيھ که فرزادم. شدميم ُبر روده خنده، از که کرديم فيتعر برام یسعادت
 اتاقش به سر هي که بود گفته من به اونروز.داديم حرصم شياليخ یب نيا و داشت وقت ماه سه فقط.نداشت ھم رو ساده ديببخش



 که ؟ یک ؛ دميپرس.دارن مھمان که گفت شيمنش اتاقش به رفتم یوقت اما. ميکن مشورت باھم سفارشات ديجد ستيل مورد در و بزنم
  .دارم یفور کار که دييبفرما برن، مھمونشون بشم معطل تونمينم من خانم: گفتم عمد به و شدم یحرص.داد رو مونا مشخصات

 به اش رهيخ نگاه با چنان که افتاد مونا به نگاھم کردم، باز که و در.داد بھم ورود اجازه خودش، با تماس از بعد شکر رو خدا
 رو سرش فرزاد که کردم یا سرفه.بخورتش نگاھش ھمون خواست،بايم انگار که بود شده رهيخ بود نشسته زشيم پشت که فرزاد

  .بله: گفت و آورد با$

  ؟!شاپ یکاف یکرد رو نجايا...بC و بله

  .ميکن صحبت گهيد وقت هي ديبا: گفت که گرفت نگاھم از رو حرفام تموم اما. کردم نگاھش فقط

  .یشاھ یآقا ستمين کاريب من د،يخوريم قھوه مھمونتون با مدام که ديکاريب شما اگه: گفتم تيعصبان با

  ؟یکنيم مھمون منو یک پس؟ شد یچ...جاااان فرزاد: گفت و آورد نييپا لبش کنار از رو اش قھوه فنجون مونا موقع ھمون

  خوبه؟ امشب: داد جواب فرزاد که خورد بھم اش عشوه با اصطCح به زدن حرف طرز نيا از حالم

  .هيعال...یواااا_

  .گهيد برو يینجايا که ھنوز: گفت و انداخت من به رو تندش نگاه فرزاد

  .منتظرتونم اتاقم یتو من_ 

 با و واريد به زدم هيتک.کرد پر چشمامو اشکام.شد بد حالم در پشت ھمون بستم که درو.رفتم رونيب اتاقش از که داد تکون سرشو
  آخه؟ چرا!..؟یدار دوستش ھنوز چرا...وونهيد: گفتم خودم

 حبس نفسم ، در پشت از فرزاد اديفر یصدا دنيشن با که کردم پاک اشکامو دمويکش چشمانم یرو رو ام اشاره و شست انگشت 
  ؟یکن صدا ؛ جان ؛ منو گفت بھت یک:  شد

  .بدم جلوه عاشقانه و قيعم رو رابطمون خواستم خب_ 

  .کنه حس شيزندگ یبرا ديتھد هي مثل رو تو خواستم فقط...بدم زجرش خواممينم من...یکرد غلط تو: شد بلندتر صداش

  کنم؟ کمکت یخواست ازم چرا پس: برد با$ صداشو یعصب ھم مونا

  .برگرده حانهير یکن یکار یتونيم یگفت یبود تو خود نيا.نخواستم تو از من_ 

  !!  بود نقشه ھمش.دميشنيم یچ ايخدا

  .نمتيبب خوامينم گهيد...یکرد استفاده ینجوريھم ازم فقط...فرزاد یداد زجر منو فقط شهيھم:  شد بلند باز مونا یصدا

  .رونيب برو اتاقم از کن گم گورتو:  اتاقم سمت رفتم دو حالت به عيسر فرزاد اديفر یصدا با

  .فرزاد یا وونهيد واقعا تو:گفتم لب ريز لبخند با  و در به زدم هيتک زنان نفس نفس اتاقمو یتو برگشتم

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  پنجم و پنجاه و صد قسمت

  

 که کنم رام رو مغرور نيا تونميم چطور که بودم فکر یتو دميکوبيم زميم یرو رو خودکارم ته کهيحال در و زميم پشت نشستم
 کارم... خب: اومد جلو و کرد نگام هيساختگ دونستميم که یاخم با.بود کرده فراموش ھايتازگ زدنم در انگار.شد باز اتاقم در

  .انگار یداشت



  .شدم خسته شاپ، یکاف یکرد رو نجايا نکهيا از گهيد: گفتم مويصندل یپشت به زدم هيتک و گرفتم با$ سرمو

  !داره؟ یربط چه شما به: گفت و شد خم جلو به و زميم یرو گذاشت رو دستش دو کف

  .من مثل یکن ازدواج ديبا با$خره خب دميم حق بھت من البته...بشه خراب شرکت ی وجه خوامينم.ھست منم شرکت نجايا_ 

: گفت و ديکوب زميم یرو محکم که گرفتم ازش نگاھمو.افتادم کردن غلط به که کرد نگام چنان ام جمله آخر ی کلمه دو دنيشن با
 جمع حواستو پس...یکن فکر من از ريغ یکس به ا$ن یکنيم غلط تو...دارم فرق تو با من...حانهير کن وا گوشاتو خوب

  .باز بشم یسگ نذار...کن

 تموم ھم شما مھلت و اديم ايدن به شما ی بچه ھم یزود به شده، تموم تو منو یزندگ...کنم؟ فکر دينبا چرا: گفتم یخونسرد با
  .کن یکار هي، یدار که یمھلت نيا یتو خب یناراحت واقعا اگه...شهيم

  ؟یلعنت کنم چکار:  زد اديفر

 به حا$ یخواستينم منو و بوده یسور ازدواجمون که یفھموند ھمه به یراحت به که ھمونطور:  گفتم و کردم نگاش حرص با
  .یخوايم منو که بگو ھمه

  !ھندوستانه نجايا و خانم شاھرخ من یکرد فکر: گفت و گرفت فاصله زميم از و زد یپوزخند

  .باشه مبارک پس: گفتم مصمم بعد یول زدم لبخند منم حرفش از

  !؟یچ یعني: ديپرس بود کCمم یمعن افتيدر عدم از نشان که یاخم با

  .ديايم بھم ھم چقدر.گميم رو خانم مونا با ازدواجتون_ 

  .ديکاريب شما اگه دارم کار من: گفتم و برخاستم زيم پشت از

 سرشو.رفتيم نييپا و با$ تند تند که بود اش نهيس ی قفسه به نگاھم. داشت نگھم و زد چنگ رو بازوم که رفتميم در سمت داشتم
  .یش جدا ازم یبخوا اگه کشمتيم من...کنميم فکر زايچ یليخ به روزا نيا...حانهير: گفت ضيغ با گوشم کنار و آورد جلو

 ھمه به که...یبُکش خودتو یبر بھتره تو: گفتم و دادم ھلش عقب به و اش نهيس یرو گذاشتم رو دستم کف دو یفور.بودم دهيترس
 اثبات بھم ديبا شم جدا ازت یخواينم واقعا اگه...تيميقد یدوستا به...شرکت سھام به...خانم مونا به...من جز یکنيم فکر یچ
  .یخوايم رو شرکتت یول یخواينم ،منو یکرد اثبات ھمه به که ھمونطور.یکن

  ...حانهير: زد اديفر حرص با که رفتم در سمت سرعت به

 دوشون ھر نگاه که کردم باز چنان رو اتاق در.زديم محکم قلبم.نگار اتاق سمت رفتم بلند یگامھا با و بستم روش به رو اتاق در
  .دينش یعصبان شما کنميم درستش ا$ن من ستوده خانم: گفت یفور تميعصبان دنيد با و برخاست جا از یسعادت یآقا.اومد سمتم

  .دارم کارت: گفتم و ستادميا نگار زيم مقابل و رفتم ،جلو او به توجه یب و دمينفم رو حرفش مفھوم
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  شده؟ یچ باز: گفت و خودش یصندل یرو نشوند منو و برخاست جا از نگار

  .ندادن جواب رو شونيگوش یرزاق یآقا یول کردم تCشمو ی ھمه من ھستن، شاھد فتاح خانم...ستوده خانم: گفت یفور یسعادت



  !گه؟يم داره یچ نيا: کرد زمزمه آروم شدمو رهيخ نگار به اخم با

  ...جهيگ کC نيا...بابا کن ولش: کرد زمزمه و زد یچشمک نگار

  .کنه یکار چيھ خوادينم ھم خواديم منو ھم وونهيد_ 

: گفت بود داده هيتک واريد به گشويد دست هي و بود گذاشته زيم یرو رو دستش هي و بود ستادهيا سرم یبا$ کهيحال در نگار
  .  شهيم درست

  .ميندار وقت اديز! ؟ یک گهيد: گفتم بلند

  .کنميم درستش ا$ن نيھم... ا$ن...دينباش نگران شما: گفت یسعادت باز

  !اعصابه یرو چقدر نميا یوا: گفتم آروم و کردم نگاه نگار به کCفه

 دنينرس بخاطر تو کنهيم فکر ھنوز...کن نگاش...مارستانيت رميم دستش از آخرش من: گفت و کرد يیصدا یب ی خنده نگار
  .رهيگيم رو یرزاق شماره مدام داره یسرعت چه با نيبب.یھست یعصب نقدريا سفارشات ی محموله

  .دستش از تو یکشيم یچ...خدا یوا: گفتم و دميخند

  .کنمينم کار که خودم...اونم مراقب فقط گهيد یچيھ: گفت و زد یپوزخند

  .کنميم درستش ا$ن ديبخند...دينباش یعصب بله: گفت و کرد نگاھمون یسعادت که ميديخند ھم با

  .مياون با کنهيم فکر ھنوز خدا یوا: کردم زمزمه و ميشونيپ به دميکوب دستمو کف کCفه

  ...یفکر هي....حانهير یوا: گفت و ام شونه یرو زد محکم نگار موقع ھمون

  ؟یچ_ 

  .مثل به مقابله_ 

  !؟یچ یعني_

  .مياريم خواستگار هي ھم ما ارهيم رو خانم مونا شونيا اگه_ 

  ؟یکن یخواستگار ازم یخوايم تو...مثC؟ یک_ 

  .دهيم لو رو ما جهيگ نيا بابا نه: گفتم اخم با و کرد یسعادت به یا اشاره چشم ی گوشه با و ديخند

 ی محموله دنينرس ی هيقض نيھم سر گميم بھش من که یخواستگار ايب شما که ميگينم بھش...مناسبه جهيگ چون اتفاقا_ 
 تو اتاق اديب یساعت هي سر روز ھر ديبا نشه اخراج خواديم اگه و یکن اخراجش یخوايم و یھست یعصب دستش از ،تو سفارشات

  .داره کار باھات و اديم فرزادم که اديب ميبگ ديبا رو یساعت فقط...ارهيب در دلت از گل شاخه هي با و

  .خوبه: گفتم و زدم یزيآم طنتيش لبخند

  .داره دنيد فرزاد ی چھره یوا: گفت و ديخند نگار
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 نگار،طبق موقع ھمون.ميکن صحبت ديجد سفارشات ستيل مورد در ھم با اتاقمو به اديب 10 ساعت فرزاد بود قرار اونروز یفردا
:  گفتم بھش اخم با.اتاقم به اومد گل شاخه هي با اونم.کنم اخراجش خواميم و ميعصب دستش از من که گفت یسعادت به قرارمون

  .دينيبش

  .دييبفرما: داد بھم رو گل شاخه و زميم کنار مبل یرو نشست

  .کنميم جبران ديکن باور: گفت که دمييبو یم ، گرفتم که رو سرخش گل شاخه

 تيعصبان با که کردم اش یچاشن ھم یلبخند که شد خشک دمييبويم که یگل شاخه یرو نگاھش.شد اتاق وارد فرزاد موقع ھمون
  خبره؟ چه نجايا: گفت و اومد جلو

  ...کنميم جبران... گفتم ھم شونيا به من...یشاھ ی آقا سCم: گفت یفور و شد بلند جا از یسعادت

  ...یکنيم غلط تو: گفت یبلند اديفر با فرزاد

  .کشمتيم نمتيبب نجايا گهيد بار هي: گفت و گرفت رو یسعادت راھنيپ ی قهي بعد

  .کنميم درست رو زيچ ھمه که بگم اومد فقط من...کردم؟ چکار من مگه: شد تا چھار یسعادت یچشما

 رو گل شاخه و رسوند من زيم به خودشو بلندش یگامھا با بعد و بست درو و رونيب انداخت اتاق از رو یسعادت حرص با فرزاد
 نزن،نگفتم عطر نگفتم.نکن شيآرا نگفتم مگه...آره؟ خواديم کتک دلت انگار تو:  ديکش اديفر سرم و ديکش محکم دستم ونيم از

  نپوش؟ روشن رنگ یھا یروسر

  .بگردم یگيم تو که ینطوريا که زنم ريپ من مگه...؟ چرا: گفتم زدمو یپوزخند

 اومد دنبالم که کنار اومدم و شدم بلند زميم پشت از.دميترس ازش چقدر که ندم نشون کردم یسع برداشتمو زيم یرو از ھامو برگه
 یدار: گفت لرزوند رو تنم که یا غره چشم با و شد پخش نيزم یرو ھام برگه تموم که خودشو سمت ديکش محکم چنان منو و

  کنم؟يم یغلط چه نفھمم و شم وونهيد که یکنيم یکار

 تو...نشو یرتيغ من واسه نقدريا پس...من ھم یدار ازدواج حق تو ھم.فرزاد خوامينم رو تو گهيد من...ینخوا اي یبخوا چه_ 
  .یفروختينم شرکتت به رو باردارت ،زن یداشت رتيغ اگه

 لبم از خون کردمو پاره دندونم ريز لبمو که صورتم یتو بود زده محکم چنان.کردم نگاش.سوخت دھانم و صورتم کدفعهي
 من...؟یکن ثابت بھم رو عشقت یخوايم ھم ینجوريا  $بد: زدم داد حرص با که خورديم صورتم یتو تندش ینفسا.شد ريسراز

  ...خورمينم کاراتو و حرفا گول گهيد

 منو ھنوز انگار: گفت و نموند نمونيب یا فاصله گهيد که آورد صورتم یجلو اونقدر سرشو و فشرد بھم محکم دندوناشو
 نيا از شتريب که نذار وسط نيا فقط...یسھل گهيد که تو کردم، تصاحبش ، خواستم رو شرکت.رسميم بخوام یچ ھر به...ینشناخت

  ...یبش کيکوچ

 دستش از رو دستمال تيعصبان با که لبم یرو بذاره خواست و برداشت زميم یرو از یکاغذ دستمال هي و کرد دراز دست بعد
  .نمتيبب خوامينم...شو دور چشام یجلو از: گفتم و زدم چنگ

 اتاقم یتو گهيد ساعت مين:  گفت درو سمت رفت کرد،يم پنھون لبخند هي پشت رو تشيعصبان کهيحال در و گرفت فاصله ازم
  .ميدار جلسه...باش
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 برم شيزندگ از ذاشتيم نه کرديم من برگشتن یبرا یتCش خودش نه یلعنت...بود شده سردرگم که داشتم رو یکس حال
  .دونستمينم ،خودمم کردميم چکار ديبا.بودم کCفه.رونيب

  .بخونم  حرفاتو و اميب ديبا روز هي: گفتم خودم با افتاد تاپش لپ به که چشمم.بود تاپش لپ پشت کردم باز که و در.اتاقش رفتم

 روبه اومد و بست رو تاپش لپ.بپوشونه رو شکمم یبرآمدگ که کردم جمع یجور چادرمو.نشستم و رفتم جلو.نميبش که کرد اشاره
 واسه.کنهيم نگاه لبم زخم به داره که دونستميم خوب.دستم ونيم یھا برگه به من و بود من به اون نگاه یا هيثان چند.نشست روم
 دستش هي و گشويد یپا یرو کنم،انداخت باورش خواستيم که یاليخ یب با پاشو و مبل یپشت به داد لَم.نکردم نگاشم یحت نيھم
  .رهيش ُدم با یباز عاقبت نميا خب: گفت و مبل تاج یرو خوابوند گشويد دست و گذاشت پاش ران یرو رو

  .کنه جمع پام و دست ريز از رو ُدمش بھتره رهيش اون_ 

  ؟یندار منو مقابل در مقاومت توان که یدينفھم ھنوز تو...خانم یفسقل: گفت و ديخند حرفم از

 _Cداشتم ینيبيم که فع.  

  .نميبب بده رو ھا برگه: گفت و شد اضافه اش چھره حالت به یاخم

 جلو به و بذاره نيزم پاشو و بزنه بھم بخاطرم مغرورانشو ژست شد مجبور و ديفھم نويا بشم،خودش خم جلو به اديز تونستمينم
 رو کا$ھا کدوم فروش، ستيل نيا به توجه با نظرت به...کيشر خب: گفت و انداخت ینگاھ گرفت که رو ھا برگه.بشه خم

  .ميبد سفارش دوباره

: گفتم و دميکش خط اجناس از فيرد چند یرو برداشتمو رو زيم یرو خودکار ، بده نشون بھش رو تميجد خواستميم که یاخم با
 که خوبه و شهيم شتريب ندهيآ ماه چند تا بازار ازين ھا، ميتحر بخاطر نظرم به یول داشتن، یکم فروش قبل ماه یتو ھا نيا چه اگر
  .ميبد سفارش ھم رو نايا  و ميباش فکر به ما ا$ن

  .یدار یخوب یاقتصاد ی شامه...نيآفر_ 

 بشم اش رهيخ نگاه رياس اونکه یب که کرد نگام باز و مبل یرو خودش کنار گذاشت ھا برگه که کردم سکوت و مبل به زدم هيتک
  برم؟ تونميم: گفتم

  .ھنوز نه_ 

 یرو گذاشت دستاشو آرنج و کرد قCب ھم یتو دستاشو که کردميم فرار نگاش از ھنوز.شد رهيخ بھم سکوت یتو باز و
  .یدار دوستم دونميم که من ؟یکنينم تمومش چرا...حانه؟ير یخوايم جونم از یچ: ديپرس و شد خم جلو به سمتم به زانوھاشو

  .نه اي یدار دوستم شما دونمينم من یول_ 

  ؟ینيبينم زدنمو بال بال....جااان احمق آخه_ 

  .زننيم بال بال ھم رايش مگه: گفتم کردميم کنترل رو ام خنده کهيحال در

  .تيزندگ سر برگرد آدم ی بچه مثل...شهيم تموم تحملم داره خدا به: گفت و زد یپوزخند

  !؟ اجبار بازم_ 
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  .برگرد و بکش خجالت بچه اون از ؟یکن ثابت رو یچ یخوايم...یرفت که ماھه سه ا$ن:  کرد بلند باز رو صداش

 بھتره پس...کنهيم رھا اونو ھم گهيد روز هي مطمئنا کرد فراموش اونو ا$ن که یپدر...کنه فراموش پدرشو ديبا ھم بچه نيا_ 
  .باشه نداشته پدر ا$ن

  ؟یخوايم یچ: گفت و شد تند باز نفساش

  .برگردم یخوايم واقعا اگه...یبگ ديبا گهيد ا$ن یول...رفته طفره شهيھم...یدار دوستم که بدونم خواميم...عشق_ 

  ...حانهير: گفت که شدم بلند جا از یسخت به و مبل ی دسته یرو گذاشتم دستمو

  .دارم ازين بھت...برگرد: گفت متفاوت یلحن با و کرد نگام که ستادميا

  .یدار ازين سھامم نصف به دميشا!...؟یمطمئن!...؟ من به_ 

  .یدينفھم منو وقت چيھ تو...وونهيد: گفت و شد ليتبد اديفر به آرامشش

  .خودت مثل درست_ 

 اي تو که کنمينم نينم،تضميبب اتاقت یتو ، گل شاخه هي با رو یسعادت اون گهيد بار هي اگه حال بھر: گفت باز که در سمت رفتم
  .یبمون زنده اون،

 و امر فقط...دارم دوستت ینگفت بھم بار هي یحت بار هي...دنده هي مغرور: گفتم لب ريز. زدم رونيب که اتاقش از و کردم باز درو
  .یبکش زجر ديبا ھنوز....ینشد هيتنب بازم پس....؟یکنيم ینھ

: گفت اديفر بود،با شده یکي تشيعصبان و لبخند کهيحال در و اتاقم به اومد مهيسراس نگار  که دينکش یطول.برگشتم که اتاقم به
  .حانهير

  !؟ هيچ_ 

  .کن رونيب اتاقم از رو چل و خل یسعادت نيا: گفت و اومد جلو

  باز؟ کرده چکار چرا؟_ 

  .کرد یخواستگار ازم: گفت کCفه و ديخند

  !!؟یسعادت: دميخند

  .دييايم بھم چقدرم یوا: گفتم و شد بلندتر ام خنده یصدا که داد تکون رو سرش نگار

  .جهيگ صد در صد طرف...اميم اون به من کجا...یالھ یريبم_ 

  .یشينم ريپ وقت چيھ...داره یعالم ھم نيب مستر با یزندگ: گفتم دميخنديم ھنوز کهيحال در

  ...حانهير: زد اديفر و نيزم زد محکم پاشو حرص با

  شده؟ یچ لبت: افتاد لبم زخم به نگاش و اومد جلوتر که دميخند باز

  .فرزاده دست شاھکار_ 

  چرا؟_ 

  .زهيبر یدوست طرح من با خواديم کرد فکر ديد رو یسعادت اومد_ 

  ...ھا وونسيد: گفت و ديکش یپوف نگار

  ؟یکن گرم رو سرش قهيدق ده اتاقت یتو یتونيم ، تاپش لپ سراغ برم ديبا من...داشتم باھات کار هي نگار...نه کم_ 

  ...نه یوا_ 

  .یکن نکارويا ديکنم،با کم سرت از رو یسعادت شر یخوايم اگه...آره یوا_

  ؟یکنيم یکش گرو!!...حانهير: گفت و انداخت با$ يیابرو



  .ھست که خوشگل و پيت خوش یول نداره عقل اگه یسعادت نميبيم کنميم فکر که حا$...نه:  گفتم خنده با

  .نه امروز یول...باشه...ارين اسمشو نقدريا حانهير: گفت اديفر با نگار

  .زنميم حرف یسعادت با فردا منم باشه_ 

  ...خبره چه فرزاد دل یتو بفھمم دي؛با گفتم خودم با و دميخند.بود بامزه یليخ خوردنش حرص

  .بود فرزاد تاپ لپ خوندن کرديم آرومم موقع اون که یزيچ تنھا یول زدميم حدس اگرچه
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  شده؟ یچ لبت: گفت اخم با و کرد نگام در یجلو ھمون مادر شيپ خونه برگشتم یوقت.بودم خسته یليخ اونشب

  .سCم_

  ؟ فرزاده کار سCم_ 

  .گرفتم گاز لبمو خودم...نه: گفتم و آوردم در چادرمو و شدم خونه وارد

  ؟ یکن چکار یخوايم شده، ماه چھار حانه،ا$نير: گفت و ديکش یآھ مادر

  .ديببخش بگه کلمه هي خوادينم که است دنده هي و ُغد اونقدر فرزادم...دونمينم: گفتم و بستم چشمامو یخستگ با و مبل یرو نشستم

  شه؟يم یچ بچه نيا فيتکل...؟ینجوريا...ارهيجام حالشو گفت که منصور شد؟ یچ پس: گفت و شد ظاھر جلوم ینگران با مادر

  .باشم آروم قهيدق هي بذار خدا رو تو...دونمينم بخدا...مامان_ 

  باشم؟ آروم چطور من ؟یچ من ؟یآورد تيزندگ سر يیبC چه نيبب دروغ هي با فقط نشده، یطور باش آروم: گفت تر یعصب

  .بخوابم ديبذار خدا رو تو: گفتم و اتاقم به رفتم شدم بلند

 شام اونشب.بشم راحت یفيبCتکل نيا از و رميبم خواستيم دلم.دميکش دراز تخت یرو کردمو عوض لباس...خواب کو اما
 حوصله گهيد که بودم شده حوصله یب اونقدر. بود دهيپر سرم از خواب انگار. هيگر ھم یگاھ و کردم فکر وقت ريد تا و نخوردم

 یواريد ساعت به نگام و زدم یغلت بود شده صبح.گرفت خوابم با$خره ، صبح نماز از بعد. مادر به برسه چه نداشتم خودمم ی
 ضعف نکهيا یبرا فقط شکCت هي.  قهيدق 8:30 ساعت شد شدم حاضر تا و شدم بلند جام از عيسر! بود صبح 8 ساعت.افتاد اتاق
: گفت و ديد رو من راھرو یتو نگار.بود شده صبح10 کينزد ساعت شرکت دميرس.زدم رونيب خونه از و دھانم گذاشتم نکنم
  ؟ تو پس يیکجا

  .موندم خواب_ 

  .کنميم معطلش قهيدق ده منم... من اتاق اديب قراره گهيد قهيدق ده فرزاد_ 

  .نخوردم صبحانه...یدار شکCت...نگار...باشه: گفتم لبخند با

  .باش بچه اون فکر به $اقل...افته؟يم فشارت یگينم...وونهيد_ 

  نه؟ اي یدار...ارين در یباز مامان_ 



 زهيجا نميا ، نيآفر....جونت فرزاد شيپ برگرد و باش یخوب دختر: گفت یا بامزه لحن با و درآورد مانتوش بيج از شکCت هي
  .ات

 اتاق سمت رفتم شد که قهيدق ده و ده ساعت.بود ساعت به نگام.اتاقم رفتم.رفت که بازوش، به زدم مشت صدا، یب یا خنده با
  .ستندين یشاھ یآقا ستوده، خانم: گفت و کرد نگام یمنش خانم.فرزاد

  .دارميبرم خودم رميم زيم یرو گذاشتن واسم رو ھاشون برگه... نداره اشکال_ 

 وقت و دميترسيم چون اما.حرفاش سراغ رفتم و کردم بازش.تاپ لپ سمت دميدو بستم، که درو.اتاقش سمت رفتم کراستي بعد
 باز در ،که در سمت اومدم و برداشتم نتيپر دستگاه یرو از رو ھا برگه و گرفتم نتيپر خاطراتش از نداشتم، خوندن یبرا یکاف
  .شد
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 ضعف تاپش، لپ یتو صبح سر یجاسوس اون از بعد نخورده، صبحانه.ديپر رنگم ترس، از که ستاديا در چارچوب یتو فرزاد
  .یببر رو ھا برگه ، من ی اجازه یب گفت یک: گفت و ھا برگه سمت کرد دراز دست که کردم

  ...خدا یوا...آخ...آخ:گفتم و شدم خم کمر تا یفور م،يفضول شدن فاش ترس از که رهيبگ دستم از رو ھا برگه خواست

  شد؟ یچ_ 

  .بده حالم یوا...دارم درد_ 

  ؟یشد ینطوريا چرا...نمتيبب: کرد بلند سرمو و گرفت دستمو ینگران با

  .اديب بگو اون به...دوستم نگار...نگار_

 کف نشستم فرزاد، ینيزبيت شيپ نشدن عيضا یبرا بعد و بردم فرو مانتوم ی قهي یتو رو یھا برگه یفور که رونيب اتاق از ديدو
 اتاق وارد مهيسراس نگار که نخندم تا بستم چشمامو.دميشنيم رو بلندشون یگامھا دنيدو یصدا.واريد به دادم هيتک سرمو و اتاقش

 قند آب وانيل هي ،لطفا افتاده فشارش نخورده صبحانه نيا...فرزاد آقا...یاريم خودت سر يیبC هي آخرش...حانهير یوا: شد
  .دياريب

  .ارميم ا$ن_ 

 نگار یچشما و زدم یچشمک که بود نگران ھمچنان نگار.کردم باز چشم که دميشنيم سالن یسنگھا یرو پاھاشو ضرب یصدا
  .خاطراتش ليفا از گرفتم نتيپر: گفتم لبخند با.  تا چھار شد

  .یکرد غش کردم فکر بخدا...وونهيد یريبم: کرد لونه تيعصبان جاش و ديکش پر چشماش ینگران

  .نکن سه خدا رو تو اديم ا$ن فرزاد: گفتم و زدم یچشمک

 رو وانيل ی جداره با قاشق برخورد فيظر یصدا.برگشت فرزاد.بستم چشمامو دوباره من و رفت بھم یا غره چشم
  .بدم بھش من ديبد: گفت نگار.دميشنيم

  ؟یخوب...زميعز کن باز چشماتو: گفت نگار که دمينوش قند آب از یا جرعه.  رسوند لبم به رو قند آب آروم آورد با$ سرمو

: ديپرس و آورد با$ یکم رو سرش دنم،يد با که بود شده خم سمتم به و بود گرفته در چارچوب به دستشو فرزاد. کردم باز چشم
  دکتر؟ ميبر



  .خوبم...نه_

  .کارتون سر ديبر شما...برمشيم خودم من: گفت و گرفت گرمويد دست ھم فرزاد که.شم بلند نيزم یرو از تا کرد کمکم نگار

  .زنميم سر ازت اميم گهيد قهيدق ده من...باشه: گفت و کرد ديتھد منو نگاھش با نگار

 نقدريا...حانهير: گفت نبود غرورش از یرد و بود ینگران ھنوز توش که يیصدا با و واريد به داد هيتک منو فرزاد.رفت که نگار
  شرکت؟ یايب گهيم یک حالت نيا با تو آخه...نکن تياذ منو

  .اتاقم برم خواميم...خوبم: گفتم و دميکش رونيب دستش ونيم از دستمو

 و دميکش محکم بازومو برد،که در کنار تا منو کنه کمکم خواستيم کهيحال در و گرفت بازومو حرص با.شد دايھو باز اخماش
  .رميم خودم...کن ولم: گفتم

  .خب نيزم یخوريم...یکنيم ميروان یدار...یلعنت: گفت گوشم یتو تيعصبان با کCفه

  .بشم دهيد سالن یتو تو با که نهيا از بھتر...بخورم خب: گفتم حرص با

  .رفتم اتاقم سمت به حالم، یب ھنوز که کنم وانمود یطور کردميم یسع کهيحال در بعد
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  .خوندن به کردم شروع و زميم پشت نشستم.درآوردم مانتوم ی قهي یتو از رو ھا برگه بستم که اتاقمو در

  

 یمرھم ، نوشتنش جز که َنَمهيس یتو یدرد هي.ديپاش ھم از ميزندگ تموم نکبت، انيشا ی نقشه سر...روزا نيا به لعنت" 
  !...گفتيم بھم عشقش از مدام اونکه!...تونست؟ چطور.رهيبگ طCق حانهير کردمينم ھم فکرشو یحت.ندارم

 جنون حال دنشيد از یوا.  قلبم ی شکنجه مامور شده حا$. شرکت یتو اومد و کرد لج حانهير ،که شده بدتر یوقت از یچ ھمه
 اون با.دهيم جلوه شتريب ش،يشيم یچشما یروشن با رو صورتش پوست یديسف که کنهيم سر رو یقرمز یروسر. دهيم دست بھم
 شعوريب ی دختره. زنهيم تند قلبم ، عطرشم یبو از یحت. شهيم یحور هي مثل ، چادر یمشک قاب اون ريز ، کمرنگش یرژا
  !بچرخه؟ ینجوريا مرد نھمهيا یجلو دينبا که فھمهينم

 ھم بچه اون بخاطر گهيم بھم یحس هي...اونه شيپ حواسم تموم که منم فقط ديشا...شده چم دونمينم خودمم گهيد...شدم وونهيد یوا
 اعتراف ششيپ خوامينم ھنوز.... خوامينم...کنميم تحمل رو آور جنون یھا لحظه نيا تموم که نهيھم واسه....گردهيبرم شده که
  .گردهيبرم حتما اون...کنميم تحمل...زوده...آره....دارم دوستش چقدر که کنم

 ھمونجا که گرفتم خودمو یجلو یليخ...داده گل شاخه هي بھش شعوريب نفھم ی کهيمرت نم،يبيم اتاقش به رفتم...دميم وا دارم گهيد
  ...یندار رتيغ تو:  گفت من چشم تو چشم و ینفھم به زد ،خودشو ديفھميم حالمو ديبا که یاون ، نحاليا با...نکردم اش خفه

 داد زجرم یليخ حرفش.  زنهيم حرف باھات یک کنه،يم نگات یک نميبب فقط که تواِ  دنبال چشمم مدام که یمن! ؟ ندارم رتيغ من
 یلعنت.ديرس انفجار حالت به قلبم ، دميد رو لبش خون یقرمز و شد پاره لبش یوقت اما.صورتش یتو زدم که شد چطور دمينفھم.
 یتو زدمينم کاش. بود چشمم یجلو حانهير یخون لب ھمش یول...اتاقم رفتم.نهيبينم کوره، یول روزمه و حال نيا

  خدااااااا....ايخدا.کردميم دايپ یحال چه ، نوشتمينم و نداشتم رو کلمات نيا اگه دونميم...صورتش



 برزخ یتو نجوريا ا$ن تا...خواستمينم رو یلعنت شرکت نيا سھام کاش...کردم غلط...برگردون من به اونو...دارم دوستش
 قصد کرد فکر البافيخ ی دختره یول کردم لهيوس رو مونا.گردونم برش شده که یراھ ھر از خواميم. دميکشينم عذاب نبودنش

 دلم...کردم حس وجودم تموم با رو حانهير حسادت حس... اما.بزنم دشويق دوباره شدم مجبور.بشم دوست باھاش دوباره دارم
 به:  گفتميم و گرفتمشيم بغلم یتو کردمويم مال لگد غرورمو ست،ين شاپ یکاف نجايا ؛ زد هيکنا بھم که لحظه اون خواستيم
  ...تو اونوقت و کننيم یحسود تو به ھمه...یميزندگ تموم تو...حانه؟ير یکنيم یحسود یچ

 بعد کنم تحمل بودنش ديام به رو نبودش ماه شش یعني...برنگرده و بشه تموم مھلتم ترسميم
  ."بده پس بھم مو حانهير فقط....کنميم توبه اميکار کثافت ی ھمه واسه......رميميم...یشنويم...خداااا...رميميم...بره؟

  

 پاک چشمامو اشک یفور بعد ، روش گذاشتم دمويرس سر دفتر و گذاشتم زيم یرو رو ھا برگه یفور. خورد در به ضربه چند
  .دييبفرما: گفتم و کردم
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  .فحش به ديکش منو بست که درو و کرد نگام نگار.شد باز در

  .یُمرد گفتم...زدم سکته...شعوريب...یش نفله..یريبم_ 

  .حتما یخوند حرفاشم که حا$ چته؟ حا$: گفت و اومد جلو که زدم یجوون یب لبخند

  .یداد ِدَقم بنال... چته؟ خب: گفت باز که دادم تکون دييتا نشانه به سرمو

  .بخون خودت:  گفتم گرفتمو سمتش رو ھا برگه.شد ريسراز اشکام

  .شديم حس منم قلب یتو که داشت یاحساس از نشون صورتش محو لبخند.کردميم نگاش.خوندن کرد شروع و مبل یرو نشست

  !مجنونه نيا بابا: گفت و آورد با$ قهيدق چند از بعد سرشو

 وونميد که بشکنه که یالھ...نشکنه غرورش نکهيا واسه گرفته یمون $ل!...دهيم زجرم داره و داره دوستم چقدر نيبب کثافت_ 
  .فرزاد یکرد

  .شهينم حل یزيچ که هيگر با حا$ خب: گفت نگار که کردميم هيگر داشتم

 جا حالش تا بدم زجرش اونقدر ديبا...کنم داغ نقره رو فرزاد نيا ديبا...برگردم خوامينم یول شدم خسته...نگار دميُبر گهيد من_ 
  .اديب

  .یکنيم داغ نقره خودتو یدار روزت و حال نيا با که فعC: گفت ینگران با نگار

 باشه، کنارشون ھمسرشون...شونيباردار موقع آرزوشونه زنا ی ھمه: گفتم کردميم پاک اشکامو کهيحال در برداشتمو یدستمال
  .بکشم زجر ینجوريا ديبا...بدبخت من اونوقت...بخره رو نازشون

  .وونشيد نوع از یول مجنونن و یليل مثل پدرش و مادر که بچه اون کرده یگناھ چه...گهيد حا$ خب گميم_ 

  ...نگاااار: زدم داد سرش حرص با



  .مارستانيب ببرتت اديب اُرژانس بزنه زنگ ديبا کرد فکر....یداد سکته فرزادم چارهيب...یرينگ کوفت:  ديخند

  .گرفتيم ازم رو ھا برگه داشت آخه_

 من خدا به بابا....آورده گل شاخه امروز واسم...کن خCص یسعادت نيا شر از منو ايب...کن ول رو نايا حا$: گفت و ديخند نگار
  .ندارم ازدواج قصد

  .بگو بھش نويھم خب_ 

 ، بدم ليتحص ادامه خواميم گميم...ديبکن رو فکراتون حا$ گهيم کنم، ازدواج خوامينم گميم...گميم بھش روز ھر دارم...بابا یا_ 
  .رهينم َکتش تو یول...شمينم جيگ آدم هي زن من...خوادينم فکر اصC...ديکن فکر شتريب حا$ گهيم

  .طنز لميف شهيم تيزندگ تموم...کن باور ، بگو بعله بھش: گرفت ام خنده

  .خب ندارم دوست طنز لميف من بابا...نخند...مرگ یا_ 

  .گهيد کنه تموم رو هيقض و رهيبگ یراديا هي...کنه ردش پدرت بعد یخواستگار اديب بگو بھش گميم من_ 

 یتو انگار.جنبه یب کنه،يم یخواستگار ازم بار صد یروز دستش، از شميم وونهيد وگرنه...آره:  اومد خوشش فکرم از انگار
  .کنه ازدواج ديبا و َمرده که افتاده ادشيشدم، شياتاق ھم من تا ده،يند دختر اصC عمرش

 قشنگ یحرفا یگاھ گه که کردم ميقا زميم یکشو یتو برداشتم زيم یرو از رو ھا برگه شدم بلند رفت، رونيب اتاقم از که نگار
  .بشه اديز صبرم و تحمل بلکه بخونم باز رو فرزاد
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 ھم من و بود غرور کوه ھمون فرزاد ھنوز اما. آبان 14 تا بود مھر 28 از مانميزا خيتار.بود مونده ميباردار انيپا تا ماه دو فقط
 اعتراف هي با خواستيم دلم. خونم به برگردم خودم دوباره خواستمينم یسخت نھمهيا از بعد با$خره...لجباز ی حانهير ھمون

  .باشه مغرور حد نيا تا فرزاد کردمينم فکر وقت چيھ...باطل اليخ یزھ اما.برگردم که کرديم ميراض و برديم دلمو ، عاشقونه

 نيا حا$.شهيم درست ؛ گفتيم ھنوز خان منصور اما.  بود کرده عادت اوضاع نيا به ھم مادر.مينداشت ھم کار به یکار بايتقر
 کارھام غرق. شد دايپ شرکت یتو انيشا ی کله و سر باز که بود شده آروم زيچ ھمه بايتقر. دونستيم خدا ، بود یک شدن درست

  .بله:  خورد در به ضربه چند که بودم

  ! شرکت سھام نصف!  شدم ريخ باعث که نميبيم...سCم: کرد نگام حشيکر لبخند با انيشا.ختير یُھر قلبم شد، باز که در

  !؟ ستين اديز

  من؟ اتاق دييايب داده اجازه شکا به یک: گفتم اخم با

 فرزاد زجر یبرا یول خوبه ؟ درسته ، ديگرفت طCق که دميشن پدر از. مونده فرزاد از انتقامم خوش حال ھنوز...ارين جوش_
  .کمه

  !کمه؟ ھنوز دادم، دست از رو ميزندگ...ميشد جدا ھم از ما!...ن؟يا از شتريب گهيد_ 

  .کنه تجربه فرزاد ، ھم رو ، داشتم من رو یحس ديبا حا$...نه: گفت و اومد جلو



  .حانهير کن ازدواج من با: گفت که گرفتم نييپا سرمو فش،يکث نگاه از.شد رهيخ بھم و اومد جلوتر که دمينفھم رو منظورش

  .بمونه زنده فرزاد یخوايم اگه: گفت و زد ینحس لبخند.اومد با$ کبارهي ترس با سرم

  .داد حيتوض برام خودش...یبزن صدمه بھش یتونينم تو که دونميم...مونهيم_ 

  تونم؟ينم بکشم؟ که رو بچه نيا و تو تونميم...؟یچ تو: گفت که داشت ورم ترس نگاش از

  .شميم خCص یزندگ نيا شر از ستين بدم: گفتم ارميب کم نکهيا بدون و کردم یمخف رو ترسم

  .یمرگ مشتاق خودتم انگار...باشه:  کرد یخال دلمو ته و لرزوند رو تنم لبخندش

  .شم خCص شرش از ديبا...توست منو دنيرس مانع بچه نيا...یگيم راست: گفت و در سمت رفت بعد

 اون: گفتم خودم با.کردم منظم دوباره قلبمو نامنظم تمير قيعم نفس چند با و مبل یرو افتادم. رفت رونيب اتاق از و ديخند بعد
  ...بکنه تونهينم یغلط چيھ

 اتفاق اون وريشھر اواخر نکهيا تا بود ديتھد فقط حرفاش که بود شده باورم گهيد.گذشت ھفته دو انيشا ديتھد از.کردميم اشتباه اما
  ...افتاد
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 از.کرديم کمکم کارام یتو داشت.بود شده سخت برام نشستن و شدن بلند که بودم شده نيسنگ اونقدر گهيد.بود اتاقم یتو نگار
 که کرديم نگام نگار.ذاشتميم ميصندل یرو کمرم یگود یبرا که افتاد یکوچک بالشت به نگام.شدم بلند جام از و شدم خسته نشستن

 رو چادرم خودم، اتاق یتو ، شدنم نيسنگ بخاطر گهيد.بشه طرف بر ام یخستگ تا دميکش با$ سمت به دستامو و رفتم راه قدم چند
 آخه: گفت تيعصبان با و کرد نگام.بودم کرده عادت اتاقم در کردن باز يیھوي نيا به گهيد.بود فرزاد.شد باز اتاق در.داشتميم بر
  ؟ شرکت یايب گهيم بھت یک

  . هيخستگ رفع واسه فقط خوبه حالش دينباش نگران: گفت نگار که ندادم جوابشو

  !؟.باشم من ست،ين خودش فکر خودش یوقت...چه من به...نه باشم؟ نگران من: گفت و انداخت بھم یتند نگاه

  .خودمون کار سر ميبر خب: گفتم و مبل یرو نگار مقابل نشستم حرفش از یدلخور با

  .ديباش رونيب لطفا...دارم یخصوص کار من...فتاح خانم: گفت فرزاد که بزنه حرف خواست نگار

  .چشم_ 

 یليخ: گفت و روم روبه نشست بخوره، منو خواستيم که تندش نگاه ھمون با و اومد جلو فرزاد.رفت رونيب اتاق از نگار
  .یاعصابم یرو دائم...یلجباز

  !؟ اعصابتم یرو چطور پس ، یستين نگرانم که شما: گفتم و مبل به زدم هيتک

  .نداره یربط تو به گهيد نيا: گفت و کرد تر ظيغل رو اخمش

  .نداره یربط من به یگيم ،یندار یجواب شما وقت ھر کCً ...دونميم آره_ 

  .دارم کار باھات بمون امروز بگم بھت تا اومدم...کنم بحث تو با نميبش که نجايا ومدمين: گفت و زد یپوزخند



 رو یفسقل اون یھوا کردميم حس داد،يم آرامش بھم نکاريا شکمم، یرو گذاشتم دستمو ، مبل به بودم زده هيتک که ھمونطور
  .بگو ا$ن یدار یکار اگه...مونمينم... ام خسته من: گفتم و کردم نگاش.دارم شتريب ینجوريا

  .هيخصوص کار.ستين شرکت کار...بمون گميم بھت_ 

  .ميندار یخصوص کار شما منو_ 

  .ھا آخر ميس به زنميم...نکن لج من با...حانهير:  کرد بلند صداشو

 نگرانمم ، یندار حالمو ی مCحضه اصC که تو...بزن خب...؟ کتکه اي یليس هي حتما آخرت ميس...بزن...ستين ديبع تو از_ 
  .یشينم

  .دنبالت اميم چھار ساعت...باش حاضر: گفت و کرد کم رو تشيعصبان و کرد یپوف

  .خونه یبرگردون زور با منو یتونيم که نکن فکر...امينم تو با يیجا من کجا؟_ 

  .دراز زبون یِ لعنت...دارم کارت گميم...برگردونه رو تو نخواست یکس...ببند دھنتو...اَه: زد اديفر

 تيلعنت غرور از سوزن سر هي یستين حاضر یحت که یمغرور اونقدر: گفتم و دميکش یبلند نفس.رفت و شد بلند جاش از بعد
  ؟یکن کم من واسه

 ليتعط رو کارم که بود چھار ساعت یکاينزد.نبود کارام به حواسم اصC که اونقدر.داره چکارم فرزاد نميبب بودم کنجکاو یليخ
  .کردم غلط بگه یجور هي خواديم تازه: گفتيم بھم ،مدام گفته یچ بھم فرزاد دونستيم که ھم نگار.کردم

  .دونستميم...بود ديبع فرزاد از نيا اما
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  .ايب دنبالم:  گفت و کرد نگام.اتاقم به اومد فرزاد که کردم سرم رو چادرم.شد چھار ساعت

  .ارميب رو نيماش رميم من: گفت ميديرس که شرکت درب یجلو. ميرفت نييپا ھا پله از

  .گردميبرنم خونه من...فرزاد: گفتم یفور

  .دونميم بله: گفت و کرد یاخم

 گانهي محسن از یقشنگ آھنگ.شدم سوار که آورد رونيب شرکت اطيح از رو نشيماش.ميبر ميخوايم کجا دونستمينم ھنوز...رفت و
  :شديم پخش نشيماش یتو

  

  روزه ھر هيباز نيا یعاشقم یکنيم تظاھر سوزهيم دلت اما یش خاطره یبر یخوايم خودت

  رهيم خاطرت از دلشورھا نيا بگذره روز دو رهيگيم دلشور ھمش رفتن دم آدم نترس

   تو یبرا $اقل ستين سخت دميم قول بھت

  تو یِ ايدن و تو از دورم باش راحت

  تو یِ فردا واسه من دارم دلشوره تو یِ جا ادينم کس چيھ باش راحت



  تو یبرا $اقل ستين سخت دميم قول بھت

  تو یايدن و تو از دورم باش راحت 

  تو یفردا واسه من دارم دلشوره تو یجا ادينم کس چيھ باش راحت

  

  تو یگرفت من از شناسمويم که یزيچ ھر عشق از

  و یگرفت من از احساسمو ی مونده یباق تو

  يیما بره ادتي ويباش من یخوايم

  زارهينم ترست و یرفتن یآماد خودت داره وجود 

Cستين ادشي منو تو جز به یچکيھ من یب برو راحت نترس اص  

  ستين حواسش یچکيھ برو راحت داره خبر من از یک یکرد فکر

  تو یايدن و تو از دورم باش راحت تو یبرا $اقل ستين سخت دميم قول بھت

  تو یفردا واسه من دارم دلشوره تو یجا ادينم کس چيھ باش راحت

   تو یبرا $اقل ستين سخت دميم قول بھت

  تو یايدن و تو از دورم باش راحت

  تو یفردا واسه من دارم دلشوره تو یجا ادينم کس چيھ باش راحت

  خدا به بغضم پره غم پره اون یب دل جدا مقصد یول بود یکي ھم با رمونيمس

  

 به شونه.اومد ھمراھم ھم فرزاد.شدم ادهيپ نيماش از.بود ديخر پاساژ. کردم نگاه رو اطرافم.داشت نگه که بودم دادن گوش محو
 یگرما ارياخت یب.کنه کمکم تا گرفت دستمو گذاشت که پله یرو پاشو.رفت یبرق یھا پله سمت.ميشد پاساژ وارد ھم ی شونه

 از یکي پشت.رفتم ھمراھش.شد وارد.بود شاپ یکاف هي پاساژ دوم ی طبقه.دارم دوستش چقدر که کرد یادآوري من به دستش
  ؟یخوريم یچ: گفت که. بود اطرفم به نگام.نشستم روبروش.نشست یخال یزھايم

  . يیچا با یشکCت کيک: گفتم و انداختم زيم یرو ی منو به ینگاھ

  ؟یخور يیچا ھنوزم: زد پوزخند

  ...داديم رو یخوب یحرفھا دنيشن دينو قلبم.کردم نگاش و دميخند
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  .بگو خب: گفتم و ، شاپ یکاف یچوب یصندل به دادم هيتک

  د؟يدار ليم یچ قربان: شد کينزد ما به گارسون که بود منو یرو نگاھش ھنوز

  .يیگردو کيک با اسپرسو قھوه فنجون هي با...یشکCت کيک و يیچا وانيل هي_



  .حتما بله_ 

 شد تموم یچ ھمه گفتم؛يم خودم با مدام.کردم ذوق دنشيد از که داشت یداغ حس نگاھش.کرد نگام.رفت که گارسون
  .یبرگرد که کنهيم التماس گهيد ا$ن...حانهير

  ؟یکن چکار بچه نيا با یخوايم...بدونم خواميم: گفت و کرد تر زبونش نوک با رو لبش

  .یديپرسيم شرکت یتو نويا خب!...ن؟يھم_ 

  .است بچه نيا سرنوشت فيتکل!...ه؟يکم زيچ نيا_ 

  ...خوامشينم: گفتم یتظاھر یآرامش با و دادم رونيب رو نفسم

  .یگيم دروغ: زد پوزخند

  .کنم شروع خودم یبرا رو ديجد یزندگ هي خواميم...باباش شيپ فرستمشيم...بگم؟ دروغ ديبا چرا: گفتم اخم با

  !یباش رحم یب نقدريا یتونيم چطور: شد ظاھر صورتش یتو باز اخماش

  .یبمون شرکتت ريمد تا یکرد فدا رو بچه نيا منو که تو اي! رحمم یب من_ 

  .کنم انتخاب بودم مجبور یطيشرا چه یتو یدونيم خوب که تو...بودم مجبور...حانهير: گفت حرص با

 که بود نمونيب سکوت ھنوز گارسون رفتن از بعد.انداخت فاصله حرفامون نيب و آورد رو سفارشات گارسون.کردم سکوت
  .کرد خراب حالمو ،یمظفر شھاب قشنگ آھنگ یصدا

  

  شهيم رد که یروز ھر شهيم تنگ واست دلم

  تو یب خونه نيا زندونه هي من واسه

  رهيم جونم یخنديم رهيگيم منو چشات

  تابت یب یھ شميم واست شميم وونهيد

  خستم ھمه از من تو یب اصC نکن ترکم منو

  چشاتو من از رينگ نگاته تو اميدن ھمه

  

  ابرا یرو پرنده دو عاشق منم وونهيد تو

  چشاتو من از رينگ ايدن ته ما ميرسيم

  خستم ھمه از من تو یب اصC نکن ترکم منو

  چشاتو من از رينگ نگاته تو اميدن ھمه

  

  ابرا یرو پرنده دو عاشق منم وونهيد تو

  چشاتو من از رينگ ايدن ته ما ميرسيم

  

  درام تو فکر از تونمينم شده سخت برام

  پام به دهيچيپ که چشات اون سمت توئه به حواسم

  شده سخت کارم شده حبس نفسم



  خواميم رو تو من ھمش یھ تنگه دلم

  خستم ھمه از من تو یب اصC نکن ترکم منو

  چشاتو من از رينگ نگاته تو اميدن ھمه

  

  ابرا یرو پرنده دو عاشق منم وونهيد تو

  چشاتو من از رينگ ايدن ته ما ميرسيم

  خستم ھمه از من تو یب اصC نکن ترکم منو

  چشاتو من از رينگ نگاته تو اميدن ھمه

  ابرا یرو پرنده دو عاشق منم وونهيد تو

  چشاتو من از رينگ ايدن ته ما ميرسيم

  

 یفور که کرد نگام دفعه هي و ديکش یظيغل آه.داديم گوش آھنگ به داشت.کردميم نگاش یواشکي.بود کرده سکوت ھم فرزاد
 سر یبرگرد ات بچه بخاطر یکن یفداکار که نهيا اونم...یندار شتريب راه هي تو: گفت که دميدزد نگامو و گرفتم نييپا سرمو
  .تيزندگ

 بخاطر ،یخواستگار یاومد پدرت اجبار به ،یخواستينم منو اولشم از تو...کنمينم یفداکار من:گفتم و کردم نگاش متعجب
  .نبود عشق توش که یزندگ به برگردم یکنيم اصرار چرا ،حا$یکرد یزندگ باھام شرکتت

  !...؟ نبود: گفت حرص با

  .بودم ميزندگ سر ا$ن یکرديم فکر منم به اگه ،یکنيم فکر مونا به که اونقدر...نبود: گفتم و برگردوندم ازش سرمو

  کردم؟ فکر مونا به یک من...؟یگيم چرت چرا یدونينم که تو!!... واقعا: گفت تيعصبان با

  ...بخوره؟ قھوه باھات تا شرکت ومديم چطور...؟یکرد دعوتش شام چطور پس!...؟ینکرد فکر_ 

 یخوايم حا$. دارم دوستش اصC ، آره...شناسمشيم ساله ده...نکن سهيمقا اون با رو خودت تو: گفت و ديکش اش چونه به یدست
  ...نکنم؟ فکر بھش

 با راحت اليخ با تو تا و کنم یفداکار و ميزندگ سر برگردم من...!!...بود نيا حرفت پس: گفتم و دادم عقب مويصندل.شکست قلبم
  ؟یباش خانم مونا
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  .نشده تموم حرفم نيبش: کرد نگام تيعصبان با



 از منو یحاضر که یمغرور اونقدر تو یول...یکن اعتراف اشتباھت به یاومد $اقل کردميم فکر...ندارم تو با یحرف گهيد من_
  .ديببخش یبگ کلمه هي ینباش مجبور تا یبد دست

 جلوم و بود اشک از پر چشمام.ستادميشدم،ا دور شاپ یکاف از که قدم چند.زدم رونيب شاپ یکاف از.نشست صورتم یرو اشکام
  .حانهير: شد بلند سرم پشت از فرزاد یصدا که نميبب رو پام یجلو تا کردم پاک اشکامو.دميدينم رو

 پله یرو سرم پشت یجوان مرد و بود من از تر عقب یليخ فرزاد. پله یرو گذاشتم پامو. یبرق پله سمت رفتم بلند یقدمھا با
 به خودشو فرزاد که دميد.گذاشتم یبرق پله یھا نرده یرو دستمو.باشم داشته خودمو یھوا که بود جمع اونقدر حواسم. شد سوار

 جوان مرد کردم، حس وضوح به که ميبود یبرق پله یوسطھا.اديز ارتفاع و بود یبزرگ یبرق پله.شد سوار و رسوند یبرق پله
  :ديکش اديفر که دميشن فرزادم یصدا.نييپا شدم پرت ھا پله از دميکش که یغيج بلند یصدا با من و داد ھل منو سرم پشت

  .... حانهير

 دمينفھم هيثان چند تا یحت که بودم جيگ اونقدر شدم، نيزم نقش ، ھا پله نييپا یوقت.شدم شوکه که افتاد اتفاق کدفعهي اونقدر یچ ھمه
 و شد ليتبد درد به بدنم یحس یب موقع ھمون تازه.نييپا اومد ھا پله از و کرد یکي تا دو رو ھا پله که دميديم رو فرزاد.شده یچ

.. جانم: گفت ینگران با و کرد بلند سرمو فرزاد که کردم یا ناله.نشست وجودم یتو یآھن ی پله ھمه اون با تنم برخورد درد
  زم؟يعز یخوب...من یخدا...حانهير....جانم

  .بزنه زنگ یکي...اُرژانس بزنه زنگ یکي: زد اديفر بلند فرزاد.نشست چشمام یتو اشک درد از

 ارياخت یب که ديچيپ شکمم یتو امان یب درد اونقدر.بود اومده شکمم به ديشد یفشار انگار.شد بدتر دردم.گرفتن رو دورمون مردم
  ....یآااااااا: شد بلند ادميفر یصدا

  ...اديم اُرژانس ا$ن...زميعز...حانهير: گفت و ديکش صورتم به یدست فرزاد

  ...ارهيب آب وانيل هي یکي...ه؟يک صاحاب یب نيا مسئول: زد اديفر تيعصبان با بعد

 اُرژانس که بود نشسته نيزم یرو کنارم فرزاد.بخورم آب یحت تونستمينم که بود شده ديشد اونقدر دردم گهيد یول آوردن آب برام
  . ديکن عجله خدا رو تو....داره درد...ماھشه ھشت...بارداره...افتاد، ھا پله یبا$ از ھمسرم: گفت اُرژانس پرستار به فرزاد.ديرس

  .ميبلد رو خودمون کار ما نخوابه، و بمونه داريب که ديبزن حرف باھاش فقط شما_
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 یبا$ فرزاد. بود بلد را خودش کار دھانم یرو ژنياکس ماسک اما.امديم با$ یسخت به نفسم درد شدت از.بودم آمبو$نس یتو
 یگاھ و کرديم نگام یدلواپس با مدام و بود گرفته دستمو.نبود رفتارش و صداش یتو غرورش اونھمه از یرد و بود نشسته سرم

  .ینخواب...باش داريب...حانهير: گفتيم ھم

  .یشيم خوب: گفت و ديکش ام گونه یرو یدست و زد لبخند زور به.کردم نگاھش

 کجاست؟ ھمسرش: دميشنيم رو صداشون یول.داشتم یدرد بد اما بودم اريھوش.سرم یبا$ اومدن مارستان،دکترايب اُرژانس یتو
  .اديب ديبگ

  .اومد سرم یبا$ فرزاد که دينکش یطول

  .دکتر یآقا بله_ 



 اتاق مشيبفرست ، جونش حفظ بخاطر اول ميمجبور ما. داره ، باشه شده یمغز ضربه نکهيا احتمال شما ھمسر آقا دينيبب_ 
  .باشه مراقبت تحت ديبا مان،بعدشيزا

  ؟..مانيزا اتاق بره ديبا اول چرا_ 

  .فهيضع بچه قلب ضربان چون_ 

  ؟!ستين زود...ماھشه ھشت ھمسرم آخه اما_ 

  .بمونه دستگاه یتو  ماه هي ديبا بچه بخواد، خدا اگه.هياُرژانس تيوضع...خدا به ديام_ 

  کنم؟ چکار ديبا ا$ن من_

  .ديکن پر رو نامه تيرضا یفرمھا_ 

 ليتبد اديفر به ھام ناله گهي،د کرد امضا رو فرمھا فرزاد یوقت.شديم شتريب دردم گذشتيم که لحظه ھر.رفت و کرد نگام فرزاد
 حس یب کمر از منو یمغز ضربه خطر بخاطر بودن مجبور.شدم مانيزا اتاق وارد عيسر یليخ که شکر رو خدا.بود شده
 یطول.بودن پرده پشت سبز روپوش با خانم چند و بود روم یجلو یا پرده.کرديم کمتر رو دردم داشت، که یخوب هي البته.کنند
: گفت و داد نشونم رو بچه لحظه هي پرستار.گرفت ام هيگر صداش دنيشن از.دميشن رو کوچولوم فيضع ی هيگر یصدا که دينکش

  .دستگاه یتو مشيببر عيسر ديبا

 دنميد با که بود راھرو یتو فرزاد.بردند رونيب مانيزا اتاق از و گذاشتند بخش مخصوص تخت یرو منو.شد یکي لبخندم و هيگر 
  ؟یخوب...حانهير: ديدو سمتم

 که شدم یا تخته هي اتاق وارد.نمشيبب خواستمينم فعC و بود گرفته ازش یليخ دلم.بود سرم یتو حرفش نيآخر ھنوز.بستم چشمامو
 ھنوز چون.سرم یبا$ اومد.شد اتاق داخل کردن،فرزاد تنم رو بخش لباس پرستارا یوقت.گرفته یخصوص اتاق برام فرزاد دميفھم
  .نکن سهيمقا خانومتون مونا با منو...کنار برو: گفتم تيعصبان با که آورد صورتم یجلو سرشو. نداشتم بودم،درد حس یب کمر از

  !!حانهير: کرد نگام زده بھت

 خوامينم ،یکرد اشتباه که یکن اعتراف ات بچه بخاطر ینتونست یحت تو و شد تموم امروز ھم فرصتت...شد تموم...ُمرد حانهير_ 
  .نمتيبب گهيد

  !؟ یبگ من به نويا ديبا اضطراب و استرس اونھمه از بعد...! یا وونهيد تو: گفت تيعصبان با

  .نشم ليقا یارزش ست،ين ليقا یارزش من یبرا که یکس یبرا که دميفھم تازه چون...آره_ 
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  .شدم نگرانت نھمهيا که متاسفم خودم یبرا واقعا: زد اديفر

 نيا گهيد.ستين من یجا پس خانومه، مونا قلبت یتو که دميفھم تازه من...خوره؟يم دردم چه به تو ینگران: گفتم تيعصبان با منم
  !؟ برابرند نايا ،یشد نگرانم جاش و یشکست قلبمو تو ، یچيھ نايا اصC. نطوريھم تمينگران.هيمعن یب اصرارت

  ؟یکن چکار یخوايم حا$: گفت و کرد نگام حرص با

  .رسميم ميزندگ به راحت پس...مينامحرم و بهيغر تو منو و شده تموم ام ِعّده گهيد...کنميم مويزندگ گهيد...یچيھ_ 



  خواد؟ينم مادر اون... ؟یخودت فکر به فقط چرا...شه؟يم یچ معصوم طفل اون پس: ديکش نعره

  ....دارن نگھشون انيب که گنيم خانم مونا به باباشم پدرش، شيپ رهيم_ 

  :گفت و سرم یبا$ اومد هيگر با. بود مادر.شد باز اتاق در که ديچيپ اتاق یتو شيعصب و تند یھا دنيکش نفس یصدا

  حانه؟ير شده یچ...بده مرگم خدا 

  .خوبم ا$ن...خوبم_

  .دارم کارت رونيب ايب: گفت و انداخت فرزاد به ینگاھ و شد وارد مادر سر پشت ھم خان منصور

 امروز ھم مون ِعّده زمان...نمشيبب خوامينم گهيد...اتاق تو اديب فرزاد نذار...مامان: گفتم مادر به رفت، رونيب اتاق از که فرزاد
  .شد تموم

  ت؟يزندگ سر یبرگرد یخواينم واقعا...؟یکرد فکراتو یعني پس: گفت و ديکش یآھ مادر

  .ستين بشو آدم اون...نه_ 

  ؟یچطور ا$ن: گفت و اتاق یواريد کمد یتو گذاشت و درآورد چادرشو بعد و کرد نگاه بھم ناراحتش یچشما با فقط مادر

_Cبمونه دستگاه یتو ديبا ماه هي تا ھم بچه....ندارم درد فع.  

 تنھا خان منصور که دينکش یطول.فرستاد صلوات دستش ونيم حيتسب با و تختم کنار یصندل یرو نشست و ديکش یبلند آه مادر
  .دخترم یخوب: گفت و شد اتاق وارد

  .خوبم: گفتم و زدم، پس دست با چشمامو یتو اشک

  ؟یھست یجد متيتصم یتو...یگفت یچ بھش که گفت.زدم حرف فرزاد با من...دخترم نکن هيگر_ 

  .قبل از شتريب یليخ...بله: گفتم بغض با

  .شهيم درست...شده شروع یباز تازه...باتوام ھنوز من...باشه_ 
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 شکر رو خدا.شد اضافه بھش پله اونھمه از شدن پرت بخاطر بدنم یکوفتگ و درد بود، کم نيسزار درد.شدم مرخص بعد روز دو
 بغل کوچولومو من تا نبود قسمت انگار.مونديم دستگاه یتو ديبا بود،دائم اومده ايدن به ماھه ھشت چون.بود خوب حالش ھم بچه
 هيثان چند یتو اون شباھت از یزيچ من یول. خودمه هيشب یليخ گفت؛يم مامان. دنيد اونو دستگاه شهيش پشت از ھم هيبق.رميبگ
 دنشيد به نيھم واسه. فرزاد به بدمش ديبا گفتميم خودم با ھمش.نمشيبب اديز خواستمينم.نبود ادمي دمش،يد عمل اتاق یتو که یا

 رو ماجرا تموم. سراغم اومد گل دسته هي با نگار اول، روز ھمون.مادر خونه برگشتم.نداشتم نکاريا از یخوش حال یول.نرفتم ھم
  .کردم فيتعر براش مادر چشم از دور

  .داده ھولت یکس یکرد فکر رفته جيگ سرت ديشا گميم من! آخه؟ کرد پرتت چرا! بوده یعوض آدم عجب_ 

  .نييپا شدم پرت که بگم یزيچ هي اومدم تا...کردم حس رو دستش قشنگ نگار_ 

  شد؟ یچ مرده اون خب_ 

  .شد گور و گم یشلوغ اون یتو یچيھ_ 



  .کنهيم پرت یبرق پله از رو باردار زن هي یعمد یک آخه...بوده؟ یعمد...یعني: گفت بعد و کرد نگام فقط نگار

  .دونميم چه_ 

  .داد نجاتت اومد من سوپر مثل فرزاد و یافتاد پس...خب_

  .بشنوم رو شعوريب اون اسم یحت خوام ینم گهيد...ارين من یجلو اسمشو_ 

  آخه؟ چرا...وا_

  ...ندارم گفتنشو حال ا$ن_

  ؟یچ ھمه شد تموم_

  .خودم یزندگ سراغ برم خواميم گهيد گفتم بھش...آره_

 نکهيا سر رو شرکت یآبدارچ چارهيب...شده؟ یوحش چه روز دو نيا یتو خان فرزاد نيا یدونيم...ھمون: گفت متفکرانه نگار
  .اخراج و بگه بھشون یزيچ هي ترسنيم.ترسنيم ازش ھمه.کرديم اخراج داشت برده براش سرد ی قھوه چرا

  .کن ولش داره یريدرگ خود_ 

  .شماست جواب اثرات نايا رينخ_ 

  ...دارم دوست رو مونا من گهيم زده زل من چشم تو...بکشه زجر یحساب خواميم... کنه خدا_ 

  .بسوزونه رو تو خواديم نذاشته، شرکت تو پاشو خانم مونا اصC ماھه دو ا$ن...حرفا چه: ديخند نگار

  !آخه؟ ینجوريا: گفتم حرص با

  .تاپش لپ سراغ یرفتيم دوباره یبود کاش: گفت طنتيش با

  .نه اي شرکت اميب تونميم ريگ سخت مامان نيا با دونمينم بعدشم...رميگ نيزم روز ده تا که من_ 

  .تونميم من نميبب بذار: گفت و زد یچشمک نگار

  !شه؟يم یعني...نگار یوااااا_ 

  !یدار دوستش ھنوز ھم تو کنن سرت بر خاک_

  .کنميم تحمل رو روزا نيا دارم بزور...شهينم یراض دلم: دادم جواب یناراحت با

  .ارميم نتشويپر واست... باشه...شده؟ رهيذخ"  من"  اسم به یگفت: گفت خنده با نگار
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 کرده سرم مويروسر.دنميد اومدن فرزاد و خان منصور شب ھمون.دونستميم حرفاشو اون علت ديبا.شدم دواريام نگار یحرفا از
  .زد حرف باھام نه و کرد نگام نه چون گرفت، کارمو مفھوم انگار اونم.ستين ھمسرم گهيد ا$ن که بفھمونم بھش تا بودم

  :  صحبت به کرد شروع خان منصور عوض در

  .روشن رو شما یزندگ فيتکل ھم ميکن انتخاب کوچولومون یفسقل واسه اسم ھم تا نجايا مياومد ما



 خواميم.  برام شده تموم یچ ھمه...پدرش به یکار نه دارم اسمش و بچه اون با یکار نه من: گفتم فرزاد دادن حرص یبرا
 ھا گذشته تا خودمون یزندگ سراغ ميبر کدوم ھر بھتره. داره يیھا برنامه هي اش ندهيآ یبرا شونميا کنم ،فکر کنم خودمو یزندگ
 کنهيم یکار ، آقا نيا و شهيم عوض یچ ھمه ماه چند نيا یتو کردميم فکر که بودم احمق چقدر بره ادمي کاش. ميکن فراموش رو
  . مھمم براش بشه ثابت بھم که

  ؟ یچ بچه نيا پس: گفت و انداخت فرزاد به ینگاھ و ديکش یقيعم نفس خان منصور

  .خوامشينم من...شما گردن افتهيم زحمتش_ 

 سرد تون يیچا د،ييبفرما منصورخان: گفت مادر که برگردوندم نگاش از سرمو منم.کرد نگام تيعصبان با و کرد بلند سر فرزاد
  .شهيم

  .نشناخت بشناسه، رو حانهير داشتم توقع که یاونجور پسرم که متاسفم یليخ: گفت یناراحت با خان منصور

 حانهير یکادو: گفت و گرفت مادر سمت و درآورد کتش بيج از کوچولو ی جعبه هي خان منصور که بود حاکم ینيسنگ سکوت
  .است

  .نداشت رو حانهير اقتيل فرزاد ، کردم اشتباه من...خواديم اقتيل یزيچ ھر: گفت مادر به و برخاست جا از بعد

 وضوح به اش چھره یتو یناراحت.نکرد گوش خان منصور بخورند، رو شون يیچا $اقل کرد اصرار مادر چه ھر.رفتند بعد
  حانه؟ير یھست یجد متيتصم یتو: گفت داشتيبرم سرش از چادرشو کهيحال در شمويپ برگشت دوباره مادر.شديم دهيد

 _Cبخرم رو بابا عمر ماه چند $اقل تونستم من یول...مادر کردم اشتباه دونميم...کام.  

  .بود ختهير بھم یليخ امشب فرزاد نظرم به یول...ديشا: گفت و ديبوس رو صورتم یناراحت با مادر

  ...ديکنيم فکر اشتباه_ 

  ...حا$ و یکرد داغون یزد تويزندگ...وا$ بگم یچ: گفت و برخاست جا از مادر

  ؟ یچ حا$: گفتم یناراحت با

  .خواديم مادر معصوم طفل اون_ 

  .ستمين مادرش من_ 

 خوامينم: کردم زمزمه لب ريز که بود فشار تحت افکارم ديشد ھجوم از قلبم. آشپزخونه سمت رفت بعد و کرد نگام فقط مادر
  .بخورم رو فرزاد مثل يیدروغگو یحرفا گول راحت اونقدر تونستم چطور اديب ادمي که نمشيبب

  .کردم کم قلبمو ینيسنگ ظيغل یآھ با و زدم کنار صورتم از چشمامو اشک
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 زيآو گردنم به و انداختم توش رو پCک. داشتم طC ريزنج" .  حانهير"  اسم به بود بايز یطC پCک هي خان منصور یکادو
 جام از ذاشتينم و گرفتيم سخت یليخ مادر یول نداشتم درد اونکه با. گذشت مانميزا از ھفته هي.  داديم آرامش بھم بيعج.کردم
 و زديم زنگ بھم روز ھر نگار شکر رو خدا.خونه یتو استراحت و يیتنھا از بودم شده خسته و کCفه گهيد.بخورم تکون

 که یشب اون از.،نداشتم رو استراحت اونھمه تحمل یبرا یليدل چيھ گرنه و داديم بھم رو فرزاد رفتار و شرکت کار گذارش



 یچکيھ شرکت یتو گهيد گفتيم. شده تر وونهيد فرزاد گفتيم زدن،نگار حرف و ما ی خونه اومدن خان منصور و فرزاد
 ، فرزاد با شدن رو روبه ترس از که گفت بعدشم.بزنه حرف باھاش و اتاقش بره نکهيا به برسه چه کنه سCم بھش کنهينم جرأت

 شنھاديپ مدام که ديناليم یسعادت دست از ھم یگاھ گه البته.  ريغ $ و اديم بر خودم از فقط نکاريا گفتيم.بزنم رو تاپش لپ ديق
   ومدن؟ين پدرتون و مادر پرسه؛يم داره روز ھر شھرستانن،اونم پدرم و مادر گفته بھش بارم هي یحت. کنهيم تکرار ازدواجشو

 یتو کردن کار به انگار.شرکت برگردم زودتر خواستيم يیجورا هي دلم.  خودش واسه بود یا سوژه ھم یسعادت نيا واقعا
 اون...رونيب ايب فرزاد فکر از...حانهير که؛ زدميم بينھ خودم به یگاھ. فرزاد یھا غر غر به یحت. بودم شده وابسته شرکت
  . ستين بشو درست

 شتريب شکست،يم شتريب دلمو یچ ھر انگار.کرديم یقراريب براش باز و زديم پس رو ميعقCن یلھايتحل مدام ميلعنت قلب اما
 و کردم استراحت روز ده مادر اصرار بخاطر با$خره.نهيھم کنهيم کور آدمو یعاشق گنيم.بود من تيَخر از نميا.شدميم عاشقش

  .شرکت رميم فردا از من گلم مامان: گفتم بھش شب ھمون

  افته؟يب فرزاد به چشمت روز ھر تا یبر یخوايم باز...خوديب: گفت اخم با

  .بکنه خواديم دلش یکار ھر بذارم زده، نامم به رو شرکت سھام نصف خان منصور کنم؟ چکار یگيم خب_ 

  .راحت التويخ و کن نامش به سھامم نصف اون ،برویندار اون اموال و مال به یازين تو_ 

  .مامان تونمينم_ 

  ؟یدار دوستش ھنوز پس: گفت حرص با مادر

 یخوايم حا$ ،یبش جدا ازش که یکرد ول مارستانيب یتو رو معصوم طفل ی بچه اون... حانهير:  زد داد سرم که کردم سکوت
  بشه؟ یچ که یبرگرد

  .شم راحت تو دست از رميبم یالھ: گفت و پاش یرو زد محکم دست کف با که نداشتم مادر یبرا یجواب

 فقط...دميم بھش کوچولو مھلت هي: گفتم خودم با و خوردم فرو رو نفسم.خودش اتاق رفت قھر حالت با و شد بلند کنارم از بعد
  .نباريا

  .بکنم دل ازش بتونم تا بودم داده خودم قلب به مھلت هي واقع در یول
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 یليخ بھم ھا نگاه.شدم که شرکت وارد.کردم سرم بود یا روزهيف رنگ که مويروسر نيبھتر.ھفته دو بايتقر از بعد.شرکت برگشتم
 کنه شيحال یزيچ که زديم کله و سر ج،يگ یسعادت با داشت.نگار اتاق رفتم اول.بودم معذب ، کارمندا یھا پچ پچ از.بود متفاوت

  ...فتاح خانم: گفتم که

  ؟یخوب...زميعز یاومد خوش...حانهير: گفت شوق با و سمتم برگشت سرش

  .بھترم_ 

  ؟یرفت فرزادم اتاق_ 

  ؟!برم ديبا مگه نه_ 



  .شد دعواش ھم ش یمنش با که بود شده یوحش اونقدر امروز...نرو اصC...نه_

  .ندارم یکار اون با من_ 

  .اميم منم شه تموم کارم...اتاقت برو_

  .باشه_ 

: گفت بعد و کرد یاحوالپرس یکل.زد زنگ نينازن اول.بود کارم از شتريب ھام تلفن اما.داشتم اديز کار ھفته دو از بعد.اتاقم برگشتم
  درسته؟ دم،يشن یخبر هي

  ؟ یچ_

  .داده طCقت و خواسَتتينم فرزاد_ 

  .گرفتم طCق خودم: گفتم و گرفت حرصم

  ..بوده یالک یچ ھمه که دميشن من آخه_ 

  ؟یديشن یک از_

  آره؟ ، بشه صاحب رو عمو شرکت فرزاد تا ديکرد ازدواج یسور شما گفته...انيشا از_ 

  ...شده تموم بوده یچ ھر...جان نينازن_ 

  .نبوده کار در یعشق اصC نگو کردم،يم حسادت فرزاد و تو به که بودم احمق چقدر من یوا_ 

  .دارم کار من ديببخش: گفتم و اومد جوش به خونم

 یاحوالپرس گرم اول.زد زنگ نينسر عمه که نشد ساعت هي به.بودم دلخور نينازن آخر حرف از ھنوز اما.کردم قطع رو یگوش
  درسته؟ ، گفته يیزايچ هي بھم نينازن: گفت بعد و کرد

  .جان عمه بله: گفتم کCفه

  حانه؟ير چرا آخه_ 

  .ديبپرس فرزاد از رو چراش_ 

  .داشت دوست که مطمئنم من یول_ 

  ...فرزاد خود به زنميم زنگ بذار: گفت که کردم سکوت

  .خداحافظ_

  .!!فضولند چقدر نايا خدا یوا: گفتم حرص با و کردم قطع بعد

  . سCم به به: زد زنگ انيشا که دينکش ساعت هي به باز

  .دارم کار من: گفتم یجد یلحن با

  .موند زنده ات بچه که نميبيم...رميگينم رو وقتت اديز_ 

  !ه؟يچ شما منظور: گفتم تعجب با

  .نتونست انگار یول رهيبم ات بچه کنه، یکار تا گرفت پول احمق ی پسره_ 

  !؟ بود تو کار: زدم اديفر حرص با

  .یش خCص مزاحم ی بچه نيا شر از کنميم یکار گفتم که من ؟یاريم جوش چرا_ 

  .یديد خودت چشم از یديد یچ ھر ،یباش داشته بچه اون منو کار به یکار گهيد کباري اگه_ 

  .آخه $زمه...نمتيبب شرکت اميب روز هي ديشا...دارم $زمتم تازه...ندارم بھت یکار گهيد نترس یول...دميترس یوا: ديخند



  چه؟يپيم زود چه خبرا ینيبيم...زدن؟ زنگ بھت نينسر عمه و نينازن:  داد ادامه و ديخند بعد

 از. بود یا نهيک و پست انيشا کردميم فکر اونچه از شتريب یليخ.انداختم ميصندل یرو رو خودم و کردم قطع حرص با رو یگوش
  . دميترس یليخ ، بود دهيکش برام باز که یا نقشه
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 خواستينم انگار یول اميم شرکت من که بود شده خبردار حتما.دميند رو فرزاد بارم هي یحت یول رفتميم شرکت که بود یروز دو
 داشتم باھاش که یکار ھر رفتارش نيا یتCف به منم.  شده تموم نمونيب یچ ھمه گهيد که بود شده باورم.  بشه رو به رو باھام

 هي دميد که یزيچ نياول آوردم با$ که سرمو. شد باز اتاق در که بودم کارھام سرگرم اونروز.  نمشينب تا داديم انجام نگار دادميم
  .اميم که گفتم...سCم: اومد جلو حشيکر لبخند با انيشا.شد خشک نگام کدفعهي که. بود یصورت رز گل سبد

  ؟یچطور: گفت و زميم یرو گذاشت رو سبد

  .ستين شما یجا نجايا... ديبرگرد بھتره: گفتم اخم با

  شاپ؟ یکاف ميبر یخوايم خب...بزنم حرف باھات تا اومدم من یول...اِ _

  .ندارم شما با ھم یحرف من رينخ_ 

  .ايب کنار باھام یلجباز و لج یبجا...اديم بر ازم کارا یليخ که یدونيم...نباش اخCق بد نقدريا_ 

  د؟يدار چکارم: گفتم حرص با

  .شد حا$_ 

  .نجايا دييبفرما: گفت و زميم کنار مبل یرو نشست

  راحتم_

  .دييبفرما...ناراحتم من_ 

 ھمه چون...ميراض من گرچه. است کننده وونهيد...هيحس بد انتقام حس یدونيم: گفت و داد لم که نشستم مقابلش رفتم تيعصبان با
  ...مونده کار هي فقط حا$.رفت شيپ یعال یچ

  .شما یبرا: گرفت سمتم و درآورد رو یا جعبه کتش بيج از بعد

  ه؟يچ نيا...نيا: دميپرس یناباور با یول باشه، یچ زدميم حدس نکهيا با

  .کن بازش_ 

 در که هيباز مسخره چه نيا که بزنم اديفر خواستم.کرد یزخم قلبمو انگار انگشتر، براق یھا نينگ.کردم باز رو جعبه در
 برعکس چرا دونميونم زيم یرو گذاشتم رو انگشتر ی جعبه. کرد نگاھمون تيعصبان با فرزاد و شد باز شدت به در که ؛یآورد
  .بکنم فکرامو ديبا من یول...ممنون: گفتم و زدم لبخند بزنم، خواستميم که یحرف

  .مونميم منتظر.کن فکر...باشه: گفت و کرد نگام چندش یلبخند با انيشا

  ...حانهير یراست: گفت رفتيم در سمت کهيحال در و برخاست مبل یرو از بعد



  . واريد به دشيکوب و گرفت رو اش قهي و بزنه حرفشو انيشا نداد مھلت فرزاد

  .کنه اش خفه که ا$نه: گفتم خودم با که ديلرزيم تيعصبان از چنان صداش

  ؟یکنيم یغلط چه نجايا...آشغال کثافت_ 

  .یشد جدا حانهير از گفت بابا...داره؟ ھم یربط تو به مگه_ 

  .یديفھم...منه زن ھنوز حانهير...حانهير حانهير نگو نقدريا...ببند دھنتو: ديکش اديفر

  .رونيب گمشو: گفت و در سمت داد ھولش محکم بعد

 سمت برگشتم یخونسرد با بعد یول دميترس اولش.کرد نگام و ديکوب سرش پشت محکم درو فرزاد که رفت رونيب اتاق از انيشا
  کنه؟ چکار خواديم مگه: گفتم خودم با و زميم
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  ؟یکن فکر موردش در یخوايم...ه؟يک انيشا رفته ادتي انگار: گفت و اومد جلو

 دخالت من یکارا یتو پس...ديندار من با ینسبت چيھ ا$ن شما...یشاھ یآقا نداره یربط شما به نيا: گفتم کنم نگاھش اونکه یب
  .دينکن

 ینسبت چيھ من: گفت دميکشيم خط سفارشات ستيل از یحذف اجناس دور مثC گرفتمويم دست یتو رو خودکارم که ھمونطور
 ؟یبکن یبخوا که یغلط ھر یتونيم یگرفت طCق چون یکرد فکر...بگم؟ بھت تو با نسبتمو حا$ نيھم یخوايم ندارم؟ باھات

  رفته؟ ادتي کرد، خراب رو ما یزندگ که هيھمون انيشا

  .داد نشون رو شما ی چھره قتيحق من به که هيکس انيشا رينخ: گفتم که بود شده بلندتر صداش

  .ینيبيم بد وگرنه...حانهير نکن لج من با_ 

  .یشاھ یآقا نکن ديتھد: زدم اديفر سرش یعصبان

 اگه و یندار من با ینسبت چيھ ا$ن شما که بمونه ادتي $زمه: دادم ادامه که خورد گره خودم، مثل نگاه با تيعصبان با نگام
  .کنميم تيشکا دستت از ،یکن دخالت من یکارا یتو یخوديب یبخوا

 رو جلوم تونهينم یک چيھ...کن تيشکا برو...برو: گفت زيآم ديتھد یلحن با و شد راھم سد که اومدم کنار زميم پشت از
  .کنميم بخواد دلم کار ھر من...رهيبگ

  .لطفا ديکن تيرعا من با رو فاصلتون: گفتم سرمو پشت واريد به دميچسب که بود شده کينزد بھم اونقدر

  .ريبگ رو جلوم یگيم راست...خوامينم_ 

 تونميم یبخوا اگه.شهينم سرم نامحرمم و محرم.کنميم بخواد دلم کار ھر من: گفت و کرد معذب شتريب منو که اومد جلوتر قدم هي
  .کنم ثابت ھم تو به نويا

 از یليس نيھمچ خوردن توقع.گوشش ريز خوابوندم محکم و اومد با$ دستم چطور دمينفھم که شدم یعصب حرفش نيا از اونقدر
 و محرم شما اگه...یکنيم غلط شما: گفتم کردمو جاديا فاصله یکم و دادم فشار اش نهيس به  دستم، خودکار ته با.نداشت رو من



 سکوت یول یداشت مھلت...آقا یشد یرتيغ خوديب شما خانومتونم؟ مونا من یکرد فکر.  شهيم سرم من شه،ينم سرت نامحرم
  !؟یشيم یشيآت یدار یچ واسه حا$ یکرد

 و یگرفت انگشترشم و یبست چشاتو احمق یتو و بده زجر ینجوريا منو خواديم...خواديم نويھم یعوض اون چون: زد اديفر
  !داره؟ کردن فکر نيا! ؟یکن فکر موردش در یخوايم

 م؟يبزن حرف باھم یومدين موقع اون چرا ؟،یبود شده $ل ھمسرت، و بودم محرمت یوقت چرا بود؟ بسته رو شما دھان انيشا_ 
  .؟ینکن داغ ینجوريا حا$ که ینشکست ديببخش ی کلمه هي گفتن بخاطر رو تيلعنت غرور چرا

  نکردم؟ که کنم ديبا چکار_

 ازدواج به که بوده نادون چقدر گهيم زنهيم زنگ بھم ايدن سر اون از نينازن.یکرد خرد منو جا ھمه تو ؟یکن ديبا چکار_
 یشد حاضر که دوننيم ھم شرکتت یکارمندا رو نيا یحت...یخواينم منو که یفھموند ھمه به تو...کرده حسادت تو منو یاجبار

  ! ؟یکن ثابت رو یچ یخوايم من واسه یاومد حا$....یبد طCق شکمم یتو بچه هي با رو من

  کنم؟ چکار ديبا حا$ بگو...بگو حا$: گفت آرومتر یلحن با و ديکش صورتش به یدست یعصب

  :گفتم کردمو یمخف ازش رو مندانم روزيپ لبخند
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 یکارمندا و مونا به یحت...نينسر عمه و نينازن به...خان منصور به...مادرم به...یبگ ھمه به...من به تنھا نه ديبا_ 
  .یاريب بدست دلمو دوباره ،یکرد خرد ھمه یجلو منو که ھمونطور تا بگو برو...شرکتت

  بگم؟ یچ: رفت ھم تو ابروھاش

  .ميزندگ سر گردميبرم من ،یبگ نويا ھمه به یتونست وقت ھر...خواميم رو حانهير من بگو...کردم اشتباه من بگو_ 

  .کنمينم یکار نيھمچ وقت چيھ: گفت و انداخت بھم یتند نگاه.کرد عود باز تشيعصبان

 نداشته من کار به ھم یکار...نکن تر دراز خودت ميگل از پاتو پس...یستين اشتباھت اعتراف به حاضر یحت تو!...؟یديد_ 
  .اجبار با نه کنم ازدواج نفر هي با دلم حرف با نباريا خواميم من...باش

  داره؟ دوستت انيشا یکرد فکر...احمق: زد اديفر

 ، بودم ھمسرت ؟یکرد چکار تو یول برسه بھم تا بشم جدا تو از من تا کرد یکار $اقل چون...تو از شتريب...آره: گفتم حرص با
 ارزش تو از شتريب من یبرا انيشا حال بھر...بشه دار حهيجر تيلعنت غرور مبادا تا یکرد سکوت فقط تو بودم، ات بچه مادر
  .داره

  .پدرته قاتل اون...وونهيد_ 

 از انتقام واسه داره نجوريا که یآورد انيشا نامزد سر يیبC چه دونمينم که تو... فتيکث ی گذشته اون با تو...یپدرم قاتل تو_ 
  .زنهيم یکار ھر به دست ، تو



 تموم و شکست که واريد به ديکوب چنان و برداشت زميم یرو از رو انيشا گل سبد و اومد جلو بعد و کرد نگام فقط یا هيثان چند
 خودمو.اومد با$ نفسم اتاق، در شدن بسته با.بست ضرب با سرش پشت درو و رفت رونيب اتاق از ھم بعد.شد پرپر گلھاش
  .نکنم فکر یچ چيھ به لحظه چند کردم یسع و گذاشتم سرم طرف دو دستامو.رفتم وا و مبل یرو انداختم

  .خورد زنگ ميگوش که بودم فکر یتو ھنوز

  .بله_ 

  ؟یکرد فکراتو: دميشن رو انيشا نحس یصدا

  .يیايب نطرفيا خوامينم گهيد هيمنف جوابم...بله: گفتم تيعصبان با

  .شهيم یحرص خوب فرزاد بھتره، که اميب چرا؟: ديخند

  .ديھست پدرم قاتل شما نرفته ادمي ھنوز دم؟يم مثبت جواب شما به من که ديکرد فکر چطور شما_ 

  کنم؟ ثابت بھت عشقمو یخوايم_ 

  .نکرده $زم_ 

  .شدم عاشق که کنميم ثابت شرکتم یکارمندا ی ھمه یحت  و شما به و اميم بازم من_ 

  .دينيبيم بد وگرنه...دينش مزاحمم: زدم اديفر

  .شد عوض نظرت ديشا...کن فکر بازم: گفت باز و ديخند

  :زميم یرو دميکوب مشت تيعصبان با و زيم یرو انداختم رو یگوش.کرد قطع که بود گوشم یتو اش خنده یصدا

  د؟يداريبرنم سرم از دست چرا...ديکن ولم...دوتون ھر به لعنت 
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 غرورش به یا لطمه یول بده دست از رو یچ ھمه حاضره اون دونستميم. داشتم ازش رو رفتار نيا انتظار.دميند رو فرزاد گهيد
 انيشا که یروز از روز سه.ومديبرنم ازش یکار اما.بود شده یاحساس ، گلش دسته و ، انيشا انگشتر دنيد از فقط اون.  نخوره

 ديدو ديد منو تا.دميد ھا پله کنار گل شاخه هي با رو یشدم،سعادت شرکت وارد تا اونروز. گذشت ، بود کرده ازدواج درخواست
  .ستوده خانم ستوده خانم: گفت بلند و سمتم

  خبره؟ چه!...د؟يزنيم اديفر چرا یسعادت یآقا:گفتم و ستادميا فرزاد اتاق در یجلو

  .ندادن بھم یدرست جواب شونيا اما.کردم یخواستگار فتاح خانم از است ھفته سه ا$ن...من...من یول...ديببخش_ 

 باز فرزاد اتاق در که گرفت ام خنده فکر نيا از.هيمنف جوابش که بگه بھت ديبا یجور چه گهيد چارهيب.نشست لبم یرو لبخند
 خانوادشون مزاحم جلسه هي فقط...ديبزن حرف باھاشون شما: گفت یسعادت.شد رهيخ یسعادت و من به و ستاديا در کنار ھمون.شد
  .یخواستگار نه...يیآشنا یبرا فقط...شميم

  .ديبگ بھش خودتون...یسعادت یآقا_ 



  !شھرستانن؟ است ھفته سه شھرستانن،ا$ن پدرم و مادر گنيم ھمش آخه_ 

 روم از رو شيعصب و تند نگاه اون وگرنه بشنوه رو صدامون تونهينم بودم مطمئن یول کرديم نگاھمون داشت فرزاد اونکه با
  .ديبد بھش نميا: گفت و داد من به رو گلش شاخه یسعادت.داشتيبرم

  ؟یسعادت یآقا: گفت یبلند یصدا با فرزاد گرفتم رو گل شاخه تا

  .ديد سرش پشت رو فرزاد و برگردوند سرشو یسعادت

  م؟يھست گل واردات و صادرات شرکت ما: گفت و اومد جلو آروم بود کرده فرو شلوارش بيج یتو دستاشو کهيحال در فرزاد

  .یشاھ یآقا رينخ_ 

  .ديکنيم ستوده خانم ميتقد گل شاخه هي نميبيم رو شما وقت ھر من که داره یمعن چه پس_ 

  ...یخواستگار مورد در داشتم من... من...ديببخش_ 

  ه؟يخواستگار یجا نجايا: ديچيپ شرکت سالن یتو فرزاد اديفر

  ...ديببخش_ 

  .آقا سرکارتون دييبفرما_

 من به نگاشو و کمرش به زد و درآورد بشيج از دستشو هي و انداخت دستم ونيم گل شاخه به ینگاھ فرزاد.رفت که یسعادت
  .دوخت

  ...یگرفت اشتباه ازدواج دفتر با رو نجايا انگار ھم شما_ 

  .داد بھم گل شاخه اومد خودش!...منه؟ دست مگه: گفتم لبخند با

  .کنميم اخراج رو یسعادت نم،يبب گل شاخه هي با رو تو گهيد بار هي اگه: گفت ضيغ با

  .اومده خوشت ازش یليخ انگار: گفت و شد تر یعصب که دميخند سوتفاھمش از

  .گلم عاشق فقط من...نه_ 

  .نگار اتاق سمت رفتم که دميخنديم داشتم ھنوز.اتاقش به برگشت و زد یپوزخند
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 نييپا رو سرش بعد و انداخت با$ لبخند با يید،ابرويد منو تا یسعادت.شدم اتاقش وارد خنده با که بود کار گرم زشيم پشت نگار
  .نگار زيم سمت رفتم که گرفت

  .سCم_

 نيا یجيگ نھمهيا از آخرش دونميم. کردم گمش روزيد از که گردميم برگه تا چند دنبال..دمينفھم اصC ديببخش...؟يیتو سCم...اِ _
  .زنميم جيگ منم بشر



  .شده تفاھم سو باعث بده رو یسعادت نيا جواب بابا: گفتم که باشد یسعادت به پشتم که کنارش، زش،يم پشت رفتم

  !مگه؟ شده یچ_ 

  .نهيبب رو مادرت و پدر اديب جلسه هي $اقل کرده درخواست: گفتم و زشيم یرو گذاشتم رو یسعادت گل شاخه

  ...حرفا چه...؟یچ گهيد_ 

  .یگذاشت سرکارش دهيفھم یطفلک بابا_ 

  !ديفھم شيفندق مغز اون با با$خره پس_

 شهيم یعصب فرزاد ارم،يب تو یبرا بده گل شاخه من به اديب روز ھر خواديم نيا نگار بابا:گفتم و گرفتم رو ام خنده یصدا یجلو
  .کنهيم اخراج رو چارهيب نيا

  بفھمه؟ کجا از فرزاد_

  .کنهيم یخواستگار داره من از کرد فکر و ديد نويا منو ا$ن که ھمونطور_ 

 از ھم یاسم نه،يبب رو شما داره اصرار داره، دوست ھمکارام از یکي بگو...نهيبب مادرتو و پدر اديب بذار: گفتم که ميديخند باھم
  .ارين یخواستگار

  ش؟يبدون سر یخوايم یک تا...چارهيب داره گناه خب: گفتم که کرديم فکر داشت

  ...سمج مرد نيا دست از افتادم یريگ چه خدا یوا: گفت و زد رونيب نهيس از محکم رو نفسش

  .داشت نويا عشق از کم هي $اقل فرزاد کاش...مونده عشقش یپا...اومد خوشم ازش: گفت لبخند با

  !؟یفندق مغز و_ 

  .مغزشه از مھمتر دلش_ 

  .ینکرد  ِاخفالم شتريب تا سرکارت برو شو بلند: گفت و ديخند نگار

  .نگار بده جوابشو_ 

  .زميريم سرم یتو یخاک هي خب_ 

 ھم از و کرد انتخاب رو شرکت که گرفت ميتصم یعقCن فرزاد.عقله از تر مھم عشق باش مطمئن: گفتم کردمو نگاش خنده با
  .ميشد جدا

  .نکن یخط خط خودت، یزندگ ی تجربه با باورامو ی ھمه...حا$ خب: گفت و ديکش یآھ نگار

  .یباش موفق: گفتم زدمو اش شونه یرو یدست

  .اتاقم به برگشتم و رونيب اومدم نگار اتاق از 
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 یچ داريد نيا ی جهينت نميبب داشتم جانيھ یليخ.بذاره خانوادش و یسعادت یآقا یبرا يیآشنا جلسه قرار شد مجبور با$خره نگار
 انتظار و بودم ستادهيا شرکت سالن یورود یھا پله کنار.شده یچ بگه و اديب که بودم منتظرش يیآشنا جلسه اون یفردا.شهيم

 ديسف یاندام بلوز و بود کرده ست شينخود نيج شلوار با رو شيمشک تک کت.اومد با$ ھا پله از فرزاد که دميکشيم رو نگار
 ھا پله از. کرديم یجد شو چھره یبدجور اخماش اما.بود کرده سشوار وجه، نيتر بايز به موھاشم.بود دهيپوش کتش ريز یرنگ
  .ستين ستادنيا یجا نجايا:  گفت اخم باھمون و کرد نگام اومد با$ که

  .منتظرم: گفتم کنم نگاش اونکه یب.ديرس مشامم به خوشبوش عطر یول داشت فاصله ازم نکهيا با

  امروز؟ گل شاخه منتظر: گفت هيکنا به

  .بله_ 

 رو حانميھ که داد تکون یسر دنميد با.اومد نگار که دينکش یطول.  اتاقش سمت رفت و گرفت ازم نگاشو.دونمينم گفتم نويا چرا
  شد؟ یچ: گفتم و داشتم نگھش ھا پله یبا$ ھمون.کرد شتريب

  .حانهير شدم بدبخت_ 

  .گهيد بگو: گفتم و گرفتم رو بازوش که اتاقش سمت رفتيم داشت

  .یخواستيم نويھم...اومد خوشش ازش بابام...گهيد یچيھ: گفت که داشتم نگھش مقابلم

  !! واقعا: شد بلند ام زده ذوق یصدا ارياخت یب

  شه؟يم یچ حا$ یدونيم...یبد یليخ: گفت حرص با که دميخند

  !شه؟يم یچ: گفتم و گرفتم دستشو

  .کنم فکر یاساس شنھادشيپ مورد در مجبورم_ 

  .مبارکه... نگار...یوا: گفتم ذوق و خنده با

  !گذاشتنه؟ جلسه یجا نجايا فتاح خانم: گفت و رونيب اومد اتاقش از تيعصبان با فرزاد.بود بلند اندازه یب خورده هي صدام

  .یشاھ یآقا ديببخش_ 

  .برداشته رو شرکت تموم تون خنده یصدا...ديبکش خجالت بھتره ھم شما: گفت و انداخت من به یتند نگاه

  .دييبفرما:  داد ادامه که گرفتم نييپا سرمو

  .رميمد من بگه اديب یا ِافه هي اديب بلده روز ھر نميا: گفتم و رفتم اتاقم سمت نگار ھمراه

  کنم؟ چکار من حا$: گفت کCفه نگار

  .بگو رو بله بھش_ 

  !یکرد فرض خر منو: گفت و بازوم به زد مشت تيعصبان با

  ...خودشه کار به سرش...پاکه چشم...هيخوب پسر بخدا...جون از دور: گفتم خنده با

  .ُخله ھم یليخ نه که کم هي_ 

  !! نگار_ 

  .کن اتاق ھم یزيچ یشعور فھم با آدم هي یمھندس هي با منو گفتم بھت چقدر...مار زھر_ 

  . تو یخواستگار اديب خورده خر مغز مگه یآدم نيھمچ خب: گفتم یشوخ به

  .حانهير: زد اديفر حرص با نگار

  .هيخوب پسر یسعادت کن باور یول.کردم یشوخ خدا به...ديببخش:  گفتم و دميخند

  .ارين من یجلو رو اسمش نقدريا خدا رو تو: گفت و ديکش یظيغل آه



  .کنم تيراض تا ميبزن حرف باھم ايب یخواست...اتاقم رميم من....باشه...باشه_ 

  .وونهيد_ 

  ! بود العاده فوق چقدر.یآب رز یگلھا.افتاد زيم یرو گل سبد هي به چشمم کردم، باز که رو اتاقم در.اتاقم سمت برگشتم خنده با

  :خوندم رو گلھا یرو کارت کردم نگاه

  . "بود نخواھد تو يیبايز به قطعا"    
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 دست گلم شاخه هي.سراغم اومد نگار که بودم فکر تو چقدر دونمينم.رفتم فرو فکر به و مبلھا کنار زيم یرو گذاشتم رو گل سبد
  دادن؟ یسعادت یآقا: گفتم و خنده ريز زدم دنشيد با.بود اون

  .برام خرهيم گل روز ھر داره...حانهير شدم جيگ یوا: گفت و مبل یرو انداخت خودشو کCفه و کرد یاخم

  .با$ست شعورش...کن فيک خب_ 

  .که با$تره یکي نيا شعور نميبيم_ 

  ؟ هيک کار: گفت و کرد نمونيب زيم یرو گل سبد به اشاره

  .نداره اسم دونمينم_ 

  ؟یديد رو کارتش_

  .ننوشته اسمشو_ 

  !! یمعن با ی جمله چه...اُه:  گفت و انداخت کارت به ینگاھ نگار

  .فرزاده کار: ديکش داد شوق با کدفعهي بعد

  .شرکت اومد من از بعد اون بابا نه_ 

  انه؟يشا کار یگيم یعني_ 

  .ستين ديبع_ 

  .آشغال سطل نداختمشيم وگرنه ُرزم گل عاشق که فيح: گفتم و دميکش یقيعم نفس

  کنم؟ چکارش نويا: گفت و داد تکون ھوا تو گلشو شاخه و مبل به داد هيتک نگار

 یراض یبرا یپافشار. ارهيم که ارهينم برات گل روز ھر.ھست که ستين عاشق...گفتميم رو بعله بھش بودم تو یجا من بابا_ 
  ؟یخوايم یچ گهيد. ھست که ستين افهيق خوش و پيت خوش...کنهيم که کنهينم کردنت

  .کنم فکر درست تونمينم خدا به من: گفت و کرد نگام مردد نگار

  .ستين بردار دست که یعوض انيشا نيا با سرم به بزنم یِگل چه من بگو حا$...کن فکر و بخواه مھلت ازش خب_ 

  .سرم به بزنم من ، بده رو اش هيبق یزد یِگل ھر فقط دونمينم: گفت و کرد نگام فقط نگار



 ديببر رو فکراتون زحمت یب: گفتم که بود رهيخ ُگلش شاخه به متفکرانه ھمچنان نگارم.  کارام سراغ رفتم کCفه و دميخند
  .دييبفرما...خونه

 که نزدم یحرف من.نداره یخوش حال دميفھم مادر ی افهيق از یوا.خونه برگشتم خسته شب.کاراش سراغ رفت حوصله یب نگار
  .دميد رو بچه مارستان،يب سر هي رفتم امروز: گفت و کرد باز رو بحث خودش

  بود؟ چطور حالش...خب_ 

  !مھمه؟ برات مگه_

  .مھمه که معلومه_ 

  .تيزندگ سر یگشتيبرم بچه اون بخاطر بود مھم اگه: کرد بلند رو صداش

  .کرديم بودنم واسه یتCش هي خواستيم اگه...کن درک نويا خوادينم منو فرزاد مادر،_ 

  .الشيخ یب مادر و پدر ديشد دوتا شما که کرده یگناھ چه...سوزهيم معصوم طفل اون واسه دلم:  گفت هيگر با مادر

 به ،فرزاد نکنم قبول رو بچه من اگه ديشا گميم...سوزهيم دلم منم خدا به: گفتم و ميشونيپ یرو گذاشتم سردرد زور از دستمو
  .اديب خودش

  .هيراھ سر ی بچه نکنه...بزنن سر ازش انينم بچه نيا مادر و پدر گفت،چرايم پرستارش: گفت و کرد پاک اشکاشو مادر

  .ديکن بس...خدا رو تو ديکن بس: زدم اديفر هيگر با و گرفتم گاز لبمو

  .ستميگر یحساب کرد،يم ینيسنگ دلم یرو که یغم اونھمه زور از اتاقمو رفتم

  

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  182 قسمت

  

 گل سبد هي به چشمم باز کردم باز که اتاقمو در.شرکت رفتم ناراحت و گرفته یدل با اونروز یه،فردايگر از پر شب هي از بعد
  :جمله هي با کارت هي فقط بازم.رفتم جلو.شد خوب دنشونيد از حالم هيثان چند یبرا که یقشنگ سرخ یگلھا. افتاد

  " قشنگت یچشما شکشيپ"        

 از محکم رو نفسم.بود پنجره کنار روزيد گل سبد ھنوز.شد خشک گلھا یرو نگام و آشغال سطل یتو انداختم رو کارت کCفه
 ديد منو ، در کنار بود، اتاقم کنار اتاقش که یشھاب خانم. رفتم رونيب اتاق از و برداشتم دست یرو رو گل سبد و دادم رونيب نهيس
  .سCم: گفت و شد پاک لبش لبخند ، ميعصب ی چھره دنيد با و

  آورد؟ برام یک نويا یدونينم شما...سCم_ 

  .آشغال سطل بندازش برام زحمت یب: گفتم و دستش ونيم زدم رو گل سبد که خورد یتکون نزدن و زدن حرف نيب لباش

  ! نازه یليخ! فهيح_ 

 زميم یرو گذاشتم سرمو.  نگو که گرفتم یسردرد صبح اول ھمون. اتاقم به برگشتم.رفت و نزد یحرف گهيد که کردم بھش یاخم
 که طور ھمون که بود نگار مطمئناً .شد باز اتاق در که شديم بھتر نکاريا با حالم داشت یکم سردرد زور از.بستم چشمامو و
  .بذار تنھام....کنهيم درد سرم...نگار بده حالم: گفتم بودم گذاشته دستام ساعد یرو مويشانيپ



  ...گمينم مگه: گفتم و کردم بلند سر.اومد جلو که دميشن پاشو یصدا

  .فرستنيم گل واست روز ھر نميبيم: گفت و اومد جلوتر.بود دستش تو سرخ گل سبد...افتاد فرزاد نگاه به نگام

Cباشه داشته یربط شما به کنمينم فکر: گفتم و نشستم صاف کام.  

  :گفت و دوخت گلھا به نگاشو

  ؟ دور شيندازيم چرا...خوشگله_ 

  .داره ربط خودم به:  گفتم و برگردوندم ازش سرمو! ؟ دونستيم کجا از نيا

  ؟ هيک کار_ 

  .دونمينم_ 

 اگه...فهيح حال بھر: گفت بود نامفھوم برام که یلبخند با که انداختم بھش ینگاھ مين و شدم تر متعجب اش خنده از.ديخند
  .دارميبرم من شيخواھينم

 یجا نجايا کنهيم درد سرتم اگه: گفت بھم ینگاھ ھمراه و سمتم برگشت بعد و رفت در کنار تا گل سبد ھمراه که نگفتم یزيچ
  .خونه برگرد ، ستين استراحت

 نقدريا چرا.  بودم کارش ُبھت یتو ھنوز.بود ليدل یب برام صورتش یتو یخوشحال حس.رفت رونيب و کرد باز رو اتاق در
  !! شد یعصب اونقدر ، یسعادت از گل شاخه هي گرفتن بخاطر شيپ روز چند کهيحال در! ؟ کرد برخورد هيقض نيا با راحت

  ؟یکرد فکراتو: گفت و زد زنگ ميگوش به.بود انيشا ی دوباره تماس.نبود نيا روز اون کن خرد اعصاب یماجرا اما

  .هيمنف جوابم...خوادينم کردن فکر_ 

  چرا؟_

  .عشق نه انتقامه ازدواج از قصدتون شما...نداره چرا_ 

  .دميم نشونت.باشه...؟یخوايم عشق: گفت و ديخند

  .نداشت شدن خوب فرصت انروز سردردم انگار.کردم قطع رو یگوش یفور.ديلرز دش،يتھد از قلبم
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 با کارمندا، ی خنده یصدا که رفتم تابلو سمت به.شدند جمع اعCنات یتابلو دور ھمه دميد.شدم شرکت وارد تا اونروز یفردا
  .جمله هي با بود تابلو یرو آچار برگه هي.شد خشک اعCنات یتابلو یرو نگام.شدند متفرق کم کم و شد بلند دنميد

  

  "دارم دوست رو ستوده خانم من"   



  

 که برگشتم حرص با!! آچار ی ساده ی برگه هي فقط.يیامضا نه یاسم نه.کردم نگاش و کندم تابلو یرو از رو برگه حرص با
  :زدم اديفر تيعصبان با.ھستند سرم پشت نگار و یشھاب خانم دميد

  !؟ هيا وونهيد کدوم کار نيا

  .ھست اتاقھا ی ھمه یتو برگه نيا...ستين نيھم فقط...دونمينم: گفت و گرفت شو خنده یجلو زحمت به یشھاب خانم

  .من بده اريب کن جمع رو ھمه:  زدم داد دوباره حرص با

 کمرم پشت رو دستم یتو ی برگه.  ديرس سر فرزاد موقع ھمون.ارهيم سرم يیبC چه بشه مطلع نکاريا از فرزاد اگه دونستمينم
  .لطفا ديرينگ جلسه نجايا...ھا خانم: گفت و انداخت ینگاھ ما ی نفره سه جمع به و اومد جلو که کردم یمخف

 یا سرفه با دھانشو یجلو گرفت و کرد مشت دستشو کردم، حواله سمتش که یاخم با که کرد يیصدا یب ی خنده یشھاب خانم
  .یشاھ یآقا... بله:  گفت

 ھمون از زميم یرو.رفتم جلو کCفه.ديسف رز یگلھا نباريا.افتاد گل سبد هي به چشمم باز کردم باز که رو اتاق در.اتاقم سمت رفتم
  :شد خشک برگه وسط ی جمله یرو نگام.بود اعCناتم تابلو یرو آچار ی برگه

  

  " دارم دوست رو ستوده خانم من"     

  

  .خوندم رو روش ی جمله و برداشتم رو گلھا ونيم کارت. گل سبد سمت چرخوندم سرمو

  

  " دارم دوستت ، گل از باتريز یا"    

  

:  زدم اديفر حرص با.نفره کي کار نھايا یدو ھر که گفتيم من به داشت ، آچار ی برگه و گلھا کارت یرو ی جمله یھمخون
  !! شعوريب ی پسره...کنم چکار باھات دونميم...انيشا

  ؟ چته: گفت و داد قورت خندشو.کرد سکته که دميکش سرش یاديفر چنان که خنده ريز زد و شد اتاقم وارد نگار موقع ھمون

  ؟یخنديم اونوقت خرده اعصابم ینيبيم_

  .بود اعCنات تابلو یرو تو یجا به من اسم کاش...خرده اعصابت چرا...بود یقشنگ کار_ 

  .دارم دوست رو فتاح خانم من: گفت و داد تکون ھوا یتو دستشو بعد

 چطور حالت نميبب زنميم برات خودم فردا...باشه: گفتم و اش نهيس وسط زدم محکم رو دستم ونيم ی برگه و رفتم جلو حرص با
  .شهيم

  ه؟يک کار: گفت و ديخند نگار

  .هيکي جمله دو ھر امروز.نفره هي کار برگه و گلھا یول. دونمينم:  گفتم گذاشتمو صورتم یرو دستمو کف

  .فرزاده کار گميم بازم من: گفت و انداخت گلھا یرو کارت به ینگاھ نگار

  .شده پررو گهيد یليخ رسميم رو حسابش. انهيشا کار. اومد تو و من از بعد ؟یبود کور مگه_
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 ديکن نکارايا از گهيد بار هي اگه: زدم اديفر دميشن رو صداش تا.خودشه کار شدم مطمئن تماسش با.زد زنگ انيشا روز ھمون
  .کنميم تيشکا مزاحمت جرم به ازتون

  کنم؟ ثابت بھت رو عشقم یخواستينم مگه: گفت خنده با

  ؟یچ که اعCنات یتابلو به ديزد برگه هي...ديبرد شرکت یتو منو یآبرو ؟ینجوريا_ 

  " . حانهير به ميتقد" نوشتم روشم.فرستادم براتون بسته هي من! ؟ برگه کدوم! ؟ برگه_ 

  !ست؟ين شما کار آچار یھا برگه نيا!!  ديسف رز گل سبد نيا! ؟ یچ_ 

  . نه_ 

  .فھمميم بCخره چون ، لطفا دينگ دروغ_

   کادوم ی جعبه...ستين من کار...بگم دروغ بخوام که ترسمينم شما از من_ 

  ده؟ينرس دستتون

  ! بود فرزاد کار یعني پس.  ميصندل یرو افتادم و کردم قطع رو یگوش

 گفت و زد زنگ مادرم ، بود اومده شيپ که یپلوغ و شلوغ اوضاع اون یتو.کردم صبر.نه اي بپرسم ازش و اتاقش برم دونستمينم
 منصور که گفت بده،بعدم انجام رو صشيترخ یکارھا رفته فرزاد کنند،يم مرخص امروز رو بچه که زده زنگ خان منصور که

  .خونشون کرده دعوت ھم رو ما شام ، بچه صيترخ مناسبت به خان

 مدام.  داشتم یبيعج حس هي. بود بد یليخ اونروز حالم.گميم بھش شب گفتم خودم با.امينم من که بگم مادر به موقع ھمون نخواستم
  ؟ فرزاده کار یعني: گفتميم خودم با

  . جوون حانهير سCم: زد زنگ بھم نمينسر عمه اوضاع اون یتو که.کرديم وونميد داشت سوال نيا جواب

  د؟يخوب شما..سCم_ 

  .یسCمت به...مبارکه ،یشد مادر گفت بھم منصور...ممنون_ 

  ممنون_ 

  .که یشد جدا فرزاد از دميشن یول_

  ...آره_

  شه؟يم یچ بچه نيا پس_

  .قرارهيب واست شوھرت باش مطمئن...ات بچه بخاطر...تيزندگ سر برگرد جان حانهير: گفت نينسر عمه که کردم سکوت

  .ستين قراريب اون جوون عمه نه_ 

  ؟یدونيم کجا از تو_ 

  .نميبيم رو شياليخ یب که يیاونجا از_ 



  ... یول نگم بھت گفته بھم...یکنيم اشتباه: گفت و ديخند

  ؟یچ یول_

  .بزنم حرف باھات خواست ازم.دينال یليخ تيدور از و زد زنگ بھم: گفت و کرد یمکث

 ، بگه و زنهينم زنگ بھت نينازن دونستميم یگفته،ول رو نايھم اونم به...زده زنگ نمينازن به: داد ادامه عمه که بودم کرده سکوت
  .زدم زنگ من نيھم واسه

  . برگرد...حانهير یکنيم وونشيد یدار...داره دوِست: گفت باز عمه که دادم رونيب نفسمو بلند يیصدا با
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  ؟یسCمت به کجا:  دميپرس.بود آماده مادر خونه دمي،رس بود کرده ريدرگ ذھنمو که يیمعما اونھمه و یکار شلوغ روز هي از بعد

  ؟یاينم تو مگه... خان منصور خونه_ 

  .امينم من مادر نه_ 

 دلت چطور!! یکن بغل رو ات بچه بار هي یخواينم یحت!!  مادر گفت شهيم ھم تو به:  زد خشکم که زد اديفر سرم چنان کھوي
  !! پدر نه داره مادر نه! ؟ کرده یگناھ چه معصوم طفل اون!...؟یشد سنگدل نقدريا چرا! ؟ اديم

  .ميزندگ سر برگردم شم مجبور ، اون خاطر واسه و رميبگ خودمو یجلو نتونم ترسميم چون نمشيبب خوامينم من_ 

 خدا به...تواِ  ی بچه اون ینخوا چه یبخوا چه.نيبب رو ات بچه...حانهير ايب: گفت و ديبوس صورتمو مادر که کردم پاک اشکامو
 هي واسه رو دستگاه چون اي کردن مرخصش که خوبه حالش واقعا ستين معلوم کردن، مرخصش زودتر ھفته کي...داره گناه قسم
  .کردن مرخصش خواستن،يم گهيد ی بچه

  .کنم عوض لباس ديبذار...باشه:  گفتم و واريد به زدم هيتک

 نباشه، دروغ یول. کم هي از شتريب یليخ.  نه که کم هي.  زديم مشکوک کم هي.  اومد در شاخام که زد یشوق پر لبخند چنان مادر
 نيا که بپرسم فرزاد از مناسب فرصت هي یتو نکهيا یبرا ھم.  ميفسقل دنيکش آغوش در یبرا ھم.برم خواستيم دلم یليخ خودمم

 بھم یاديز.کردم سرم یرنگ یبادمجون یروسر و کردم عوض رو مانتوم. گرفتم دوش هي رفتم.  انهي خودشه کار رياخ یگلھا سبد
  ...اديم بھت چقدر زميعز:  گفت و اتاق یتو اومد مادر که کنم عوضش خواستم.ومديم

  .چشمم تو یاديز... نه_ 

  .$زمه ايبعض هيتنب واسه یباش چشم یتو بذار:  گفت و گرفت دستامو که بردارم سرم یرو از رو یروسر خواستم

 از ھنوز.  کردم سر چادرمو و زدم یميمC رنگ یصورت رژ و دميکش پلکم پشت نازک چشم خط هي.  شدم یراض چرا دونمينم
  :بود گفته که افتادم تاپش لپ یتو فرزاد حرف ادي. کردميم نگاه خودم به نهيآ یتو

  . " یحور هي شهيم چادرش، قاب ريز پوشه،يم روشن رنگ یروسر ی،وقت دشيسف صورت اون با"  

  .ميبر:  گفتم و نشست لبم به حرفش، نيا یادآوري از یلبخند



 ی خونه تا.  کردميم شک کاراش به داشتم واقعا.  ديبوس منو و اومد جلو. بود ليدل یب برام لبخندش.کرديم نگام لبخند با مادر
 و اومد سراغم ديترد ميزد رو خونه در زنگ یوقت که اونقدر گرفتم استرس یخوديب.  ميرفت ادهيپ.  نبود راه اديز خان منصور

  .امينم من مامان:  گفتم یفور

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  186 قسمت

  

  .نميبب ايب: گفت و گرفت محکم دستمو مادر

  .تونمينم من مامان_ 

  !؟ ینينب رو ات بچه یخوايم یاومد نجايا تا...خوديب_ 

 رو ما شام خان منصور ديگفت شما: گفتم که رفتيم با$ ی طبقه یھا پله سمت داشت مادر.شدم وارد مادر ھمراه.شد باز در
  !کرده؟ دعوت

  .کرده درست غذا خانم ريمن کنه؟ یآشپز تونهيم خان منصور_ 

  .بزن در: گفت لبخند با و کرد نگاھم مادر ، ستادميا که فرزاد ی خونه در پشت

  !؟ من_ 

  .بزن در:  گفت و کرد یاخم

  . بغلم یتو ديپر دنميد با و کرد باز و در خانم ريمن.  زدم در

  .ماشاK خوشگله پسرتون آقا چقدر...مبارکه...بود شده تنگ براتون دلم چقدر جوون خانوم یوا_ 

  .ممنون...سCم_ 

 اسپند ظيغل دود با و برگشت خانم ريمن.  افتاد ، بود زانيآو سقف از که یرنگ یھا بادکنک به چشمم که آشپزخونه سمت ديدو بعد
  .دياومد خوش خونتون به یليخ:  گفت و ديچرخ دورم

  ...فقط من:  گفتم اخم با

  .اومدن خانم...آقا:  زد اديفر و بزنم حرفمو نذاشت

 مستم دور ھمون از عطرش یبو. رونيب اومد اتاقش از اسپرتش شلوار و کوتاه نيآست شرتيت هي با فرزاد که دينکش یطول
 کردم نگاش ، مادر لب یرو لبخند نيا از متعجب.  داد جوابشو لبخند با مادرم.  کرد سCم مادر به و اومد جلو که زديم لبخند.کرد
  . سCم:  گفت من سمت به رو که

  : ديپرس مادر.  دادم جوابشو و کردم نگاش

  ؟ ھستن کجا خان منصور_

  .دييبفرما...رسنيم ا$ن_ 

  ؟ کجاست ما یفسقل:  گفت مادر که يیرايپذ سمت رفتم مادر ھمراه

  . ارمشيم ا$ن...خوابه خورده رو رشيش:  داد جواب فرزاد



 به دست دو یرو رو بچه کهيحال در که دينکش یطول.ميبود گذاشته اونجا رو بچه یسمونيس ديخر که رفت یاتاق سمت فرزاد
  .نايس آقا نميا:  گفت اورديم سمتمون ، کشيکوچ تشک ھمراه

 شد یچ دمينفھم اصC.زديم تند تند قلبم.  اومد بند نفسم. بغلم داد رو بچه و شد خم فرزاد. شد آشوب دلم!  بود شده نايس پس اسمش
 و بردم نييپا رو گرفتم،صورتميم بغلم یتو بار نياول یبرا که بود یطفل معصوم صورت به نگام کهيحال در و هيگر ريز زدم که

 که افتاد شماره به نفسم.کردم نگاش و دمشيبوس بار نيچند.پوشوند رو صورتم تموم اشکام.  دميبوس رو کشيکوچ فيلط ی گونه
  . ممنون:  گفتم لب ريز که گرفت سمتم یدستمال فرزاد. ستميگر تر راحت من و گرفت دستم از رو بچه مادر

  . دستش یرو کيک جعبه هي با بود خان منصور. شد باز در موقع ھمون

  .دييبفرما...دياومد خوش سCم_ 
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  .دخترم یاومد خوش خونت به: گفت و کرد نگام يیخوشرو با و اومد جلو خان منصور

 حرف ھم با ديبر امشب بچه نيا بخاطر: گفت خان منصور ، بزنم یحرف خواستم تا که بگم یزيچ تا کردم باز ھم از رو لبانم
  .ديديرس یا جهينت به ديشا...ديبزن

  .ديکن صحبت اتاق یتو ديبر حانهير با...فرزاد: گفت و چرخوند فرزاد سمت رو نگاھش بعد

  .دخترم برو:  گفت و گرفت دستمو منصورخان که بودم مردد.برخاست مبل یرو از فرزاد

 به دست با بعد و کرد باز برام رو اتاق در.رفتم دنبالش.خودش اتاق سمت رفت فرزاد که شدم بلند جا از خان منصور اجبار به
  .دييبفرما: گفت فاتيتشر حالت

.  نشست ازم فاصله با اونم. تخت ی لبه نشستم و ھام شونه یرو انداختم رو چادرم.شدم اتاق وارد و اومد لبم یرو یمحو لبخند
  اومد؟ خوشت گلھام سبد از:  گفت ، کرديم معذب منو داشت گرمش نگاه با که ھمونطور که بودم کرده سکوت

  !؟ بود تو کار:  سمتش دميچرخ

  . یدار دوست گل یگفت خودت_ 

  ؟ یخوند ،یچ رو اعCنات یتابلو:  گفت باز که زدم یکج لبخند

  ! فرزاد:  شد تا چھار چشمام

 ، گفتم زدم زنگ نينازن و نينسر عمه به ، گفتم کارمندا به.  گفتم منم دارم، دوست بگم ھمه به یگفت:  گفت و کرد نگام لبخند با
  ؟یچ گهيد

  .ینگفت خودم به ھنوز:  گفتم و دوختم دستام به گرفتمو ازش نگامو

 طاقت گهيد... یزي،عز کردميم فکر اونچه از شتريب برام تو...کردم اشتباه من...برگرد حانهير: گفت و شد کينزد بھم یکم
 بھم رفتنت با ميزندگ تموم ماھه چند...حانهير دارم دوستت یليخ...دارم دوستت... یبر امشب ذارمينم...قسم خدا به...ندارم

  .یبمون ديبا...یبرگرد گهيد ذارمينم امشب...کنميم یزندگ برزخ یتو دارم...ختهير

  ...و یدار دوست رو مونا یگفت ؟یگفت یچ بھم ميزد حرف باھم که یبار نيآخر رفته ادتي انگار_ 



 مستاصلم تو یول بود یا احمقانه کار دونميم...برگردونم رو تو حسادت، قيطر از خواستم فقط من:  گفت و کرد قطع حرفمو
  .یبود کرده

  ...ميستين محرم ھم به گهيد ما: گفتم و دميکش یقيعم نفس

 ميبزن زنگ بھش گهيد ساعت هي تا اگه ، کرده صحبت یاصل ابونيخ سر ی دفترخونه با بابا...نباش اونم نگران:  گفت یفور 
  .اديم

  ...بگو...یمونيم که بگو...حانهير: گفت باز که بمونم من تا بود کرده رو کارا ی ھمه انگار.گرفت ام خنده

  ...حانير:  گفت که کردم نگاش فقط هيثان چند.خورد گره اھشيس یچشما به نگام. کردم بلند رو سرم

  .لطفا...فرزاد:  گفتم شدمو بلند جام از که بشه تر کينزد بھم بازم خواست که داشتم نگه رو سکوتم و زدم لبخند

  . بگو...شميپ یمونيم که بگو...ديببخش...باشه باشه:  گفت کCفه و آورد با$ رو دستش دو کف

  ...فقط...مونميم:  گفتم و شيآرا زيم به زدم هيتک

  ؟ یچ فقط_ 

  .بگو بھم حا$ نيھم منه، تياذ قصدت اگه...کنميم خواھش...یريبگ یباز به منو یبخوا که ندارم توان گهيد من فرزاد_ 

  ؟! یباز چه...؟ینيبينم رو خرابم حال...؟ تو یگيم یدار یچ:  گفت و کرد یاخم

 روزا اون ی ھمه یتو یول بودم مغرور...بودم خودخواه...بودم بد...کنميم خواھش... نکن بغض:  داد ادامه که کردم بغض
  ...حانهير بودم عاشقت

  .بزنه زنگ بگم بابا به رميم: گفت و ستاديا روم روبه شد بلند.شد یجار چشمام از اشکام
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 تلفن با داشت خان منصور.اومدم رونيب اتاق از و کردم باز و در.دميشن در پشت از رو خان منصور و مادر یشاد یصدا
  .ستين ھمراھم ام شناسنامه: گفتم که مادر کنار نشستم.کرديم صحبت

  .آوردم برات من: گفت لبخند با مادر

  !یداشت خبر یچ ھمه از انگار شما_ 

  .کرديم یطاقت یب یليخ واست شوھرت:  گفت فقط و زد لبخند مادر

  .شد ادب یحساب انگار: گفتم لبخند با و مبل به زدم هيتک

  ...بدون تويزندگ قدر:  گفت و ديخند مادر

  .پسرم برگشته مامان:  گفتيم مدام و بود کرده بغل رو نايس که بود فرزاد به نگام

 عاقد رفتن از بعد. نبرد وقت اديز فات،يتشر یب اونم ، عقد ی خطبه ی دوباره خوندن.  بودن کرده ھم رو یچ ھمه فکر انگار
 از بعد.  سوپ ھم پلو ايلوب ھم بود کرده درست فسنجون ھم.بود دهيکش زحمت ھم یليخ.  ديچ رو شام زيم خانم ريمن ، دفترخونه

 دو ھر به و خورد گره فرزاد و من ی دوباره عقد مناسبت با بود دهيخر نايس یبرا منصورخان که یکوچک کيک ، ھم شام



 دادم اجازه دوباره من...جان فرزاد:  گفت فرزاد به رو بعد و ديبوس رو ميشونيپ رفتن موقع مادر.شد صرف يیچا با مناسبت
  .نکن دميام نا لطفا پس برگرده، حانهير

  .چشم: گفت و زد یا بوسه موھام یرو ، مادر یجلو و کرد خم سرشو فرزاد

  .ديبدون رو ھم قدر: گفت و کرد نگاھمون لبخند با ھم خان منصور

  .شورميم فردا خودم رو اش هيبق ، خوادينم خانم ريمن:  گفت کCفه فرزاد.شستيم ظرف داشت ھنوز خانم ريمن رفتن، که ھمه

  .شورميم خودم آقا نه: گفت و کرد یپافشار شستن یبرا خانم ريمن

 دار تب یگرما. ستهيبا تا گرفتم رو دستش که.زديم چرخ خونه یتو کCفه فرزاد.گرفت ام خنده خانم ريمن اصرار و فرزاد کار از
  ارم؟يب برات یخوريم يیچا...نيبش ايب:  کرد اصابت ھم من به تنش

 زميبر من دي؟بگ چرا شما جون خانم: گفت خانم ريمن که ختميريم يیچا هي براش داشتم. نشست مبل یرو و زد یتيرضا لبخند
  .خب

  .بشور رو ظرفھا زودتر فقط شما_ 

  ...ديبا بعدش تازه_ 

  .ميکن استراحت ميخوايم ميا خسته...خانم ريمن:  گفتم کردمو قطع حرفشو

  بخوابم؟ نايس آقا اتاق برم یعني: گفت باز خانم ريمن اما. گرفت اش خنده ، بود نشسته مبل یرو که ھمونطور فرزاد

  !؟ نايس اتاق یتو ديدار یکار شما:  شد تا چھار چشمام

  .خواديم خشک ريش بشه داريب شب اگه یول... نه_ 

  .خودم ھستم من_ 

  ؟ برم یعني پس:  گفت و شست دستاشو خانم ريمن

  !؟ یبمون یخوايم:  گفتم.بود گرفته ام خنده

  .برم خواميم جون خانم نه:  گفت و ديگز لبشو

  . یباش نايس شيپ شما شرکت برم خواميم چون باش، نجايا 7 ساعت صبح فقط...سCمت به_ 

  . خانم چشم_ 

  شرکت؟ یايب بازم یخوايم:  گفت که روش روبه زيم یرو گذاشتم رو فرزاد یچا وانيل

  !ام؟ين:  گفتم و کنارش نشستم
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 گذاشتم سرمو.ديکشيم پر آغوشش یبرا دلم.کردم نگاش لبخند با.  یتينارضا اي بود تيرضا یعني سکوتش دونمينم.  کرد سکوت
  .طلبت یکي...فرزاد:  گفتم و اش شونه یرو

  !ل؟يدل چه به:  گفت و کرد احاطه منو دستشو با

  .یداد حرص یبدجور منو باھاش ، وقته چند نيا که يیکارا و حرفا اون یبرا_

 من اجازه با: گفت خانم ريمن که نشستم صاف یفور.شد ظاھر رومون یجلو خانم ريمن که ديبوس رو ام گونه و زد یحيمل لبخند
  .برم

  .خوش شب...دييبفرما: گفت و کرد پنھان لبخندشو فرزاد

 اون با ؟یچ تو...دادم؟ حرصت من پس...خب:  گفت و داد جا آغوشش یتو منو و ديکش دستمو دوباره فرزاد رفت که خانم ريمن
  !؟ینداد حرصم گلش شاخه و یسعادت

  .بدم نگار به رو گل شاخه خواست شده،ازم نگار عاشق یسعادت...بود سؤتفاھم هي فقط اونکه: گفتم و دميخند

  !؟ واقعا:  گفت و کرد جدا خودش از منو

 یخواستگار:  گفت و ديکش آغوشش یتو منو دوباره بعد.  شد بلند ھمزمان غميج و ديکش محکم رو لُپم که کردم نگاش لبخند با
  ؟یگيم یچ رو یعوض انيشا

  .هيمنف جوابم و ندارم فکر به یازين که گفتم بھش بعدش وگرنه کنم فکر ديبا گفتم، بھش ، تو دادن حرص بخاطر فقط اونم_ 

  !بدجنس:  گفت و گرفت لُپم از یکوچک گاز حرص با

  .فرزاد: گفتم اخم با و دادم ماساژ رو ام گونه دستم کف با

  ...فرزاد جان:  گفت و کرد نگام نشيآتش و گرم نگاه با

 یخوايم صبح تا: گفت و خورد رو شيچا و پوشوند یا بوسه ،با ام گونه یرو رو دندوناش یجا اون و زدم لبخند حرفش از
  .ميمونيم خواب شرکت به رفتن واسه فردا ؟ یبزن حرف

  .یکن گوش شوھرت یحرفا به ديبا شرکت یايب بازم یخوايم اگه: گفت رفتميم ھمراھش که ھمونطور

  .یکنيم سرت مقنعه و یپوشيم یادار مانتو...او$:  گفت که تخت یرو نشستم که م،يشد خواب اتاق وارد

  !؟ یچ_

  .باشه یمشک ديبا ھم ات مقنعه...یزنينم رژم...یزنينم عطر...ممنوع شيآرا_ 

  !؟ چرا:  گفتم تعجب با

  .نبوسمت و کنم حفظ رو اقتدارم کارمندام یجلو و کنم کار کنارت بتونم من تا: گفت خنده با کنارمو نشست

  .فرزاد یا وونهيد یليخ:  گفتم و دميخند

  .یبکن فکرشو اونچه از تر وونهيد: گفت و آغوشش یتو ديکش باز منو
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 دوش هي رفتم و دميکش اش برھنه ی تنه مين یرو رو پتو.بود خواب فرزاد.تخت یرو نشستم.شدم داريب ميگوش اذان یصدا با صبح
 نماز از بعد رو کسا ثيحد نيبودم،آخر گرفته که یا چله طبق و خوندم رو صبح نماز.کردم روشن ھم رو یچا ريز و گرفتم
 ی خونه یتو رو کسا ثيحد نوبت نيآخر من و. دهيم حاجت یليخ صبح نماز بعد کسا ثيحد ی چله بودم دهيشن.خوندم صبحم
  . من یزندگ ريبخ صبحت: کرد زمزمه گوشم کنار از فرزاد که بودم دعا یآخرا.گرفتم رو حاجتم و خوندم خودم

  .آشفته یآقا ريبخ ھم شما صبح: گفتم و دميکش اش آشفته یموھا به یدست. کردم نگاش و بستم رو دعام کتاب

  .کنميم توبه گناھام تموم از برگردونه، بھم رو تو اگه گفتم خدا به_ 

  کنه؟يم قبول خدا...نظرت به: داد ادامه که سمتش دميچرخ و دميخند

  .گهيد کرده قبول حتما پس!...؟ینيبينم چشمات یجلو منو مگه: گفتم خنده با

  کنم؟ چکار ديبا حا$_ 

  .بخون نمازاتو_ 

  ...سخته: گفت و انداخت با$ يیابرو

  !؟ یداد قول خدا به ینجوريھم پس: گفتم اخم با

  .ستمين بلد اصC من: گفت که کردميم جمع نمازمو چادر داشتم

  .عشقم دميم ادتي_ 

  ...بگو گهيد بار هي:  گفت طنتيش با و زد لبخند

  .من عشق_ 

  .خونميم نمازامو تموم یبگ گهيد بار هي_

  !؟ منو یکرد مسخره: گفتم و اش شونه به زدم چادرم با

  .اميم منم... کن حاضر رو صبحانه برو شما...جوونم:  ديخند

 دوش هي ھم فرزاد. يیرايپذ یتو برگشتم دوباره بعد. لبام به قرمز رژ هي زدمو شونه موھامو دم،يچ که رو زيم.کردم و کار نيھم
  !کرده چه دلبرم: گفت و زد یسوت و سالن یتو اومد شيلباس ی حوله با و گرفت

  .ارميب کمه اگه یزيچ خوبه؟: گفتم لبخند با

  .گميم رو تو...که گمينم رو زيم:  گفت و ديکش نييپا سرش یرو از رو اش حوله کCه و ديخند

  . منو دل یکرد وونهيد: گفت و کرد اشاره من به شعرگونه یلحن با بعد

  .رسونميم خودمو ا$ن...نکن فيح رو بوسات زميعز: گفت که فرستادم براش ھوا رو یا بوسه

 حلقه کمرم دور رو دستاش دم،يبوس که رو صورتش. ببوسم تا گرفت صورتم یجلو سرشو و زد دور رو یناھارخور زيم بعد
  .شرکت مينر یخوايم...حانير:  گفت و زد

  !چرا؟_ 

  .امروز ميباش ھم شيپ_ 

  . شتميپ شرکتم یتو_ 

  !؟ عشقتم دار تب ماه چند یدونيم! کنم؟ تحمل یجور چه رو عشقت تب شرکت یتو آخه:  گفت و کرد یاخم

  .کنم درست رو نايس خشک ريش برم من بخور صبحانتو نيبش:  گفتم یفور. شد بلند نايس ی هيگر یصدا که دمشيبوس دوباره
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 آماده رو نايس خشک ريش خواستيم.بود نشسته زيم پشت ھنوز فرزاد.  يیرايپذ برگشتم و گرفتم بغل رو بچه.رفتم نايس اتاق سمت
  .کنهيم درست رو رتيش واست داره بابا...زميعز...جان جان: کردميم زمزمه بودم گرفته بغل رو نايس که ھمچنان من...کنه

 پدر خوردينم بھش.گرفت ام خنده کارش از که کرديم تست ، دستش پشت مدام و بشه سرد تا داديم تکون رو نايس ريش شهيش
  ؟ شده یچ ؟ هيچ: ديپرس ، ديد لبخندمو ، گرفت سمتم که رو شهيش.بشه یدلسوز

  !ادينم بھت کارا نيا_ 

  !؟ چرا:  کرد یقشنگ اخم

  .ینطوريھم...یزميعز: گفتم و دميبوس رو اش گونه

 بعد.  بود گردو و ريپن و نون.زدم گاز.لبام سمت گرفت لقمه هي فرزاد که دادم،يم رو رشيش بھش داشتم که بود بغلم یتو نايس
 دوست رو یداشتن دوست مغرور موجود نيا.... رشينگ ازم...ايخدا.کردميم نگاش. خودش دھان یتو گذاشت کجاي رو لقمه یباق

  .رميگيم گهيد لقمه هي ا$ن: گفت که کردميم نگاش عشق با.  دارم

  .خورميم بعدا من...بخور صبحانتو تو... خوادينم_ 

  ؟یخوريم یک...ھفته کينزد ساعت_

 خوابوندمش ، خورد کامل که رو رشيش نايس!  ديچسبيم دستش از ھا لقمه بيعج. داد بھم عسل و کره ھم لقمه هي که نگفتم یزيچ
  . نايس شيپ خونه بمون...خب هيکار چه نيا:  گفت فرزاد که پشتش زدميم آروم و ام شونه یرو

  ؟ شرکت اميب یندار دوست چرا: گفتم اخم با

  . يینايس شيپ ،یکنيم استراحت...تره راحت...بھتره برات نجايا چون_ 

 زنگ.  صبحانه زيم پشت نشستم و کردم عوض ھم رو پوشکش.  تختش یرو دوباره بردم  د،يخواب دوباره نايس. ندادم جوابشو
 حاضر کهيحال در و شدم بلند زيم پشت از.  ديرس ھم خانم ريمن ،که خوردم لقمه تا چند تند و تند. بود خانم ريمن.خورد در
 باز.برداشتم رو فميک بعد و زدم مسواک.نه من اما.  بود آماده فرزاد.دادميم خانم ريمن به رو نايس یکارھا حاتيشدم،توضيم

  :دميد رو انيشا اميپ که کردميم چک امھامويپ داشتم نيماش یتو.  رفتم فرزاد ھمراه و دمشيبوس ، نايس اتاق برگشتم

  " یکن انتخاب رو یکي فرزاد و خودت نيب یمجبور حا$...یکردينم نکارويا کاش!!... فرزاد شيپ یبرگشت پس"   

  : نوشتم و دم،ينفھم ديتھد نيا از رو منظورش

  " کنميم انتخاب رو بودن ھم با من"   

  

  .تهيگوش یتو سرت که باز_ 

  . کنسول  کنار گذاشت و کرد خاموش رو یگوش دميد که افتهين انيشا اميپ به نگاھش که کردم دعا دعا.گرفت دستم از رو یگوش
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  ؟ یديپوش رو یروسر نيا چرا:  گفت و کرد نگام دوباره

  .اديم بھت یليخ یروسر نيا: داد ادامه که کردميم نگاش متعجب

  . هيخاکستر...است رهيت که نکهيا:  گفتم و دميخند

  : گفت یجد یلحن با

 _Cبپوش یمشک فقط اص .  

  . یدار مشکل تو ، نداره یمشکل ھام یروسر!!.... فرزاد_ 

 شرکت یتو بتونم ظھر از بعد تا کنم نيتضم تونمينم ینطوريا... داره مشکل من دل ، آره:  کرد اعتراف شيجد لحن ھمون با
  . بمونم

  د؟يبريم فيتشر کجا اونوقت د،يبمون دينتون اگه...خب: گفتم اخم با

  .خونه ميببر رو فمونيتشر مجبورم اونوقت_ 

  !؟ یچ_ 

  ! فرزاد:  گفتم متعجب که داشت نگه لبخندشو

  . مايگرديبرم و زنميم دور ا$ن نيھم...نکن صدام ینجوريا نقدريا... جاااااان_ 

  . ستين خودم دست که خرابه حالم اُنقدر حا$! ؟یداد زجر منو ماه چند یدونيم...انصاف یب: گفت حرص با که گرفت ام خنده

 سمت فرزادم و من ارياخت یب.بودند شده جمع اعCنات یتابلو دور ھمه باز.  شرکت ميديرس. دميخند صدا یب فقط و بستم چشمامو
 سخت فرزاد کنترل ، زديم یحرف و کرديم یکار انيشا اگه. ختير دلم. بود شده زده تابلو یرو گهيد ی برگه هي باز. ميرفت تابلو

  . شد بلند ھاشون خنده یصدا ھم کارکندا ی هيبق خنده، ريز زدم تابلو یرو ی برگه دنيد با.  شديم

  

  " دارم دوستتون...فتاح خانم"     

  

  !؟ هيسعادت کار: گفت یا خنده مچهين با فرزاد

  .شهيم وونهيد نهيبب نگار...آره_

 که ھا پله از.شدند متفرق خنده با کارمندا ی ھمه نگار اومدن با. اديب نگار تا ستادميا ھمونجا من یول ، اتاقش سمت رفت فرزاد
  ؟ شده یچ باز:  گفت اومد با$

  . من یخدا:  شد بلند تيعصبان از صداش تابلو دنيد با و اومد جلو.کردم اشاره تابلو به ام اشاره انگشت با

  ؟ نه بود نيھم آرزوت: گفتم خنده با

  .حانهير کشمشيم_ 

  . گهيم رو بعله بشه، نوشته روش یک ھر اسم ، شده يیجادو تابلو نيا:  گفتم و گرفتم محکم رو بازوش



  .کنمينم و نکاريا من رينخ: گفت حرص با

  !! حانهير:  چرخوند صورتم یتو رو متعجبش نگاه و برگشت.شد حرفم ی متوجه که بره خواست بعد

  !فرزاد؟ شيپ یبرگشت تو:  گفت که کردم نگاش لبخند با

  .بله_ 

  ؟ یبگ ديبا ا$ن شعوريب:  گفت و گرفت آغوشش یتو محکم منو

  !!!؟ پس گفتميم ديبا یک_ 

  . روزيد ھمون_ 

  .مبارکه: گفت و ديبوس منو بعد
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  .باش داشته رو یسعادت...اليخ یب نويا حا$:  گفتم و رفتم ھمراھش

  !کرده؟ چکار یديد ، شعوريب ی پسره یوا:  ھم تو رفت باز اخماش

  .ومديم خوشت ايباز کيرمانت نيا از و یداشت دوست که تو ؟ شد یچ:  دميخند

  .کردم غلط من:  گفت حرص با

  .آورده برات گلم شاخه ا$ن که برو برو:  گفتم و دميخند

  . برد شرکت تو آبرومو...سرش تو بخوره_ 

  .بود انيشا باز کردم نگاه.دميد روشن رو امشيپ چراغ که زيم یرو گذاشتم رو ميگوش. اتاقم سمت رفتم و ش شونه یرو زدم

    

  ."یشيم مونيپش انتخاب نيا از... یخواست خودت" 

  

  : نوشتم حرص با

  

  ."باشم ھمسرم کنار خواميم رمميبم اگه یحت" 

  

  .ذارمينم...ندفعهيا:  گفتم لب ريز و دميکش قيعم نفس بار چند.نشست وجودم یتو ديشد یاضطراب.شد بد باز حالم



 گفتم که بگه بھش خواست شيُمنش.  فرزاد اتاق بردم رو پخش ستيل یھا برگه که کردميم کار که بود یساعت هي.شدم کار گرم
 و سمتش رفتم نيپاورچ و بستم و در.  نشد من ی متوجه و  بود کار گرم.کردم نگاش و کردم باز رو اتاقش در آروم.ستين $زم
  .فرزاد: زدم اديفر بلند ، نهيبب منو اونکه از قبل ، دميرس که شيقدم چند

 و دميخند. بغلش یتو گرفت منو حرکت هي یتو و سمتم اومد یحرص که دميخند.خورد خط کاغذ یرو دستش و شد ھل.ديترس
  .دميبلع وجودم، تموم با رو اش مردانه خوش عطر

  ؟ باز یشد طونيش_ 

  . طنتميش عاشق من_ 

  !؟ یجد:  گفت شديم زيآم طنتيش داشت که یلبخند با

  . شکست کمرم یآ: گفتم بلند که کرد شتريب کمرم دور رو دستاش فشار بعد

 یفور حالت، اون یتو دنمونيد با که بود یشھاب خانم. در سمت ديچرخ دومون ھر سر.شد باز اتاق در که شد تر ،پھن لبخندش
  . رفت آبرومون یوا:  گفتم خجالت با که.  بست دوباره رو اتاق در و گفت یديببخش ، لب ريز و شد سرخ

  . خودمونه از یشھاب خانم:  گفت و کرد باز دستاشو

:  گفت فرزاد که بود گرفته نييپا سرشو.شد اتاق وارد سرخ صورت ھمون با یشھاب خانم در شدن باز با و در سمت رفت بعد
  .کنم تشکر مدت نيا واسه ازتون تا اتاقم دييايب خواستم ازتون من یشھاب خانم

  .رفت شيپ یخوب به یچ ھمه که شکر رو خدا...کنميم خواھش:  گفت ريز به سر

 م،يشد جدا ھم از ما که دونستنيم و بودن، شما اتاق یبرا من یمخف مامور یشھاب خانم:  گفت فرزاد که شده یچ دونستمينم ھنوز
  . رفت شيپ یخوب به یچ ھمه شون موقع به یھا دادن خبر و شونيا یکمکھا با

  .کردم اجرا رو یشاھ یآقا اوامر...ستوده خانم ديببخش:  گفت و کرد نگام یشھاب خانم که بودم متعجب

  ؟ یبود من جاسوس شما پس:  گفتم نهيس به دست

  . بود $زم یجاسوس نيا:  گفت فرزاد که ديکش خجالت بازم یشھاب خانم و ديخند فرزاد

  . ممنونم تونميھمکار واسه ،یشھاب خانم ديبر ديتونيم:  گفت بعد و داد یمتقابل اخم با جوابمو فرزادم که کردم اخم حرفش نيا از

!  ؟یکن استفاده یجاسوس واسه شرکت یتو خانم هي از گفت یک... نيآفر:  گفت یعصبان ظاھر به یلحن با رفت که یشھاب خانم
  . دونهيم خانم نيا رو شما و من یکارھا ی ھمه ا$ن

  . خورد دردم به یليخ یشھاب خانم یکمکھا طيشرا اون یتو... حانهير_ 

  . نرفته شرکت یتو آبرومون نيا از شتريب تا کارت سر برو...یفسقل خورمتايم:  گفت که کردم نگاش اخم با
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 تاپش لپ پشت.فرزاد اتاق برگشتم دوباره نتيپر تا چند ی بھونه به.کرد خراب رو خوشم حال یبدجور انيشا اميپ.داشتم دلشوره
  خونه؟ ميبر ميکن ليتعط!...یمن از تر تاب یب تو نميبيم:  گفت یلبخند با و ديد منو تاپش لپ یبا$ از.کردم باز درو که بود

  .داشتم کارت...نه_ 

   بگو_ 

  .ميش خCص شرش از تا بده سيپل ليتحو رو مدارک خدا رو تو ،یدار انيشا از یمدارک یگفت...فرزاد_ 

  .ميشيم نابود...کنه فرار درصد هي فقط و کنم رو نکاريا اگه...مونه برنده برگ تنھا اون...نه_ 

  چکارست؟ انيشا نيا مگه_ 

  .اديم بر ازش یکار ھر.داره اديز ،پولمیکار ھر واسه داره اديز آدم... بانده هي ی گنده کله که بدون نقدريھم_ 

  !رتش؟يگينم سيپل پس چرا_ 

  .ندارند یمدرک اونا چون_ 

  ؟یکرد جمع رو مدارک نيا چطور تو_ 

  .کردنيم کار دستم ريز آدم یليخ...قبلنا...رينگ کم دست منم: گفت و زد یلبخند

  ! یبود خCفکار که نگو:  گفتم اخم با

  .موقوف یفضول یول نبودم:  داد رو جوابم اخم با اونم

  .ترسميم انيشا از یليخ...ترسميم من ، فرزاد: گفتم کCفه

  ؟!آره...کرده دتيتھد نکنه:  ديپرس یجد کامCً  یاخم با و ستاديا روم روبه و سمتم اومد و برخاست زشيم پشت از

 _ ًCترسميم ازش...گميم دارم ُک.  

  .کنميم چکارش ینيبب تا بگو من به فقط تو...کنه فراموش خودشم اسم که ارميم سرش يیبC اد،يب سمتت گهيد بار هي اگه_ 

:  دميپرس فقط. بودم دهيد رو انيشا و فرزاد یريدرگ عاقبت چون.نگم دادم حيترج داشتم که یا دلشوره بخاطر اما.بگم داشتم ديترد
  کجاست؟ مدارک

  .یبدون تو ستين $زم_ 

  ؟یندار اعتماد بھم ؟ چرا_ 

  .دارم که معلومه...وونهيد_ 

  .بگو پس_ 

  . بانک امانات صندوق یتو_

  بانک؟ کدوم_ 

 نھمهيا یدار یچيھ واسه که کنميم شک دارم گهيد... کوچولو خانم:  گفت و لبم یرو زد وار ضربه آروم رو اش اشاره انگشت
  کرده؟ یاديز غلط انيشا...یکنيم چميپ سوال

  .ترسميم یليخ من فرزاد_ 

  ؟!یترسيم یچ از...من حانير باھاتم من: گفت گوشم ريز و گرفت آغوشش یتو منو

 یبخش آرامش حس عجب و کنم گم داغش، تب پشت رو اضطرابم تا بشه، فرزاد عشق داغ حس ريدرگ تا دادم اجازه قلبم به
  ! آغوشش داشت،
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 مدام.بودم فکر تو یليخ ، خونه به برگشت راه یتو ، شرکت از بعد.داديم رو بد اتفاق هي دينو دلم انگار.داشتم دلشوره بازم من اما
 که بودم فکر یتو ھنوز.ديچيپيم دلم یتو سوال نيا جواب از یبد ترس بکنه؟ خواديم چکار انيشا که کردميم فکر نيا به داشتم

  .شد گم خواننده، یصدا یتو که زدم یفيخف غيج و دمي،ترس نيماش ضبط بلند یصدا با ناگھان

  .اومد لبم یرو یحرص لبخند که ديخنديم زير.کردم نگاه فرزاد به

  

  دارم دوِست بگم خواديم دلم وقته یليخ" 

  دارم دوِست بگم ، دارم دوِست بگم

  دارم رو تو من که بخون من یچشما تو از

  ارميم کم تو یب ، دارم رو تو فقط

  

  چشمات تو اشکُ و غم نمينب

  دستات لرزه یم داره نمينب

  ھات نفس یتو ترسُ  نمينب

  دارم دوِست نيبب

  

  تنھام خودم با تو مثل منم

  اميدن تموم از خسته منم

  شبھام ھمه گذرهيم سخت منم

  دارم دوِست نيبب

  دارم دوِست نيبب

  

  یبند یم چشماتُ  که یوقت دارم دوست

  یخند یم ايدن نيا یدردا به من با

  یکند دل غمات از یبگ شميم آروم

  دارم دوِست ميبگ ھم به ايب

  

  قشنگتُ  یچشما اون من دارم دوست



  آھنگتُ  نيا خونم یم واست دارم

  و تنگت دل از بگو یخوايم یچ ھر

  " دارم دوِست ميبگ ھم به ايب

  

 هيچ: ديپرس و ، کرد کم رو صدا ،ولوم که بودم شده آروم ، جھانبخش بابک آرامشبخش و قشنگ آھنگ یصدا دنيشن با تازه
  .ستين خوب حالت انگار...حانه؟ير

  .دارم استرس...خوبم_

  ؟ یچ واسه_ 

  .ترسميم انيشا از_ 

  کرده؟ یکار یعوض اون:  کرد بلند صداشو.ختير قلبم که کرد یاخم

  .نه کن باور...نه: گفتم ترس با یفور

 ا$ن از ،یديپرس انيشا مدارک مورد در و اتاقم یاومد که صبح از.ھست یزيچ هي دونميم:  گفت و شد یعصب جھت یب صداش
  .یترسيم یگيم ھنوز که

  .رميگيم اضطراب ، حالت نيا دنيد با من نشو یعصب فرزاد:  گفتم یفور

  ! شميم اضطرابت باعث من حا$...جالبه:  گفت بکاھد تشيعصبان از کرديم یسع کهيحال در و داد رونيب کبارهي رو نفسش

  . نگو نويا...یمن آرامش تو... فرزاد:  گفتم و نيماش فرمون یرو دستش یرو گذاشتم دستمو

 ؛ گفتيم ھمش خانم ريمن.بود خواب.دمشيبوس گرفتمش بغلم یتو تا.نايس سراغ رفتم اول.خونه ميبرگشت.شد آروم یول نکرد نگام
  ...بمون امشب...خانم ريمن: گفت فرزاد که بود بغلم یتو نايس ھنوز.هيآروم ی بچه چقدر

  . خودت اتاق سوم طبقه یريم مياومد رميد اگه.بمون نايس شيپ شما ، ميريم يیجا امشب ما:  داد ادامه که فرزاد سمت برگشتم

  .آقا چشم_ 

  !؟یسCمت به کجا:  دميپرس و رفتم جلو
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 تو: گفت تيعصبان با فرزادم.ختير قلبم.داديم نشون رو انيشا ، فونيآ کوچک ريتصو.شد زده در زنگ که بگه خواست فرزاد
  .اين رونيب

 فرزاد اديفر یصدا.رونيب دميدو و دميکش با$ ام نهيس یرو تا رو چادر پيز و کردم سر رو م یلبنان چادر یفور. تونستمينم یول
  .کن گم گورتو بذارم قبرت سر گلتو دسته و کنم ناکامت نزدم تا...یبگ کيتبر یاومد یکرد غلط:  دميشنيم رو

  ؟یکن فکر شتريب حانهير بخاطر یخواينم ؟یمطمئن_  



 با و ديکوب واريد به رو انيشا محکم فرزاد.  بود،خورد افتاده نيزم یرو که انيشا گل سبد به چشمم که بودم دهيرس ھا پله نييپا
  . کثافت ارين زبون به اسمشو: گفت اديفر

 نه اي یدار شويدور طاقت ؟یدار دوستش پس: زد که یحرف ی اندازه به نه اما کنهيم وونهيد رو فرزاد ، انيشا ی خنده دونستميم
  ؟

  ...نجايا خبره چه:  گفت و شد ظاھر واحدش در کنار ھم خان منصور.نشست انيشا دھان یتو فرزاد محکم مشت

 جوون ؟ یچ پسرتو: گفت و ديخند یخون دھان ھمون با انيشا.  ديند منو اصC فرزاد.ستادميا انيشا و فرزاد نيب و دميدو جلو
  .کن انتخاب رو یکي؟ زترهيعز برات یکي کدوم

 یسع زورم تموم با کهيحال در گذاشتمو فرزاد ی نهيس یرو دستمو دو کف که کنه انيشا نثار یگريد مشت خواست فرزاد
  .کنميم خواھش...من جااان...جان فرزاد:  گفتم د،يلرزيم ترس و بغض از که يیصدا با بدم ُھلش عقب به کردميم

 گم گورتو: گفت انيشا به دمشيکشيم عقب به آرام کهيحال در بعد و شد رهيخ چشمانم یتو اشک یھا حلقه به یا لحظه نگاھش
  .کن

  ... بکن فکراتو:  گفت کرديم شتريب رو ام دلھره که یلبخند با و کرد پاک دست پشت با لبشو خون انيشا

  .نايس جااان: زدم اديفر التماس از پر يیصدا با که کنه، یحرکت باز خواست فرزاد

  ...فرزاد:  گفتم خواھش با باز که رفتيم نييپا و با$ ضرب با اش نهيس ی قفسه

  . اين نييپا نگفتم بھت مگه: زد اديفر سرم ناگھان

  . خب ، دميترس_ 

  .با$ برو:  گفت یقبل لحن ھمون با

:  گفت من یجا به خان منصور دميشن که خونه در پشت دميرس. رفتم با$ ھا پله از یفور بعد و کردم نگاھش یناراحت با یکم
  !داره؟ ريتقص چه حانهير حا$

  .رونيب ميبر ميخوايم ديباش حاضر گهيد ساعت مين بابا:  دميشن رو فرزاد یصدا

  .یاريب در حانهير دل از تا ديبر تنھا بھتره امينم من_ 

  .ختميرينم بھم ینجوريا حا$ بود ومدهين شعوريب نيا اگه...یايب ديبا ھم شما...نه_ 

  .بود اومده کيتبر یبرا فقط انيشا فرزاد_ 

  !!کنم؟ انتخاب رو یکي ام بچه و ھمسرم نيب  گهيم من به کيتبر واسه_ 

  .بشه یآورد سرش که يیبC یتCف تا کنهيم دتيتھد فقط اون_ 

  .ديباش حاضر گهيد ساعت مين: ومدگفتيم با$ ھا پله از کهيحال در فرزاد

  .نايس اتاق سمت دميدو و آوردم در چادرمو و خونه داخل رفتم یفور
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 از رو نايس شدم خم که گذاشت ام شونه یرو دستشو.ستاديا سرم پشت.شد نايس اتاق وارد بودم،که ستادهيا نايس تخت سر یبا$
  .گرفتم آغوشم یتو و کردم بلند تختش یرو

  !خوابه رو بچه یدار چکار_ 

  . ھا یشيم تر یخواستن ،یکنيم قھر حانير:  گفت و آورد نييپا گوشم کنار سرشو که نکردم حرفش به یتوجھ

  .یشيم ترسناک ،یشيم یعصب که شما برعکس_ 

 برو...بخوابه بچه بذار...من بِدش:  گفت و شد ظاھر جلوم فرزاد که دميبوس رو نرمش ی گونه و گذاشتم نايس صورت یرو لبامو
  .رونيب ميبر ميخوايم شو حاضر

 ینزن داد من سر ،تایشيم یعصب یوقت چرا:  گفتم اخم با که یدلخور از پر من دل و بود خواھش از پر چشماش.کردم نگاش
  !؟ یريگينم ،آروم

  ...چون: گفت و جاش سر خوابوند آروم و گرفت ازم رو نايس. ديخند

  يیتو کشميم سر یا ترانه ھر به يیتو آرامشم آشوبم

  .خزانم صد دو غم من تو یب که ايب

  

 ايب...منو ُکشهيم اخمات...حا$ خب: گفت و داد یجا آغوشش یتو منو و ديکش دستمو که کردم پنھان جذبه پر یاخم پشت لبخندمو
  .شو حاضر برو

 خم باز.بود دهيخواب آروم.  نايس اتاق برگشتم. زديم شور مدام دلم یول  بودم شده حاضر.کردم عوض لباس باز فرزاد اجبار به
  .گهيد ايب حانهير:  زد صدام بلند فرزاد. کنم جدا آغوشم از رو نايس ومدينم دلم انگار ؟ بود یچ از آشوبم.دمشيبوس شدم

  .اومدم...سسسسيھ_ 

  م؟يبر من نيماش با ارميب رو نميماش چيسوئ برم...فرزاد:  گفتم و زد پر نميماش یبرا دلم کدفعهي. بود حاضر ھم خان منصور

  . برو:  گفت و کرد یمکث فرزاد

  ؟ نميبش من فرزاد:  گفتم نيماش کينزد. آوردم رو چيسوئ و دميدو با$ ھا پله از زده ذوق

  .یبر واشتري که برو شما... ناراحته قلبم من ، رهيم تند نداره اعصاب نيا دخترم آره:  گفت خان منصور که کرد نگام مردد

:  گفت و نشست ميصندل پشت فرزاد.  فرمون پشت نشستم ذوق با من و داد تکون سرشو که بود فرزاد  ی اجازه به نگام ھنوز
  .یرينم شتريب تا شصت...حانهير

  .چشم_ 

  .ببره کجا خواديم مارو فرزاد نيا نميبب جان حانهير برو:  گفت و نشست کنارم خان منصور

  ! Cديم برج رستوران ميرفت و اتوبان یتو ميانداخت. رفتميم وار پشت $ک من و داديم آدرس فرزاد
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 فرزاد. مينشست بود شده رزو که یزيم پشت. دونمينم!!  مناسبت چه به.بود کرده رزو زيم Cد،يم برج رستوران یتو.شدينم باورم
  .کنم تشکر ازتون تا ديايب ما با خواستم امشب جون پدر:  گفت فرزاد ، غذا سفارش از قبل. رومون روبه خان منصور و من کنار

  ؟! تشکر_ 

  .ديزنيم نامم به رو شرکتتون سھام کنم، ازدواج حانهير با فقط اگه که ديکرد اصرار شما چرا که دميفھم تازه من...بله_ 

 یتو رو حانهير مثل یکس وقت چيھ من نبود شما اصرار اگه ديشا: داد ادامه و سپرد من به نگاھشو اونم.فرزاد سمت ديچرخ سرم
  .کردمينم دايپ عمرم تموم

 حانهير: گفت و کرد نگاھم داد،يم جلوه ميبرا ، ستاره پر یول کيتار یشب مثل چشماشو که یشوق با فرزاد که شد شکوفا لبخندم
 یول شميپ یبرگرد تو اونروز یتو خواستيم دلم یليخ من و گذشت ازدواجمون سالگرد نياول...زميعز یا نمونه تو...جان
  ...که کنم اعتراف پدر، یجلو خواميم ازدواجمون سالگرد نياول مناسبت به امشب اما.نشد

 دوستت عاشقانه:  گفت و کرد تر پھن لباش یرو لبخندشو که بودم فرزاد گفتار ی کلمه به کلمه منتظر مشتاقانه.شد حبس نفسم
  .زميعز دارم

 فرزاد کردمينم فکرشو یحت. چشمام یتو اشک و بود لبم یرو لبخند. کرد فوران و شد احساس از مملو حرفش، از کبارهي به قلبم
 خواميم ازت: گفت و گرفت سمتم رو یکاغذ دستمال فرزاد که بودم شده شوکه.بزنه یحرف نيھمچ خان منصور یجلو من مغرور

  .یبساز ھام یبدخلق با

  .کنهيم یخواھ معذرت داره دهيکش سرت که یداد واسه:  گفت خنده با خان منصور

  .ريبگ دهيناد رو ادايفر و دادا اون...ستين خودم دست شم،يم وونهيد ، شميم یعصب من...آره:  داد ادامه فرزاد و گرفت ام خنده

  ؟ بعدش حا$، خب:  گفت یا بامزه لحن با خان منصور

  . گهيد نداره یبعد! ؟ یچ بعد:  ديپرس فرزاد

  .بدون قدرشو گرفتم، برات یھمسر چه نيبب...ببوس رو حانهير: گفت طنتيش با خان منصور

  ؟ شد جبران ، ادهيفر اون:  کرد زمزمه و ديبوس رو ميشونيپ پدرش، امر عيمط فرزاد

  .گرفته ازت دلم کم هي ھنوز:  دادم جوابشو آروم

  .کنميم یتCف شب ، باشه کم هي اون گهيد: گفت گوشم در

 نشستم من بازم خونه به برگشت راه تو.  یقشنگتر یريغافلگ البته و.بود یقشنگ شب.ديرس گارسون که کردم پنھان رو ام خنده
 با و دميترس.شد ظاھر کنارم یسانين هي دفعه هي نيماش سکوت یتو و رفتميم آروم.ميبود غرب ھمت اتوبان یتو.فرمون پشت
  ...فرزاد:  گفتم بلند يیصدا
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 کردم فکر که بودم شده ھول اونقدر.شدينم کم نيماش سرعت از چيھ گرفتميم ترمز یچ ھر یول رفتمينم شتريب تا ھفتاد اونکه با
 گفت و داشت نگه فرمون یرو محکم دستامو ، ميصندل پشت ،از ديد رو ترسم که فرزاد. رميبگ ترمز یچطور رفته ادمي من ديشا
  .دهيخواب راننده ديشا...بزن بوق گرفتم رو فرمون من...نترس...زميعز ستين یزيچ: 



 شهيش فرزاد.شکست نيماش بغل نهيآ که شد کم سانين اون و ما نيماش نيب ی فاصله اونقدر.بود یعمد انگار...نه اما.زدم بوق
  !؟یکنيم چکار...یھ...مردک...یھ: زد اديفر و داد نييپا نويماش عقب

  .ريبگ ترمز کم کم و ريبگ محکم رو فرمون حانه،ير نترس:  گفت باز فرزاد.نداشت یا دهيفا

  .رهيگينم ترمز: گفتم غيج با فشردم ته تا رو ترمز پدال بار چند

  .K اي: گفت دهيترس و بلند خان منصور

 معکوس دنده ريبگ رو کCج ، نده گاز نترس،...باشه:  گفت و داشت نگه فرمون یرو محکم دستامو ميصندل پشت از باز فرزاد
  .ايب

  ؟ یچ یعني: زدم اديفر.بود شده شتريب ام دلشوره و زديم تند قلبم. بودم دهيترس

  .سه دنده ايب: کرد بلند یعصب صداشو

  ...حانهير:  شد اديفر به ليتبد فرزادم یصدا.زدم غيج فقط ترس از که ديکوب ما به نشيماش ی بدنه با چنان یسانين موقع ھمون

 چنان و بود چھار دنده ھنوز نيماش.فشردم رو گاز پدال ته تا لحظه هي یتو و کردم گم و ترمز و گاز پدال یجا اصC.کردم ھول
 ھمه.داره نگه رو فرمون سرم یبا$ از داشت یسع فرزاد ھم چرخوندميم رو فرمون من ھم.کنم کنترلش نتونستم که کرد یجھش

 من ممتد یھا غيج و ھا شهيش شدن خرد و نيماش زدن غلت و ليگاردر به برخوردمون بيمھ یصدا با هيثان چند عرض در یچ
  .شد یکي

 جدا فرمون یرو از رو صورتم تونستم یسخت به و بود نيماش فرمون یرو سرم.بودم بھوش نيماش توقف از بعد قهيدق چند فقط
 به نيماش. بود ذھنم یتو ھنوز سوال نيا! نکرد؟ عمل نيماش ربکيا چرا.بود شده جمع شکمم یرو تا نيماش یجلو انگار و کنم

 رو خان منصور و برگردونم تونستمينم یحت رو سرم.بود افتاده اتوبان کنار پروژکتور نور ريز آسفالت و جدول نيب کج حالت
 بدتر رو حالم ديشد ضعف احساس که شدميم طاقت یب ، ديچيپيم پاھام جفت و صورتم یتو داشت  کم کم که یدرد از و نميبب

 دميديم چشمام یجلو که یخون و ضعف و درد شدت از.ديچکيم قطره قطره فرمون یرو از خون.افتاد نيماش فرمون به نگام.کرد
 فھم و ھا هيثان کيت کيت یحت حضور یب.ديبلع مرا که بود چشمانم پلک پشت ديسف یايدن.رفتم حال از و زدم يیصدا یب ادي،فر

 شيبرا یا دلشوره که بود نايس ميھوشيب ديسپ کابوس تنھا.آمده سرم يیبC چه و ھستم کجا نکهيا یحت اي و بود افتاده اتفاق آنچه
 به که بود نامم ، دميشنيم یگاھ که یکلمات ونيم از.شديم تکرار مدام که...یمعن بدون و مبھم يیصداھا یگاھ و.  بيعج داشتم
  :شديم دهيشن آور زجر یحالت

  ...حااااانهير
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 مارستانيب یتو.کردميم حس یحت رو پلکھام ورم و شدن باز زور به چشمام که کردميم حس یخوب به شد باز یسخت به چشمام
 سرمو خواستم بود؟ اومده فرزاد و منصورخان سر يیبC چه.کرديم شتريب رو اضطرابم سرم با$ دستگاه کيت کيت.بودم

 نهيس از نفسمو یسخت به.نشست چشمام یتو اشک که کردم حس گردنم یتو یدرد چنان که کنم نگاه اطرافم به و برگردونم
  ...فرزاد: گفتم یاشک یچشما ھمون با و دادم رونيب



 نکرد یاري زبونم چرا.نشست فکم یتو یبد درد بلکه نداشت فرزاد نام به یشباھت چيھ تنھا نه شد خارج دھانم از که يیصدا اما
  !؟

 تجربه اونکه با.اومد سرم یبا$ یپرستار که ديکش طول چقدر دونمينم.دميکشيم عذاب یليخ بخورم تکون تونستمينم یحت نکهيا از
  کجاست؟ شوھرم: دميپرس نبود واضح که مبھم يیصدا با باز یول ، دردناکه چقدر زدنم حرف که بودم کرده

 یا زنده که نيھم...یداشت یبد تصادف...زميعز: داد جواب گم،يم یچ من بزنه حدس تونستينم که ینامفھموم یصدا از پرستار
 و ران از پاتم هي ده،يد بيآس گردنت ی مھره تا چند شکسته، صورتت فک ده،يد بيآس یبدجور صورتت.کن شکر رو خدا برو

  .یخانوم یکن یھمکار ما با بھتره...دهيد صدمه زانو از یکي

  ...شوھرم...فرزاد:  بگم کردم یسع باز مهين یدھان با باز. گرفت ام هيگر َفکم درد از

 ام لحظه اون درد مرحم چشمام اشک فقط تا برداشتم تCش از دست و شدم کCفه که بودن نامفھموم اونقدر اصوات اما
 دغدغه بدون ديسپ يیايدن. گرفت خوابم باز که کرد قيتزر یآمپول دستم ِسُرم یتو و کرد یتلق درد بر یمبن اشکامو پرستار.باشه

 در یحت کردميم دعا و زدميم صداش مدام.باشه فرزاد نگران خوابم یتو یحت که بود عاشق اونقدر قلبم اما...اتفاقات ی ھمه ی
  .یھوشيب عالم

  ....رينگ ازم رو اون...ايخدا...باشه زنده فرزادم...ايخدا

  ...فرزاد...فرزاد...مبھم یاصوات با گفتميم وقفه بدون را نامش فقط یوگاھ

  .ديچيپيم دلم در که بود ینگران نيا باز و...جواب بدون يیصدا
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 و روز ی متوجه و نداشت یمعن برام زمان.زدميم صدا رو فرزاد مبھم یاصوات با شديم باز چشمام تا اما داشتم یبد حال اونکه با
 راست یپا بعد شديم عمل ديبا َفکم.داشتم عمل اونروز.خواب داروھا بخاطر اوقات شتريب و بودم داريب یگاھ گه چون.نبودم شب

  .چپم یپا و

 فقط دنش،يد با که بود انيشا اومد، مCقاتم به که یکس تنھا و بود مCقات ساعت.اومدم بخش به دستگاه و دم یکل با ، عمل از بعد
 جز...یندار رو یک چيھ گهيد ا$ن...کن وا گوشاتو خب: گفت گوشم در ممتدم، یھا غيج به توجه یب و اومد جلو.دميکشيم غيج

  . یايب کوتاه بھتره...من

 بھتره حا$...نيآفر: گفت و زد یلبخند انيشا.کردم سکوت زور به و نتونستم که کرديم درد َفکم اونقدر که بگم یزيچ خواستم
  .ومدينم پدرم یحت و فرزاد و تو سر بC نيا ا$ن ، فرزاد شيپ یگشتيبرنم و یکردينم یلجباز اگه که یبدون

  .دادم دست از تو یلجباز بخاطر رو پدرم: کرد بلند صداشو یناراحت با که کردم حبس نهيس یتو ، حرص با رو نفسم

. شد بلند غميج یصدا کدفعهي.افتاد تنش یمشک لباس به چشمم که بود لحظه اون تازه.شد خشک انيشا نحس صورت یرو چشمام
 دنيشن از اونقدر.نبود خودم دست.کردن رونيب اتاق از رو انيشا و سرم یبا$ اومدن پرستارھا.نتونست کنه ساکتم کرد یکار ھر

 مه ی پرده در چشمام.کنند قيتزر بخش آرامش بھم شدن مجبور.  شدينم قطع ھام غيج خرابم، حال اون با که شدم شوکه خبر نيا
  .نذار تنھام...نرو...بمون...تو...فرزاد:  گفتم دلم تو قيعم ینفس با که رفتيم فرو خواب آلود

 قلبم یرو نشسته درد تا کنم یسپر رو زمان یا گهيد عالم یتو باز و اومده سرم يیبC چه که کنم فراموش باز تا رفتم بخواب باز
 مرخص لچريو پاھام،با یجراح از بعد.شد انيشا از یخبر گهيد نه اومد دنميد مادر نه.گذشتيم ھدف یب روزھا.ابدي کاھش

 برام دکتر.  بخورم عاتيما و شده کسيم سوپ تونستميم فقط ھم فکم بخاطر و برم راه نه بزنم حرف تونستميم خوب نه ھنوز.شدم



 با که دميکش غيج باز دنشيد با.بود یلعنت انيشا ھمون بازم داد، انجام رو مارستانميب یکارھا که یکس تنھا و بود نوشته یوتراپيفز
  .ینينب منم ینجوريا و یبمون مارستانيب یتو تا کنم ولت جا نيھم تونميم...بفھم نويا یندار رو کس چيھ...ببند دھنتو:  گفت اديفر

  .شد حا$:  گفت و زد یا مندانه روزيپ لبخند که کردم نگاش حرص با

 یچ ھر بھتره:  گفت داديم ھل جلو به و گرفتيم رو لچريو یھا دسته کهيحال در انيشا.نشستم لچريو یرو پرستارا کمک با
  .بدم حيتوض برات بعداً  تا یکن سکوت یديشن

  نوشتن؟ دکتر رو داروھاش: گفت و برد یپرستار ستگاهيا تا منو بعد

  ؟ بود یچ اسمشون بله_ 

  .نيآذ نيريش_ 

  ...شو خفه فقط: گفت گوشم کنار انيشا که کردم اعتراض یفيخف غيج با.شد تا چھار چشمام
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 یاخم.ستاديا.کردم اعتراض مبھم یاصوات با که بود ابانيخ کنار.مياومد رونيب مارستانيب از و گرفت رو داروھام ی نسخه انيشا
  ه؟يچ:  گفت و کرد

 بھت خونه ميبرس...نکن عجله: گفت و زد یپوزخند.کردم"  نيآذ نيريش"   اسم به اشاره و گرفتم دستم با رو ھا نسخه ی برگه
  .دميم حيتوض

 یول.بودم انيشا با که نداشتم یخوب حس اصC.نميبش انيشا نيماش عقب یصندل یرو گرفته گچ يیپاھا با تونستم مرد چند کمک با
.  بودم عاجز جواب از یول! ومد؟ين مادر چرا گفتميم خودم با مدام.  مادر نه داشتم فرزاد از یخبر نه.نبود ھم یا چاره انگار

 با و لچريو یرو نشستم دوباره انيشا و اون کمک با.اومد سراغم هيگر با دنميد با. بود اونجا ھم خانم ريمن.انيشا ی خونه ميديرس
 که یقشنگ یمتر 10 تراس با برج هي یتو یمتر 80 واحد هي.ميشد خونه وارد. ميرفت با$ برج کي چھاردھم ی طبقه تا آسانسور

  ...رررريُمن...مُ :  گفتم بزور که برد ھا اتاق از یکي سمت منو خانم ريمن.کرد تماشا اونجا از شديم رو شھر تموم انگار

  .خانم بله_ 

 کنده جا از قلبم. هيگر ريز زد و لچريو نييپا نشست که خورد ونديپ نگاھم یتو نشسته غم با التماس و درد از چشمام اشک
 جوون خانم:  گفت و کرد بلند رو سرش که شونش به زدم دستم با.کرديم هيگر فقط اون اما.بزنه حرف بلکه تا کردميم نگاش.شد
  .بشه ینجوريا خواديم دونستمينم بخدا... ببخش منو خدا رو تو...ببخش منو

 رو نايماش چيسوئ ، دياومد آقا و شما یوقت گفت داره، براتون زيسوپرا هي گفت من به انيشا آقا: گفت که کردميم نگاش متعجب
. داشت ديکل خودشم یول کردم باز واسش رو خونه در...اومده کيتبر عرض واسه گفت.بود دستش گل دسته هي.  ببرم براش

 یواشکي ، کننيم یآشت ھم با برادر دوتا نيا گفتم.نيماش یتو نهيبچ رو گلھا خواستيم کردم فکر.دادم بھش رو نايماش چيسوئ
  .بردم براش رو نايماش چيسوئ من فقط ، داشت ديکل خودش...خدا به ندادم راھش

:  گفت آروم و کرد هيگر اونم.هيگر ريز زدم زدم، که یبلند غيج با و دوختم صورتش به رو ميعصب و تند نگاه.بود شده تند نفسم
  .کرده چکار انيشا آقا دميفھم بود اونوقت تازه.نداشته ترمز نيماش که دميشن بعدا

  ...خانم ريمن:  زد اديفر و کرد باز اتاقو در ضرب با انيشا موقع ھمون.گرفت درد فکم که.زدميم غيج سرش بلند هيگر با



  ...آقا بله_ 

  .کنم $ل رو هيبق یچطور بلدم خوب من...کنم $لت تا بگو یبش $ل یتونينم اگه_ 

  .شميم $ل... آقا کردم غلط: گفت ترس با خانم ريمن

  .رونيب گمشو پس_ 

  ؟ هيک نيآذ نيريش یبدون یخوايم پس خب: گفت و شد اتاق وارد انيشا که اتاق از رفت رونيب خانم ريمن
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 انتقام ازش ديبا بوده، پست یکن فکرشو اونچه از شتريب یليخ فرزاد: گفت و مقابلم ستاديا.دميشنيم رو بلندش ینفسا یصدا
 فرزاد با یکار من.بود تو کشتن فقط من قصد.ديچشيم ، ُکشت رو خودش نامزدم که یروز اون یتو منو حال ديبا...گرفتميم

 ربکيا اونکه با که داشته دوست یليخ خدا انگار اما...کنه حس رو دميکش من که رو یزجر اون تا یريبم تو خواستميم.نداشتم
  .شد کشته تو، آشغال شوھر از انتقام واسه...من گناه یب پدر...من پدر و یموند زنده بازم بودم بسته نويماش

 چشمام...بشم آروم من تا اومده تو سر يیبC چه بفھمه فرزاد تا منتظرم...نشدم آروم ھنوز:  ديکش اديفر سرم انيشا.شد حبس نفسم
  ...روزن اون  منتظر

  ...نيآذ نيريش به ميبرس...حا$:  گفت نهيس به دست و واريد به زد هيتک و ديکش یقيعم نفس بعد

 از رو تصادفتون قشنگ ی لحظه تا کردميم دنبالتون خودم چون.بودم من ، تون ھمه سر یبا$ مارستانيب اومد که ینفر نياول
 هي ديبا. اومد جوش به خونم...ديا زنده آشغال فرزاد اون و تو یول ، کرده فوت پدرم دميفھم یوقت مارستانيب تو.نميبب کينزد
 ھنوز.  تحمل قابل پدرم مرگ و شدميم آروم بلکه رم،يبگ شما یدو ھر از رو گناھم یب پدر شدن کشته تاوان تا کردميم یکار
 ی نهيمعا ھمون با دکترا که جوون دختر هي...آوردن گهيد یتصادف هي موقع ھمون که مارستانيب یتو بود نشده ثبت تو از یاسم
 ھمراھش شناسنامه هي فقط...یکس تماس شماره نه و بود ليموبا نه لشميوسا یتو.  کنهيم تموم صبح تا ش،گفتنياتيح ميعC و ساده
 از که بود معتاد آدم هي دختر دميشا...نداره یخوب یمال وضع که بود دايپ لباسش از.بود یفرار دختر.نبود یسخت کار حدسش.بود

 ی شناسنامه. دادم شنھاديپ هي بھش که اش خانواده به بزنه زنگ تا کرديم نگاه لشويوسا داشت بخش پرستار.بود کرده فرار خونه
 عوض در خواستم پرستار از و دميخر رو دختر ی شناسنامه.بود یراحت کار. ونيليم پنجاه.خرميم رو کس یب و تنھا دختر اون
 سپرده خاک به فاتيتشر با مرگشم از بعد نکاريا با تازه گفتم.ستوده حانهير رو دختر نام و کنه ثبت نيآذ نيريش رو تو نام
 اسم که بود نشده دار خبر کس چيھ ھنوز.راحت کار هي واسه ونيليم صد.کردم برابر دو رو مبلغ نيھم واسه. داشت ديترد.شهيم
  .موند زنده نيآذ نيريش و...ُمرد ستوده حانهير...شد که صبح و کرد قبول پرستار.نيريش دختر اون اسم و هيچ تو

 ، تيعصبان و حرص از باز و نشدم آروم یول دميکش غيج فقط و شد باز زور به دھانم.کردم هيگر ی اديفر با که زد یپوزخند
 نيريش یباش آروم بھتره: گفت و شد بلند انيشا ی خنده یصدا که لچريو یھا دسته یرو دميکوبيم محکم شدمو گره یمشتا

  ...شهينم ختم نجايھم به ماجرا...چون...خانوم
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  .کرديم یقراريب یليخ قبرت ،سر نگار زتيعز دوست:  گفت و زد یپوزخند که ختير فرو چشمم ی گوشه از یاشک

 شلوارش بيج یتو دستاشو.رهيبگ درد باز فکم شد، باعث که فشردم ھم یرو رو دندونام حرص با که شد یجار ارياخت یب اشکام
  ...واسه دلم وسط نيا فقط: گفت و کرد فرو

  .ارهيب طاقت نتونست...سخته یليخ جوون مرگ...سوخت مادرت: گفت که ديچيپ وجودم تو یمار مثل اضطراب و شد حبس نفسم

  ...کرد سکته:  گفت که شد خشک انيشا صورت یرو ترس با چشمام

 یھوشيب عالم.دميکشينم زجر ینجوريا تا ، بودم ُمرده واقعا کاش.رفتم حال از که دميکش غيج اونقدر...دمينفھم خودمو حال گهيد
.  زيچ ھر از یخال یعالم.ھا ،غم ھا درد ، ھا غصه تموم.یسپاريم یفراموش به رو زيچ ھمه که یگمنام عالم.بود یقشنگ عالم
 مثل درست.  تکلم نه داشت ستادنيا قدرت نه که جيافل یآدم بودم شده.  گشودم چشم دوباره و زدم کنار زور به رو پلکام ینيسنگ
 یرو یول ، اتاق ھمون یتو.بود سرم یبا$ خانم ريمن. دادمينم دست از یاونجور رو تميھو تموم تا بودم مرده کاش که.  ھا مرده
  .جان خانم:  زد ميصدا و ديکش صورتم به یدست خانم ريمن.ديباريم چشمام از آروم اشکام و بود اتاق سقف به چشمم.تخت

 حدس رو انيشا فيکث یھا نقشه نتونه که بود ساده اونقدر.نداشت یگناھ او دميشا. بودم دلخور ھم او دست از.کردم نگاش
  .مادرم: کردم زمزمه زحمت به.! ارهيب فرزاد و من سر يیبC نيھمچ انيشا کردميم فکر یک.من مثل درست.بزنه

 $شه دنيد با خب.کردم باور رو شما مرگ جونتون، از دور منم اولش: گفت و کرد یمکث.نشست خانم ريمن یچشما یتو اشک
 داغون بد اونقدر صورتش ، بود نيريش اسمش که جوونم دختر اون.اومده ناشيسرنش سر يیبC چه ، زد حدس شديم نيماش ی

 شما مراسم از بعد منم. شد بد حالش ،یخاکسپار از بعد اما.ديند رو جنازه  ھم مادرتون. نتشيبب یک چيھ ندادن اجازه که بود شده
  .ديا زنده ھنوز شما که گفت من به بعد.شدم یزندون اومدم نجايا یوقت از اما.داره کارم گفت آورد نجايا  انيشا آقا ،

 مجلس ھمون یتو مادرتون: داد ادامه یطو$ن یمکث از بعد.ختميريم اشک یکل من ، گفتيم رخانميمن که یا کلمه ھر با ھمراه
  .... بعد ھفته هي  و مارستانيب بردنش.شد بد حالش یخاکسپار

 شدمينم آرام کردميم هيگر قدر ھر اما.سوزانديم مادرم غم در را قلبم که بود یآتش ی شعله مثل وجودم تمام.شد بلند ام هيگر یصدا
  .خان منصور: کردم زمزمه جونم مهين یلبھا با که کرديم هيگر من یھمپا ھم خانم ريمن.

  ...بعدش، اما...بودن کما یتو روز سه: گفت و داد تکون یناراحت از یسر

  نايس:  زدم لب باز

  .خودتونه ی خونه یتو...گرفت وقت تمام پرستار هي براش انيشا آقا_

  ... فرزاد:  دادم تکون لبامو وجودم تمام با ، بد یخبر دنينشن یبرا یالتماس با نباريا
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  . ھستن کما یتو ماھه کي کينزد ا$ن_ 

 ريمن.کردم باز چشم.فشرديم غمش یھا شعله فشار در رو قلبم چطور که کردم حس وجودم تموم با اشکامو یداغ و بستم چشمامو
  .ديکن استراحت بھتره...ستين خوب حالتون ھنوز ھم شما جان خانم: گفت و کرد نگام خانم

 منصور.بود رفته دستم از مادرم.بود دهيپاش ھم از ميزندگ تموم.امدينم خوابم من اما ، بخوابم من تا رفت رونيب اتاق از خانم ريمن
 تنھا مون خونه یتو مادر و پدر آغوش یب منم یکوچولو نايس و نبود ايدن یتو گهيد بود، زيعز ميبرا مھربان یپدر مثل که ، خان
  ! انيشا دست رياس روزم و حال اون با من و بود

 به فرزاد از من یدور کردمينم ھم فکرشو یحت اما...قراريب ھم بود شده تنگ براش ھم دلم.نميبب رو فرزاد خواستيم دلم یليخ
  .بود" خام یايرو"  کي فقط نيا یول گردميبرم ھمسرم شيپ وقت اسرع در که گفتميم خودم با مدام.بکشه سال پنج

 یپرستار ازم دلسوز یمادر مثل ھم خانم ريمن.بودم استراحت به مجبور حالم بخاطر و بودم شده مرخص که بود یروز چند
 بھبود تونستينم یپرستار چيھ رو نا،يس و فرزاد از یدور و خان منصور و مادر داغ از قلبم یرو نشسته درد یول کرديم

  .ببخشه

 مرور گذشتمو خوش خاطرات اتاق، سقف رنگ یديسف یتو یگاھ. سقف به رهيخ و بودم تخت یرو شب تا صبح از افسرده مثل
 اشک به چشمام یتو غم اتاق، سقف سمت گشتيبرم دوباره نگاھم که نيھم اما. زدميم ،لبخند مکان و زمان از فارغ و کردميم

 شد ینطوريا چرا:  دميپرسيم خودم از مدام و کردميم فکر بدم بخت به اتاق يیتنھا یتو یگاھ. کردميم هيگر و شديم مبدل
  .باشم تحمل و صبر به محکوم تا بود شکسته ھم فرارم یپا یحت!؟ بود نيا تاوانش که کردم یاشتباھ چه من!...؟

 یگاھ تا ، نبود خانم ريمن اگه کردميم فکر یگاھ.بود مرگ زجر دنيکش با یمساو ، من یبرا روزھا اون ی هيثان ھر تحمل واقعا
  .زدميم یخودکش به دست سرم ی ھودهيب یفکرھا شدن تلمبار از ديشا اي کردميم مرگ یآرزو اي بدھد، ميدلدار

 با و شديم ظاھر چشمم یجلو دادنم، زجر یبرا انيشا یگاھ ھفته هي اون یتو. ديرس ھفته هي به انيشا ی خونه یتو من موندن
 کنم نگاھش نه کردميم یسع من اما.بود اومده سرم که ، شده يیبC اونھمه مسبب چطور که کرديم یآور ادي بھم لبش، یرو لبخند

  : گفت مقدمه یب و اتاقم به اومد روز هي ھفته هي از بعد نکهيا تا.بزنم یحرف نه
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  .مارستانيب یبخواب دوباره ديبا...یدار یجراح عمل فردا_ 

  .خانم ريمن: زد اديفر که برگردوندم ازش سرمو و نکردم حرفش به یتوجھ

  .اتاق یتو اومد عجله با خانم ريمن

  ...آقا بعله_

  .اريب نهيآ هي_

  !؟ گفتم یچ یدينشن مگه:  زد اديفر باز انيشا.شد تعللش باعث که نشست اش چھره یتو یغم و افتاد من به خانم ريمن نگاه

  ....آقا آخه_ 

  ...اريب نهيآ هي گفتم_ 



 انيشا سمت داشت دست یتو که یبيج کوچک ی نهيآ هي با کهيحال در دينکش یطول و رفت رونيب اتاق از ديترد با خانم ريمن
  .دييبفرما:  گفت و اومد

  .کن نگاه خودت به...رشيبگ: گفت و تخت کنار نشست.اومد جلو و زد چنگ خانم ريمن دست از رو نهيآ انيشا

  .  گرفتم ازش رو نهي،آ ادشيفر با که.هيچ قصدش دونستمينم

  . رشيبگ_

 گهيد یغذا سوپ جز تونستمينم نکهيا علت تازه.دميديم صورتمو بود بار نياول ھفته کي از بعد.آوردم با$ رو نهيآ صورتم مقابل
 نميبيم نهيآ یتو اونچه ، کردمينم باور یحت خودمم که بود کرده پف اونقدر صورتم تموم.دميفھم رو بزنم حرف خوب و بخورم یا

 و دميکش غيج. داشت یپارگ لبام و بود شده له انگار ھام گونه.بود گرفته صورتمو کل انگار که بود کرده باد اونقدر مينيب. ،منم
 فکت شده، خرد صورتت یاستخونھا: گفت که ستميگريم بلند بلند و  گذاشتم صورتم یرو رو دستم تا دو.افتاد دستم از نهيآ

  !؟ شناسهيم رو تو فرزاد افه،يق نيا با نظرت به شکسته،

 ینکن عمل زود اگه...داره یجراح عمل به ازين صورتت: گفت ديکش که یبلند نفس با که کردميم هيگر ، غصه از داشتم ھنوز
  .یگرديبرنم تيقبل ی افهيق به وقت چيھ و خورهيم جوش یجور نيھم صورتت یاستخونھا

 و داد رونيب نهيس از صدا با رو نفسش که دميکش غيج کنه، کمکم خواستيم حا$ و بود آورده سرم خودش که يیبC از حرص با
  .یباش ناشتا فردا عمل یبرا ديبا چون نخور شام امشب ،یبش یجراح عمل که یخواست اگه...خودته ليم حا$:  گفت

  ؟ خانم ريمن یديشن: گفت و شد بلند تخت یرو از یخند پوز با بعد

  ...آقا بله_ 

 انيشا آقا...ديشيم خوب... جون خانم: گفت و فشرد دستش ونيم دستمو و نشست کنارم خانم ريمن رفت، رونيب اتاق از که انيشا
  .ديشينم خوب نشه یجراح اگه شکسته، تونينيب...گنيم راست

 که دميکش یظيغل آه.داشتيم نگه باز چشمامو زور به که صورتم پف اونھمه علت.بودم دهيفھم رو شدنام تنگ نفس علت تازه
 از واستون انيشا آقا.ديبش تيتقو کم هي تا کردن مرخصتون ديبود فيضع: گفت و ديکش صورتم یرو یآروم به یدست خانم ريمن
  .گرفته وقت خوب دکتر هي

  !کنه؟ جبران رو یچ خواستيم حا$ و بود ما تصادف باعث.بود نامفھوم برام انيشا یکارا نيا علت
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 بد حالم یليخ نهيآ یتو ام چھره دنيد از واقعا.کردميم قبول رو یجراح عمل نيا ديبا.نبود یا چاره انگار.نخوردم شام اونشب
 غم یول بشه پاره حنجرم که بزنم غيج اونقدر خواستيم دلم. شناختينم افهيق اون با منو کس چيھ بلکه فرزاد تنھا نه مطمئناً .شد

 بھش که نبود یکس طيشرا اون یتو.نداشتم یا چاره یول.نه اي کنم اعتماد انيشا به تونميم دونستمينم.بشه سبک دلم یرو نشسته
 ريمن ھمراه وقت اول صبح اونروز یفردا. کنه کمکم خواديم و ، سوخته برام دلش انيشا که کنم باور بودم مجبور.کنم اعتماد

.  رفتم عمل اتاق به یجراح عمل یبرا ظھر از بعد و شدم یبستر.رفتم بود، گرفته وقت انيشا که یمارستانيب به انيشا با خانم
 شيپ...خودم ی خونه. فرزاد شيپ باشم برگشته...باشه خواب یچ ھمه اميب بھوش یوقت شديم یچ که کردميم فکر خودم با ھمش

 اونقدر یخوشبخت یگاھ.نبودم متوجه من و بودم خوشبخت چقدر دميفھم که بود اونوقت تازه.بود شده ذره هي براش دلم که نايس
 و آرامش به چقدر که ميفھميم تازه ، نباشه قبل مثل یچ ھمه و ميکن باز چشم روز هي اگه رهيم ادموني که شهيم یتکرار برامون



 یبرا که بود يیبايز یجراح عمل نياول نيا.شدم ھوشيب من و ديچک چشمم ی گوشه از یاشک.ميدار ازين مونيزندگ یخوشبخت
  .نيآذ خانم: گفت بده حيتوض بھم کارشو ی جهينت تا اومد سرم با$ دکتر یوقت عمل از بعد اما. دادم انجام ، صورتم صدمات بھبود

 که سرم با$ یتابلو به ینگاھ بعد ، گفته اشتباه ناممو کرد فکر اول که کردم نگاه دکتر به یطور.بود بيغر برام نام نيا چقدر
  !گه؟يد نيآذ نيريش: گفت خانم ريمن به رو و انداخت بود کرده درج رو نامم

  ...گفتم ھم یشاھ یآقا به من: داد ادامه دکتر که داد تکون تاسف با یسر فقط خانم ريمن

 انهيشا منظورش که اومد ادمي دميکش که یبلند آه با ھمراه لحظه چند از بعد اما.  فرزاده منظورش کردم فکر ارياخت یب ، لحظه هي
.  

  .ديکن آماده یبعد یعملھا واسه رو خودتون تا بگم بھتون نويا خواستم...خواديم يیبايز عمل تا ده از شتريب شما صورت_ 

 ھم یشاھ یآقا به من یول یداشت یبد تصادف درسته...دخترم نکن هيگر:  گفت و شد متوجه دکتر که نشست چشمام یتو اشک
 از پوستش که خانم هي صورت یرو من نداره، یکار من یبرا عملھا نيا...یبش خوشگلتر اولشم از که کنم یکار دادم قول

  .شدينم باورش خودشم یحت که دادم انجام یجراح عمل چنان ، بود شده جمع یسوختگ

  .داره ارزش یول...گهيد یکن تحمل رو عملھا یسخت ديبا فقط:  داد ادامه دکتر که گرفتم رو ام هيگر یجلو زور به

 کما از یزود به فرزاد که بود نيھم دميام تنھا. فرزاد شيپ برگردم صورت اون با خواستمينم.نداشتم ھم یا چاره...شدم دواريام
  ....بود گريد یخام اليخ نميا اما.ششيپ گردميبرم من و اديم رونيب
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 بھتون یزيچ هي: کرد زمزمه آروم گوشم یتو خانم ريمن که ميگشتيبرم ميداشت ان،يشا نيماش یتو.شدم مرخص که مارستانيب از
  .زدم یحرف من بشه، متوجه انيشا آقا که دينکن یکار خدا رو تو یول...گميم

  .اومدن بھوش...فرزاد آقا: زد لب آروم که بود، دلم یتو یا دلھره. کردم نگاش

 یحرف من بفھمه انيشا آقا...سسسيھ: گفت آروم و شينيب یرو گذاشت رو اش اشاره انگشت که نشست لبم یرو شوق پر یلبخند
  .کشهيم منو زدم

: گفتم خودم با که شد کشدار لبم یرو لبخند.بودم شده زنده دوباره انگار.فشردم ھم یرو حرفش دييتا عCمت به چشمامو
  .شتيپ گردميبرم یزود به...فرزاد

 ؟ یچطور اما.برم مادرم خاک سر ، خرابم حال اون با خواستيم دلم.گذشتيم ما تصادف از روز چند و ھفته کي و ماه هي
 و بود نشده کمتر ھنوز صورتم ورم یول بخورم شده له و نرم یغذاھا تونستميم و بود شده بھتر حالم اونکه با.دونستمينم ھنوز
 یجراح عمل از گهيد که بود اديز درمانم طول اونقدر.بودم شده صبور گهيد.خواستيم عمل ھم باز و بود گچ یتو پاھام جفت

 خانم ريمن.بود گرفته یليخ دلم.چھاردھم ی طبقه ميرفت آسانسور با و نشستم لچريو یرو بازم.انيشا ی خونه ميديرس.دميترسينم
  تراس؟ یتو ميبر شهيم: گفتم که داديم ھل جلو به رو چريول

 نيتر خوشبخت از یکي ، شلوغ شھر نيا یتو من. ديچرخ شھر یتو نگام.بود زييپا اواخر سرد یھوا.کرد قبول یول شد متعجب
 غيج بلند.نداشتم رو کدومشون چيھ...حا$ اما.بود نمونه که یشوھر پدر داشتم،و رو مادرم بود، عاشقم ھمسرم که یکي.بودم ھا
  خدااااااا:  دميکش

  .تو ارشيب! خانم؟ ريمن یکنيم چکار: شد بلند انيشا اديفر



 مفھوم.کردم نگاه بھش غضب با که بست رو تراس در انيشا و خونه یتو برگردوند دوباره منو و داد ھل رو لچرميو خانم ريمن
  .شده وقتش انگار:  گفت و زد یپوزخند.بود واضح نگاھم

  !دم؟يم زجرش دارم ینجوريا من که کرده چکار فرزاد که یدينپرس خودت از چيھ: گفت و ستاديا لچرميو مقابل بعد

  .گميم برات: گفت که چرخوندم نگاھش خCف سرمو و گرفتم ازش مويعصب نگاه.بودم کرده سکوت

 دوستم یليخ من یآنا...آنا اسم به بودم یآلمان دختر هي عاشق من: داد ادامه و پنجره کنار یراحت مبل یرو نشست رفت بعد
 ،یخوشگل.بود فرزاد واسه یچ ھمه.بود نيھم شهيھم کارش.شد دايپ فرزاد ی کله و سر نکهيا تا ميبود خوش و خوب باھم...داشت
 بھش که ھم یزيچ تنھا.نبود یاصول چيھ پابند که بود بند و ديق یب آدم هي واقعا فرزاد اما...پدر، رسم و اسم پدر، پول پدر، توجه

  .ستين وفادار یزن چيھ که کنم ثابت ، بخواد که یکس ھر به تونميم من گفت؛يم مدام که بود نيا کرديم افتخار

 ازش یزيگر یول بود یبد حال.نه اي بدم گوش ديبا دونستمينم.دميشنيم رو فرزاد یھا گذشته راز داشتم ناخواسته.بود شده تند نفسم
  :داد ادامه انيشا و نداشتم
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  .کنهيم انتيخ بھم آنا که کنه ثابت منم به تا اومده دميفھم بعدا اما...اومد گردش و حيتفر تين به آلمان اومد یوقت_

 بودم بلد نه داشتم یجذاب ی افهيق نه.بودم چيھ فرزاد مقابل در من...آره: گفت و داد رونيب نهيس از تيعصبان با رو نفسش
 یدوست طرح آنا با فرزاد.بود ساده عشق هي آنا منو عشق.کنم جذب منم کنه،يم خودش جذب رو دخترا اون که یاونطور

 که یزيچ از نکهيا تا.شد تر یميصم آنا با یھ و نداد گوش کنه ثابت رو یزيچ بھم خوامينم من گفتم بھش قدر ھر.ختير
 و نداره دوست منو که دهيفھم تازه گفت؛ و داد پس بھم بودمو داده بھش ینامزد عنوان به که یانگشتر آنا.اومد سرم دميترسيم

  .فرزاده عاشق

 عاشقانه که یکس تنھا...برخورد بھم یليخ: گفت بود معمول از تر بلند یکم که يیصدا با و شد بلند شيصندل یرو از حرص با
 ی نهيک یوقت من اما موند دستم تو آنا انگشتر!!... زد پس منو ینجوريا کنم، یخوشبخت احساس باھاش خواستميم و داشتم دوستش

 کرده، دستش ی چهيباز که نگفت بھش بازم فرزاد و کرد عCقه ابراز فرزاد به و فرزاد سراغ رفت آنا که گرفتم دل به رو فرزاد
  .خوادينم منو فرزاد که کرد هيگر و شميپ اومد روز هي که بود دوست باھاش ماه دو

 اونم... ُمرده، واسم وقته یليخ که گفتم بھش نبود، خودم دست اصC بودم، یعصب منم:  داد رونيب نهيس از اديفر با رو نفسش
  ...کرد یخودکش بعد روز

 دروغ: کردم بلند اعتراض به صدامو توانم تمام با.باشه درست حرفاش کردمينم باور.بود شده خشک انيشا صورت یرو چشمام
  ...یگيم

 کنم یزندگ آنا با خواستميم من...بودم برادرش من...گرفت ازم مويزندگ... تو فرزاد... شو ساکت: ديکش داد سرم تيعصبان با اونم
  ...کنه حيتفر فقط من، به آنا یبنديپا کردن امتحان با که بود نيا قصدش اولم ھمون از فرزاد یول

 بار هي نيا فقط: گفت و کرد نگاه بھم و ستاديا کدفعهي که کرديم یط بلندش یقدمھا با اتاقو طول داشت و بود شده تند نفسش
 کرد دستش ی مضحکه ماه چند رو ديناھ...بود بھونه هي گرفتن منتظر چون...بود؟ دوست مونا با سال ده چرا یکنيم فکر...نبود

 اما.برديم لذت نکاريا از...داره دوستش شتريب یک که...بسنجه رو دخترا که بود نيا حشيتفر کC.زد پسش راحت یليخ بعد و
 کنم ثابت تا زدم بھم رو ھا یليخ یزندگ اگه ؛ بگه ھمه به که محجبه دختر هي یرو گذاشت دست ،یکثافتکار اونھمه بعد آخرش

 شه،يم سرش نامحرم و محرم من، زن چون! ؟ چرا ، ارهيب من زن سر رو بC نيا تونهينم یچکيھ حا$ یول خرابه، جنسشون زنا
  ...ترسهيم شيالھ عذاب بخاطر انتيخ از چون



  .یگيم دروغ تو...دروغه ھمش...ببند دھنتو: زدم اديفر

 تا کنم خاک رو تو تا کردم خرج ونيليم صد...یستين یقبل ی حانهير گهيد تو...کن نگاه خودت به...گميم دروغ من... آره_ 
  .دهيم آرامش بھم نکاريا ، کنم تتياذ بازم تونميم ھنوز...نشده که بشه خاموش ام نهيس درون شيآت
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  ؟ یدار یحس چه ،یديشن رو جونت فرزاد یايکثافتکار که حا$: گفت و زد یشخندين انيشا که ديکشيم ريت قلبم

  .کنمينم باور ھنوزم من...یگيم دروغ تو: گفتم و گرفتم اشکامو یجلو اد،يفر با

 گهيد وقت چيھ که کنم یکار تونميم ا$نشم نيبگم؟ھم دروغ بھت ديبا چرا من وگرنه...یا وونهيد تو: کرد بلند صداشو حرص با
  .ینينب رو جونت فرزاد

  .ببر چشام یجلو از خانمو نيريش نيا ايب خانم ريمن: گفت بود شده برابر دو که یتيعصبان با که برگردوندم ازش سرمو

 یرو دندونامو اونقدر تيعصبان زور از بلکه نکردم هيگر جلوش تنھا نه من یول بده زجرم شتريب تا کرد صدا نيريش منو یعمد
 ھمخونه انيشا مثل یکس با ديبا چرا! کردم؟يم تحمل ديبا من که بود يیروزھا چه نيا ايخدا.گرفت درد فکم باز که فشردم ھم
  ! دم؟يکشيم زجر حرفاش، دنيشن از مدام و شدميم

  .بودم جوابش دنبال مدام و کردينم ميرھا سوا$ت نيا

 بودن گذاشته پاھام یتو که يیھا لهيم خواستن،يم.بود پام ی دوباره یجراح نوبت صورتم، يیبايز یجراح نياول از بعد ھفته چند
 تصادف از که دوماه از بعد بايتقر ماهيد اواسط.بود گم ششيپ دردا نيا که بودم دهيکش درد اونقدر.ارنيب در رو بخوره جوش پام تا
 لچريو یرو و برم راه تونميم عصا با که بودم خوشحال یليخ.کردم شروع رو ام یتراپ ويزيف ی جلسه نياول گذشتيم ما
 گفتيم.دميپرسيم رو فرزاد احوال انهيمخف ھم خانم ريمن از.بذارم کنار ھم رو عصا تونستم یتراپ ويزيف جلسه چند از بعد.ستمين

 مرخصش ، نره نرمال به رو حالش تا مارستانهيب یتو ھنوز ، بوده کما یتو روز چند و ماه هي کينزد نکهيا بخاطر یول ؛خوبه
 فرزاد درمان طول بودم دهيشن. داشتم دلشوره براش بازم یول خوبه فرزاد حال دونستميم و بود شده رفع خطر اونکه با. کننينم
 اواخر و شد، تموم من یوتراپيزيف جلسات که نيھم اما.نداشتم گفتن جرأت یول ديکشيم پر دنشيد یبرا دلم...تره یطو$ن من از

 که بود يیرايپذ یتو انيشا. نکردم فراموش رو اونروز.کنم صحبت انيشا با تا دادم جرأت خودم به روز هي د،يرس ماه بھمن
 یتراپ ويزيف گهيد ی جلسه ده ديبا بود گفته دکتر.زديم لنگ یکم چپم یپا ھنوز.رفتم يیرايپذ سمت و کردم سر رو نمازم چادر

 از و آورد با$ رو سرش انيشا.مبلھا از یکي یرو نشستم و شدم يیرايپذ وارد زدميم لنگ آروم که ھمونطور.برم چپم یپا یبرا
 و انداختم نييپا سرمو که کرديم نگام.بودم ومدهين رونيب اتاقم از اونروز تا من چون.نشست اش چھره یتو تعجب یکم دنميد

  .شوھرم شيپ برگردم خواميم: گفتم

  .  یخال رو دلمو ته و کرد بد رو حالم اش خنده.ديخند

  :کرد ديناام شتريب منو صداش، مصمم و محکم لحن
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  !؟ شوھرت شيپ یبرگرد دميم اجازه یکرد فکر که شد یچ_ 

  .مونمينم نجايا من: گفتم و کردم ھم تو اخمامو

 بپر تراس از...برو خب! ؟ واقعا:  ومديم فرود سرم یتو که بود یپتک مثل ھاش خنده.کرد ناراحتم شتريب اش خنده بلند یصدا
  ...شوھرت شيپ برو و نييپا

  .یدار نگه نجايا منو یتونينم تو: گفتم و کردم مشت دستامو

  .ندارم بھت یکار من...برو ا$نم نيھم...برو گميم بھت دارم نيھم واسه...تونمينم...آره_ 

 ستوده حانهير...یستين ستوده حانهير تو.یندار یتيھو چيھ در، نيا رونيب تو بدون نويا اما: گفت که برم واقعا که برخاستم جام از
 یخوايم...منه دست شناسنامتم و یھست نيآذ نيريش ا$ن تو...یکن ثابت ھفته چند و ماه سه از بعد نويا یتونينم یحت تو و...مرده

  !یمرد تو دونهيم گهيد ا$ن که یفرزاد! ؟ یا زنده یبگ فرزاد به یبر

 در: گفت باز که اومد درد به ھاش خنده یصدا دنيشن از سرم.ديخند باز که مبل یرو نشستم دوباره ارياخت یب.رفتم وا
 معده به گلوش یتو از که رو يیغذا ی لوله شيپ روز چند تازه بودن، کما یتو ماه هي از بعد مارستانه،يب یتو شما فرزاد...یثان

 کامل رو صورتت يیبايز یھا یجراح ھنوز تو...کنار به ھمه نايا.  رفتن راه نه تکلمه به قادر نه ھنوز.برداشتن رو بوده وصل
 ینمرد و یا حانهير که یبگ فرزاد به یبر یخوايم چطور...؟یا حانهير هيشب نيبب...بنداز صورتت به گهيد نگاه هي ،ینداد انجام

  ؟ یندار ھات گذشته به یشباھت چيھ که یوقت ،

  :گفتم و دميکوب مبل ی دسته یرو رو ام شده گره مشت حرص با

  !یپست چقدر تو که شهيم باورم داره یول. رمينم...باشه... یآورد سرم تو که هييبCھا نايا

  نه؟ کاراش، و فرزاد از شتريب نه:  ديخند بلند باز

  ...کاراش و فرزاد از شتريب اتفاقا: گفتم کردمو نگاش مصمم

 واکن گوشاتو خوب:  گفت و دوخت من به رو شيجد نگاه. نشست ابروھاش ونيم یاخم بعد و شد ليتبد لبخند به اش خنده
  . یبر نجايا از یتونينم تو نخوام تا و نگرفتم تيعوض شوھر از رو انتقامم من تا... نيريش بگم بھتره...حانهير

 یتو تونستميم که نگامو زھر یوا بزنم که نداشتم یحرف.شدم رهيخ بھش نگاھم یتو نشسته تيعصبان با و شدم بلند جام از
  .گرفت ام هيگر بستم، درو تا و اتاقم یتو برگشتم. زميبر وجودش

  .زميعز دميم قول بھت...گردميبرم من...فرزاد

  .شدميم آروم یکم گفتنش، با که بود یزيچ تنھا نيا
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. بود سخت واقعا ، بود بCھا اون ی ھمه مسبب که یکس کنار دنيکش نفس.کردميم یسپر انيشا ی خونه یتو رو یسخت یروزھا
 ھم و رو مادرم ھم و بود گرفته ازم رو پدرم ھم که افتاد،يم یکس به چشمم ستيبايم روز ھر که نبود نيا از با$تر یا شکنجه
 یتو وقتھا یليخ.  نميبچ ھم کنار دوباره مويزندگ ی شده خرد یھا تکه تا ديکشيم طول روزھا که بود انداخته ميزندگ یتو یطوفان

 خودم به مدام.کنم باور تونستمينم آورده؟ انيشا سر رو بC اون فرزاد واقعا یعني.کردميم فکر ھم انيشا یحرفھا به خودم يیتنھا
  .کنمينم باور ، نشنوم فرزاد خود از رو قتيحق تموم تا که دونستميم.کنه جدا فرزاد از منو تا دروغه ھمش حرفا اون گفتميم

 فرو خاطراتم یتو اونقدر.کردميم مرور ، فرزاد با رو خاطراتم صفحات اتاقم، یتو ھا وونهيد مثل من و بود شده ديع یکھاينزد
 زھر سال، اون ديع.  بودن شده سيخ چشمام یاشکا از صورتم که ومدميم خودم به یوقت و کردميم فراموش رو زمان که رفتميم

 مادرم قبر سر به منو بعد.بده یديع هي بھم خواديم که ؛ گفت بھم انيشا د،يع اول روز ھمون.داشتم که بود یديع نيتر مار
:  هيگر ريز زدم بلند و نيزم یرو نشستم زانو دو. شد شل زانوھام.مادرم دنيد اومدم د،يع اول روز ماه، پنج از بعد.برد

  مادرررررر

 که يیبC اونھمه زجر از تا دميکش غيج فقط. کردم باز رو ميگلو کور بغض یھا گره بلندم، یھا ضجه با و دميکش قبر یرو یدست
 و کردم هيگر چقدر دونمينم.شديم دهيشن که بود من اديفر و غيج یصدا فقط ، کلمات یجا به اما. بزنم حرف مادر با اومده سرم

 که شد خوب.رفت ھم خان منصور خاک سر انيشا.کنه کمکم خواستم مادر از و خوندم یا فاتحه.شدم آروم با$خره، تا زدم غيج
. ام شده تنھا چقدر منصورخان و مادر نبود با کردم حس که بود وقت اون.بود ميبرا دلسوز یپدر مثل واقعا منصورخان،.رفتم منم
 خواستيم دميشا اي و...بفھمونه بھم رو م يیتنھا خواستيم ديشا!...برد؟ خان منصور و مادرم خاک سر منو انيشا چرا دونمينم

Cکنه آروم منو مث.  

  .فراموش رو لبخند و بودم کرده عادت دنيکش آه به که بود وقت یليخ گهيد

  نم؟يبب رو فرزاد ديببر منو...شهيم: گفتم و آوردم زبون به رو درخواست نيا که شد یچ دونمينم. برم فرزاد دنيد خواستيم دلم

  کنم؟يم نکارويا من نظرت به...خودت؟ با یکرد فکر یچ: شد بلند اش خنده یصدا

 روز هي ديشا البته: گفت که بودم فکر یتو.برهينم فرزاد شيپ منو انيشا که دونستميم ديبا.بود یمورد یب درخواست.کردم سکوت
  .ببرمت

  ؟! واقعا: سمتش برگشت یفور سرم

  .شد تموم صورتت يیبايز یجراح جلسات تموم که یوقت...ا$ن نه یول...بله_ 

  !واقعا؟:  دميپرس زده بھت

  .بشناسه رو تو ، دنتيد با بتونه فرزاد ديبا با$خره...آره یباش درمانت ريگيپ اگه:  گفت و زد یکج لبخند

  .نشست قلبم در که بود یمار شين مثل اش خنده و ديخند بلند بعد

 درمانم جلسات یک ؟ یک:  دميپرس باز و زدم پس چشمامو اشک.نشست لبم یرو لبخند ماه پنج از ،بعد زد که یحرف بخاطر اما
  شه؟يم تموم

  ...شينيبيم...نکن عجله:  گفت و زد یپوزخند
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  برهينم دل دلت از دل آخه پره دلم شبا نيا از برگرد ايب" 



  زدم بھم من ايدن با خاطرت به بگم برات دل حاله از شميپ ايب

  

  شدم صدا یب داد که نبود نفس شدم ھوا یب که نيبب شميپ ايب

  و عذابه تو نبود نفس نفس و خرابه دل نيا حاله نيبب

  

  کنم فراموشت تونمينم ندارم دلشو کنم آرومت که نتونستم قرارميب

  قرارميب نم بارونو قدم شھرو منو قرارميب

  

  کنم فراموشت تونمينم ندارم دلشو کنم آرومت که نتونستم قرارميب

  قرارميب نم بارونو قدم شھرو منو قرارميب

  

  دلخوره یحساب اومده شيپ که یھرچ از پره آدما از برهيم که یدل

  کشميم چه یستين روزا نيا که یدونينم کشميم آه هي کشميم عذاب

  

  کنم فراموشت تونمينم ندارم دلشو کنم آرومت که نتونستم قرارميب

  قرارميب نم بارونو قدم شھرو منو قرارميب

  

  کنم فراموشت تونمينم ندارم دلشو کنم آرومت که نتونستم قرارميب

  .قرارميب نم بارونو قدم شھرو منو قرارميب

  

 و کردميم گوش رو آھنگ نيا فقط م يیتنھا یتو من و بود آورده لميوسا بھمراه خونه از برام مويقبل یگوش خانم ريمن
  ...شده گود چشماتون ريز...ديباش خودتون فکر به کم هي خدا رو تو...جان خانم: گفت و کرد خاموش مويگوش خانم ريمن.ستميگريم

 آقا با که روزيد: گفت و کرد باز دوباره مويگوش قفل و تخت یرو کنارم نشست خانم ريمن.بود دلم حرف تموم ، دميکش که یبلند آه
  .گرفتم عکس نايس از تونيگوش با لحظه هي ارم،يب ليوسا واستون خونتون رفتم  انيشا

 ديسف و تپل لپاش و بود ماھش شش!...بود شده بزرگ نايس چقدر.داد نشون بھم رو عکس که کردم نگاش زده ذوق
  ...عشقم....مادر زيعز: گفتم و فشردم نهيس به محکم زدمو چنگ رخانميمن دست از مويگوش.ديدرخشيم

  ... فرزادم آقا:  گفت خانم ريمن.ديچکيم چشمام از ارياخت یب اشکام

  ؟ یچ فرزاد_ 

  .بود خونه یتو: گفت و داد قورت رو دھانش آب خانم ريمن

  خب؟:  دميپرس و گرفتم محکم دستشو مچ یفور

  .بود یطور هي.نداشت یخوب حال_ 

  ؟ یطور چه_ 

 تخت یرو ھفته سه دو تا شما،که قبل ماه پنج مثل یول دمش،يد ، اومد رونيب پرستارش و شد باز اتاق در که لحظه هي فقط من_ 
  .بود سقف به رهيخ د،يخوردينم تکون و ديبود دهيخواب



  .ام مرده من گفته بھش انيشا...حتما: گفتم لب ريز.افتاد خانم ريمن دست ونيم از و شد شل دستم.گرفت رو دميد یجلو اشکام

  خدااااا: شد بلند ام هيگر یصدا که داد تکون یناراحت با سرشو خانم ريمن

  .گفتم بھتون رو نايا که کشهيم منو بفھمه انيشا آقا اگه...ديباش آروم جان خانم: گفت و گرفت آغوشش یتو منو یفور خانم ريمن

  باز؟ یگفت بھش یچ:  گفت و انداخت خانم ريمن به یتند نگاه انيشا.شد باز ضرب با اتاق در موقع ھمون

  .یبزن در ديبا یدونينم ھنوز...شعوريب: زدم اديفر شدمو بلند جام از تيعصبان با یول بود سرم ميروسر اونکه با

  .خونمه نجايا ؟ یچ واسه! ؟ بزنم در!...؟ یچ: رفت با$ تعجب از ابروش

  .یکثافت هي تو...یآشغال یا نهيک آدم هي تو...یعوض رونيب گمشو_ 

  ؟ اومده تيزندگ سر يیبC چه که شده باورت تازه پس...خوبه:  گفت و زد پوزخند

 به اول حرفات نيا ی ھمه واقع در چون...بگو بھم یخوايم یچ ھر...شمينم ناراحت:  داد ادامه که شديم ختم هيگر به داشت نفسام
  .ارميب شيزندگ سر رو بC نيا منم تا ديپاش ھم از منو یزندگ که یکس...گردهيبرم جوونت فرزاد

 ا$ن یول شدم شما تصادف باعث اگه که بودم مرد اونقدر من تازه: گفت و ديخند که کردميم مقاومت اشکام مقابل در داشتم ھنوز
  ! شد من نامزد مرگ باعث!...؟ یچ شما شوھر یول.کنميم درمانت دارم

  .جات سر بتمرگ و ببند دھنتو پس: زد اديفر که خوردم فرو رو نفسم

  .کنم خفه گلوم یتو ھامو ضجه یصدا باز من تا رفت و ديکوب محکم درو بعد
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 من ی چھره که بپرسم دکتر از خواستيم دلم.داشتم شيپ در یا گهيد یجراح باز و بود شده بھتر یليخ حالم.گذشت ديع از کماهي
 برگردم ميقبل ی چھره به من نکهيا امکان... دکتر: دميپرس دکتر از عمل روز و کردم و نکاريھم.نه اي گردهيبرم قبل حالت به

  ھست؟

 یبرا ديبا ما.بودن شده خرد یجور بد شما صورت یاستخونھا.اديم شيپ یچ نميبب تا کنميم رو تCشم من.ھست امکانش_ 
  ...حرفاست نيا از ماھرتر ما یپزشک ميت ، راحت التونيخ...خب یول ميکن تCش یليخ اولش، حالت به صورتتون بازگشت

 یريچشمگ جهينت شد باز صورتم یرو باند یوقت گرچه.بودم اش جهينت دنيد منتظر دلشوره با باز من و شد انجام یخوب به عمل
 که داديم ھشدار بھم مدام عقلم یول شهيم درست یچ ھمه ؛ گفتيم دلم.هيراض من عمل از یليخ که گفتيم دکتر اما. نشد مCحظه

 من.امدينم بر دستم از یکار طيشرا اون یتو اما.داره برام یا نقشه باز نکنه! کنه؟ نهيھز نھمهيا من یبرا ديبا انيشا اصC چرا
 یحت که یا شناسنامه با من...بپردازم رو خودم مخارج بتونم و باشم داشته رو شرکت سھام نصف که نبودم ستوده حانهير گهيد
  .کردميم یزندگ داشتم گهيد تيھو کي با بودمش، دهيند

 منو چرا و پردازه؟يم رو ام چھره يیبايز یعملھا ی نهيھز داره چرا که کنم بحث انيشا با یحساب شب هي خواستيم دلم یليخ
  کرده؟ یزندان خونش یتو

 اون از که يیھا نيماش به.کردميم نگاه شھر یشلوغ به و تراس یتو یصندل یرو بودم نشسته. افتاد اتفاق نيا شب هي نکهيا تا
  .بودم رهي،خ بودند شده مورچه مثل فاصله

  .سCم_ 



  .کرديم نگام و بود ستادهيا تراس در کنار انيشا.برگردوندم سرمو

  سCم_

  نجا؟يا یاومد چرا...سرده ھوا_ 

  .بمونم نجايا مجبورم چرا و کجام که بره ادمي شهيم باعث...دارم دوست رو یسرد نيا_ 

 و یکن فراموش رو فرزاد ی گذشته یتونست چطور...یھست یبيعج آدم تو: گفت و تراس واريد به زد هيتک روم به رو و اومد جلو
  ؟یباش دارشيد مشتاق بازم

  .ندارم باورش فقط نکردم فراموش_

  ...یباور خوش یليخ: زد پوزخند

 که یسال هي یتو من یثان در.... من نه مربوطه خودش یخدا و خودش به شده مرتکب که یگناھ ھر حال بھر: گفتم تيجد با
  .دميند اصC رو یگفت که يیزايچ نيھمچ بودم باھاش

  .برگردوندم ازش سرمو که زد پوزخند حرص با بازم انيشا
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  .کنم فيتعر برات رو یزيچ هي دارم دوست: گفت و شکست قهيدق چند از بعد رو نمونيب سکوت

 که کرد اصرار نقدريا پدرم چرا یدونيم: گفت و نشست و گذاشت من یرو به رو و آورد خودش یبرا رو یکيپCست یصندل بعد
  کنه؟ ازدواج تو با فقط ديبا فرزاد

  .بود تو مادر عاشق من پدر.کرد فيتعر برام ، آنا مرگ از بعد...دونميم من: داد ادامه که بودم کرده سکوت

  ...چرته: زدم اديفر و شد حبس نفسم

 ھم تو بزرگ پدر.بود موافق ھم بزرگم پدر.بود اش عمه دختر عاشق من پدر...بده گوش فقط و ببند دھنتو: گفت تيعصبان با
 خودشو ، بشونن عقد ی سفره سر اونو اجبار به اگه کرد ديتھد که کرد مخالفت اونقدر.  مخالف مادرت یول بود موافق

 آورد زبون به بارھا پدرم اما.کرد ازدواج پدرت با مادرتم.کرد طرد اش خانواده از رو اون مادرت پدر یعني پدربزرگت.کشهيم
 باعث مادرش مثل دختر نيا دونميم گفتيم.بود نيھم فرزاد و تو ازدواج یبرا اصرارش ليد$ از یکي...مادرته عاشق چقدر که

  .باشه داشته فرزاد دارم دوست یول نداشتم من گفتيم شهيھم که یخوشبخت...هيخوشبخت

  .کنمينم باور: گفتم و شد یجار اشکام

 کرد یخواستگار مادرت از بازم پدرم.ُمرد پدرت یوقت...یکن انکار رو یچ ھمه که...نهيھم راه نيراحتتر... آره:  ديکش داد سرم
  .یبش خبردار ساله چند عشق نيا از تو خوادينم گفتيم.  داد رد جواب بازم مادرت و

  ؟ یکن فاش رو گرانيد یرازھا اديم خوشت یليخ...یھست یفيکث آدم یليخ پدرت برعکس تو:  گفتم و کردم نگاش حرص با

  .جالبه برام یول بهيعج کم هي...اديم خوشم فرزاد به تيوفادار از...یدونيم:گفت و زد یتلخ لبخند

  .کرد ثابت بھت نويا فرزاد و نبود آنا وجود یتو که یزيچ_ 

  .سمتم گرفت ديتھد ی نشانه به رو اش اشاره انگشت و برخاست و زد کنار رو شيصندل ، تيعصبان به ختهيآم یحرص با انيشا



  .یببر گور به رو فرزاد دنيد یآرزو که کنميم یکار ، یاريب زبون به رو آنا اسم گهيد بار هي اگه...کن وا گوشاتو خوب_ 

  .خونه به برگشت و تراس ی گوشه کرد پرت پاش با رو یصندل بعد

  .کنم صحبت باھاش نشد بازم: گفتم خودم با و دادم رونيب نهيس از رو سردم ینفسا

 بخاطر یقراريب و اقياشت جنس از من....آنا بخاطر انتقام و نهيک جنس از اون. ميبود متفاوت جنس دو ما چون. بود یسخت کار
  ...فرزاد
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  .شرط هي به مگه نرم یجراح غيت ريز که بودم مصمم یول داشتم شيپ در گهيد یجراح عمل کي و بود خرداد اواسط

  .ميبزن حرف ديبا: گفتم مقدمه یب و شدم يیرايپذ وارد که یآشپز حال در خانم ريمن و بود يیرايپذ یتو انيشا

  ؟ یچ مورد در!...؟ یجد: انداخت با$ يیابرو

  .خودم مورد در_ 

  .شنوميم... بگو_ 

  .ستين مھم گهيد واسم...بشه خوب صورتم خوامينم گهيد... من_ 

  !؟ چرا:  گفت و کرد نگام بعد. کشدار و بلند.  ديخند

  .بشم درمان خوامينم گهيد ،یديم رو درمانم نيسنگ یھا نهيھز و فرزاد و من خرج یدار چرا ندونم تا_ 

  دم؟يم رو شما خرج دارم من مگه_ 

  شه؟يم نهيھز داره نھمهيا کجا از پس_ 

 پرستار پول...فرزاد مخصوص پرستار پول.کنميم خرج دارم فرزاد شرکت پول از: ش،گفتيصندل به بود زده هيتک که ھمونطور
  ... تو درمان پول تون، بچه

  !شده ليتعط که فرزاد شرکت_ 

  .کنميم اش اداره دارم من رم؟يم کجا روز ھر من پس گفته؟ یک_ 

  سوخته؟ شرکت و فرزاد منو بحال دلت که شده باورم یکنيم فکر چرا_ 

 که یامانت تا کنم استفاده شرکت یتو حضور یبرا ، نفر دو شما درمان و یماريب از تا برام، فرصته نيبھتر نيا...نسوخته_ 
  .کنم دايپ رو کرده یمخف ازم و دارم فرزاد دست

 زندون نيا تونمينم گهيد من...گهيد زيچ هي و: گفتم مصمم.داشت انيشا از فرزاد که یمدارک دنبال! گشتيم یچ دنبال دميفھم تازه
  .کنم تحمل رو

  وحش؟ باغ اي ؟یشھرباز یبر یخوايم...ذارميم حيتفر زنگ برات باشه_ 

  .برسند ادميفر به ھا هيھمسا تا زنميم غيج اونقدر اي برم یذاريم اي...شميم وونهيد دارم...یلعنت:  گفتم اديفر با



  .شنوهيم صداتو یک نميبب...داره صدا ضد قيعا خونه نيا...بزن غيج...بزن_ 

  ...کشميم خودمو پس_ 

  خانم؟ نيريش ، یکنيم چکار رو یالھ عذاب پس... جرأت نھمهيا به نيآفر: زد کف برام بعد و ديخند

 حاضرم ، داشته نگه نجايا یقصد چه به منو ندونم و کنم یزندگ نامحرم هي با خونه هي یتو قراره... یوقت: گفتم و گرفت لجم
  .کنم نکارويا

 هيما جونت از بخاطرش که یبر کجا یخوايم حا$: گفت و شد رهيخ بھم لبش، یرو کج لبخند ھمون با و کرد خم یکم سرشو
  ؟یذاريم

  .نگار دوستم دنيد_ 

  !کرديم هيگر یچطور خاکت سر ادمهي ھنوز...شناسهيم رو تو حتما_ 

  .دنشيد برم خواميم من_ 

 به نداره، خرج اديز جونت فرزاد کشتن من یبرا یکن فرار یبخوا و یکن طنتيش اگه...کن وا گوشاتو خوب یول...باشه_ 
  ...راحت شرش از رو تو منو و بزنه بھش ھوا آمپول که سپارميم سرش یبا$ پرستار

  .کنميم قبول...باشه_ 

 قهيدق پنج اگه.دميم وقت بھت ساعت هي ھم فقط...یگرديبرم ھمون با و یريم فرستميم برات من که یا راننده با ضمن در_ 
  .بمونه زنده فرزاد که کنمينم نيتضم ،یبش نيماش سوار رتريد

  .بزنم زنگ بھش ،قبلش ھست خونه ساعت هي اون یتو باشم مطمئن نکهيا یبرا ديبا یول....باشه_ 

  .باشه خونه صبح11 ساعت فردا سپارميم بھش من... بگو بھم شمارشو_ 

  .نشست لبم یرو لبخند
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 انيشا.دوستم نيبھتر دنيد یبرا...درمان یبرا نه اما.رفتميم رونيب یلعنت زندون اون ماه،از ھشت از بعد با$خره.بودم قراريب
  " گفت یچ که ادمهي خوب.بود زده زنگ نگار ی شماره به قبل شب

  ."ديبش ريغافلگ دنشيد از تا ديباش منزل بھتره...دنتونيد اديم صبح 11 ساعت فردا یميقد دوست هي_ 

 گونه اون با. بود صورتم به یتو نگاھم.برديم با$تر رو نگار کردن زيسوپرا جانيھ کار نيا و نکرد یمعرف ھم رو خودش یحت
 گهيد اما.بودم شده زشت چقدر.ديلرز دلم.نداشتم حانهير به یشباھت چيبود،ھ شده گم پلکام پف ريز که یچشمان و شده تخت یھا
 دلم تو دل.بود آماده صبح ده ساعت نيماش.کرد عمل قولش به انيشا.کنم تحمل رو زندون نيا صحبت ھم یب $اقل تونستمينم

 ھستم یک من بزنه حدس خودش که کنم شروع رو بحث يیجا هي از ديبا:  گفتميم خودم با.کردم مرور حرفامو بار نيچند.نبود
  .ام زنده من ، کنه باور سخته...وگرنه



 ادهيپ نيماش از.دميرس با$خره و بودم گرفته قلب تپش که بودم مضطرب اونقدر.دميکش قيعم نفس بار نيچند و بستم رو چشمام
 لبخند ارياخت یب دم،يشن که رو شيصدا و زدم و در زنگ.انداختم لميموبا ساعت به ینگاھ که بود نيا کردم که یکار نياول و شدم
  .زدم

  بله_

  .ھستم یميقد دوست هي سCم_

  .ارمينم جا به_ 

  ست؟ين فتاح نگار خانم منزل نجايا مگه_

  .بله_ 

  .بدم حيتوض تا ديکن باز درو ديکن لطف پس_ 

 که بود ستادهيا یورود درب یجلو.شدم خونه وارد.شد جمع چشمم یتو اشک نگار، تعلل نيا از.شد باز هيثان چند از بعد در
  ارم؟ينم بجا رو شما من خانم: ديپرس

  م؟يکن صحبت لحظه چند ھم با شهيم_ 

  .رميگينم رو وقتتون اديز: گفتم که کرد نگام ديترد با

 قھرمون و فرزاد زيسوپرا و تولدم روز ی خاطره.شدم خونه وارد.رفت کنار در یجلو از و داد رونيب نهيس از رو بلندش نفس
 که یجمCت ی ھمه انگار.  بود صورتم یرو ، یاخم با ھمراه نگار نگاه.نشستم و مبلھا از یکي سمت رفتم.شد زنده برام دوباره

  .ديکنينم یمعرف رو خودتون چرا...محترم خانم:گفت و شد یعصب نگار که شد یطو$ن مکثم اونقدر.رفت ادمي از بودم کرده آماده

  د؟ينيبش ھم شما شهيم_ 

  .راحتم رينخ_ 

 و یشاھ یآقا دميشن د؟يرينم شرکت گهيد ھستن؟ چطور یسعادت یآقا...؟ ديشماخوب....شما: گفتم و دادم قورت رو دھانم آب
 نايس اسمش....داشت کيکوچ ی بچه هي و بود جوون...سوخت یليخ ھمسرش واسه دلم...کردن تصادف قبل ماه چند ھمسرشون

  ؟ خوبه حالش...د؟يدار خبر ازش....؟ درسته...؟ گهيد بود

  !؟ شما: ديپرس و نتونست یول ، ارهيب بخاطر منو قيدق ینگاھ با داشت یسع انگار.کرد نگام تعجب با و اومد جلو یقدم
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  ؟ ميبزن حرف ھم با تا دييايب ديخواينم ھنوزم: گفتم و کردم اشاره دستم کنار مبل به

 که ماند رهيخ من به تر کينزد ی فاصله از و قتريدق نگاھش.نشست مبل یرو ، من کنار و شد کينزد بھم بلند یگامھا با نباريا
  د؟يداد یچ رو یسعادت یآقا جواب با$خره یراست: گفتم

  !داد؟ جهينت اورد،يم براتون روز ھر که گل شاخه اونھمه با$خره: دادم ادامه باز که.شد گرد چشماش

  ؟ ديھست یک شما: گفت تيعصبان با و کرد باز جا ابروھاش نيب یاخم



  .شديم خونده راحت ازش نگفته یحرفھا تا بود یتاپ لپ باز کاش: دادم ادامه باز و انداختم نييپا رو سرم زدمو لبخند

  !؟یھست یک تو یلعنت: زد اديفر حرص با

 از یخوايم: گفتم که شديم شتريب صورتش یتو لحظه ھر تيعصبان. شناختيم منو چشمام خاص رنگ از $اقل کاش.کردم نگاش
  ؟یبشنو خاطراتم

 بخاطر نه...خواديم منو که کنه ثابت بھم تا...دادم مھلت شوھرم به من: دادم ادامه که. ديرسيم اوج به چشماش یتو داشت ینگران
 حسادت ی لهيوس رو یسعادت بار هي... ميبرسون قتيحق نيا به رو فرزاد تا...ميکرد یکار ھر ھم شما کمک با من...شرکت سھام

 یتابلو یرو آچار ی برگه اون زدن از بعد و نايس اومدن ايدن به از بعد اما...ميبخون تاپشو لپ ميخواست بار هي م،يکرد فرزاد
  .ميزندگ سر برگردم که کرد یراض منو فرزاد روزانه، گل یسبدھا و اعCنات

  !؟يیتو...حانهير: ديکش غيج و هيگر ريز زد ، بلند اديفر کي با کدفعهي...تند نفسش و شد جمع چشماش تو اشک.کردم نگاھش

 باعث انيشا: گفتم گوشش در که کرد هيگر بلند و انداخت آغوشم یتو خودشو.رميبگ آغوشش در تا کردم دراز دستمو و زدم لبخند
 چپ و شد رد ليگارد از نيماش ، اتوبان یتو و نگرفت ترمز نيماش...بود کرده سوراخ رو نھايماش ترمز پمپ...شد ما تصادف

  .کرد

 یفور!  بود رفته حال از.کردم بلند ام شونه یرو از سرشو.شد شل دستاش کردم حس که کرديم هيگر آغوشم یتو داشت ھنوز
 کم که دادميم ماساژ محکم ھاشو شونه.بردم و کردم درست قند آب وانيل هي براش آشپزخونه یتو دميدو و اتاق کف خوابوندمش

  .شد باز چشماش کم

  ...بخور قند آب ايب_ 

 من.یُمرد تو...نه: کرد نگام یناباور با باز  نويزم یرو نشست.شد بھتر حالش.ختمير دھانش یتو که قند آب از یا جرعه
  ...بودم ستادهيا قبرت یبا$...خودم

 روز سه تا گنيم دکترا و بده حالش پدرش یول ميموند زنده فرزاد و من نهيبيم یوقت تصادف شب...بود یعوض انيشا کار نميا_ 
  .آورد سرم رو بC نيا مونه،ينم زنده شتريب

:  گفت و ديکش آغوش در باز منو و نشست چشماش یتو دوباره اشک.دادم حيتوض براش کامل انويجر که بود نشده باورش ھنوز
  ...ینمرد که خوشحالم یليخ...شعوريب

  ...دميخند دل ته از حرفش، از
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 کم حرفامون زدن یبرا ساعت هي که بود گفتن یبرا حرف اونقدر.بزنم حرف و بمونم نگار شيپ تا داشتم یشتريب زمان کاش
 دونستميم چون. دميترسيم انيشا از یکيکوچ زيچ ھر سر گهيد.ارهين فرزاد سر يیبC وونهيد انيشا تا رفتميم ديبا شدينم اما.اومد
 بدم بھش رو انيشا ی خونه آدرس اي که دادم قول نگارم امابه. ارهيب نايس یحت اي فرزاد اي سرمن يیبC بخواد که ستين ديبع ازش

  ؟ یدار خبر فرزاد از یراست:  گفت کرديم ام بدرقه ، خونه در دم تا داشت یوقت اونم. بزنم سر ازش باز اي

  .ذارهينم انيشا یول نمشيبب خواديم دلم...نه_ 

  ؟یکرد چکار رو یسعادت ینگفت یراست: دميپرس من ، یکوتاھ مکث از بعد

  .یسعادت یآقا:  گفت اخم با



  . حانهير ماھه یليخ: گفت ذوق با و داد نشونم رو شينامزد فيظر انگشتر و آورد با$ دستشو لبخند با که شد گرد چشمام

  !! بود جيگ آدم هي که اون...بابا نه_ 

  .کنه شترشيب خدا که نهيا یجيگ اگه...جون از دور: گفت گرفتو گاز لبشو

  .مينيبب ھمو دوباره کاش...دنتيد با شد عوض حالم یليخ: گفتم و شونش یرو زدم خنده با

  .بزنه حرف انيشا با شرکت یتو گميم بھروز به خودم...حتما_ 

  .ارهيب فرزاد سر يیبC و کنه بھونه نويھم ترسميم وونس،يد هي انيشا...خدا رو تو نه_ 

  م؟ينيبب رو ھم باز یجور چه پس_ 

  ؟یرينم شرکت گهيد چرا ینگفت یراست. کنم چکار بلدم خودم کنم،يم کارش هي_ 

  .گميم برات بعدا برو هيطو$ن بحثش_ 

  .خداحافظ...یکرد اونرو به نرويا از رو حالم...نگار قربونت_ 

  .خداحافظ_ 

 داخل من و کرد باز رو خونه در خانم ريمن یوقت و رسوند انيشا واحد در پشت تا منو راننده.خونه برگشتم و شدم نيماش سوار
 عمل صورتم يیبايز واسه بازم که ميراض گهيد حا$: گفتم و دميبوس رو خانم ريمن صورت ، نگار داريد از زده ذوق.رفت شدم،

  .کنم

 ھام گونه یکوفتگ نباريا $اقل کردميم دعا.رفتم یجراح غيت ريز دوباره بعد روز سه من و کرد نگام و زد لبخند فقط خانم ريمن
  ...بودم اليخ خوش یليخ بازم اما...تر تحمل قابل ام چھره و بشه برطرف
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 تنھا ،یجراح عمل نيچند از بعد... بودن یزندون شيکي.بودم کرده عادت زايچ یليخ به گهيد.گذشت تصادف ی حادثه از کسالي
 یراض بود، شده تحمل قابل ام افهيق که نيھم.بودم یراض.آورد بدست خودشو یقبل یبرجستگ و خورد جوش ام گونه یاستخوانھا

 یھا یجراح ھنوز ؛ گفتيم مدام.کردينم قبول فرزاد شيپ برگردم افهيق نيھم با خواميم که گفتميم انيشا به یچ ھر اما.بودم
 ريمن از بار نيچند.نداشتم طاقت گهيد من یول بود صورتم قيعم یخراشھا و خط و پلکام پف.گفتيم راست. نشده تموم صورتت

 و یتلفن یگاھ.داشتم رو نگار طيشرا اون یتو شکر رو خدا باز.نداشت خبر ھم خدا ی بنده اون یول گرفتم رو فرزاد سراغ خانم
 ن،يريش دختر اون منو نام کردن عوض بخاطر انيشا دست از یليخ اونم یول.دنميد ومديم خواھش و درخواست ھزار با ھم یگاھ

 بتونم بھتر تا رفتميم یوتراپيزيف جلسه چند یماھ ھنوز.کردم تحمل ميزندگ به دنيرس ديام به فقط رو ايسخت نيا ی ھمه.بود یعصب
  ...نه کامC یول بودم شده بھتر یليخ اول یروزا به نسبت شکر رو خدا.برم راه

 نيا از یليخ.بودم شده تنھا انيشا ی خونه زندون یتو من و دخترش، شيپ شھرستان بود رفته خانم ريمن که بود یروز چند
 انيشا که برم رونيب آشپزخونه از خواستم یفور.ترسوند منو در، شدن باز یصدا که بودم کرده آماده رو شام.دميترسيم يیتنھا

 سفره...گرسنمه خوبه...؟یکرد درست غذا: گفت که رفتم عقب قدم هي.ترسوند شتريب منو که بود لبش به یلبخند.شد ظاھر جلوم
  . نيبچ رو

  .خوامينم غذا من... نيبچ خودت_ 

  ؟ دميشن یچ: ديپرس و آورد صورتم کينزد صورتشو و اومد جلوتر



 یفور و گرفتم دستم یتو رو چنگال.خورد گاز کنار چنگال به دستم که نتيکاب یرو دميکش دست و نتيکاب به دميچسب ترس از
  ... مجبورم وگرنه...عقب برو: گفتم و چونش ريز گذاشتم

 قدم چند.دادم ھلش عقب به محکم ، یشخص دفاع حرکات از حرکت هي با که رديبگ دستم از رو چنگال خواست و زد یپوزخند
  .کن حفظ خودتو حرمت پس...ھستم شوھرم و ميزندگ یپا من...ستمين آنا من: گفتم اخم با که ديخند بلند و رفت عقب

  ...نهيھم اقتتيل...بمون تيعوض و کثافت شوھر یپا بمون: گفت یعصب  یا خنده با

 و زدم پسش دست، پشت با که بود ميشونيپ یرو یسرد عرق ترس از.کردم قفل درو و اتاقم سمت دميدو که اتاقش سمت رفت بعد
  .کن کمکم...ايخدا: گفتم لب ريز کردميم کنترل رو اشکام کهيحال در
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 انگار بوده، سرش یروسر دمش،يد وقت ھر یول باشه راحت خونه یتو تونهيم نکهيا با.منه ی خونه یتو حانهير که کسالهي
 کرد خواست که یکثافتکار ھر...شهيم ميحسود فرزاد به وقتا یگاھ.ارهيب در رو شيروسر خودش، خلوت یتو یحت ستين حاضر

 به یگاھ. بود عاشق حانهير مثل ھم آنا کاش.ستين ھمسرش به انتيخ به حاضر عنوان چيھ به که داد یھمسر بھش خدا بعد و
 جدا فرزاد از کنميم مجبورش گميم خودم با...بره شميپ از حانهير نذارم فرزاد، یايکثافتکار ی ھمه بخاطر که زنهيم سرم
 من درد به یزندگ نيا گميم خودم با نميبيم چشماش یتو رو نفرت یوقت یول...کنه یزندگ من با کنميم مجبورش...بشه
 ش،يوفادار. بود من عاشق حانهير کاش کنميم آرزو روزا یبعض واقعا اما...ستمين نفرت و اجبار با یزندگ دنبال من...خورهينم
 سر يیبC چه فرزاد بره ادمي که شهينم باعث صفات نيا از کدوم چيھ اما.کنميم نيتحس رو فرزاد به عشقش و نجابتش، ، ايح

 یکارھا از یليخ و شرکت بخاطر...هيبھبود به رو فرزاد یجسم حال.رميبگ ازش رو انتقامم تونميم چطور من و آورده ميزندگ
 اون...داده دست از که فرزاده ی حافظه کنه،يم آروم منو یا نهيک دل که یزيچ اما.بشه پا سر زودتر که کنهيم تCش داره گهيد

 یتو که داشته یھمسر دونهيم شناسنامش، یتو نامش دنيد با فقط... بوده ھمسرش قبC حانهير اسم به یکس که ادينم ادشي یحت
 با عتريسر چه ھر ديبا که بود معتقد اون. کردم صحبت دکترش با.باشه برنده برگ من یبرا تونهيم نيا.رفته ايدن از تصادف

 خواميم من و. بشه داريپا یفراموش نيا ممکنه وگرنه ارهيب ادي به رو اش گذشته بتونه تا کرد کمک فرزاد به خاطرات یادآوري
.  ببره رو فرزاد دل ، ھاش یدلبر با بتونه اگه تا فرزاد ی خونه یتو آوردم نايس پرستار عنوان به رو مونا. افتهيب اتفاق نيھم
 ھمون بخاطر دميشا.کنهيم بحث یکس ھر با یزيچ ھر سر مدام و شده تر یعصب. شده بدتر ھم قبل از فرزاد گند اخCق یول

 یفراموش تا دارميم نگه دور حانهير از رو فرزاد امکان حد تا.رسميم ميزندگ آرامش به دارم من حال ھر به. باشه اش حافظه
 و دادم نشون بھش رو نيريش ی شناسنامه عکس.کردم صحبت ھم حانهير يیبايز جراح دکتر با یطرف از و بشه تيتثب فرزاد
 گهيد ، برگرده فرزاد شيپ حانهير اگه یحت ینجوريا. کنه کينزد  عکس اون به رو حانهير صورت ، ممکن حد تا خواستم ازش
 به ھاشو گذشته دينبا فرزاد که معتقدم من حال بھر یول....کار نيا از دارم یخوش حال چه که آخ.  شناخت نخواھد رو اون فرزاد

 نويا من و سخته یليخ یبود یک و یھست یک یندون نکهيا...یروح ی شکنجه جور هي...زجره نوع هي خودش نيا چون...ارهيب ادي
 گفتم و کردم یمعرف بھش خودمو یوقت.  یعصب و کCفه یول بود یعال شيجسم حال.دنشيد رفتم.نميبيم دارم خودم یچشما با

 هي ی بچه هي با حا$ و داده دست از رو ھمسرش چطور و هيک دونهينم نکهيا از دميفھم حرفاش یتو.کرد دل درد باھام...برادرشم
 از مويزندگ من اگه. کردم آرامش احساس.کشهيم زجر یليخ کنه،يم یزندگ داره خاطراتش، و گذشته بدون ھمسر بدون ساله
  . داديم دست رو زشيچ ھمه از ديبا اونم...دادم دست
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 که بگفت بھم شب هي نکهيا تا.شدميم معذب ازش که بود نگاھش یتو یزيچ.بود کرده رييتغ ، انيشا نگاه که بود ماه سه کينزد
  .یايب من با ديبا پس...فرزاد شيپ یبر یخواينم مگه: گفت خنده با و ديفھم رو ترسم.  بودم دهيترس.  بره يیجا من با خواديم

  ؟ یگيم دروغ:  زدم اديفر شوق با بعد.شدم خشک هيثان چند یبرا

  ؟! یدروغ نيھمچ اونم بگم دروغ ديبا چرا_ 

  .شد کور شوقم ، افتاد نهيآ به نگام لحظه هي یوقت اما.شدم حاضر شوق با

 حتما که دادم یدلدار خودم به باز شناخت؟يم منو فرزاد یعني!... نداشتم حانهير به یشباھت ھنوز...دميکش صورتم به یدست
 چهيدلپ اضطراب شدت از.بود بد حالم.فرزاد ی خونه برد منو.گفتيم راست انيشا.رفتم رونيب اتاق از و شدم آماده.شناسهيم

 و کرد نگام لبخند با انيشا.رفتم با$ ھا پله از زور به. انداختن سرد آب حوض یتو منو ،انگار شد باز که خونه در. بودم گرفته
  ؟ینگران نقدريا چرا پس ؟یخواستينم نويھم مگه ؟ چته: گفت

 در.کردم درست صورتم یبرا ینقاب باھاش و آوردم با$ مويروسر ی گوشه ارياخت یب.شد باز در.نکردم حرفش به یتوجھ
 انيشا به و شد ظاھر چشمم یجلو!!  مونا.  شدم خونه وارد ، بودم گرفته دھانم و ینيب یجلو ميروسر بھمراه دستمو کف کهيحال

  !؟یآورد خودت با هيک نيا: گفت و داد دست

  .داره نگه رو نايس تونهيم نهيبب اومده است بچه پرستار_ 

  .دهيم بو شهيھم باشه کيکوچ بچه توش که یا خونه... ديببخش گهيد:  گفت و انداخت من به ینگاھ مونا

  چطوره؟ فرزاد: ديپرس انيشا که کردم نگاش فقط

  .قبل مثل... خوبه_ 

  .دارم کارش بزن صداش_ 

 انيشا...فرزاد...جان فرزاد:  زد صدا مونا.خشک فرزاد اتاق به چشمم و شد تند نفسم.دميشنيم رو قلبم یھا تپش بلند یصدا
  .اومده

 عصا هي با فرزاد.  افتاديم صورتم یجلو از و شديم شل داشت دستم.کردم یقلب ستيا دچار یا لحظه یبرا انگار.شد باز اتاق در
  :زدم حرف دلم یتو باھاش و کردم نگاش فقط...در به زدم هيتک و کردم حبس رو نفسم.اومد رونيب اتاق از

  ...؟ چرا... ؟یريم راه عصا با ھنوز چرا تو...فرزاد زميعز

 منم. گرفت ازم نگاھشو و نشناخت منو.نشوند گلوم یتو رو یسرد آه ، نگاھش سرد حس.خورد گره نگاھم با نگاھش لحظه هي
  .انداختم نييپا سرمو و گرفتم ازش رو نگاھم
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 خودت و نايس شيپ ببرش رو خانم نيا:  گفت مونا به یفور و شد متوجه انيشا که نيزم یرو افتادميم داشتم. شديم بد داشت حالم
  .ايب

 مونا که نشست چشمام یتو اشک بود، نايس که یا مهين و کسالي ی بچه پسر دنيد با که برد نايس اتاق به خودش ھمراه منو مونا
  .ديکن صدام ديداشت یکار...سالن یتو رميم من: گفت

 دنميد با نايس که بود شده بلند ام هيگر ھق ھق.اومدم فرود نيزم یرو ، نايس مقابل زانو دو و نکرد یاري زانوھام.رفتم جلو
 مونا.کردميم هيگر داشتم اون از شتريب و تر بلند خودم چون.کنم ساکتش نتونستم یول گرفتم دستم یتو رو کشيکوچ یدستا.ديترس

  ؟یانداخت هيگر به رو بچه که شما...خانم؟ یکرد چکار:  گفت حرص با و اتاق یتو برگشت

 تمام با کردميم حس که اونقدر...سوختيم ھنوز قلبم.کردم هيگر باز و نشستم اتاق یتو ھمونجا.برد و کرد بغل رو نايس بعد
  ؟ نجايا یايب دينبا چرا یديد:  گفت تيعصبان با و سرم یبا$ اومد انيشا.سوزميم دارم وجودم

  .بده ادامه درمانتو پس...پسرت نه...شناخت رو تو فرزاد نه_ 

  .نجايا از ببر منو: گفتم که بود مونده یباق اشک قطره تا چند فقط ھام هيگر از.کردم سکوت

  .باشه_ 

 اونقدر من قلب یول بود، زمستان لياوا سرد یھوا.تراس سمت رفتم کراستي که بود بد اونقدر حالم.انيشا ی خونه به برگشتم
   خداااا: زدم غيج و شدم خم جلو به و گذاشتم تراس ی لبه یرو دستمو کف دو.کردمينم حس رو سرما که بود سوخته

 حس رو انيشا گاريس تند یبو که گرفت ام هيگر باز کم کم.داشتم باورش که بود یحس تنھا سوختن گهيد.سوخت ھم ام حنجره
 نخواستم...یايب کنار هيقض نيا با بھتره:  گفت شد تموم ھام زدن غيج یوقت. ديکشيم گاريس و بود داده تراس در به هيتک.کردم
  ...یول بگم بھت اونجا

  .کنه ازدواج داشته حق فرزاد...گذرهيم یا خرده و کسالي مرگت از و  یُمرد تو:  داد ادامه و کرد یمکث

  .کنهينم ازدواج اون...نه:  گفتم بھم ختهيآم تيعصبان و حرص با و انيشا سمت برگشتم

  ؟ فرزاد ی خونه یتو بود یک مونا پس_ 

  ...حا$ یول...نکردم نينفر رو یکس عمرم طول در وقت چيھ: زدم اديفر تيعصبان با و رميبگ رو تندم ینفسا یجلو نتونستم

  .اديب خودت سر یآورد ميزندگ سر که يیبC یزود به دوارميام...کنم نتينفر خواميم: دادم ادامه بود افتاده شماره به که ینفس با

  !؟ یکن نينفر منو یخوايم تو حا$...منه نينفر اثر ھا بC نيا رفته، ادتي انگار:گفت و کرد له پاش ريز رو گارشيس ، اديفر با

 بھم منو یزندگ تو...یکرد فرزاد گناه یقربان منو تو...بودم گناهيب من زد، بھم رو تو یزندگ فرزادم اگه چون...آره_ 
  .کنميم نتينفر...وجودم تموم با...قلبم ته از...کنميم نتينفر روز ھر...بخشمتينم...یزد

  .باشه ومدهين سرم که ستين يیبC گهيد...کن نمينفر...نترس...ھستم شده نينفر من...ببند دھنتو:  ديکش داد
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 یا حانهير مرگ...ستين ام چھره ، ھمسرم شيپ برگشت یبرا من مشکل که دميفھم تازه. شد بدتر حالم نايس و فرزاد دنيد از بعد
 ھم دکتر یوقت یول داشتم یشتريب ديام گشتيبرم اولش حالت به کامC ام چھره اگر ديشا...باشه زنده تونستينم گهيد که است
 از ھا وونهيد مثل.بذارم کنار رو درمانم کردم فکر که اونقدر.شد بدتر حالم برگردم، ميقبل ی چھره به قايدق من که نداد نيتضم
 سر ینمازھا. کرديم آرومم ط،يشرا اون یتو که یزيچ تنھا ديشا.شدميم رهيخ روبروم واريد به و زدميم بغل زانو شب تا صبح
 یم دلم به خدا که رو یديام وجودم، تموم با و بستميم رو چشمام و گفتميم ذکر دست به حيتسب ام سجاده سر نماز بعد.بود وقتم

 نگار روز هي نکهيا تا.بودند شده کCفه دستم از ھم انيشا و خانم ريمن.گذشت منوال نيھم به روز چند.کردميم حس رو انداخت
  .پر توپ با اونم.اومد دنميد

 اي فرزاد سر يیبC ديشا کردم فکر اول.ديلرزيم دستاش که بود یعصب اونقدر.کرد نگاھم تيعصبان با نگار ، شد باز که اتاق در
  .گوشم یتو زد محکم ، یحرف چيھ یب و اومد جلو یول اومده، نايس

  ؟یھست یآدم چطور تو:  زد اديفر و کرد کنترل چشماشو اشک موج.شد گم رنگش یا قھوه یچشما یتو نگاھم.شدم شوکه

 تو اونوقت و شدن تنھا تو داغ از ات بچه و شوھر:گفت بھم صدا ُتن ھمون با که بودم شوک یتو ھنوز و دمينفھم رو منظورش
  ؟ یچ که یزد بغل غم یزانو و ینشست نجايا

  .ُمردم براشون من...کنم؟ چکار_ 

  ...شو زنده ھم اونا یبرا خب ؟یشد زنده من یبرا چطور_ 

 دلش تو بتونم دوباره معلوم کجا از...نکنه؟ ازدواج اون بشم خوب من تا معلوم کجا از...داره فرق تو با فرزاد...نگار:  زدم اديفر
  بشه؟ قبل مثل دوباره یلعنت صورت نيا معلوم کجا از اصC...کنم؟ باز جا

  ...یکنيم عاشقش دوباره دميم قول بھت...ھمسرت شيپ برگرد فقط تو...حانهير: گفت و فشرد محکم دستامو و کنارم نشست

  برگرده؟ تونهينم که مرده آدم ؟ یجور چه:  زدم اديفر سرش من نباريا

 است زنده ھنوز که نيريش یول...ُمرده حانهير ، باشه ، نداره اشکال ینباش حانهير یخوايم اگه...یا زنده تو:  گفت و زد لبخند
...  

 خودت...یکن استفاده تيقبل اطCعات از که نخواه فقط...باش نيريش تو:  داد ادامه که بود چشماش یا قھوه یھا حلقه یتو نگام
  .حانهير هيشب یکم ديشا و ديجد آدم هي...باش

  برگردم؟ یجور چه:  گفتم و خورد گره ھم با لبخندم و بغض

 درمانت از دست...بده نفس به اعتماد بھت تا بشه یمعمول آدم هي مثل ات چھره بذار...بده ادامه رو درمانت فقط...من با اونش_ 
  . نکش

 خودت عاشق رو فرزاد بار هي تو...یتونيم تو یول...سخته دونميم: گفت گوشم ريز که ستميگر و کردم رھا آغوشش یتو خودمو
  .یتونيم بازم پس...یکرد
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 داده قول دکتر گفتيم انيشا.شدم ميجراح عمل یبعد خيتار یايجو که اونقدر.شدم مصمم.کرد زنده دوباره منو انگار نگار یحرفا
 دوم سال در من و. بود ماه سه $اقل یجراح عمل ھر ی فاصله.بشه داريپد من یواقع ی چھره کم کم بعد به یجراح عمل نيا از
 تر یناراض من کرديم تيرضا اعCم من یجراح عمل از دکتر قدر چه ھر اما.دادم انجام گهيد یجراح عمل دو تصادف از بعد

 قبل هيشب ام چھره اصC نکنه که کرديم شهير شتريب وجودم یتو ترس نيا و ندارم حانهير به یشباھت چيھ کردميم حس.شدميم
 محسوس رييتغ متوجه که بود وقت یليخ آخه.کردم بحث یحساب انيشا با شب هي ادمهي، تصادف از بعد سوم سال....نشه

  .ممنونم: گفتم ارياخت یب.ختير دوغ وانيل هي برام اونشب.کرديم ميعصب منو نيا و بودم شده رفتارھاش



  .من نيريش جان نوش:  کرد زمزمه آروم اون و

 فھممينم:  گفتم که کرد نگام متعجب.شکستم و نيزم زدم و دستم کنار دوغ وانيل شام،ھمون زيم سر. اومد جوش به خونم
  ؟ هيچ کارا نيا از منظورت

  ؟ کارا کدوم_ 

  !؟ یکن ثابت رو یچ یخوايم!! یخريم کادو برام یجراح عمل ھر از بعد.!!..رستوران یکنيم دعوت منو ناھار_ 

  شه؟يم ثابت یچ نکارايا با نظرت به:  گفت و زد یکمرنگ لبخند

:  گفتم و صورتم یرو گذاشتم و برداشتم رو شکسته وانيل از کهيت هي نيزم یرو از و شدم خم یفور.  گفت واضح رو منظورش
  .رميم نجايا از امشب نيھم من

  !؟یبکن یخوايم چکار!...؟ چته وونهيد:  گفت یعصب یحالت با کرد نگام دهيترس

  .ینيبيم منو مرگ یول یديند خودت چشم با رو آنا مرگ ديشا...کشميم چشمت یجلو خودمو...اي برم امشب نيھم یذاريم اي_ 

  ؟ یبر یخوايم کجا:  گفت و کرد حبس نفسشو یعصب

  .ینباش تو فقط که یقبرستون ھر_ 

 دوستت شيپ برمتيم...باشه...باشه:  زد اديفر که کردم فرو ام گونه یتو رو وانيل یزيت تيعصبان فشار از من و داشت ديترد
  ...نگار

  .حا$ نيھم...خوبه_ 

  .سرت به زد دفعه هي یچ واسه دونمينم ھنوز:  گفت و نشيماش چيسوئ سمت رفت بعد و کرد نگاھم یکم

 ،کور هيک اومده، سرم که هييبC ھمه نيا مسبب یک رهيم ادمي و مونميم تو شيپ من یکرد فکر اگه...یدونيم خوبم...یدونيم_ 
  .یکن فرار شھر نيا از که کنميم یکار منم ،یبزن دينبا یدونيم که یبزن یحرف اگه قسم خدا به...یخوند

  ؟ مثC:  گفت و زد یخند پوز

  .بشه رو که نذار...کجاست دونميم من یدنبالش تو که یمدارک_ 

  .یزنيم بلوف: گفت و کرد یاخم

  ...کنهيم ريدستگ رو تو الملل نيب سيپل بلکه رانيا سيپل تنھا نه بشه رو اگه و...هيچ مدارک اون که دونميم یحت:  زدم اديفر

  .منتظرم من نييپا ايب.کن جمع لتويوسا برو: گفت و فشرد بھم محکم لباشو یفور بعد و شد جدا ھم از یکم تعجب از لباش

 و دادم سر یبلند آه.دميکش صورتم یرو خون قطرات به یدست و نيزم انداختم رو شده خرد ی شهيش تکه.بست که رو خونه در
  .کن کمکم...خدا:  گفتم لب ريز
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 فرزاد شيپ یبرگرد یتونيم یرفت من شيپ از یکرد فکر اگه: گفت تيجد با شدم ادهيپ که نيماش از.رسوند نگار ی خونه تا منو
 من یبرا که یدونيم...بکشه رو ات بچه دارو با که گميم پسرت پرستار به...نمتيبب فرزاد ی خونه بر و دور اگه...یخوند کور

  .ستين سخت



  !حد نيا تا نه یول یپست یليخ تو که دونستميم_ 

  .یمونيم یموقت ھم نجايا.مربوطه خودم به حدش_ 

 یجلو اومد تعجب با و کرد باز و در نگار که دينکش یطول.کرد عبور کوچه از یفور اونم.زدم و در زنگ کردمو بھش رو پشتم
  حانه؟ير شده یچ: بود دهيترس.در

  .شدميم نيزم نقش سر با بود نگرفته منو اگه.باختم خودمو و گرفتم دستشو

  شده؟ یچ...حانهير...یوا_ 

 و نم،ييپا فشار ، ام گونه زخم.بردن نگار اتاق به منو ھم با و اومد جلو ، خانم هي،سم نگار مادر.برد داخل منو و گرفت بازومو
 هي برات برم من: گفت نگار مادر ، اومد جا حالم که قند آب وانيل هي خوردن از بعد.بود کرده بد حالمو ھمه...انيشا آخر حرف

  .ارميب غذا کم

  .بخورم تونمينم ستين خوب حالم...ممنون...نه_ 

  .نکن تعارف_ 

  شما؟ با تعارف و من_ 

  .برو شما دميم بھش من خواست غذا اگه مامان:  گفت نگار

  ؟یگفت یچ مامانت به:  دميپرس.رفت رونيب اتاق از که خانم هيسم

  ؟! مورد در_ 

  .گهيد من_

  .ندازهيم حانهير ادي منو و است حانهير اونم اسم کردم دايپ گهيد دوست هي گفتم نگفتم یزيچ_ 

  .یکرد خوب_ 

  .نميبب رو تو ذارهينم گهيد ھم کنهيم سکته ھم ترس از که بگم کاراش و انيشا از اگه بگم؟ یچ پس_ 

  ؟ یکرد چکار رو صورتت وونهيد: ديپرس که اومد لبم یرو یتلخ لبخند

  .خرابه حالش وونهيد نيا...باشم انيشا شيپ تونمينم گهيد من... نگار_ 

  ؟ یچ یعني_ 

  .شده عاشق...کنم فکر_ 

  !؟ یک عاشق_ 

  ... تو عاشق:  گفتم حرص با

  ...کشهيم منو بفھمه بھروز... سرم به خاک یوا_ 

  !! ھا کرده تيسرا ھم تو به آقاتون یجيگ! ؟ یشد خنگ تو چقدر وونهيد: دميخند

  .یخودت جيگ...ھا کن جمع ھواستو یھو:  رفت غره چشم اخم با

  .گهيد من عاشق_ 

 رو تو نگار: گفتم و اش شونه یرو زدم تيعصبان با.ديخند هيثان چند از بعد و شد خشک صورتم یرو نگار یچشما
  .ارين در یباز وونهيد...خدا

  ! ميدونستينم ما و یدار طالب چقدر تو دختر....خداااا یوااا_ 

  .که ستين عشق ھوسه نيا جون وونهيد_ 

  ؟یکن چکار یخوايم حا$_ 



  .گردميم خونه هي دنبال شش،يپ برگردم تونمينم_ 

  .مادرت یقبل ی خونه برو_ 

 ی خونه رھن که شده خوشبحالش و گذاشته یخال رو خونه ليوسا ھمون با صاحبخونه که دميشن خانم ريمن از بار هي...آره_ 
  ؟!یطور چه من...یول رميبگ پس رھنو پول برم ديبا.دستشه تو یخال

  .بھروز به بسپارش:  گفت و زد یچشمک نگار
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 شرق سمت برگشتم دوباره.بود با$ رھنش منطقه اون چون و رميبگ پس مادرو یقبل ی خونه رھن پول تونستم بھروز کمک با
 یمابق اگرچه.ارميب در خودمو مخارج و خرج بتونم تا بانک یتو گذاشتم رو پولم یمابق و کردم رھن کوچکتر یا خونه و تھران

 بھم و اومد بار هي دميجد ی خونه به یکش اسباب از بعد انيشا.نذاشتم یآنچنان خرج و بودم نفر هي فقط منم یول نبود یاونقدر پول
 ديچرخيم خونه یتو نگاش.شد خونه وارد و گرفتم اجبار به.گرفت سمتم دستشو یتو گل دسته کردم باز که رو خونه در.زد سر
  دارم؟يبرم سرت از دست من یبر من شيپ از یکرد فکر: گفت که

 کردميم هيتھ برات رو ھا نيا از نيبھتر من...یاحمق یليخ: گفت و انداخت ھم روه پاشو و مبل یرو نشست که بود سکوت جوابم
  . ینخواست خودت یول

  .ندارم نھايا از بھتر به یازين_ 

 که نتيکاب یرو گذاشتم رو آشپزخونه بزرگ یچاقو اطياحت یبرا دادم،يم نشون آشپزخونه یکارھا مشغول خودمو که ھمونطور
  !؟ ینيبش پاش و یباش حانهير یخوايم ھنوز تو اونوقت ، کرده ازدواج مونا با...کنهيم شويزندگ داره فرزاد: گفت

  .لطفا شو خفه:  زدم اديفر

  .فرزاد تا خورميم دردت به شتريب من ینيبيم یکن باز چشماتو اگه: گفت و آشپزخونه سمت اومد

  .کنميم دفاع خودم از یايب جلوتر: گفتم که.شد کينزد بھم قدم چند

  .کن دفاع:  گفت و زد یپوزخند

  .عقب برو: گفتم که ستاديا من یتماشا به نهيس به دست بعد

 عکس به توجه با دکترت چون چرا؟ یدونيم...یستين حانهير هيشب اما...شده یمعمول آدم هي مثل ات چھره گهيد وقته یليخ_ 
  .کرده یجراح رو تو نيريش

 زنده حانهير اصC چون نبودم حانهير هيشب گهيد من گفتيم راست.ديکش ريت قلبم و ديچيپ خونه آشپز یتو اش خنده یصدا
 با داره فرزاد: گفت و اومد جلوتر قدم هي.  دادميم ادامه رو درمانم داشتم اسم نيا با و بودم نيآذ نيريش که بود وقت یليخ من.نبود
  ...یُمرد واسش تو کنه،يم شويزندگ خانم مونا

  .اين جلوتر: گرفتم صورتم یجلو و گرفتم رو چاقو دمويکش نتيکاب یرو رو دستم

 غبطه تو و من به فرزاد که کنميم یکار...کنميم فراھم برات رو نھايبھتر...باش من نيريش: گفت که شدم معذب چشماش نگاه از
  .بخوره

  .گميم اين جلوتر: زدم اديفر که اومد جلوتر یقدم



  .عقب برو...زنميم گردنمو رگ...زنميم خدا به: گفتم و خودم گردن یرو گذاشتم رو چاقو

  ؟یکنينم قبول ،چرایُمرد فرزاد واسه تو...کنميم خوشبختت گميم بھت دارم من!...؟ چرااااا:  ديکش اديفر و زد یپوزخند

  .یشديم زاريب انتيخ از یديفھميم اگه ،که یبفھم رو عشق مفھوم تو زوده_ 

  .یشيم مونيپش یکرد رد منو نکهيا از...یاحمق یليخ تو: گفت و ديساب بھم دندوناشو حرص با

 دوباره مردن از پس...شده تموم من یبرا یچ ھمه ،یگيم راست تو...کشميم خودمو گرنه و حا$ نيھم...برو نجايا از: زدم اديفر
  .ترسمينم

 نيريش ی هيقض از یکس اگه...باشه ادتي: گفت که خونه در سمت رفت بلند یقدمھا با و چرخوند صورتم یتو رو شيعصب نگاه
  .رهيميم ، ات مهين و ساله سه پسر ، بشه باخبر شناسنامش و

 و شد ريسراز اشکام.آشپزخونه سرد یکھايسرام یرو افتادم و اوردنين وزنمو تحمل توان پاھام.رفت و ديکوب بھم محکم درو بعد
  .کشميم زجر یجور چه دارم نيبب ايب...؟يیکجا...فرزاد: زدم غيج
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 عمل نيا از بعد:  گفت و زد حرف باھام عمل از قبل دکتر.دادم انجام رو صورتم یجراح عمل نيآخر ديع به مونده ھفته دو قايدق
 یرو من يیبايز یعملھا نيبھتر  و کردم رو ام یسع تموم من. ستين رييتغ قابل گهيد و شهيم انينما شما یواقع ی چھره

 رو يیبايز شما صورت به دوباره تCشم تموم با من و ديداد ليتحو من به استخوان بدون و شده له صورت هي.بوده شما صورت
  .برگردوندم

 یرو حانهير عکس هيشب نه شناسنامش، یتو نيريش عکس هيشب نه.نبودم قبل هيشب گهيد من. دهيم یمعن چه حرفا نيا دونستميم
 مثل نيا و...ستوده حانهير نه...ھستم نيآذ نيريش که کردميم قبول ديبا انگار.بخوام اونکه یب.بودم ديجد آدم هي من...قبرش سنگ
 نگاه نهيآ یتو دميجد صورت به خواستينم دلم چي،ھ صورتم یجراح عمل نيآخر از بعد.بودن زده قلبم یرو که بود یداغ مھر
  .ینيبب خودتو تا رميبگ برات نهيآ بذار...حانهير:  گفتيم مدام و بود سرم یبا$ نگار.کنم

  .نيريش...نميريش... فقط ا$ن من...ُمرده حانهير...حانهير حانهير نگو نقدريا: زدم داد سرش حرص با

  ...کنميم صدات نيريش...باشه: گفت و ديکش یآھ نگار.ستميگر بلند یصدا با بعد

 گهيد.خودم ی خونه برگشتم. کنم نگاه صورتم به یحت اونکه یب یول شدم مرخص مارستانيب از.کردينم آرومم زيچ چيھ انگار
 بتونم تا کنم یحساب یدعوا هي باھاش وقت اسرع در ديبا که دونستميم.کنه دور فرزاد از منو انيشا اش، بھونه به تا نبود یدرمان

 خاک سر نگار با سال اون ديع.شديم ريسراز چشمام از یداغ اشک و زديم تند قلبم ، فرزادم فکر از یحت.فرزاد شيپ برگردم
 یگريد گناه یب دختر درونش و بود من نام به که یقبر سنگ یرو یدست.ميرفت بودند کرده خاکش من نام به که یا چارهيب دختر
  .کن کمکم...خورده گره بھم تو و من یزندگ...کن کمکم: کردم زمزمه لب ريز یا فاتحه خوندن از بعد و دميکش بود شده خاک

 ميزندگ سر دوباره منو خواستم دوشون ھر از.کردم گله انيشا و ميزندگ از یکل و رفتم ھم خان منصور و مادر قبر سر
  .ميبر ايب...گهيد بسه: گفت و کرد بلند منو و گرفت بازومو نگار که کردميم هيگر بلند بلند ارياخت یب.برگردونند

  برم؟ که دارم رو کجا نجايا از ريغ ديع اول روز من م؟يبر کجا_ 

 ساقدوشم یخواينم...دهيع Cتيتعط از بعد بھروز منو یعروس...نگفتم بھت...یدار رو من:  گفت و زد یکمرنگ لبخند نگار
  ؟یباش



  !؟ یگيم راست...نگار یوا: نشست اشکم از پر ی چھره یتو لبخند

  .ندارم خواھر من...کن کمکم_ 

  .زميعز حتما_ 

 چھره اون...هيبزرگ نعمت خودش نيا...حانهير یشد قبل از تر بايز تو... ايب کنار تيزندگ با: گفت و ديکش صورتم به یدست نگار
 یعاشق ،یکنيم یزندگ دوباره...جوان ھم يیبايز ھم تو...شده یعاد ی چھره هي مثل و اومده در شکل نيا به حا$ دميد من که یا
  .نده زجر رو خودت نقدريا ،یکنيم

  . باشم نيريش خواميم...خواميم...آره: گفتم و دميکش یقيعم نفس

  .شهيم بد...نباشم من و دنميد اديم ديع اول روز بھروز که ميبر...خانم نيريش خب: گفت و زد لبخند نگار

  .نشده سرد بوساش تا برو: گفتم و دميخند

  . نگار ی خونه ميبرگشت ھم با و گرفت ازم یشگونين و ديخند
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 نيماش یبعض ی شهيش و ھا نهيآ یتو صورتمو یگاھ گه.ستادميا نهيآ یجلو و دميخر خودم یبرا یمجلس لباس.بود نگار یعروس
 بد صورتم بيترک...انداخت یم حانهير ادي به مرا که بود چشمانم رنگ فقط.شدم رهيخ خودم به قيدق نباريا یول بودم زده ديد ھا

 کرده خمار رو چشمانم و بود شده ابروھام یبا$ پوست نگيفتيل به مجبور دکتر پلکام، ديشد پف بخاطر.نبود حانهير اما.نبود
 یبرجستگ.بود شده دهيکش و کيبار يیبايز عمل ،با استخوان یشکستگ بخاطر ام ینيب بود شده یکمان جھت نيھم به ابروھام.بود

 که یمجلس لباس.گرفت حرصم.نبود یعيطب صورتم عضو چيھ و بود پروتز قيتزر و شياستخوانھا شدن خرد بخاطر ھام گونه
 نيا من یول بودم شده باتريز ديشا.دميکش غيج و کردم پرت یا گوشه تيعصبان با بودم، گرفته تنم یجلو بود یا قهيدق چند که رو
  .خودم هيشب ی،ولیعاد ی چھره هي با باشم یعاد آدم هي خواستميم...خواستمينم رو يیبايز

 باز درو.بزنم حرف باھاش که شدم مصمم نباريا.بود انيشا بازم.شد بلند خونه در زنگ یصدا که نشستم مبل یرو و دميکش آه
 از نکهيا با.ستاديا جلوم و من سمت اومد راستي که بودم کرده سرم چادر.شد خونه وارد یحرف چيھ یب و اومد با$ که کردم

 مزاحمم وگرنه بگو یدار حرف...دارم کار...دوستمه یعروس: گفتم یجد و محکم و اوردمين رو به یول شدم معذب نکارشيا
  .نشو

  .رونيب ميريم...نه نجايا: گفت که نکنم جلوه فيضع تا گرفتم ترسمو یجلو اما.ترسوند منو شيجد نگاه

  ...نجايھم_ 

  .نييپا ايب...رونيب ميريم:  زد اديفر

 یچ واسه: گفتم و شدم یعصب باز.داشت نگه شاپ یکاف هي کنار.رفتم ھمراھش و شدم حاضر ناچارا.رفت رونيب خونه از بعد
  .یزديم بھم خونه یتو حرفاتو...؟یآورد نجايا منو

  ؟یخوريم یچ: گفت که مينشست زيم هي پشت.کرد صبرم به مجبور نگاھش یتند

  .یچا فقط: گفتم کCفه

 حرف باھات خواميم وقته یليخ من و...گذرهيم تيجراح عمل نيآخر از وقته یليخ: گفت بعد و داد کيک و یچا سفارش
  ...نکن قطع حرفمو...بده گوش لطفا...بزنم



 موفق که ینيبيم و بزنم بھم رو تونيزندگ که کردم قصد فرزاد از نهيک و نفرت با من: داد ادامه که بودم دوخته دستام به نگاھمو
  ...یول شدم ھم

 آوردم با$ رو ميروسر ی گوشه که شدم معذب اونقدر نگاھش یداغ از.دوخت من به و آورد با$ زيم یرو از نگاشو.کرد مکث
  :داد ادامه که بود چشمانم یتو ھنوز نگاھش. کردم درست صورتم یبرا ینقاب باھاش و
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  ...یول... شد شروع نهيک با اولش گرچه_ 

  .رميم ذارميم حا$ نيھم یبگ مزخرف یبخوا اگه نيبب: گفتم و کردم قطع حرفشو

 رو مخارجش من...ات يیبايز یعملھا اون تک تک یسخت یتو...ھمراھتم ساله چھار ا$ن!...چراااا؟:  گفت تيعصبان با
  !شناسه؟ينم رو تو یحت که یعوض فرزاد اون شيپ یبر یخوايم حا$...بودم کنارت من...دادم

 کنارم یگيم بعد صورتمو ، رو اسمم ، مو بچه ، ،شوھرمویگرفت ازم موي،زندگیکرد کار ھمه تو...فرزاد شيپ رميم...آره_ 
  .ھمسرشم من ینخوا اي یبخوا چه بازم نشناسه منو فرزاد اگه یحت!...؟ یبود

  ... تو بخاطر کردم کار ھمه من...آره: گفت و برگردوند ازم تيعصبان با سرشو و کرد یپوف

  .یريبگ انتقامتو یبتون تا یکرد کار ھمه تو...نگو چرت...بسه_ 

  ...بگم بھت رو تلخ قتيحق هي بذار پس باشه: گفت و کرد نگام دوباره

 یلبخند زھر با کبارهي به و کرد تازه ینفس.کنهيم دگرگون رو حالم ، تلخ قتيحق نيا نباريا که گفتيم بھم دلم یتو اضطراب حس
  .ساله چھار ا$ن...گرفته یفراموش فرزاد:  ،گفت نشستيم من قلب یتو شتريب که

  .دروغه... نه: گفتم ،یپ در یپ نفس چند با هيثان چند بعد.شدم مسخ

 مسبب منو و بود من خون به تشنه که اون! ؟ نکرد دعوا من با دنش،يد رفتم تو با یوقت ینشد متوجه تو چرا...محضه قتيحق_ 
  !؟ کرد برخورد من با راحت یليخ چرا پس دونست،يم ھمسرش مرگ و تصادف

 نداخت،يم راه يیدعوا هي ، ديديم رو انيشا بار ھر که یفرزاد. نشدم یزيچ نيھمچ ی متوجه چرا.  گفتيم راست!!  من یخدا
 که ديلرزيم صورتم یتو نشسته غم فشار از ام چونه.ديباريم چشمام از تند و تند اشکام.کرد برخورد باھاش آرامش با اونبار چرا
  ...نه...نه:  گفتم

  .ادشهي یچ حانهير از نيبب...ششيپ برگرد اصC...بزن حرف باھاش برو...یکن امتحان یتونيم:  شد تر واضح لبخندش

  ...متنفرم ازت...زارميب ازت:  دميکش اديفر هيگر با و زدم عقب مويصندل یفور

 کنار رو شديم دميد  مانع که چشمامو اشک و ستادميايم بعد و دميدويم یقدم چند.بود بد یليخ حالم. رونيب شاپ یکاف از دميدو
  .نيريش: دميشن سرم پشت از رو انيشا نحس یصدا که زدميم

 هيگر با.گرفت حرصم.کند ثابت من به را حانهير مرگ خواستيم ديشا! کرد؟يم ميصدا نيريش چرا.شد کنده جا از قلبم.ستادميا
  .ابونيخ وسط پرميم وگرنه...اين جلو: زدم اديفر بلند و سمتش برگشتم

  .بزنم حرف باھات خواستميم فقط...باشه...باشه: گفت بلند که ابونيخ سمت رفتم که کردنديم نگاه رو ما عابران

  ...ندارم تو با یحرف گهيد:  گفتم که بود اشک از سيخ صورتم



  . نشو مزاحم:  گفت و زد تنه انيشا به عابران از یکي

  .نامزدمه... ستين مربوط تو به: داد جواب یعصب یحالت با انيشا

 و آورد با$ دستشو.صورتش یتو دميکوب محکم فميک با و سمتش برگشتم که اومد جوش به خونم اونقدر حرفش نيا دنيشن از
 صورتش یتو و بودم یعصب اون از شتريب من یول. زديم گردنش یرو ، وار نبض و محکم تشيعصبان رگ.زد کنار فمويک

  : زدم اديفر
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 گهيد چون یش گور و گم زودتر بھتره ضمن در....رو تو ھم کشميم خودمو ھم نمتيبب گهيد بار هي اگه...ستمين نامزدت من_ 
  .سيپل دست بدم رو مدارکت شدم مصمم

  .رهيبم که زوده...باش ھم نايس فکر:  گفت و گرفت فمويک بند

 از اي یبکش منو اي یدار راه هي فقط...سيپل دميم رو مدارک من: گفتم دندونام حصار نيماب از و فشردم ھم یرو محکم دندونامو
  .یبر رانيا

  !یشد نترس: گفت و کرد رھا بعد و ديکش محکم فمويک بند

  .شهيم ريش رهيبم بار هي که یآدم...آره_ 

:  گفتم و انداختم راننده به ینگاھ نشستم که یتاکس یتو.کردم بلند نيماش هي واسه دست و ابونيخ سمت رفتم بلند یقدمھا با بعد
  د؟يکن بلند رو ويراد یصدا شهيم جان پدر ديببخش

  .دخترم بله_ 

 یمخف ازم سال چھار...انيشا به لعنت.زدم زار و کردم یمخف دستام نيب صورتمو و هيگر ريز زدم بلند.شد بلند که ويراد یصدا
 یول کنم یکار تونستميم شده یفراموش دچار کما از اومدن بھوش از بعد فرزاد که دونستميم اول سال ھمون اگه ديشا.بود کرده
 ی حانهير من نبود مھم گهيد.کنه تيتثب رو فرزاد یفراموش تا شد فرزاد شيپ من برگشت مانع اون.نبود یسخت کار حدسش...حا$

 یصدا ، راننده مرد ريپ که اونقدر.کردم خفه دستام نيب صدامو و زدم غيج حرص با.نبود یقبل فرزاد گهيد فرزاد.نه اي باشم یقبل
  .کنم کمکت تونستم ديشا...بگو من به...؟ شده یزيچ دخترم:  ديپرس و کرد کم رو ويراد

  .ممنون...نه:  گفتم و برداشتم سميخ صورت یجلو از دستامو

  .دخترم ريبگ:  گفت و گرفت سمتم و برداشت داشبوردش یجلو از یدستمال

 به بزنم زنگ که بود نيا کردم که یکار نياول. خونه برگشتم.سوختيم قلبم ھنوز یول کردم پاک اشکامو و گرفتم رو دستمال
  .نگار

  .نجايا یايب یتونيم دارم ازين بھت سCم...نگار الو_ 

  ؟ صبح فردا باشه شهيم...دارم کار یليخ ا$ن...نه یوا... سCم_ 

  .خوش شب... شدم مزاحمت ديببخش...ايب صبح فردا باشه:  گفتم اجبار به.بود شيعروس یکارا وسط گفتيم راست

 چکار ديبا حا$:  کردم زمزمه لب ريز دمويکش آه.بود افتاده خونه ی گوشه که یمجلس لباس به شدم رهيخ.کردم قطع که رو یگوش
  .یقبل ،فرزاد فرزاد نه ام حانهير من نه گهيد...؟ کنم



  .سقف به شدم رهيخ و مبل ی لبه به دادم هيتک سرمو و دادم رونيب نهيس از درد با و یسخت به رو نفسم
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 رو خدا باز.نداشت را ميحرفھا دنيشن وقت که بود شيعروس یکارھا گرم سرش اونقدر ھم نگار.نداشت یدرمان من ی آشفته حال
 ، یسعادت بھروز دست به دست و یعروس لباس یتو دنشيد از.کرد عوض ھوامو و حال نگار یعروس اوضاع، اون یتو شکر
 شد بھم بھروز و نگار دنيرس باعث فرزاد شرکت نکهيا از. نشد ، رميبگ خودمو یجلو خواستم قدر ھر.نشست چشمام یتو اشک

 و سالن ته رفتم و برداشتم یکاغذ دستمال هي.کرديم یجار شتريب را اشکانم بودم، فرزندم و ھمسر از جدا و تنھا من حا$ و
 دور ھمون از.نگار سمت رفتم شد خارج سالن از داماد که قهيدق چند از بعد.نشه اهيس چشمام دور تا کردم پاک اطياحت با اشکامو

  ! یسعادت ی خونه یرفت با$خره...مبارکه:  گفتم و کنارش نشستم.زد لبخند دنميد با

  .خودم ی خونه ايب فردا از گهيد حا$ ميبزن حرف باھم اميب نتونستم ديببخش ؟ تو یچطور:  گفت و ديخند

  .یبھروز مال که فردا از: گفتم و زدم یچشمک طنتيش با

  .فردا پس از گرفته یمرخص رو فردا بھروز چون نه ھم فردا خب...نشو لوس: گفت اخم با و کرد جمع لبخندشو

  .یبش خوشبخت دوارميام حال بھر یول. بھروزته دست ارتياخت گهيد حا$... یديد: گفتم و گرفتم دستم یتو دستشو

  .کشمتيم ام خونه یاين اگه یول....ممنون_ 

 در دستم از حسابش که ، غمھام و مونميم من و شهيم خودش یزندگ سرگرم ھم نگار گهيد که دونستميم خوب خودم یول دميخند
 فرزاد و نايس از که کردميم فکر یوقت.نيغمگ گريد یا لحظه و بودم شاد لحظه هي.بود دگرگون حالم نگار مراسم یتو. بود رفته
  ...شه روشن فميتکل زودتر ديبا ؛ گفتميم خودم با مدام و بودم کرده مشت دستامو.شديم جمع غم فشار از قلبم ، دورم

 یچ خودش شيپ دونمينم.کرد ذوق یکل. دنشيد اميب خواميم گفتم و زدم زنگ انيشا به. کردم و نکاريھم نگار یعروس یفردا
 یتو گذاشتم ، ام خونه گاز فندک با و کردم نيبنز ، ابانيخ سر نيبنز پمپ از رو نوشابه یخال یبطر هي من یول بود کرده تصور

 با.کنم چکار کنه، رد حرفمو انيشا اگه که نکردم فکر یا لحظه یحت که بودم مصمم نکارميا یبرا اونقدر.دنشيد رفتم و فميک
 و ستاديا روم روبه که اش يیرايپذ یتو مبل یرو نشستم.کنم چکار خواميم دونستينم ھنوز چون ديشا.کرد استقبال ازم لبخند
  ...ديداد افتخار خانم نيريش...خب: گفت

  ؟ نه اي فرزاد شيپ برگردم یذاريم...نهيا آخرم حرف...کنم تموم رو ماجرا نيا اومدم:گفتم و دوختم بھش رو نفرتم از پر نگاه

  ؟یبرگرد ذارميم یکنيم فکر چرا:  گفت و زد یپوزخند

 یخال سرم یرو انيشا کنجکاو چشمان مقابل در و دميکش رونيب و نيبنز یبطر فم،يک یتو از و دادم رونيب نهيس از محکم نفسمو
  ؟ برگردم یذارينم پس:  گفتم و کردم
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 فرزاد شيپ من یبخوا تو اگه...کردم فکرامو من:  گفتم و دميکش رونيب فميک از رو فندک که نشست نگاھش یتو خشم
 که يیبCھا ی ھمه مسبب مرگم، از بعد ینجوريا ديشا خونت، یتو.بسوزونم چشات یجلو خودمو که نهيا راه تنھا برنگردم،پس

 کنهينم برام یفرق گهيد و ، اش خونه یتو قتل هي، افتهيم گردنش قتل هي $اقل نشه، رميدستگ اگه یحت که بشه ريدستگ ، اومد سرم
  .نمشونيبيم ايدن اون یتو دمينرس بھشون ايدن نيا یتو نجايا اگه که دونميم $اقل چون...نه اي یبزن فرزاد و نايس به یا صدمه که

  ؟ سرت به زده تو...وونهيد:  زد اديفر که زدم رو فندک و کردم باز رو دستم که اومد جلو یقدم

 یگفت...دميند رو نايس و فرزاد که سال پنج ، شهيم گهيد ماه چھار فقط سرم به زده...آره:  زدم داد سرش وجود تموم با منم
 دروغ بھم یعوض یتو یول ، کردم قبول ، بشناستت فرزاد که بشه قبل مثل صورتت یگفت.کردم تحمل ، بشه تموم درمانت

 که یريبگ ازم مويزندگ یخواست فقط تو...نشناخت رو تو یحت که ھمونطور...شناختينم منو ھم اول ھمون از فرزاد...یگفت
 ینجوريا تو تا موندم زنده اگه...بگو! ؟ یخوايم جوونم از یچ گهيد حا$ ،خب رو صورتم ، رو اسمم ، یگرفت رو ام بچه.یگرفت

 یراض که من. کنم تموم رو یھمچ حا$ نيھم منم تا برگردم یذارينم بگو... بگو خب. خوامينم موندنم زنده گهيد من ،یبد زجرم
  .ستين سخت برام مردن...مرگم به

  ...ندارم یشوخ...سوزونميم خودمو خدا به:  گفتم که اومد جلوتر یقدم

  ؟یخوايم یچ خب...خب:  گفت و آورد با$ دستاشو کف

  ...شوھرم شيپ برگردم خواميم ؟ واقعا یدونينم! ؟ خواميم یچ_ 

  ...کرده ازدواج اون_ 

  .باش نداشته یکار تو_ 

  .شهينم ا$ن_ 

  !؟ شهينم ا$ن یگيم حا$ که نبود کم مين و چھارسال ؟ پس یک گهيد_ 

  .فرزاد شيپ برو ھم تو شد که تموم کارھام بذار دم،يم انجام رو رانيا از خروجم یکارھا دارم_ 

  ؟ یبرنگرد معلوم کجا از ؟یبر که معلوم کجا از...خرم؟ من یکرد فکر_ 

 هي برم بتونم که کنميم يیکارھا هي دارم...آلمان یتو شرکتم یکارھا واسه...کردن شک بھم:  گفت و کرد کنترل نگاشو خشم
  .رميبگ اقامت گهيد کشور

  .نشده زيلبر صبرم تا یکن گم گورتو زودتر بھتره...کنمينم صبر اديز من_ 

  .!!یا وونهيد واقعا تو:  گفت و داد رونيب نهيس از راحت رو نفسش که کردم خاموش رو فندک
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 اديز گفتيم بھروز.کنهيم يیکارا هي داره انيشا دونستميم که بود یوقت چند که بود نيا بخاطر کنم صبر بازم کردم قبول اگه
 خودم یول.کردم صبر بازم و کردم قبول حرفشو که بود نيھم واسه ديشا.بود نشده من چيپ پا گهيد که بود وقتم یليخ.ادينم شرکت

  .دميم خودم دست یکار هي واقعا ، فرزاد شيپ برگردم نذاره انيشا اگه و صبرمه یآخرا گهيد که دونستميم



 چشمامو و دادميم کردند،گوشيم یباز کوچه،که یتو یھا بچه یزدنھا غيج یصدا به ام، خونه یتو خودم يیتنھا یتو روز هي
 ريتصو یرو چشمام.شد زده خونه در زنگ که باشه ھا غيج ھمون از یکي هيشب ھم نايس یصدا که کنم فرض تا بودم بسته

 یتو منو شوق با و اومد با$.کردم باز رو در.بودمش دهيند بود وقت یليخ که یکس.بود خانم ريمن.شد خشک فونيآ کوچک
  ! ديشد عوض چقدر... جون خانم: گفت و کرد نگام بعد.ديکش آغوشش

  ؟ نه ستمين حانهير هيشب گهيد دونميم_ 

  .هيشب یليخ نگاتون حالت و چشماتون رنگ... چرا_ 

  .کنم یخداحافظ ازتون اومدم: گفت که زدم لبخند.داشت شکر یجا بازم

  .کنم یزندگ دخترم شيپ شھرستان رميم دارم: داد ادامه مبل یرو نشستيم که ھمونطور

  .نشد یول ارمشيب خواميم وقته یليخ...ديدار دستم یامانت هي: گفت که کردميم نگاش فقط

 ذاشتينم خان انيشا.موند دستم نيماش یتو ليوسا با تصادف شب از: گفت و آورد رونيب پCک و ريزنج هي فشيک یتو از بعد
  .بشناسه رو شما نه،يبب پCک نيا با رو شما فرزاد آقا اگه  ديترسيم ديشا بدم بھتون

 حسرت با و انداختم بود شده حک پCک وسط که یا حانهير به نگام.گرفتم رو پCکم و ريزنج و سمتش کردم دراز رو دستم کف
  .ممنون: گفتم و کردم زيآو گردنم دور رو پCک و ريزنج و دميکش دست نامم یرو

  .شميم خوشحال...ديبزن زنگ بھم خواست دلتون که يیوقتا هي...دميم بھتون رو دخترم شماره: گفت و زد یتلخ لبخند خانم ريمن

 شيپ ديگرديبرم باز شما دونميم:  گفت و کرد نگام ، بود توش غم که ینگاھ باز و نوشت کاغذ هي یتو برام رو دخترش ی شماره
  .ديشيم خوشحال و خوشبخت ھم باز و آقا

  .دوارميام...شاK ان:  گفتم و کردم خفه گلو تو بغضمو

 اتفاق اون کردمينم فکر خونه، یتو دادم راھش و کردم باز انيشا آقا واسه رو در اونروز اگه خدا به...جوون خانم ديکن حCلم_ 
 ديريم یک آقا و شما که بدم خبر بھشون ديبا گفتن من به یوقت.. ..ساده خدمتکار هي من و بود منصور آقا پسر شونيا...افتهيب
  .کنه یکار دست رو ھا نيماش ترمز بخواد کردمينم فکر بازم ، رونيب

  .کنمينم فکر روز اون به گهيد گذرهيم سال پنج گهيد خانم ريمن دونميم دونميم_ 

  .ديکن حCلم...دارم وجدان عذاب...کنميم فکر بھش یليخ من یول:  گفت و خورد گره بھم هيگر با لبخندش

  ..دياندازيم مادرم ادي منو شما... دينگ...خانم ريمن: گفتم و کردم بغلش بازم

 و نکرد قبول بمونه شميپ ناھار یبرا $اقل کردم اصرار یچ ھر.ديبوس منو و کرد پاک دستش با اشکاشو و ديکش با$ رو شينيب
  .شديم زنده برام نايس تولد ی خاطره دوباره لمسش با که اسمم پCک و ديکشيم خلسه به منو که بود سکوت و يیتنھا دوباره.رفت
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 شديم وضوح به که بود حالش یشونيپر بخاطر ديشا.کردم باور حرفشو نباريا چرا دونمينم.خواست مھلت ازم ماه سه دو انيشا
 یخوب حس اومدنش از.دنميد اومد شب هي انيشا.افتاد خواستميم که یاتفاق با$خره که بود ماه وريشھر اواخر.ديد رفتارش یتو

 با و مبل یرو نشست و شد خونه وارد تعارف و سCم یب.نشست قلبم یتو یشوق دم،يد در دم رو چمدونش یوقت اما.نداشتم
 و ، مايھواپ طيبل هي ھمراھش، فيک از و آورد با$ سرشو که کردم نگاھش فقط منم.انداخت اش یمچ ساعت به ینگاھ یخونسرد



 یتو شرکت هي قراره.کردم رو کارام با$خره.دارم پرواز شب 10 ساعت من: گفت و زيم یرو گذاشت و آورد در شناسنامه هي
  .برم زودتر ديبا شيادار یکارھا واسه....بزنم ملبورن

 شناسنامه.افتاد شناسنامه به نگام.داشت پرواز شب 10 ساعت. گفتيم راست.کردم نگاه رو ماشيھواپ طيبل و رفتم جلو.نشد باورم
 مشکل به فرزاد با ھم مونا رفته، کردم رد که روزه چند رو نايس پرستار: گفت که کردم باز رو اولش ی صفحه و برداشتم رو

  ...تر تحمل قابل ريغ و شده تر وونهيد قبلشم از فرزاد گهيم مونا خورده،

  .کنهيم وونشيد داره هيقض نيا و ادينم ادشي اش گذشته از یچيھ...داره حق دميشا:  گفت و کرد تازه ینفس

 باھات یکار گهيد...دتيجد ی شناسنامه نميا: گفت انيشا که. ديجد تيھو کي ی شناسنامه.بود دستم یتو شناسنامه ھنوز
 بھم دکترش که بگم بھت نميا...یکرد معجزه یعني ،یايب کنار فرزاد قبل از گندتر اخCق و ديجد طيشرا نيا با یبتون اگه...ندارم
 اش یفراموش سال پنج از بعد حا$ ارهيب ادي به یزيچ نتونسته نقاھت ی دوره یتو چون....گردهيبرنم اش حافظه گهيد که گفته
  .گذاشته تشيشخص و حافظه رو یفراموش که هيبيتخر اثرات بخاطر ھمش اخCقش يیتندخو و ھاش تيعصبان و...شده تيتثب

 یچيھ واسش...گرفتم فرزاد از یخوب انتقام من: گفت که شديم ختهير قلبم نفرت یھا شعله یرو که بود ینيبنز ،مثل لبخندش
  ...حانهير اسم به یھمسر یحت نه...عشق نه...گذشته نه.نذاشتم

 نيھمچ ی ادامه که یاحمق یليخ تو: داد ادامه و انداخت ، بودم ستادهيا روش روبه که من به نگاشو و آورد جلو یکم سرشو بعد
 فرستميم رو نايس ديجد پرستار فردا گفتم بھش...فرزاد اونم شناسنامت، اون...برو یخوايم اگه...نداره اشکال...یخوايم رو یزندگ

 ساعت فردا...نداره نايس ینگھدار واسه وقت گهيد و دهيم انجام خودش ھم رو شرکت یکارا که شهيم ھم یماھ چند...براش
  .یکنيم چکار نميبب برو.... باش اونجا صبح8

 سيپل به رو مدارک برگشتنت با کنمينم نيتضم چون...یبرنگرد گهيد که بھتره: گفتم و کردم نگاش نفرت با و دميکش یقيعم نفس
  .ندم ليتحو

  .باشه کار در یمدارک اگه: گفت و برخاست جا از و زد یپوزخند

 لهيم پشت ممکنه وگرنه ھست که یکن باور بھتره: گفتم کنه، باورش خواستميم که یتيجد با و کردم نگاه صورتش یتو مصمم
  .یبرس باورش به زندان یھا

 اديفر بلند یغيج با بستم که درو.رفت و کرد باز و در و گرفت رو چمدونش ی دسته بعد. دميد رو ترس نگاھش یتو یا لحظه
  .ممنونتم...خدااااا: دميکش

 نگار.فرزاد شيپ برگردم خواميم فردا من و داده من به رو نيريش ی شناسنامه انيشا که گفتم و نگار به زدم زنگ با$فاصله
 نيبھتر نيا.نبود یا چاره یول.برگردم خواميم  نيريش ی شناسنامه با که هيبزرگ سکير نيا گفت؛ بعد یول شد خوشحال اولش

 نيريش من...اونروز تا یول بگم بھش رو یچ ھمه ديبا روز هي دونستميم...بود فرزاد شيپ من بازگشت یبرا راه نيعتريسر و راه
  .ماندميم
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 آوردم با$ در زنگ زدن یبرا را دستم! اورد؟يم ادي به مرا یعني.بود ما داريد نياول نيا سال پنج از بعد.داشتم یبد ی دلشوره
  .کرد خکوبيم در کنار مرا یزن اديفر یصدا که نداشتم را زنگ زدن جرات ھنوز یول

  .وونهيد اديب جا حالت تا کن بزرگ خودت بچتو ،یکرد فکر یچ پس رميم_ 

 ھم بچه پرستار بفرما:  زد اديفر باز او یول شناخت مرا کردم فکر یا لحظه.زد خشکم.شد ظاھر ميرو یجلو مونا و شد باز در
  .ديرس



  ...رونيب خونم از گمشو:  کند جا از را قلبم فرزاد یصدا

  .خونه نيا یتو تا کردميم کار مارستانيت رفتميم بودم جات اگه من.... خانم یشد بدبخت: گفت و زد من به یشخندين مونا

  .ديببند سرتون پشت و در و تو دييايب شما خانم:  کرد اديز قلبمو تپش باز فرزاد بلند یصدا.شد دور ازم بلند یقدمھا با بعد

 بحالش دلم.شکسته چقدر و بود شده عوض چقدر.ديپر رنگم ، افتاد فرزاد به چشمم که نيھم.بستم درو و شدم وارد اضطراب با
 شب تا که ستمين کاريب من خانم: گفت تيعصبان با که شد رهيخ بھش گذشت او یب که یسال پنج از یغم و درد با چشمام.سوخت

  .ميکنيم صحبت ھم با حقوقتون مورد در اميم شب من با$ست، پسرم با$، ديبر دييبفرما...واستم نجايا

  ...نايس: زدم اديفر و دميدو با$ سمت به رو ھا پله.کردم یراحت احساس فرزاد رفتن با.زد رونيب خونه از و شد رد کنارم از بعد

 نايس انداختمو یسمت رو فميک.شد ظاھر در کنار انداختيم فرزاد ادي مرا که یلبان و بود خودم  هيشب که یچشمان با ساله پنج یپسر
  !د؟يمن پرستار شما:  گفت و کرد نگام متعجب.زدم صورتش به یپ در یپ ی بوسه چند.دميکش آغوش در رو

  .زميعز آره: خورد گره لبام لبخند با چشمانم اشک

  ؟یبش مامانم یخوايم ؟یديبوس منو چرا پس_ 

  .مادرتم من که یدونستيم کاش:  گفتم دلم یتو و بستمو غصه از چشمامو

  .کردم بغل رو تو ، بود شده تنگ براش یليخ دلم تو اندازه دارم پسر هي منم آخه:  گفتم کردمو نگاش لبخند با

  .تنھام یليخ من آخه...کنه یباز من با نجايا ارشيب:  گفت و زد یکمرنگ لبخند

  .مونهيم شتيپ نيريش خاله یستين تنھا گهيد:  گفتم و دميبوس کوچولوشو دست گرفتمو مويگر یجلو زور به

  !؟ گهيد هيک نيريش خاله:  گفت یا مزه با لحن با

  .گهيد منم:  گفتم خنده با

  .کن یباز برو حا$:  گفتم و دميبوس رو صورتش دوباره

 یب داشتم.ديکشيم خودش گردش درون منو داشت خاطرات ی جاذبه. ديچرخ خونه یتو نگام من و رفت اتاقش سمت به نايس
  ...اومدند من یخواستگار به یشاھ منصور پدرش و فرزاد که یروز به....شيپ سال پنج به....کردميم سفر گذشته به ارياخت
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 یرو گذاشت دستشو که دمشيباھاش،بوس یباز نيماش وسط اونقدر.کردم یسپر نايس با رو وقتم تمام اونروز.داشتم یبيعج شوق
  !؟یبوسيم منو نقدريا شما چرا!! نيريش خاله:  گفت و اش گونه

  . تو ینيريش بس از برم قربونت:  گفتم خنده با

 و دلم تو کردميم نگاش که لحظه ھر.شدمينم ريس کردنشم نگاه از یحت.شدم اش رهيخ عشق با من و شد یباز گرم باز و زد لبخند
  .شکرت ايخدا: گفتميم بلند ھم یگاھ

 اشکام و ديکشيم قلبم به یچنگ نا،يس از یدور سال پنج فشار از و شديم تنگ نفسم که اونقدر.نداشت رو شوق اونھمه طاقت قلبم
 و توجه اونھمه به انگار.ذاشتميم دھانش یتو خودم قاشق به قاشق ھم رو غذا یحت.نشدم جدا نايس از شب تا. کرديم یجار باز رو

  .شدم مرد گهيد من گهيم بابام...بخورم غذا بلدم خودم من...نيريش خاله: گفت پر دھان ھمون با که چرا. نداشت عادت محبت

  .بخور خودت فردا از بدم بھت من رو ندفعهيا بذار یول دونميم...زميعز شم فدات یالھ: گفتم دمويکش آروم رو لُپش



 یالھ.کردم بوسه غرق رو صورتش و بغلم یتو گرفتمش محکم غذا وسط و کرد آب دلم تو قند که گفت یقشنگ ی"   باشه"  هي
 یرو چقدر نبودنم دونستميم. بود نکرده محبت و نشده کينزد بھش نقدريا یکس اونروز تا انگار تا!.. شد شوکه ام بچه...رميبم
 داريد یبرا اونقدر.نبود خودمم دست یول ، کنم جبران رو یچ ھمه اول روز ھمون  تونمينم دونستميم و بود گذاشته ريتاث نايس
 پنج یازا در و بودميم راحت ھم فرزاد با اول روز ھمون از شديم کاش.رميبگ خودمو یجلو تونستمينم که بودم شده صيحر نايس

 فقط و نبودم حانهير گهيد من ، ميبگذر تشيعصبان و اخماش محکم یھا گره از یول.کردميم  بوسه غرق صورتشو ،یدور سال
 ديکشيم پر دنشيد با دلم. بود ايدن کار نيتر سخت برام کار نيا و گرفتميم فاصله ازش حرمت حفظ با ديبا و بودم ساده پرستار هي
 شده تلمبار فشار از قلبم شدن سبک راه تنھا دنيکش آه.کردميم برخورد ساده پرستار هي مثل ستيبايم یول  شديم تند قلبم ضربان و
 ھجوم کردم،يم باز که رو یاتاق ھر در.زدم سر ھم اتاقھا بود،به یباز سرگرم نايس یوقت مناسب، فرصت هي یتو.بود روش ی

 یروزھا گذر کشدارم،از و بلند ینفسا. کرديم مرور برام رو خاطرات از یھجوم و کرديم ھمراه خودش با منو که بود خاطرات
  .کاش...شديم قبل مثل یچ ھمه کاش.شکستيم رو اتاقھا سکوت شونيادآوري و گذشته نيريش و تلخ
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 یروز.کنم فراموش رو سال پنج یسخت ، دنشونيد روز هي با که بودم اون از تر تشنه ، پسرم و ھمسر از یدور سال پنج از بعد
 از یخبر ھنوز یول بود دهيخواب نايس و بود شب نه ساعت.دميکش خاطرات مرور از یآھ و بودم نشسته سالن ی نفره تک مبل

 یدار...حانهير: گفتيم بھم مدام که افتادم نگار دوستم یحرفا ادي بزنم، حرف باھاش تا نبود دلم تو دل که ھمونقدر. نبود فرزاد
  .یبگ فرزاد به قتويحق روز هي ديبا با$خره...تيزندگ سر یبرگرد یخوايم نيريش ی شناسنامه با که یکنيم یبزرگ سکير

 برگشت یبرا راه تنھا فعC....بگم بھش رو یدور سال پنج نيا قتيحق یوقت کنهينم باور فرزاد جان نگار:  گفتم جوابش در منم
  .منه دوم ی شناسنامه نيھم ، نايس و فرزاد شيپ من عيسر

 ، یشناسينم رو فرزاد د،يجد تيشخص هي...یھست نيريش تو...باشه ادتي نويا خواھشا پس: گفت من به نگرانش نگاه با نگار
 یحت باش، یعاد آدم هي ،یکن استفاده ات گذشته اطCعات از که ینخوا وقت هي...اديم بدش یچ از اديم خوشش یچ از یدونينم

  .یبمون نيريش نقش یتو یبتون ديشا ینجوريا ، ريگ سخت

 براش یليخ دلم.گرسنه و خسته.بود فرزاد ، انداخت تپش به رو قلبم ، در قفل یتو ديکل چرخش یصدا که دميکش یقيعم نفس
  .باش خودت سوزه،يم دلت که یستين ھمسرش ا$ن تو وونهيد ؛ گفتم خودم با یول ، سوخت

  خونه؟ نييايب ساعت نيا قراره شهيھم...سCم: گفتم و برخاستم جا از مصمم

  .اميم خودم اون از بعد ديکن ینگھدار نايس از شب ھفت ساعت تا شما...شد ريد متاسفم، نه...سCم_ 

  .برم بعد ديبرگرد شما تا کنم صبر ديبا من ، شهينم نکهيا خب_ 

 ھشت یازا در من ھم حقوقتون مورد در.داره عادت نايس...شهيم:  گفت اورديم در کتش کهيحال در و گذاشت در کنار رو فشيک
 عھده به ھم رو یآشپز شما اگه رفته، گذاشته ھم من آشپز کهييجا از البته دم،يم حقوق ونيليم دو یماھ شما به شب ھفت تا صبح

  چطوره؟ کنم،يم اضافه بھش ھم پانصد و ونيليم کي من د،يريبگ

  .کنميم قبول دارم، عCقه یآشپز به و دارم دوست رو کارم چون فقط: گفتم زدمو یدار طعنه لبخند

  .گردميم گهيد پرستار هي دنبال من...دينکن قبول ديتونيم خانم رينخ:  گفت و آورد چھره به یاخم

 براش خوب مادر هي دنبال پسرتون، یبرا خوب پرستار هي دنبال گشتن یبجا کاش: گفتم انداختميم ام شونه یرو فمويک کهيحال در
  .داره مادرانه محبت به اجياحت سن نيا یتو بچه نيا د،يبود

  ....خانم نداره یربط شما به نيا:گفت تيعصبان با



  .ھستم نيآذ_

  .ديببر فيتشر ديتونيم نيآذ خانم_ 

  ...کنم چکار دونستميم نباريا یول بود دنده هي و شق کله گذشته مثل ھنوزم.اومدم رونيب یخداحافظ یب و کردم باز رو خونه در
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 وقت یليخ کارام اونشبم.کرديم نگران رو من و ومديم ريد فرزاد شب ھر اما.گذشتيم خودم ی خونه به برگشتم از یروز چند
 و بودم داده رو نايس شام.شده دهيچ یخور ناھار زيم سمت برگشت نگام.بودم فرزاد منتظر سالن یتو من و بود شده تموم که بود

 یول خونه، برم و نمونم منتظرش برنگشت خونه به شب7 ساعت تا اگه که بود گفته خودش اونکه با.بودم فرزاد منتظر ھمچنان
 سر خواستيم دونمينم.بود کرده اديز رو خودش یکار ساعت عمدا.سوختيم فرزاد بحال یليخ دلم.بذارم تنھا رو نايس نتونستم من

 و جمع خودمو.ديچرخ قفل یتو ديکل که بود10 کينزد ساعت.بود شده اديز شرکت یکارا واقعا اي کنه گرم ینجوريا خودشو
 زيم به چشمش خونه،اول محض یکيتار یتو و ، اُپن یھا ھالوژن نور ريز.شد وارد و کرد باز رو خونه در فرزاد.کردم جور
 عقب دستشو که رميبگ فشويک تا کردم دراز دست ارياخت یب.رفت ضعف دلم نگاھش یخستگ دنيد با.رفتم جلو.افتاد یخور ناھار

  !د؟يکنيم چکار: ديپرس تيعصبان با و ديکش

  .کنم کمک فقط خواستم_ 

  .دميم بھتون یکار اضافه پول من ديمونيم شب 7 ساعت از شتريب اگه دينکن فکر ضمن در...نکرده $زم: گفت تيجد با

  .برم و بذارم تنھا رو نايس تونمينم یول دونميم بله: گفتم و انداختم با$ يیابرو

  .کنميم گرم رو غذاتون من: گفتم که دستش ساعد یرو انداخت و درآورد رو کتش

  .ندارم ليم_ 

  ؟ چرا: گفتم که اتاقش سمت رفتيم داشت سمتش، برگشتم.شد خشک جا در ، بودم برداشته یخور ناھار زيم سمت به که یقدم

  ؟ بدم پس جواب ھم شما به ديبا من_  

  د؟يدار موندن قصد انگار شما: گفت که بود من به نگاش.برگشت و کرد عوض لباس.کردم سکوت

  ...فقط...نه_

  ؟یچ فقط_ 

  .شدم شما منتظر خودم یول دادم رو نايس شام من...خب: گفتم گرفتمو دندونم ريز لبمو

  .ديبر و ديبخور رو شامتون شما خب یليخ: گفت کCفه

  .ندارم ليم...منم...ديندار ليم شما اگه: گفتم که ابميدر نگاھشو حالت خواستميم.کردم نگاش

  .خورميم قاشق سه دو...باشه: گفت و گرفت دستش با رو اش چونه و ديکش صورتش به یدست

 یول است گرسنه دونستميم.اومد لبم یرو لبخند.خورد خورشت و برنج بزرگ ريکفگ دو قاشق، سه دو یبجا و زيم پشت نشست
 نشون بھم رو شيگندم جو و ديسف یموھا ھاش، قهيشق.کردم نگاھش.کنه تحمل رو یگرسنگ خواستيم که بود نيا از تعجبم

 که داشت لذت کردنش نگاه اونقدر.بود یداشتن دوست و زيعز من یبرا ھمچنان یول.بود شده شکسته چقدر زمان گذر در.داديم
 دنبال من صورت یتو شما: گفت و کرد یاخم.اومدم خودم به فرزاد متعجب و رهيخ نگاه با لحظه هي.ربود دستم از رو زمان

  د؟يگرديم یزيچ



: گفت فرزاد که بشورم رو ظرفھا خواستم.شد شب11 ساعت کردم جمع که رو زيم.انداختم نييپا سرمو زدمو یرنگ یب لبخند
  !د؟يندار رفتن قصد اناياح شما نيآذ خانم

  .یشاھ یآقا خوش شب...شورميم فردا رو ظرفھا...چرا: گفتم و اوردمين رو به یول شدم اش،دلخور هيکنا از

  رم؟يبگ نيماش هي، ديندار آژانس شماره شما: گفتم رفتميم که در سمت

  .زنميم زنگ ا$ن: گفت و برگردوند ازم سرشو اخم با

 یجلو مدام فرزاد ی خسته یچشما.برديم خوابم مگه اما.شب مهين کي کينزد شد ساعت شدم خواب ی آماده و خونه برگشتم تا
  . بود چشمام
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  .دميخواب ريبودم،د اليخ و فکر یتو گذشته شب بس از

 رميد من یخدا یوا.افتاد واريد یرو ساعت به نگاھم شدم ھول.کردم باز رو چشمام خورد صورتم یتو آفتاب نور یوقت صبح
 ، فرزاد خونه دميرس یوقت.بدم جواب یچ فرزاد به ا$ن که بودم فکر نيا تو راه تمام شدم حاضر و دميپوش لباس عيسر.بود شده

  .شد ريد که ديببخش:  گفتم و کردم سCم. بود منتظرم در کنار فرزاد

  د؟يومدين زود کمي: گفت من به یتند ینگاھ با

  .کردم ريد دونميم ديببخش گفتم که من: دادم جواب زده خجالت

 رميد من و ديباش خواب روزا بعدش که اميب من تا ديبمون شبھا شما نکرده $زم: گفت و گرفت رو،سمتم خونه ديکل حرص با
  .ديبر شب ھفت ساعت سر لطفا...بشه

 به رفتم و دميکش قيعم نفس.بود خواب ھنوز نايس شدم خونه وارد متعجب ی افهيق ھمون با!! رفت و بدم رو جوابش یحت نذاشت
  .کردم نوازش و ناز رو اش گونه اطياحت با و ،آروم سمتش

 دوستت یليخ فرزاد:  کردم زمزمه لب ريز.نشست لبم یرو یلبخند.  افتاد و شده حاضر صبحانه زيم به چشمم.سالن یتو برگشتم
  .دارم

 و اومد من سمت به لبخند با.شد داريب خواب از ھم نايس که خوردميم صبحانه داشتم ھنوز.خوردم را ام صبحانه زيم پشت نشستم
  ؟ یمونيم شميپ ھم امروز نيريش خاله: گفت

  .زميعز بله:  گفتم و کردم باز دنشيکش آغوش در یبرا را دستام

  .ستمين گرسنه من یول:  گفت و انداخت ھا لقمه به ینگاھ.گرفتم کوچک یھا لقمه براش و یصندل یرو کنارم نشوندمش

  .یبخور صبحانتو ديبا یچ یعني:  گفتم و کردم یا بامزه اخم

 ھر.شدم خانه کردن جور و جمع مشغول و کردم جمع را صبحانه زيم منم.رفت اتاقش سمت به خورد را اش صبحانه که نايس
 یکم مدت سال پنج.کرديم تمياذ یليخ گذشته ادي.شد یم مرور دوباره ميبرا خاطرات از یا گوشه رفتم یم که خانه از یسمت
 را رفتارش دوباره تونميم ايآ دونستمينم.بود فرزاد اخCق آنھا از یکي بود،که شده عوض زھايچ یليخ سال پنج نيا یتو.نبود



 دوباره نايس که بودم شده خونه یکارھا سرگرم.بمونم فرزندم و ھمسرم شيپ بار نيا که داشتم یاديز ديام نه؟اما اي کنم عوض
  ؟یکن یم یباز من با نيريش خاله: گفت و سمتم اومد

  زميعز بله: گفتم و دميکش سرش به یدست و شدم خم

  .یبابام ھم تو نايس من مثC: گفت و آورد رو کودکش مھد کيکوچ فيک نايس

  .يینايس خود تو نداره مثC گهيد زم،يعز برم قربونت: گفتم و زدنش حرف طرز نيا از گرفت ام خنده

  .ھا یبابام تو یول:  گفت یا متفکرانه طرز با

  .باباتم مثC من باشه:  گفتم و دميخند

  .بکشم ليبيس هي برات بزار پس گفت و آورد در کودکش مھد فيک از رو یمشک کيماژ

 صورتم به کشيکوچ یدستا یوقت.بکشه ليبيس من یبرا تا باشم ثابت کردم یکنم،سع کنترل را خندمو تونستم ینم که یحال در
 خاله خب:  گفت داشت یم بر کودکشو مھد فيک که یحال در بعد.ديکش مردونه ليبيس هي برام با$خره.شديم آب دلم تو خورد،قنديم

  .ميکن شروع

  .مھدکودک ببرمت خوام یم شو حاضر نايس: گفتم و کردم کلفت صدامو

  .کنهينم صدا منو ینجوريا بابا خاله:  گفت و کرد نگام یکم نايس

  کنه؟يم صدات یچجور پس:  دميپرس متعجب

  نايييييس:  گفت و ديکش یبلند اديفر بعد

  کنه؟يم صدات نطوريھم شهيھم یعني:  گفتم و کردم نگاش یناراحت با

  آره:  گفت و داد تکون سرش

  .گرفت درد قلبم

 حا$ رفتم و گذاشتم تنھا ماھه پنج بچه کي با اونو یوقت دادميم حق بھش. کردم فکر فرزاد رفتار به و بستم لحظه یبرا رو چشمام
  .کنه برخورد نايس با ینطوريا

  .گهيد یباز ايب خاله: گفت و ديکش دستمو نايس

  .زميعز باشه: گفتم و کردم پاک دستم با اشکامو.شد یجار یاشک چشمام از و نشست صورتم یرو یلبخند

 با دلم ته اما.ارميب یمنطق هيتوج هي براش و.بپوشونم نايس با رو فرزاد غلط یرفتارھا کردم یسع کردم، یم یباز نايس با یوقت
  .حانهير یکن درست اول از رو زيچ ھمه ديگفتم؛بايم خودم
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 اونقدر.کردم درست پلو ايلوب خونه، اديم زودتر دونستميم که پنجشنبه روز نيھم واسه داره، دوست یليخ پلو ايلوب فرزاد دونستميم
  .یباز ايب...رفته سر حوصلم من نيريش خاله:  گفت و آشپزخونه یتو اومد نايس که بودم کار مشغول

  .کنميم درست غذا دارم آخه_ 

  .خدا رو تو...خاله_ 



  ...باشه:  گفتم و ديلرز دلم قشنگش التماس از

  جوره؟ و جمع اتاقت نايس آقا یھ:  گفتم کردمو کلفت صدامو بعد

  .بابا بله:  گفت لبخند با ارميم در رو فرزاد یادا دارم بود دهيفھم صدام از که نايس

  .بکشم ليسب برات ايب خاله:  گفت و برگشت که دينکش یطول اتاقش، سمت ديدو یفور بعد

  .بابا خواميم یبستن من:  گفت بعد.ديکش ليسب برام اون شدمو خم.گرفت خندم

  .شهينم ا$ن:  گفتم اخم با

  .یبستن یبستن یبستن:  گفت و ديکوب نيزم پاشو

  !؟یخوايم یبستن یگيم ینجوريا باباتم به تو!!  نايس: گفتم کارش نيا از تعجب با

  .گفتم ،یکنينم دعوام و یمھربونتر شما چون خاله نه_ 

  .کوچولو طونيش_ 

  .یفروش یبستن ميريم خب یليخ: گفتم اديفر با کردمو اخم بعد

 زيم یصندل یرو نشوندمش و آشپزخونه یتو ميبرگشت مويزد خونه یتو دور هي و کردم نيماش سوار مثC رو نايس بعد
  د؟يدار ليم یچ قربان خب: گفتم و یناھارخور

  .یشاتوت یبستن_ 

 گذاشتم و کردم خرد موز حلقه هي و یفرنگ توت یمربا روشم.ختمير کوچولو کاسه هي یتو و درآوردم رو یبستن ظرف زريفر از
  .قربان دييبفرما:  گفتم و جلوش

  .ريبگ برام نايا از شهي،ھم خواميم  ھا یبستن نيا از من بابا نيبب: گفت کردو اش یبستن به ینگاھ نايس

  ... مجبورم آخرش ،یشيم طونيش یدار یليخ:گفتم و گرفتم دستم یتو رو نايس لپ و کردم کيبار چشمامو

  ؟یبکش منو:  گفت و کرد قطع حرفمو

  !! نايس_ 

  .کشمتيم یکن تياذ اگه گهيم شهيھم بابا آخه_

  .داره دوست یليخ بابات وگرنه کنه،يم دعوات یحساب یکن تياذ اديز اگه که نهيا منظورش بابات: گفتم یتلخ لبخند با

  .ینبود تو کاش گهيم ھمش.نداره دوستم من یبابا... خاله نه: گفت گذاشتو دھانش یتو رو یبستن یقاشق

 یبود مھد یتو تو کاش که نهيا منظورش حتما خب: گفتم و گرفتم دستم یتو رو کشيکوچ یدستا و زيم کنار نشستم.شکست دلم
  .بود راحتتر الشيخ تا

  .تونستينم یول گميم راست من که کنه باور خواستيم انگار.کرد نگام نايس

  .سCم_ 

  !!  ظھر سر حا$ و ومديم شب 10 ساعت شب ھر نکهيا.بود ستادهيا آشپزخونه در کنار فرزاد.برگردوندم سرمو

  .سCم: گفتم برخاستمو زيم پشت از یفور

  !؟ ديآورد در ليسب: گفت و کرد پنھان ازم لبخندشو

  .کردميم یباز نايس با داشتم: گفتم دھانمو یجلو گذاشتم دستمو یفور

  .بابامه مثC ، نيريش خاله ، بابا:  گفت یفور نايس

  ؟.دياريم در منو یادا شما ، ستمين من پس!!...جالب چه....خب خب خب:  گفت زدو کمر به دستشو بعد زدو یلبخند فرزاد



  .داره فرق شما با مھربونه یبابا هي نيريش خاله بابا،:گفت باز نايس که بگم یزيچ خواستم

  .من اتاق دييايب لطفا: گفت و کرد یاخم فرزاد

 حرف من از پسرم گهيد که ديکن یکار دييخوايد؟ميکنيم چکار ديدار ھست معلوم:  گفت و بست سرم پشت اتاقشو در. رفتم دنبالش
  !باشه؟ نداشته یشنو

  .کردميم یباز باھاش داشتم فقط من نه_ 

  .ديکنيم گوشزد بھش منو یرفتار یاشکا$ ديدار شما: گفت و کرد بلند صداشو

 از البته و بوده محروم مادر نعمت از امروز تا بچه نيا.پوشونميم رو شما یرفتار یاشکا$ دارم که بگم بھتر ديبا بعله خب_ 
  !د؟يريگيم راديا من رفتار به شما اونوقت نبرده، یا بھره ھم پدر محبت

 مشاور من...خانم دياخراج شما:  گفت یدار طعنه لبخند با و دوخت چشمام به نگاشو ، کرديم پنھان رو درونش آتش کهيحال در
  .خواميم بچه پرستار من.خوامينم خانواده

  .ديکن استخدام گهيد پرستار هي ديبتون شما تا اميم ھفته نيا آخر تا فقط...باشه:  گفتم دادمو رونيب نهيس از رو نفسم
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 شما یپلو ايلوب قدر چه نيريش خاله: گفت نايس که ميبود کرده سکوت دو ناھار،ھر زيم سر داشتم فرزاد با که یبحث و جر از بعد
  .شده خوشمزه

  .ومدين خوشش غذا نيا از شما یبابا که دهيفا چه جونت، نوش:  گفتم و زدم یلبخند

  .شده خوشمزه...ممنون: گفت و کرد نگاھم و کرد بلند سرشو اونم دوختم فرزاد به نگامو

  پارک؟ ميبر ناھار از بعد نيريش خاله:  گفت باز نايس

  .خونشون بره خواديم ناھار از بعد شما نيريش خاله نه:  داد جواب من یجا به فرزاد

  .زميعز ام خونه برم خواميم بله:  گفتم که بود من دييتا منتظر ، صورتم یرو ھمچنان فرزاد نگاه

  .پارک یببر منو یداد قول تو...خدا رو تو...نرو:  گرفت بھونه نايس

  .نايس ببند دھنتو:  ديکش اديفر فرزاد

  .زميعز برتتيم خودش بابا: گفتم نايس به یفور

  .کنم استراحت خواميم خونه اومدم زود روز هي من.ديند یقول بھش من، جانب از لطفا:  گفت یتند لحن با فرزاد

  .داره حيتفر به ازين ھم بچه نيا بھرحال:  گفتم یجد یلحن با منم

  .دارم ازين من بابا:  گفت یفور نايس

 من ديبذار اي دش،يببر خودتون اي:  گفتم ملتمسانه که کرد یمخف لبخندشو فرزادم دميد که.گرفت ام خنده شيزبون نيريش از
  .ببرمش

  .ديمن دردسر ی هيما شما که واقعا:  گفت و انداخت بھم ینگاھ مين بعد و ديکش یقيعم نفس فرزاد

  .برمشيم باشه:  گفت و کرد باز دوغ یکم خوردن با گلوشو راه بعد



  .اديب ھم خاله:  گفت باز و نشد قانع نيھم به نايس

  .اميم باھات گهيد روز هي من...زميعز تونمينم:  گفتم یفور ليدل نيھم به کنه دعوا رو نايس فرزاد باز نخواستم

  .خاله گذرهيم خوش تو با آخه: گفت ناراحت یا افهيق با نايس

  .کنميم درستش من...دينکن دعواش خواھشا:  گفتم یفور باز که کرد اخم فرزاد

  .شهينم امروز پارک، اميم باھات بود خوب حالم که روز هي پسرخوبم:  گفتم و دميکش نايس سر به یدست بعد

  .پارک ميبر بعد دکتر ميبر اول بده حالت اگه خب_ 

 نايس.شد یجار اشکام ، کردمو بغلش ارياخت یب.باشه شده وابسته بھم نقدريا نايس کردمينم فکر.زديم حلقه چشمام یتو داشت اشک
  !!خاله یکنيم هيگر:  گفت و کرد نگام

  .نکن دعوا نويريش خاله گفتم...بابا یديد:  گفت فرزاد به نايس که آوردم لب به زور به یلبخند

  .نبود خودم دست ، ندازهيم پسرم ادي منو نايس...ديببخش:  گفتم بشم نايس و فرزاد یدعوا باعث باز نکهيا از قبل

  . دييايب ما با ھم شما: گفت فرزاد که داد یکاغذ دستمال بھم ھم نايس نه،ينب اشکامو مثC تا گرفت نييپا سرشو فرزاد

  .باشم مزاحم خوامينم: گفتم که ديکش یخوشحال از یبلند غيج نايس

  .ايب...دارم دوست یليخ من...خاله نه:گفت فرزاد یجا به نايس

  .ديشد دعوتم که دينيبيم... نه:  گفت اجبار به که انداختم ینگاھ بھش فرزاد، دييتا منتظر زدمو لبخند

  .اميم باشه_ 

  ...جوون آخ: گفت و زد حلقه گردنم دور دستاشو محکم نايس

 خوش یليخ نايس به.رفتم بود یتجار پاساژ کي ششم ی طبقه در که یکودک ی خانه به نايس و فرزاد ھمراه ھم من ناھار از بعد
 با ھم شام ديبود ما با شب موقع نيا تا که حا$:  گفت ،فرزاد یخداحافظ موقع که بود شده شب.ديکشيم غيج جانيھ از مدام.گذشت

  .ديباش ما

  .نيريش خاله آره: گفت و ديکش دستمو نايس

  .آخه شميم ساز سر درد یليخ یليخ گهيد_ 

  .ستميا یم سر درد نھمهيا مقابل با$خره من:  داد جواب گرفتو را ام هيکنا فرزاد

  .مونميم ھم شام باشه: گفتم زدمو لبخند
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 مثلث هي کهيحال در و نشوندم دستم کنار یصندل یرو رو نايس.ميرفت یفود فست هي به ، پاساژ یتو کودک شھر ھمون یتو شام
  .زميعز ايب: گفتم گرفتميم دھانش سمت رو تزايپ

  .خورميم خودم من خاله_ 



  .بزن گاز هي...لباست یرو زهيريم گلم_ 

  .خرنينم نازشو ینجوريا گهيد یھا خاله ديبر شما...نيآذ خانم دينکن لوسش: گفت اخم با فرزاد

  خاله؟ نه مگه...رهينم يی،جا مونهيم شميپ خاله:گفت و کرد زونيآو لباشو نايس

  .گلم بخور...دلم زيعز آره: گفتم نايس به رو بعد و زدم فرزاد به یچشمک

 شما اد،ينم خوشم لوس ی بچه از من...رو بچه ديکن ولش: گفت صداش یجد لحن ھمون با باز فرزاد که زد تزاشيپ به یگاز نايس
  .ديبخور رو خودتون یغذا

 یپشت به زد هيتک فرزاد که گذاشتم نايس دھان به و گرفتم چنگال ضرب با رو کاھو پر چند و نکردم فرزاد اعتراض به یتوجھ
  ...تونهيلجباز یآخرا نيا یول!...ديھست یماھر لجباز: گفت و شيصندل

  .ديجد پرستار اومدن تا نه: دادم جواب کنم نگاش اونکه یب

  .خواميم رو تو فقط ، خوامينم ديجد پرستار من خاله: گفت باز نايس

  !ديکرد خودتون مثل ھم رو نايس روز چند نيا یتو نميبيم: گفت و کرد نگام حرص با فرزاد

  .شهيم وابسته کنه محبت خالصانه بھش که یکس ھر به است، بچه نايس: گفتم دوختمو اش گرفته شب یچشما به نگاھمو تيجد با

 حيتفر دميشا اي!...شتره؟يب پول گرفتن واسه ديشا! است؟ خالصانه محبتتون ديمطمئن: گفت و داد تکون من تمسخر حالت به سرشو
  !د؟يکنيم حيتفر شما یول شهيم خرج من بيج از که ديکنيم فيک...کودک شھر هي...پارک هي... رستوران هي روز ھر...شتريب

 اونکه یب بعد.بدوزه نايس به و رهيبگ ازم مغرورشو نگاه و اديب کوتاه شد مجبور که اونقدر. کردم نگاش زد، که یحرف از ناراحت
 و حيتفر یگدا...ستمين پولتون یگدا من...یشاھ یآقا شامتون از ممنون:گفتم و برخاستم زيم پشت از باشم خورده یا لقمه یحت

 $اقل کاش...کنه یبچگ ديبذار ش،يبچگ خوش دوران یتو که کنهيم التماس داره عاجزانه پسرتون تک یول ستمين ميخوشگذرون
  .ديبش متوجه نويا

  ريبخ شبتون: گفتم محکم که زد پوزخند فقط

  .رميگيم ديجد پرستار خودم من...ميکنيم هيتسو ھم با شنبه_

  .اميم روز اون تا من_ 

  .ديکن دايپ خودتون یبرا ديجد حيتفر هي ديتونست ديشا ديبگرد ديبر شما ستين $زم_ 

 جيگ واقعا یگاھ.زدم رونيب پاساژ از سرعت به و دميبوس رو نايس صورت بعد و کردم سکوت یول گرفت حرصم
 سپرده یفراموش به رو ھا گذشته،گذشته از تر مغرور...نبود نايس مثل فرزاد...نه اي کنم عوض رو فرزاد تونميم دونستمينم.شدميم

 از نذاره و نکنه، رھا منو کردم التماس خدا به باز...کردم دعا.خونه برگشتم.بود بسته من یبرو رو یرييتغ گونه ھر راه و بود
 رييتغ رو یچ ھمه و کنم ،عوضیخوب با بتونم رو کرد حقم در انيشا که یبد خواستم ازش....بشم جدا باز خودم یزندگ و خونه

  .رهيبگ بدست تونهيم رو یدل ھر و...اونه القلوب مقلب اي چون.شهيم بخواد اون اگه که داشتم مانيا و دونستميم.بدم
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 از یوقت اونروز.شدم اخراج کارم بده،از تياھم نايس به که کردم مجبورش و داشتم، نايس بخاطر فرزاد با که يیدعوا از بعد
 شد نيا بر قرار چھارشنبه بار، نيآخر یول. گشتميبرم نايس و فرزاد شيپ خواستيم دلم.بود گرفته حالم یليخ شدم، داريب خواب



 هي که بودم فکر یتو.کردم روشن رو آب یکتر ريز آشپزخونه یتو رفتم زدمو پس رو پتو.بگرده گهيد پرستار هي دنبال فرزاد که
  بله: برداشتم لمويموبا خونسرد.ديچيپ قلبم یتو یشوق.بود فرزاد.خورد زنگ لميموبا که فرزاد، ی خونه برگردم دوباره یجور

  ھست؟ معلوم دييکجا شما خانم: آورد درد به رو گوشم یش،تارھايعصب یصدا

  ...خونه_ 

  !د؟يا خونه شما اونوقت شده رميد من!!...خونه؟: شد محکتر ادشيفر

  .شدم اخراج چھارشنبه من رفته، ادتوني شما نکهيا مثل یول ديببخش_ 

  ! ديديخواب ديگرفت د،يھست  تيمسئول یب بس از سرکار یول د،ياريب فيتشر شما کنم دايپ پرستار هي من تا شد قرار خانم رينخ_ 

  .نيھم اخراجم، ديگفت فقط شما...اميب شد قرار کنمينم فکر: گفتم کردميم کورش یا سرفه با که یذوق با

  .شد ظھر سرکارتون، دييايب ديش بلند ندارم، رو شما با کردن بحث وقت من محترم خانم:  زد اديفر باز

  .رسونميم خودمو...بله_ 

 ی خونه تا.دميپوش لباس یفور.کردم خاموش دوباره رو يیچا یکتر ريز دادمو سر یخوشحال از یغيج.کردم قطع که رو یگوش
  .کنه ام خفه که ا$نه ؛ گفتميم خودم با.بود راه یساعت هي فرزاد

 ھنوز که نايس دنيد رفتم شوق با.خونه یتو رفتم و دادم سCم هي فقط من.کرد نگام حرص با ديد منو تا. بود منتظرم خونش در دم
 من ريغ یکس...ذارمينم:  گفتم لب ريز و دميکش ام خونه بودم برگشته دوباره نکهيا از یقيعم نفس و دمشيبوس آروم.بود خواب

  .بمونه پسرم شيپ

 من قرار بود دهيفھم که نايس.دارن نگه رو نايس توننيم ننيبب انيب یخانم ؛قراره گفت و زد زنگ فرزاد ظھر از بعد روز ھمون
 خونه در تا.ديرس ديجد پرستار موقع ھمون ،يیرايپذ وسط بود ختهير اشويباز اسباب تموم طنتيش با و بود کرده لج نمونم، ششيپ

  .کنميم سيخ شلوارمو دارم بدو....نيريش خاله:زد غيج نايس کردم، باز رو

 و جوان زن.افتاد پرستار ی زده بھت نگاه به چشمم که يیدستشو یتو گذاشتم کردم بلند دستام یرو حرکت هي با رو نايس دميدو
  .دييبفرما...داره نگه خودشو تونهينم...است بچه: گفتم و زدم لبخند دنشيد با که بود ی$غر

 ینجوريا شهيھم: ديپرس نذاره نايس یايساز خونه یرو پاشو و بشه رد يیرايپذ یتو نيم دانيم از کرديم یسع کهيحال در پرستار
  !کنه؟يم یباز

 کار ازش نفر سه اندازه یول چارهيب پرستار به دنيم پول هي نجايا که نهيا فقط شيبد ه،يخوب پسر یول...است بچه پسر آره خب_ 
  .کنم زيتم رو خونه ھم باشم بچه نيا پرستار ھم کنم درست غذا ديبا ھم من.کشنيم

  .امينم بر کار نھمهيا پس از من: گفت و انداخت من به ینگاھ جوان زن

  .کردم سيخ شلوارمو بازم...نيريش خاله: زد داد يیدستشو یتو از نايس موقع ھمون

  .بگم رفت ادمي نويا... ھان: گفتم جوان خانم به لبخند با

  ....ممنون:  گفت و زد یلبخند زور به جوان زن

  .شياول از نيا خب:  گفتم خودم با و دميخند!! رفت و
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 خونه، و یآشپز یکارا و ختهير بھم ی خونه دادن نشون با من و کرد که يیکارھا با نايس و اومدن ھم گهيد پرستار تا سه شب تا
  .ميکرد منصرفشون

 شب اما.کنه رو شيبچگ خواستميم چون رميبگ رو جلوش نخواستم.بود صبحش طنتيش جلد یتو ھنوز ناي،س بود شده شب
: ديکش ادينا،فريس یزدنا پوريش بلند یصدا و خونه یختگير بھم دنيد با.خونه ديرس شب 7 ساعت راس فرزاد ، شب ھر برخCف

  خبره؟ چه نجايا

  !دياومد زود امشب...سCم: گفتم و سمتش دميدو یفور

  !ه؟ينجوريا چرا نجايا گميم!...؟ منه اومدن زود شما مشکل ا$ن_ 

  .کنهيم یباز داره نايس خب_ 

 صدا شدت از چشمامو که ھمونطور نواخت رو پوريش خراش گوش يیصدا با و يیرايپذ وسط اومد پورشيش با نايس موقع ھمون
 چيھ یب و نايس سمت رفت تيعصبان با فرزاد دميد که زدم لبخند ، کردميم نگاه رو فرزاد چشمام ی$ از و بودم کرده کيبار

 ولش:  زد اديفر تر یعصب فرزاد که بغلم یتو گرفتم رو نايس و سمتش دميدو.شد کنده جا از قلبم.گوشش یتو ديکوب محکم یحرف
  ...کن

  .کنهيم یباز داره...است بچه...چتونه؟ شما: گفتم محکم یاخم با

  .نکن دخالت من یتيترب یکارا یتو: زد اديفر سرم ت،يعصبان ھمون با

  .یزنيم کتک رو بچه یدار من یجلو نميبب تونمينم...پرستارشم من نه اي ديبخوا چه: گفتم حرص با

  .خانم ديشد اخراج شما: گفت و داد رونيب اش نهيس از شويعصب و تند نفس حرص با

 _Cھستم فع.  

 هي بجاش و کردم صورتش یرو فرزاد دست رد به ینگاھ که بود بغلم یتو ھنوز نايس.اتاقش سمت رفت و ديساب بھم دندوناشو
 شيعصب و تند نگاه ھمون با و رونيب اتاقش از اومد اسپرتش شلوار و بلوز با فرزاد که دينکش یطول.زدم اش گونه وسط بوسه

  د؟يبمون نجايا امشب ديخوايم: گفت بھم

  .بمون...خاله بمون: گفت و ديکش رو شرتميت ی گوشه یفور نايس

  .بمونه ستين ديبع شما یُپررو ی خاله از: گفت بلند يیصدا با و مبل یرو نشست فرزاد

  .مونميم شام تا...جان نايس: گفتم نايس به و کردم نگاش حرص با من

 که زيم یرو گذاشتم رو وانيل.بردم یچا وانيل هي فرزاد یبرا و آشپزخونه برگشتم و اتاقش به فرستادمش که ديکشيم غيج نايس
 ی ھمه: گفت که شد تند قلبم ضربان نگاھش از.کرد نگام که نشستم نفره دو مبل ی گهيد طرف.شد آشوب دلم.نميبش کرد اشاره

  .انيب بر کار نھمهيا پس از توننينم گفتن و گرفتند تماس بامن اومدن امروز که يیپرستارا

  .شده یمنتف شما اخراج ی هيقض فعC یول ستين شما کار از من تيرضا یمعنا به نيا:  گفت که زدم لبخند

  .رو یآشپز کار نطوريدارم،ھم دوست رو نايس من_ 

  .ديباش نايس پرستار رسما تا دياريب رو شناسنامتون فردا یبرا پس: گفت و انداخت ھم یرو پاشو

  ؟ یچ شناسنامم یکپ یول...باشه_ 

 ،یکار ضمانت عنوان به معتبر زيچ هي ديبا ديکنيم کار من ی خونه یتو ديدار شما...خواميم رو شناسنامتون...خوامينم یکپ_ 
  نه؟ اي باشه من دست

  .ارميم فردا...شماست با حق...بله_ 
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 هيشب شما به اصC عکستون: گفت ام شناسنامه دنيد با فرزاد و بردم اونروز یفردا رو ام شناسنامه.  بودم اليخ خوش یليخ
  .ستين

  .منه یمجرد دوران مال...خب: گفتم و دادم قورت رو دھانم آب

  د؟يکرد ازدواج شما: گفت و زد ورق رو ام شناسنامه

  ...نايس ھمسن پسر هي...بله_ 

 ی صفحه به نگاھش ھم فرزاد.زد خشکم.نداره فرزند و ھمسر از یاسم نيريش ی شناسنامه دوم ی صفحه که اومد ادمي ناگھان
  ؟ یچطور کجا؟...ديکرد ازدواج پس: گفت و کرد بھم یمعنادار نگاه که بود ازدواج یخال

  د؟يا چکاره شما خانم: برد با$ صداشو که دميگز لبمو

 چرا:  زد اديفر باز فرزاد.بمونم بتونم تا گفتميم یزيچ ديبا اما.کردم لعنت رو انيشا دلم تو و فشردم ھم یرو چشمامو.ختير قلبم
  !؟یشد $ل

  .نداشتم یرسم ازدواج هي من...من_ 

  ... منظورتون!...؟ یچ_ 

  .شدم جدا ھردوشون از...بعد و شدم دار بچه کسالي اون یتو داشتم، ھمسر کسالي فقط کسالي من_ 

 یورداشت...انيشا کنن سرت بر خاک: ديغر تيعصبان با لب ريز و گرشيد دست کف ديکوب رو ام شناسنامه حرص با فرزاد
  !؟یفرستاد یا غهيص زن من یبرا بچه پرستار یبجا

 ھم رو نيھم تونستميم... نکردم شرع خCف کار من: زدم اديفر چطور دمينفھم که نشست چشمام یتو اشک. شکست قلبم
  ؟ نهيا جوابم دادم بخرج صداقت اگه...کردم؟ ازدواج من که ديديفھميم کجا از شما اونوقت.نگم

 هي فرصت نياول یتو...خوامينم ام بچه پرستار یبرا رو یکس نيھمچ من حال بھر: گفت و ام نهيس به زد محکم رو شناسنامه
  .ديمونيم نجايا شما ماه هي...ماه هي فقط...رميگيم ديجد پرستار

 اونروز انگار ھم فرزاد.نداشتم تحمل جز یا چاره.بود بد یليخ اونروزم حالم.شدم ذوب درونم آتش و غم فشار شدت از انگار
 امروز...نيريش خاله:  گفت و شد آشپزخونه وارد نايس که کردميم یآشپز داشتم آشپزخونه یتو.نداشت رو شرکت به رفتن قصد

  .پارک ميبر...نمايس ميبر...رونيب ببره منو بگو بھش خونس بابا که

Cخودم: گفتم دميد رو نايس یالتماسھا یوقت یول بشم رو روبه فرزاد با باز ام شناسنامه مورد در بحث از بعد خواستينم دلم اص 
  .برمتيم

  رون؟يب ببرم رو نايس امروز ديبذار شهيم: گفتم فرزاد به ناھار زيم سر. کردم حاضر رو ناھار

  .رينخ_ 

  ...ديتونيم و ديھست خونه که امروز خب: گفتم دوباره.شد مواجه فرزاد ی غره چشم با که گفت یبلند اَه نايس

  .کنم استراحت فقط امروز خواميم من: گفت و کرد قطع حرفمو

  .ببرمش من ديبذار خب_ 

  .ديھست موقت پرستار رفته ادتوني انگار! ؟ شما: گفت و انداخت من به دارشو هيکنا نگاه و کرد بلند سرشو

  !شم؟يم مجازات دارم و گفتم رو قتيحق من.دونمينم شدم مرتکب یگناھ چه من: گفتم حرص با



  .رونيب مشيبريم ھم با.دييايب من با پس: دادم ادامه که زد یپوزخند

  .آره... بابا آره: گفت و زد غيج یخوشحال از نايس که بود نداده جواب ھنوز

  ...گردش به رو نايس که یبار نيآخر...کنميم خواھش: گفتم که بود بشقابش به نگاھش و بود کرده سکوت فرزاد

  رفته؟ ادتوني... پاساژ یتو کودک شھر ميبرد که بود شيپ ی ھفته: گفت چشمام به سردش نگاه با و کرد قطع حرفمو

  نه؟... خواديم حيتفر بار هي $اقل ھفته ھر...بود اش ھفته اون حيتفر اون خب: گفتم چشماشو به زدم زل مصمم

  .خواميم حيتفر...خواميم حيتفر من: زد غيج نايس

  ...خوب یليخ: گفت فرزاد که شديم ليتبد خنده به داشت لبخندم

 یدستا کف با نايس و نايس سمت گرفتم دستامو کف چشماش، مقابل که کرد نگامون متعحب فرزاد و شد یکي نايس منو غيج
  .نيريش خاله دارم دوست: گفت و دستم وسط ديکوب ، کشيکوچ
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 یصندل یرو نشسته یجد و اخمو فرزاد به یگاھ گه و دادميم تاب رو نايس.ميبرد پارک رو نايس من اصرار به ، ناھار از بعد
 دلم.بود شده رهيخ من به فقط و بود انداخته پا یرو پا و بود زده نهيس به دستاشو.بودم شيجد نگاه ھمون عاشق.کردميم نگاه مقابلم

 من ، جان نايس: گفتم که سرسره سمت ديدو و نييپا اومد تاب از خورد تاب یحساب که نايس.کنهيم فکر یچ به بدونم خواستيم
  باشه؟.نميشيم بابا شيپ رميم

  .خاله باشه_ 

 تن چرا: گفت مقدمه یب و یجد یلحن با کنه نگام اونکه یب که نشستم کنارش من و نداد تکونم خودش به یحت.فرزاد شيپ برگشتم
  ؟یداد یرسم ريغ ازدواج هي به

 چه دست رو پسرم بدونم ديبا من...یکنيم یزندگ ما با یدار تو با$خره...بدونم ديبا: گفت و کرد نگام که شدم شوکه سوالش از
  .سپردم یکس

 رو نکاريا که شد باعث گرفتن سامان و سر یبرا پدرش اصرار و پدرش شرکت سھام گرفتن بخاطر.بود پولدار آدم هي شوھرم_ 
  .ازدواجمون جز بود یواقع یچ ھمه.کنه

  ؟ خب: گفت که قبل مثل حالتش و بود رو روبه به نگاش

 دشمناش، اون از یکي...داشت اديز دشمن که بود کرده يیکارا اش گذشته یتو شوھرم... اما...ميشد ھم عاشق کم کم ما_ 
  .زد بھم رو مونيزندگ

  ؟یدار خبر شوھرت از_ 

  .کرده فراموش منو اون... ُمردم براش من یول...آره_ 

 افتاده نيزم یرو نايس.سمتش رفت خوردمون گره نگاه نا،يس بلند غيج با که شناخت منو کردم حس لحظه هي.ختير قلبم.کرد نگام
  شده؟ یچ...جانم جانم: گفتم و کردم بغلش محکم و دميرس فرزاد از تر عيسر من اما.ميديدو دو ھر.بود

  .داد ھلش سرسره یبا$ از پسره اون: گفت و اومد جلو يیکوچولو پسر



  ؟یکرد یکار نيھمچ یچ واسه: زدم اديفر و پسر سمت رفت نگام

  زم؟يعز یخوب...نايس: گفتم نباشه یزخم که کردميم جستجو رو سرش و پا و دست کهيحال در و کردم جدا آغوشم از رو نايس بعد

  .خاله آره: گفت و زد کنار دستش با اشکاشو

  .بسه یباز ، خب یليخ: گفت فرزاد.آغوشم یتو گرفتمش باز و دمشيبوس

  . نبستمش تا ببند دھنتو:  زد اديفر یعصب فرزاد که کرد اعتراض باز نايس

  .کنميم خواھش: کردم زمزمه و چرخوندم فرزاد سمت نگاھمو یفور

  .کنم فکر تا حا$ ميبر: گفت و داد رونيب نهيس از نفسشو کCفه فرزاد

  .یبستن یبستن: گفت نايس که.ميشد نيماش سوار

  .نبود بلد نکارايا از وگرنه ديداد ادي بھش شما رو نايا: گفت و کرد نگام اخم با فرزاد

  .خواميم یبستن منم خب: گفتم لبخند با

  .یبستن یبستن: گفتم نايس با ھمصدا

  .خونه ميريم گهيد بعدش یول باشه: گفت و اومد کوتاه با$خره.دميد رو فرزاد لب یرو لبخند

  .چشم: گفت نايس

 پارک ھم امروز که ببوسش حتما برگشت که بابا...نايس: گفتم که رهيبگ یبستن تا رفت و داشت نگه یفروش یبستن هي کنار فرزاد
  .دهيخر یبستن برات ھم بردتت

  .جون خاله چشم_ 

 خودش، و من یبرا و بود دهي،خری،موزیليوان ،ی،شکCتیشاتوت یھا طعم به یاسکوپ چھار یبستن نايس واسه.برگشت فرزاد
  .ممنون: گفتم و گرفتم ازش رو یبستن.  پک سيآ

  .يیبابا ممنون: گفت و زد فرزاد صورت یرو یا بوسه و آورد جلو فرزاد یصندل پشت از سرشو ھم نايس

  .کن تشکر خودت از تر طونيش ی خاله از نکن تشکر من از: گفت و کرد نگام فرزاد

  .ممنونم ازتون امروز بابت منم: گفتم لبخند با و کردم نگاش.کردم حس صورتم یرو نگاھشو که گرفت ام خنده حرفش از

  .دھانش گذاشت رو پکش سيآ ین بعد و کرد نگام فقط
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 نيا یتو.نشه دايپ وقت چيھ که کردميم دعا دعا من و.کنه دايپ ديجد پرستار تا بود خواسته مھلت ازم وريشھر ماه آخر تا فرزاد
  :زد زنگ خونه تلفن به فرزاد بودم، خونه به فرزاد برگشت منتظر یوقت شب هي که بودم ھا یدلواپس

  .بله_ 

  د؟يبمون نايس شيپ شهيم.امينم خونه امشب متاسفانه اومده شيپ برام یکار هي من نيآذ خانم...سCم_ 



  .شبه7 تا من یکار ساعت که ديگفت بار نيآخر ادمهي_ 

  .داره عادت يیتنھا به...ديبر و ديبخوابون رو نايس پس: گفت و شد یجد صداش لحن

 وقت ھر...باشه راحت التونيخونه،خ برميم خودم با رو نايس بعدش مونميم نجايا ميکار ساعت کنم،تاينم یکار نيھمچ من_
  .کنميم امکيپ براتون رو م خونه آدرس دنبالش، دييايب شد تموم کارتون

  .ديببر رو فتونيتشر بعد بخوابه ديبذار گفتم، که ھمون...ديببر يیجا پسرمو ديندار حق...خانم ديکنيم جا یب شما: زد اديفر

  .کنميم امکيپ رو آدرس ا$ن: گفتم خونسرد و مصمم

 سراغش رفتم که کرديم یباز اتاقش یتو نايس.زدم امکيپ فرزاد یبرا رو م خونه آدرس ام یگوش با و کردم قطع رو یگوش بعد
  من؟ شيپ یايب خواديم دلت: گفتم و

  ؟ یچ یعني: ديپرس ذوق با

  .من ی خونه ميبر یايب_ 

  .آره آره_

  .شو حاضر شو بلند پس_ 

 زنگ لميموبا که بودم یتاکس یتو.ندادم جواب یول خورد زنگ تلفن یبار چند.زدم رونيب فرزاد، ی خونه از نايس ھمراه
 گفتم الو هي و کردم وصل رو تماس.بود شده رهيذخ"  نفسم"  اسمش بود، دهيخر برام که یفونيآ یگوش یتو ھنوز.بود فرزاد.خورد

  .دميشن فحش تا ھزار و

 رو خونه تلفن چرا!  باشعور ده،خانميم یمعن چه نکارايا!  بودم دهيند ،پرستار شما از تر نفھم زبون...ديشعوريب یليخ نيآذ خانم_ 
  د؟يدارينم بر رو خونه تلفن که دارم یاسترس چه من ديفھمينم! د؟يدينم جواب

  .ميستين خونه ا$ن ما یول ديببخش_ 

  کجاست؟ نايس_ 

  .منه با_ 

  ...د؟يببر رونيب خونه از ،پسرمو داد اجازه شما به یک: آورد درد به گوشمو بلندش، یصدا

  .من به شما اعتماد و نانياطم_ 

  .ديبذار من ی خونه یتو رو پاتون ديندار حق گهيد...دياخراج حا$ نيھم از شما: شد یخال یگوش یتو محکم نفسش

 به نايس بردن واسه پس ديداشت اعتماد خونتون یتو موندن یبرا من به اگه...ذارمينم خونه یتو تنھا ھم رو نايس یول دونميم_ 
  .ديباش داشته نانياطم ھم ام خونه

 با نُکشه منو...؟ بود بابام... خاله: گفت و کرد نگام اش دهيترس یچشما با نايس که زدم لبخند.کرد قطع رو یگوش یخداحافظ یب
  رون؟يب اومدم شما

  .داره دوست یليخ رو تو یول ھست یروان ی وونهيد بابات، زميعز نه_ 

 یتو رو بچه روز شبانه هي...فرزاد یخودت شعوريب:  گفتم خودم با و کردم پنھون نايس از حرصمو.کرد سکوت و زد لبخند نايس
  !؟یھست یپدر چطور تو!...بذارم؟ تنھا خونه

 گفتميم بھش و اُپن یرو بودمش نشونده.کردم درست یماکارون ، شام نايس واسه و شدم کار به دست یفور.خونه  ميديرس
 نفره دو زيم سر مينشست ھم با.شد آماده یماکارون یوقت.نکنم چکار و کنم چکار ديبا من که گفتيم بھم داشت اون مثC...سرآشپز

 بعد و خورد غذا شب ھر از شتريب نايس.داد مزه یليخ قرمز سس با یماکارون.ميخورد یماکارون و آشپزخونه یتو کوچک ی
 مادر هي داره دوست چقدر نکهيا از.گفت برام آرزوھاش از.زدم حرف باھاش یکل.نشوندمش تخت یرو و اتاقمو یتو بردمش

  ؟یشيم من مامان نيريش خاله: گفت مقدمه یب که دميکش صورتش به یدست.شد شير حرفش، دنيشن از قلبم.باشه داشته

  ؟یبش مامانم یندار دوست یعني: گفت و شد ناراحت نايس که اونقدر.هيگر ريز زدم ارياخت یب و کردم بغلش محکم



 شدن، تو مامان زميعز آخه یول...یباش من خوب پسر تو آرزومه...چرا:  گفتم و دوختم چشماش به نگامو و کردم پاک اشکامو
  .بخواد نويا فرزاد بابا ديبا...نداره یبستگ تو و من به فقط

 چه یاديز ھم تو گهيم بھم یول خواميم خوب مامان هي من گميم بھش ھمش...دونميم ، خوادينم اون: گفت و کرد جمع لباشو نايس
  .مامانت به برسه

 تا بگم قشنگ ی قصه هي واست بذار...کن ول رو نايا اصC...شلوغه سرش آخه خب: گفتم و گرفتم دندون ريز محکم لبمو
  ...نبود یکي بود یکي....یبخواب
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 فکر نايس یحرفا به دميکشيم دست بود، خودم یموھا مثل که لختش و نرم یموھا به که ھمونطور.فکر یتو رفتم.ديخواب که نايس
 با که برد خوابم یخستگ از یک دمينفھم آخرش.زدميم َپِسشون یآروم به و شديم جمع چشمام یتو اشک ارياخت یب یگاھ.کردم
 زنگ یصدا که گفتميم ذکر جانمازم حيتسب با داشتم سجاده سر ھنوز خوندم که رو نمازم.دميپر جا از ميگوش صبح اذان یصدا

 با$ ھا پله از عجله با.ستادميا در کنار ، نمازم ی مقنعه و چادر ھمون با و کردم باز براش و در! بود فرزاد.شد بلند خونه در
  .دياريب رو نايس: گفت تيعصبان با سCم یب و اومد

  .تو دييايب...سCم:گفتم و ام ینيب یرو گذاشتم ، صداش اومدن تر نييپا عCمت به رو دستم

  .باش زود... برم خواميم: گفت که زديم نفس نفس ھنوز

  .کنم دارشيب تا تو دييايب...گناھداره...خوابه پسرتون...محترم یآقا_ 

 تکون پاشو کرد شروع یعصب یحالت با و نشست.ھا مبل از یکي یرو نهيبش کردم تعارفش.داخل اومد و آورد در کفشاشو
  .کنميم داريب رو نايس ، ديکن ليم شما تا...کنميم حاضر رو صبحانه من: گفتم و کردم جمع رو ام سجاده.دادن

  .برم خواميم اريب پسرمو چکار؟ خواميم صبحانه من: گفت تيعصبان با

  .یطفلک بشه داريب تا ديکن صبر...خوابه اتاق یتو...که نخوردمش: گفتم شدمو یعصبان ارياخت یب

 یفور و آشپزخونه سمت رفتم.  داشت"  نفھم زبون"   به یاديز شباھت که گفت یزيچ لب ريز و ديساب ھم به محکم دندوناشو
 نايس مورد در ديبا شدنم اخراج از قبل آخر کتاب و حساب از قبل: گفتم و بردم براش يیچا وانيل هي.کردم روشن رو یبرق یکتر

  .بزنم حرف یحساب باھاتون

  .حسابمون سراغ ميبر  تا ديبزن حرفتون...حا$ست نيھم کتابمون و حساب:  گفت ھمش تو یاخما ھمون با

 که یمادر بحساب رو محبتاش که نفره هي دنبال مدام...داره مادر به ازين پرستار یبجا بچه نيگفتم،ا شما به ھم گهيد بار هي من_
  ...بذاره ، نداشته

  ؟ یچ که خب: گفت صورتش یرو نشسته تيعصبان ھمون با یتفاوت یب با

 $اقل ديندار ازدواج قصد اگه...ديبذار وقت ھم نايس واسه ديذاريم وقت کاراتون و شرکت یبرا که اونقدر...ديباش فکرش به_ 
  .ديکن محبت بھش نداره که یمادر یبجا

  شد؟ تموم ، خب: گفت و کرد حبس کبارهي رو نفسش

  .نداره پدرم...چيھ نداره که مادر بچه نيا...ھست ھم گهيد زيچ هي...نه_ 

 منو بابام بگه من به ھمش که بترسه شما از اونقدر ديبا چرا: گفتم بغض با که دوخت من به شويعصب نگاه و کرد اخم
  .بزنه من به حرفاشو نکهيا نه کنه یراحت احساس باھاتون که ديکن رفتار یطور باھاش $اقل!...ُکشه؟يم



 یقبل لحن ھمون با باز و ارهيب رو به که بود اون از مغرورتر یول شد عوض چشمام اشک یھا حلقه دنيد از نگاھش رنگ
  ؟ شد تموم: گفت

  .بله_ 

  .کنم حساب باھاتون رو نيبود نايس پرستار نياومد که مدت نيا نيبد بھم کارت شماره... خب_ 

 موقع ھمون.دادم بھش ، بودم ختهير توش رو یمادر ی خونه رھن پول یباق که رو یحساب ھمون شماره.اومد با$ یسخت به نفسم
  .يیبابا سCم:  گفت آلودش پف یچشما با و کرد باز رو اتاق در نايس

  .خونه ميبر شو حاضر...سCم_ 

 رو جلوش که زديم حلقه چشمام یتو اشک داشت باز.دمشيبوس و کردم تنش رو لباساش رفتم ھمراھش که اتاق یتو برگشت نايس
  ؟ یديم قول...بده گوش رو بابا حرف...باش یخوب پسر...جان نايس:  گفتم و گرفتم

  خونمون؟ یاينم امروز...خاله آره_ 

  .اميم گهيد روز هي حا$... دارم کار...امروز نه: گفتم و دميگز لبامو

 و شدم خم زانو دو.خونه در سمت رفتن ھم با بعد.کرد دراز نايس دست گرفتن یبرا دستشو فرزاد.زدم رونيب اتاق از نايس ھمراه
 چرا خاله: گفت نايس که شد یجار ام اجازه یب ميلعنت یاشکا.داشتم نگه صورتش یتو نگامو بعد و کردم پاش رو نايس یکفشا
  ؟یکنيم هيگر

  .بده گوش رو يیبابا حرف...شهيم تنگ واست دلم: گفتم و زدم یزورک لبخند

  .بدم صبحانه بھش $اقل ديذاشتيم کاش: دوختم فرزاد صورت به رو نگام و گرفتم با$ سرمو و دميبوس صورتشو باز بعد

  .رميگيم کيک و ريش براش راه یتو_ 

  .شهينم صبحانه که کيک و ريش_ 

  ؟ خوبه یپز کله برمشيم: گفت کCفه فرزاد

  .سCمت به: گفتم و کردم يیصدا یب ی خنده حرفش از

 ايب یزود جون خاله: گفتيم و داديم تکون دست واسم رفتيم نييپا ھا پله از فرزاد دست یتو دست که طور ھمون نايس
  باشه؟ باشه؟...خونمون

  . بود اشک فقط جوابم
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 نايس.گفتن ھا یچ و کردن چکار بوده، نيريش شيپ که شبيد بپرسم نايس از که بودم کنجکاو یلي،خ ميخستگ ی ھمه با نيماش یتو
  گذشت؟ خوش بھت نيريش خاله شيپ ، نايس آقا خب: دميپرس که بود نشسته شيصندل یرو آروم

  ...یليخ...يیبابا آره_ 

  ن؟يخورد یچ شام_ 

  .شد خوشمزه یليخ قرمز سس با کرد درست خوشمزه یماکارون هي خاله_ 



  .یترسيم ازم یگفت خاله به دميشن... خب_ 

  .داره دوست یول ھست یروان ی وونهيد بابات گفت، خاله یول...یُکشيم منو شما گفتم...نگفتم من...نه: گفت و کرد نگام یفور

  !؟ یروان ی وونهيد گفت من به واقعا:  دميپرس تعجب با

 اديب که یبگ بھش ديبا شما یول ھا بشه مامانم داره دوست گفت و کرد هيگر اونم...بشه مامانم اديب گفتم بھش من تازه...بابا آره_ 
  .بشه مامانم خاله بذار...بابا...بشه مامانم

  !؟ ديگفت یچ گهيد نميبب بگو حا$ کنم فکر ديبا:دميپرس ميکنجکاو حس کردن فوران با و گرفتم رو ام خنده یجلو

  .يیبابا گرسنمه من: گفت و شکمش یرو گذاشت دستشو نايس

  .بدن به ميزنيم پاچه کله دست هي ، مرد تا دو مثل یعال یپز کله هي برمتيم یبگ بھم رو نيريش خاله یحرفا اگه_ 

  .اديم بدم یَبَبع ی کله از من...اَه: گفت و ھم تو کرد اخماشو

  .است خوشمزه که یخوريم رو آبش خب_ 

  ؟ اديم نميريش خاله: گفت یفور

  .یپز کله رنيم مردا فقط گهيد نه_ 

  .اديب ھم خاله خواميم من. گهيد بدن راه ھم رو خاله که يیجا هي ميبر خب_ 

  !!یکرد خودت به وابسته رو بچه ھفته دو عرض در یجور چه: گفتم لب ريز

  .مياريب رو خاله ميبر...گهيد ميبر:  گفت باز نايس

  .گفتيم یچ خاله بگو تو اول:گفتم و دادم رونيب نفسمو کردمو باز ھم از لبامو

  .گفتم که من_ 

  گفت؟يم یچ من از_ 

  ؟یچ یعني یروان ی وونهيد...بابا....نيھم... یروان ی وونهيد گفت فقط_ 

 حرفاشو.داره دوست یليخ یول...نفھمه زبون یليخ خالت...نايس یدونيم...من مثل یکي یعني:گفتم و داشتم نگه لبم یرو لبخندمو
  .کن گوش

  خاله؟ دنبال ميريم حا$...باشه: گفت یفور

  .خورمينم صبحونه من یارين رو نيريش خاله اگه...خدا رو تو...يیبابا:  گفت نايس که بودم مردد ھنوز

 دهيند نا،يس یبرا اون مثل یپرستار سال پنج نيا یتو واقعا آره.  نيريش ی خونه در دم برگشتم و زدم دور باز ناچار به
 مونا.بود کرده وابسته بھش رو نايس که بود کاراش نيھم ديشا.کرديم فرض نايس مادر خودشو انگار که اونقدر بود دلسوز.بودم

  ...نيريش یول رفت و آورد کم آخرش و باشه نايس پرستار ماه چند تونست زور به نايس با کل کل و یباز اونھمه با

  .زدم درو زنگ و دادم رونيب نهيس از رو نفسم
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 حتما! بود فرزاد.شد زده خونه در زنگ که کردميم نينفر رو انيشا و فرستادميم لعنت بدم بخت به و کردميم هيگر داشتم ھنوز
  بله: گفتم و برداشتم رو اف اف یگوش. بود گذاشته جا یزيچ

  .نييپا دييايب ديبش آماده لطفا سCم_ 

  ؟ خوبه نايس ؟ شده یچ: گرفتم یليدل یب ی دلشوره

  .زنهينم صبحانه به لب شما بدون که داده ريگ...آره_ 

  .اميم ا$ن: گفتم تامل بدون یفور و شکفت لبم یرو لبخند

 فرط از ھنوز چشمام.ستادميا نهيآ مقابل و کردم سر رو ام یکاش طرح ینخ و بلند یروسر و دميپوش رو م مانتو.اتاقم سمت دميدو
 که بود خونه در یجلو فرزاد نيماش.انداختم سرم یرو رو چادرم دمويکش صورتم به یدست که بود، آلود پف ، ھام ختنير اشک
  .ميبخور یَببع کله ميبر دنبالت اومدم...خاله:  گفت و نييپا ديپر نيماش از یفور نايس.سمتش رفتم و زدم لبخند

  .یالھ برم قربونت:گفتم و گرفتم رو لُپش شدمو خم.گرفت ام خنده حرفش از

  . بود نايس اجبار: گفت فرزاد که ميافتاد راه.نشست عقب رفت نايس و جلو یصندل یرو نشستم

  نا؟يس یکنيم تياذ رو يیبابا چرا: گفتم و بود ستادهيا ، فرزاد و من یصندل نيماب که نايس سمت برگردوندم سرمو

  .شما دنبال اومد خودش. نکردم تياذ رو بابا... خاله نه_ 

  ! تو؟ اي نيريش خاله دنبال ميبر گفتم من!! ؟ من: گفت تعجب با یفور که کردم نگاه فرزاد ،به نايس حرف از متعجب

  .داره دوست یليخ یول نفھمه زبون یليخ خالت گفت؛ بابا و تو دنبال مييايب گفتم من خاله آره: داد جواب که بود نايس به نگام

  !گفتم؟ یک من: گفت و کرد نگاه نايس به اخم با وسط ی نهيآ یتو از فرزاد که شدم منفجر خنده از نايس حرف از

  .گهيد یگفت بابا یگفت: گفت و داد تکون حرفش دييتا عCمت به سرشو نايس

  .داره دوست یول هيروان ی وونهيد بابات یگفت بھش شبيد شما که گفتم بابا به منم خاله: داد ادامه نايس که دميخنديم داشتم ھنوز

  !گفتم؟ من...نايس: گفتم بھش چشم ی اشاره با و نايس سمت برگشتم که زد قھقھه بلند فرزاد یول اومد بند ام خنده

  . یگفت خاله یگفت: گفت و نکرد ابروم و چشم ی اشاره به يیاعتنا نايس اما

  ؟یپز کله دييايم ،یروان ی وونهيد هي با حا$: داد ادامه ديخنديم که ھمونطور فرزاد

  !؟ ديکنيم دعوت صبحانه به رو نفھم زبون من ديدار شما: گفتم و دميخند حرفش از

  .یبش مامانم شما خواديم دلم که گفتم بابا به...خاله...خاله: گفت یفور نايس که ميديخند بلند ھم با دو ھر

 نايس دمينشن اصC که کردميم وانمود نويماش پنجره سمت بودم برگردونده سرمو! زديم يیحرفا چه یفسقل وروجک.  زد خشکم
  .بکنه فکراشو ديبا گفت بابام خاله: گفت باز نايس که گفته یچ

 شو ساکت قهيدق هي!! یزنيم حرف نقدريا ینرفت یپز کله ھنوز تو نايس: گفت نخنده کرديم یسع کهيحال در و کرد سرفه فرزاد
  .بچه

  .بابا گهيد بکن فکراتو خب: گفت و شيصندل یرو نشست نايس

  .دميخند صدا یب و گرفتم خندمو یجلو باز
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 اسراف ادهيز: گفتم و نذاشتم من یول بده کامل دست هي سفارش خواستيم فرزاد.بود شده صبح 7 تازه ساعت. یپز کله ميرفت
  .شهيم

  د؟يخوريم یچ شما: ديپرس

  .فقط زبون من_ 

  ؟یديخند یچ به: دميپرس که دميد رو دارش هيکنا لبخند

  ...شما حا$ شمينم شما زبون فيحر من نکهيا به_ 

  .گهيد مغز اي بخورن زبون ديبا اي ھا نفھم زبون حال بھر خب:  گفتم و زدم لبخند

  ؟ یچ ھا یروان ی وونهيد: گفت و انداخت با$ يیابرو

  .گهيد مغز $بد: گفتم کردمو جور و جمع لبخندمو

  ؟یکرد فکراتو ا$ن... بابا:  گفت و کرد گل شيزبون نيريش باز نايس که زد یپوزخند

 فکرم تا بخورم مغز ديبا من...بردار من کچل سر از دست جون بابا:  گفت خنده با فرزاد که خنده ريز ميزد دو ھر نايس حرف از
  .کنه کار

  .بخور...باشه: گفت و گرفت یجد رو فرزاد حرف نايس

 که گرفتميم کيکوچ یھا لقمه زبان گوشت از نايس یبرا اومد که سفارشات.داد سفارش زبان و بناگوش خودشم یبرا فرزاد
  ...شما اونوقت شمينم زبونش فيحر شينجوريھم ؟ یديم زبون بھش یچ واسه: گفت فرزاد

  .دارم دوست رو اشيزبون نيريش: گفتم و دميخند

  .کنم فکر رفتنتون اي موندن مورد در بعد تا نييايب ماه آخر تا پس: گفت که بود صورتم یرو نگاش

  .چشم: گفتم و زدم یا مندانه روزيپ لبخند

  د؟يبلد گفتنم چشم شما پس_ 

  .ندرت به: گفتم خنده با

  ؟یکرد فکراتو ا$ن...بابا: گفت نايس که ديخند

  .کنميم فکر دارم ھنوز...نه...تو یکرد کچلم...بابا یا: گفت خنده با کCفه

  .نياين اگه کنهيم کچلم نايس ھمه از شتريب...اومد خوشم تونيدلسوز از انصافاً :  گفت که دميخند زير و انداختم نييپا سرمو

  .دارم شرط یول باشه: گفتم و گرفتم خندمو یجلو

  !؟یشرط چه_ 

 نيا حيتفر به و ديبد اختصاص نايس به رو روز هي یا ھفته خودتون اي رونيب برم نايس با ديبد اجازه من به کباري یا ھفته اي_ 
  .ديبرس بچه

  .رسميم بھش خودم: گفت و دوخت من به رو نافذش نگاه و ديکش خوردن از دست

  .شهيم بھتر ھم نايس و شما رابطه ینجوريا...خوبه_ 

  .دينخورد یچيھ شما: گفت که دھانش گذاشتم و گرفتم نايس یبرا لقمه هي نگاھش، از فرار یبرا که کرد نگام فقط

  .بعد ، بدم غذا نايس به اول خورميم_ 

  .  بردميم لذت کردنش، نگاه قشنگ طرز از ، عاشقانه  من و بود ھمراھم نگاھش ھمچنان
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 تولد براش دعوتش با تا نبود یکس اما.کينزد نايس تولد و بود وريشھر اواخر.بمونم نايس و فرزاد شيپ باز تا کرد کمک بھم خدا
 تولد...سCم: گفتم و فرزاد زدم زنگ.کنم تموم شمع هي و تولد کيک هي گرفتن با رو یچ ھمه که ومدينم دلمم اما.رميبگ یحساب

  .رميبگ تولد واسش خواميم...کهينزد نايس

  د؟يدونيم کجا از رو نايس تولد شما_ 

  .دميد رو شناسنامش و شما زيم یکشو سراغ رفتم...یول...خواميم معذرت: گفتم ناچار به و بگم یچ موندم

  ؟یکن یفضول خودت واسه داده اجازه بھت یک!! شما یآورد در شورشو واقعا گهيد: ديکش اديفر

  .داره ازين تولد نيا به یليخ بچه نيا...کنميم خواھش...ديببخش رو ندفعهيا: گفتم ناچار به

  .ميباش داشته ھم با مفصل بحث هي ديبا شما منو یول باشه: گفت که بود یعصب ھنوز یول آورد تر نييپا صداشو

  .ميبزن حرف و ديايب تا مونميم منتظر من...باشه_ 

  ؟ یچ نباشم نايس پرستار گهيد گفتيم و کرديم یقاط باز فرزاد اگه. داشتم دلشوره شب تا

 ھمون از.اومد فرزاد شب با$خره.کرديم خطور سرم به افکار نيبدتر ، یزيچ ھر سر و بود رفته در دستم از افکارم افسار
  .کن یباز نجايھم...اين رويب اتاقت از جان نايس: گفتم و اتاقش به بردم رو نايس.هيعصب دستم از دميفھم ھمش تو یاخما

  .خاله چشم_ 

  .زميعز فدات خاله_ 

  .بله: داشت تيعصبان یھا رگه ھنوز صداش.زدم در و اتاقش در پشت رفتم که بود اتاقش یتو فرزاد

  :گفتم که بود ستادهيا اش، نهيس به دست یشگيھم ژست با ، شيآرا زيم به هيتک و بود نکرده عوض لباس کردم باز و در

  ...واسه متاسفم من... من

  ؟یھست یک تو...بگو راستشو: گفت و کرد بلند صداشو

 ،یکنيم اش وابسته خودت به بعد ،یشيم یميصم نايس با اول: گفت و اومد جلو.ديچرخيم صورتم یرو تندش نگاه.شد حبس نفسم
  !ه؟يچ قصدت واقعا...یريبگ تولد نايس واسه یخواستيم که یاريم بھونه و من زيم یکشو سر یريم بعد

  .کنم خوشحال رو نايس خواستميم فقط من: گفتم و در به دميچسب.بود ستادهيا مقابلم

  .یکن دايپ یزيچ من یکشو یتو یخواستيم دميشا_ 

  .ستمين یآدم نيھمچ من...رينخ: گفتم و کردم اخم

 بعدم... من یکشو سر یاومد بعد...یکرد ازدواج یگفت و یاومد ديسف ی شناسنامه هي با...جداً : گفت و زد کمر به رو دستش هي
  !! نايس بخاطر فقط یگيم

 ردت حا$ تا بود نکرده یمعرف رو تو انيشا اگه...منه اعصاب یرو رفتارت پنھان یايزوا نيا: داد ادامه که بگم یچ بودم مونده
  ...یبر که بودم کرده



  .ديببخش منو دفعه نيھم فقط_ 

  ؟یبکن یخوايم چکار حا$ خب: گفت که ديرس صورتم تا نفسش حرارت.داد رونيب نهيس از رو نفسش
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  .بشه زده ذوق خواميم فقط دونمينم_ 

  .یبزن حرف باھاشون و مھد یبر سر هي ديبا.ميکن دعوت رو مھدش یدوستا شهيم_ 

  .خوبه...آره: گفتم چنان ذوق با

  .ميبد سفارش رو تولدش کيک ميبر پس: گفتم که شد رهيخ بھم متعجب فرزاد که

  ؟! ميبر: شد خشک صورتم یتو چشماش

  .برو شما خب...خب:  ديماس لبم یرو لبخند

  .بھتره یايب تو...ستين خوب من ی قهيسل: گفت و کرد یا خنده حرفم از

 هي ديخر قول با.بودم خوشحال کرد،يم خطاب شخص نيدوم منو بار چھار سه جمله تا ده ھر از نکهيا از.اومد لبم یرو باز لبخند
 کردم انتخاب مسابقه نيماش طرح هي تولد کيک آلبوم یتو از.یفروش ینيريش ميرفت و ميگذاشت تنھا خونه یتو اونو ، نايس به زهيجا
  چطوره؟ نيا:  گفتم و

  . ستين بد_ 

 هي نايس یبرا راه یتو.خونه ميديرس.ميبد انجام شب فردا رو ھا ديخر یمابق شد قرار و ميداد نفر یس یبرا کيک هي سفارش
 نايس...نايس: زدم اديفر.شد کنده جا از قلبم نايس ی هيگر یصدا دنيشن با کردم باز رو خونه در تا اما.دميخر پسرونه بزرگ یشانس
  .جان

  ...خاله...نيريش...خاله_ 

 ، سرم پشت ، بود اومده با$ ھا پله از تازه که فرزادم.افتاد دستم از نايس یشانس دمويترس صداش، لحن اون با اش هيگر یصدا از
  شده؟ یچ:  ديپرس و ستاديا

  زم؟يعز يیکجا_ 

  .بخورم آب خواستم فقط من...خاله: گفت هيگر با نايس

  .ديلرزيم و بود ستادهيا شهيش خرده عالم هي وسط نايس.آشپزخونه سمت دميدو

  !؟ نايس یکرد چکار...من یخدا: گفتم که بود سيخ تنش لباس تموم

  باز؟ یکرد یغلط چه: ديکش اديفر سرم پشت از فرزاد

  .دهيترس...نکن دعواش کنميم خواھش: گفتم و فرزاد سمت برگشتم یفور

 اخم با و عقب ديکش و گرفت بازومو که کنم بغل رو نايس و آشپزخونه یتو بذارم پا خواستم که کرد سکوت ، حرص با فقط فرزاد
  !؟ ینيبينم رو ھا شهيش خرده! ؟ یکور مگه: گفت



 کرد جدا نيزم از رو نايس حرکت هي با بعد و کرد دراز نايس سمت دستاشو و رفت جلو خودش که شد داغ بازم، یرو دستش یجا
  ؟ ینشد یزخم ؟ یخوب ا$ن...مياومد ريد اگه ببخش...زميعز: گفتم و کردمو بغل رو نايس یفور. من کنار گذاشت و

  .شد سيخ لباسم روم، ختير آب پارچ فقط....خاله...نه_ 

  .کنميم عوض لباساتو ا$ن... دلم زيعز: گفتم و دمشيبوس

 رفتم يیدمپا با.کنم جمع رو ھا شهيش خرده تا برگشتم و دستش دادم رو ش یشانس و کردم عوض لباساشو و اتاق یتو بردمش
 سرم یبا$ از رو فرزاد یصدا ،که بکشم جارو بتونم تا کردميم جمع دستم با رو شهيش خرده بزرگ یھا تکه و آشپزخونه یتو
  ...نه یاونجور!...؟یکنيم چکار: دميشن

  .شد تموم_ 

  ...سرت: گفت فرزاد که شم بلند خواستم

  .بستم رو چشمام و نيزم یرو نشستم دوباره درد فرط از. اُپن سنگ ريز به خورد محکم من سر و گفت ريد اما

  .نميبب بذار!...؟یکرد چکار...آخ آخ_ 

  ؟یدار درد: گفت کرديم باز مويروسر گره آروم کهيحال در بعد

 یرو رو دستش یانگشتا یداغ.کرد داغ رو ھام گونه صورتم، تا کشينزد ی فاصله.شدم رهيخ بھش لذت با و کردم باز چشمامو
  .نشده یزيچ: گفت که کردميم حس سرم

  .ھواست به سر خودش مثل ھم نايس ی خاله: گفت و انداخت من به نگاشو لبخند با که بستم باز مويروسر گره

  ...کنميم جمع خودم رو ھا شهيش خرده: گفت و شد بلند جا از و ديکش عقب سرشو که زدم لبخند

  .کنميم جمع خودم نه: گفتم و برخاستم دادميم مالش کهيحال در و سرم یرو گذاشتم رو دستم
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  برم؟ من ديبد اجازه اگه: گفتم و دميچ ھم رو شام زيم کردم جمع فرزاد کمک با رو ھا شهيش خرده

  شام؟ سر...حا$؟ کجا:  گفت و کرد نگام فرزاد

  ...شبه ُنه: گفتم و کردم یواريد ساعت به اشاره

  .ميبخور شام...رسونميم رو شما خودم: گفت و کرد اشاره یناھارخور زيم یصندل به اونم

  ...آخه_ 

  .آخه یب آخه گهيد_ 

 ريکفگ. بودم داده زودتر غذاشو بره،يم خوابش یخستگ از نايس دونستميم چون ، شکر رو خدا.یصندل یرو نشستم زدمو لبخند
  بکشم؟ چقدر: گفت و برداشت رو برنج سيد یرو

  ...کم_ 

  .بسه: گفتم که ديکش برام یخال سر ريکفگ کي

  !؟ قدر نيھم_ 



  .خورمينم شام اديز_ 

  .بخورم کم من ذارهينم شما یھا یسبز قورمه یول: گفت و ديکش برنج یحساب خودش یبرا

  م؟يبخر یک رو نايس یکادو...یزيچ هي فقط....جان نوش_ 

  ؟ چطوره فردا_ 

  .ميکن ديخر نکهيا نه رونيب مياومد مثC که ميکن وانمود یجور هي ديبا یول ميببر خودشو گميم من فقط خوبه_ 

  !ديوارد یحساب د،يريگيم تولد ستين اولتون ی دفعه انگار شما_ 

  .ام جانزدهيھ یليخ شيريغافلگ واسه...دارم دوست یليخ رو نايس: گفتم و دميخند

 نگاش یدزدک ، لحظه هي ، نيماش سکوت یتو.رسونهيم منو گفت و نکرد قبول رميم آژانس با که کردم اصرار یچ ھر شام بعد
 بھش کردن نگاه با. مردانه قشنگ ی جذبه ھمون با...یداشتن دوست و جذاب ھمونقدر.برام بود فرزاد ھمون ھنوز.  کردم

 که اونقدر.کردميم فراموش بودم، دهيکش بھش دنيرس واسه که رو يیھايسخت تموم آرامش، اون عمق یتو که گرفتميم یآرامش
  ؟یبگ یخوايم یزيچ: گفت و کرد شکار نگامو اون و موندم رهيخ بھش قهيدق چند رفت ادمي

  برم؟ اي بمونم ديبا بپرسم خواستم...خواستم...بله: گفتم و برگردوندم ازش سرمو یفور

  ه؟يچ منظورت_ 

  .داشتم مھلت وريشھر آخر تا آخه خب_ 

  .شهيم یچ مينيبب ميکن ريغافلگ رو نايس بذار حا$...آھان_ 

  .ميکن ديخر ميبر تا اميب شرکت از ظھر ديشا فردا: گفت رسوند خونه در کنار که منو

  .تونيھمکار واسه ممنون...خوبه آره_ 

  .رفت و زد لبخند فقط
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  )فرزاد(

  

 ی شناسنامه اون با! کردم؟يم اعتماد نيريش به نقدريا چرا.کردم فکر خودم با نيماش فرمون پشت ، خونه به برگشت راه یتو
 ؛ گفت و زد حرف ، من حرف یرو يیرو پر با یوقت اي.کرديم اخراجش بود، من یجا یک ھر ، ترش بيعج یحرفا و بيعج
 نزده حرف من با ینجوريا یپرستار چيھ اونروز تا!! یلجباز اونھمه با اومد جوش به خونم.خودش ی خونه برهيم رو نايس

 یول.  کنهيم لج ، نايس سر ، من با نقدريا که داره نايس با ینسبت کنهيم فکر ديشا گفتم؛يم خودم با زدنش حرف طرز از یگاھ.بود
 ھا شناسنامه به و زميم یکشو سراغ رفته کرد اعتراف خودش اونکه از بعد یحت ، نکردم اخراجش کاراش نيا بخاطر تنھا نه من

 وجود ، بودن نايس شيپ اون از قبل تا که يیپرستارھا تموم و نيريش نيب یاساس تفاوت هي.نگفتم بھش یزيچ بازم ، کرده نگاه
 بھش اونقدر ھم نايس! ؟ ناستيس پرستاره واقعا که انداختيم شک به ھم منو یگاھ که کرديم محبت نايس به چنان نيريش. داشت
 خاله کرده؟ درست رو غذا نيا نيريش خاله ؟ اديم نميريش خاله...نيريش خاله گفت؛يم یکار ھر ی واسه که بود شده وابسته

 خاله چرا د؛يپرسيم بس از کرديم کCفه منو ناينبود،س نيريش یکار روز که ھا جمعه و ھا پنجشنبه... نيريش خاله... نيريش
  ...حرفا نيا از و شده تنگ واسش دلم ؟ پس اديم یک ومد؟ين امروز نيريش

 و مبھم یحسھا یتو انگار که آشنا یول بيغر یحس هي. شدميم مسحورش یگاھ منم، یحت که بود یزيچ هي نميريش نگاه یتو
 در.آشناست اندازه یب که دونستميم فقط.دونستمينم بودم، کرده درک رو حس نيا گهيد بار هي کجا.کرديم داديب وجودم ی گمشده



 نيريش نام به یحس وقت چيھ انگار.بود ثمر یب یول. کنم دايپ نيريش از یرد بتونم ديشا کردميم کنکاش ، وجودم مبھم اعماق
 مرز تا یگاھ و داديم آزارم یليخ ام، گذشته و من یگمنام نيا.بودم کرده گم رو ردش من دميشا و بود نشده ثبت وجودم یتو

 ام کCفه یحساب روزه چند نيا بC طونيش.بود خواب.دميکش سرک نايس اتاق به.خونه بودم دهيرس....کرديم یعصب منو جنون
 نييپا انداختم و آوردم در رو راھنميپ...اتاقم به رفتم.بود من اعصاب یرو نکارشيا با و نيريش بود، شده زبونش ورد.بود کرده
 چشمام یجلو یشيم چشم جفت دو ،تازه بخوابم تا چشمام یرو گذاشتم دستامو ساعد یوقت یول بودم خسته.دميکش دراز و تخت
 من به خاصش نگاه با اون کردم،يم نگاه ، اُپن به بود دهيکوب محکم که سرشو ، کينزد یا فاصله از داشتم من که یوقت.شد ظاھر

 اونروز ی خاطره و بستم چشمامو باز یبلند نفس با.اومد خوشم نگاھش طرز از یول بود مبھم برام نگاش مفھوم.بود شده رهيخ
 دونمينم بود، آشنا برام یاديز نگاھش ی حلقه ،دو بخوابم راحت نتونستم کردم یکار ھر اونشب یول کردم پاک سرم از رو

  ...چرا

  

  

  ...دارد ادامه

  

  � خام یايرو

  257 قسمت

  

 نشيماش یصدا که. بودم کرده آماده ھم رو نايس یحت.خونه اديم ظھر سر بود گفته.بودم فرزاد منتظر و بودم کرده رو کارھا تموم
  گلم؟ یحاضر...نايس: گفتم ذوق با.ديرس گوشم به کرديم پارک نگيپارک یتو که

  ...خاله آره_ 

  .اومد بابا ايب_ 

: گفتم که واريد به اش گهيد دست و بود فشيک دستش هي.بود حال یب.اومد با$ ھا پله از که بودم منتظرش خونه در کنار
  ؟ ديخر ميبر نبود قرار مگه...گهيد ديياين با$...سCم

  .ظھر از بعد باشه: گفت رمق یب و ستاديا پله یرو.ديباريم قرمزش یچشما از یخستگ.کرد نگام و آورد با$ سرشو

  .آخه دادم قول نايس به: گفتم یناراحت با

 دميدو ھا پله از و زدم غيج ارياخت یب.افتاد ھا پله وسط ھمونجا که شيشونيپ به گرفت و آورد با$ دستشو.افتاد دستش از فشيک
  !؟ یخوب!...؟ شده یچ: گفتم که ھا پله از یکي یرو بود افتاده حال یب.نييپا

  ...بده حالم: گفت و کرد باز زحمت به چشماشو

  .دييايب با$ تا $اقل یول... ديخر ميرينم باشه: گفتم و گرفتم دستشو

 دهيترس.رفت ھوش از انگار و تخت یرو ديکش دراز اتاقش، یتو بردمش.اومد رو پله تا چند ھمون زحمت به من، کمک با
  !؟ شما:  ديپرس اول دنميد با و اومد دکتر که نشد قهيدق پنج.یصادق دکتر زدم زنگ.بودم

  .ھستم نايس پرستار_ 

 از: گفت بعد و کرد چک قلبشو ضربان و کرد باز راھنشويپ یبا$ ی دکمه چند و گرفت رو فشارش.فرزاد سر یبا$ رفت بعد
  .یکشيم کار خودت از توانت برابر سه یدار داره،تو یتوان هي یآدم ھر جان، فرزاد گفتم بھش بارھا...هيخستگ

  .دکتر بسه: گفت رمق یب فرزاد

  ؟یبھوش شما: گفتم تعجب با

 سه و چھل ی بچه نيا به روز چند هي بچه، اون از یپرستار یبجا شما خانم: گفت دکتر. کردم نگاش اخم با که کرد باز چشماشو
  .برس ساله



  .شدم خوب ا$ن نيھم من... دکتر بسه: گفت باز فرزاد

  .یبزن ِسُرم ديبا...نهييپا فشارت...فرزاد نکن یلجباز: گفت تيعصبان با دکتر که تخت یرو نهيبش خواست

  .کنه وصل رو ِسُرم تا فرستميم پرستار هي: گفت و تخت یرو افتاد باز که داد ھل و گرفت شونشو محکم بعد

  .بلدم خودم من...دکتر خوادينم_ 

  !واقعا؟_ 

  .بله_ 

  :گفت و کرد فرزاد به رو دکتر

  ! یکرد استخدام یحساب پرستار هي با$خره... نيآفر_ 

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  258 قسمت

  

 آماده یلباسا ھمون با نايس.خونه برگشتم و گرفتم رو ھمه.آمپول تا چند و بود ِسُرم هي.داروخونه رفتم و گرفتم رو فرزاد ی نسخه
  م؟يريم یک پس خاله: گفت اش

  .بزنم رو يیبابا آمپول من تا کن یباز برو حا$...ميريم بشه بھتر بذار...شده بد حالش يیبابا...زميعز_ 

 بھش دکتر یآقا گميم بزنه، داد سرم و بشه یعصبان اديز اگه گفتم بھش من: گفت یا مزه با حالت با و انداخت با$ ابروھاشو
  .نداد گوش یول بزنه آمپول

  .گهيد برو حا$: گفتم و زدم مھر یا بوسه با رو صورتش و دميخند حرفش از

  ...که واقعا: گفتم که کرد باز چشماشو.فرزاد اتاق به برگشتم

  !؟ که واقعا یچ_ 

  !د؟يباش خودتون فکر به دينبا شما: گفتم کردميم وصل ی آماده رو ِسُرمش کهيحال در و تخت ی لبه نشستم

  !؟یکنيم چکار یدار_ 

  .کنم وصل رو ِسُرمت خواميم_ 

  ...خوبه حالم من: گفت و شد زيخ مين یفور

  .دميد: گفتم اخم با

  ...خوبم گميم بھت: گفت تيجد با

  ؟یترسيم ِسُرم سوزن از شما_ 

  ...نه_ 

  .ديبکش دراز ، رهيبگ ادي پدرش از تا نزدم صدا رو نايس تا پس_ 

  ...یصادق دکتر نيا به لعنت: گفت و چشماش یرو گذاشت دستشو ساعد و ديکش دراز تيعصبان با

  ؟!تشکرتونه یجا...زشته_ 



  .کن مشت رو دستت: گفتم و بستم بازوشو محکم دستمال هي با بعد و زدم با$ بازو تا راھنشويپ نيآست

: گفت که گشتميم مناسب رگ هي دنبال آرنجش ، ی برجسته یھا رگ یرو ام اشاره انگشت سر فشار با من و کرد مشت دستشو
  . بردار سرم از دست...ندارم رگ اصC من

  ...اتفاقا: گفتم و دميخند

  .نخور تکون فقط: گفتم کردميم فرو دستش یتو آروم رو ِسُرم سوزن کهيحال در بعد

  .کن باز رو دستت مشت: گفتم و کردم باز رو بازوش دور دستمال ، شد وصل که ِسُرمش

 رو ِسُرمش یتو یھا آمپول ، کردنش تياذ یبرا بعد و کردم محکم آرنجش یرو رو ِسُرم کيبار ی لوله ، چسب تا چند با
  .بزنم رو نايا تا برگرد حا$: گفتم و دادم نشونش

  .شدم خوب من...عمراً : گفت اخم با و کرد جمع لبشو لبخند

  ؟یترسيم آمپول از پس: دميخند

  .ترسميم سرم یبا$ پرستار از رينخ: گفت اخم با و کرد مھار شو خنده

  .ِسُرمته یتو واسه نايا...نترس_   

  ...رهينم ادمي نکارتيا: گفت خنده با کردم،که یخال ِسُرمش یتو رو آمپولھا بعد

  !؟ منظور_ 

  ...حا$: گفت خنده با

  .یمن مھمون کمپلکس ب هي یبد نشونم رو حا$ یبخوا اگه_ 

  ...بعد واسه باشه شدم دستت رياس فعC: گفت و ديخند زير و بست چشماشو

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  259قسمت

  

 ھم نايس شام واسه.کردم درست یمقو سوپ هي و کردم ديخر براش رفتم عوض در.شد کنسل نايس تولد یکادو ديخر اونروز
  .ینکرد یباز باھام اصC امروز خاله: گفت و اومد نايس که کردميم کار آشپزخونه یتو داشتم ھنوز.یماھ با پلو یسبز

  .دارم کار ا$ن آخه_ 

  .کنم کمکت من بذار_ 

  .سرآشپز چشم: گفتم و سرش یرو دميکش  کوچولو یکن دم هي و اُپن یرو نشوندمش

  کنم؟ چکار حا$ کردم سرخ رو یماھ من...سرآشپز خب: گفتم و زدم گره سرم یبا$ مويروسر طرف دو بعد

  .شمينم سرآشپز باشم نداشته ليسب تا من خاله: گفت نايس

  .ارميب تويمشک کيماژ رميم...خب یليخ_ 

  .باشه بابام ليسب مثل: گفت باز که دميکش کلفت ليسب هي براش نايس یمشک کيماژ با

  .يیبابا ھمون پسر ليسب نيا با که حقا: گفتم خنده با.کرديم اُبھت پر شو افهيق. ومديم فرزاد به ليسب واقعا! داشت ھم یدقت چه تحفه



  .خاله گهيد بکش ليسب خودتم واسه_ 

  . سوخت ام یماھ...نايس: گفتم کCفه

  .نکش خب: گفت یا بامزه اخم با

 یتو رو ھا یماھ و آشپزخونه یتو برگشتم.دميکش خودم واسه ھم کلفت ليسب هي و در یجلو کنسول زيم یجلو رفتم و ومدين دلم
  .شد سرخ ھا یماھ سرآشپز: گفتم مردونه و کلفت يیصدا با و کردم جا جابه تابهيماھ

  ؟یچ پلو یسبز: گفت و شد تر یخوردن که انداخت با$ يیابرو نايس

  .کشهيم دم داره اونم_ 

  .یشد بابام هيشب لتيسب اون با تو...خاله:  گفت نايس

  ...ھا خورمتيم بعدشم...ھا کشمتيم یکن تياذ اگه...نايس: گفتم یعصب مثC يیصدا با و انداختم با$ يیابرو

  شما؟ یاريم در منو یادا...به به: دميشن رو فرزاد یصدا که ديخند

  د؟يشد بلند جاتون از چرا شما...بود یباز... نه: گفتم و سمتش برگشتم

  .ديکنيم مسخره منو ديدار...بعععله دميد که نميبب اميب گفتم...ندارم یکار من و شده تموم که ِسُرمم: گفت و زد کمر به یدست

  ...خدا به نه: گفتم خنده با

  .داستيپ کلفتتون ليسب ھمون از_ 

  .باش نيريش خاله تو بابا...یباز ھم بابا: گفت شوق با نايس

  ! یچ گهيد: گفت و زد پوزخند فرزاد

  .گهيد بسه... جان نايس کن ولش رو یباز اصC: گفتم خنده با

  .کنم یباز خواميم من...نه: گفت و کرد اخم نايس

  .   خاله بهيع...بده... زشته...جان، نايس: گفت عشوه با کرديم نازک صداشو کهيحال در فرزاد موقع ھمون
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  ؟!زنميم حرف ینجوريا من: گفتم و کردم نگاش شده گرد یچشما با

  .باشه: گفتم که انداخت با$ يیابرو فرزاد

  .کنميم درستش من اما. کرده لوست یاديز ، شما نيريش خاله نيا جان نايس: گفتم یجد و محکم و کردم کلفت صدامو بعد

  !گفتم؟ نويا یک من: گفت و شد کيبار فرزاد یچشما

  .ديگفت حتما د،يريگيم راديا یچ ھمه به شما که يیاونجا از: گفتم و زدم یلبخند

  .کنم یباز نيماش اتاقم رميم...ادينم خوشم یباز نيا از من اصC: گفت و ديپر نييپا اُپن یرو از نايس



  .استراحت تخت یرو دييبفرما ھم شما... شد تموم یباز: گفتم و کردم ینگاھ فرزاد به رفت که نايس

  .؟یچ َنرم اگه: گفت و آشپزخونه واريد به زد هيتک نهيس به دست

  ؟ بزنم م،يدار بخشم آرامش آمپول: گفتم و بردم صورتش یجلو سرمو

  .اعصاب یب پرستار: گفت و ديکش محکم رو لُپم و کرد دراز دست کدفعهي و ديکش ھم در ابروھاشو

 که فيح: گفتم و دادم ماساژ آروم رو لُپم و اومدم رونيب فرزاد کار شوک از لبخند با.زديم تند تند قلبم.اتاقش به برگشت بعد و
  .ارميب سرت يیبC چه دونستميم نکارتيا واسه وگرنه ميمحرم

 و سا$د و سوپ به ینگاھ.زدم صدا رو فرزاد و دميچ رو شام زيم.شدم کارھا ی ادامه مشغول و گرفت ام خنده خودم حرف از
  شه؟يم خوب اوضاع نقدريا باشم ضيمر روز ھر اگه من: گفت و زد یسوت و انداخت یماھ با پلو یسبز

  .شماست مال سوپ فقط ضمن در...شهيم تر اديز آمپو$تون...رينخ_ 

  .خورمينم سوپ اصC من:  ھم تو رفت ابروھاش

  .ديبخور ديبا الهيپ هي ديھست ضيمر چون_ 

  .ھا مينرفت دميخر: گفتم و دميکش پلو یسبز یکم و سوپ یکم فرزاد یبرا بعد و زيم پشت نشوندم رو نايس

  .ھست حواسم...بله_ 

  .است خوشمزه یليخ غذاتون شما خاله: گفت اقياشت با نايس.ميشد خوردن مشغول

  .زميعز ممنون_ 

  .آخه؟ یشينم من مامان چرا پس: گفت باز دميکشيم سر نوشابه یا جرعه داشتم کهيحال در بعد

  .گهيد کن بس نايس: گفت تيجد با فرزاد.افتادم سرفه به و ميصندل پشت سمت کردم کج سرمو.گلوم یتو ديپر نوشابه

  .باشم داشته مامان خواميم شدم، خسته من خب! ؟ بابا یکنيم فکر چقدر: گفت باز نايس اما

  ...مامانن مثل ھم ھا خاله: گفتم و دمشيبوس.سمتش برگشتم و گرفتم دندون به غصه با لبمو

  ...خوابنيم ھاشون بچه شيپ شبا...بھترن مامانا...نه: گفت و شد رهيخ بھم چشماش یتو نشسته غم با

  .بودن ميقد یمامانا اون: گفت یشوخ به فرزاد

 واسه بوده تنھا ینوزاد از نيا...ديرينگ یجد حرفاشو: گفت لبخند با که زدم لبخند و انداختم فرزاد به یا لحظه رو نگام
  .کنهيم مامان مامان یليخ...نيھم

  .گلم شمينم جدا ازت...مادرتم من...مادر زيعز: گفتم دلم تو و دميبوس سرشو و کردم بغل رو نايس

: گفت و سراغم اومد نايس باز کردم، جمع که رو شام ی سفره.بود شده وقت ريد.رفت و خورد غذاشو و داد آرامش نايس به آغوشم
  .بگو قصه برام ايب خاله

  .باشه:  گفتم و شدم منصرف شستن ظرف از

 غرق خودم افکار یتو و کردميم کار صدا یب و آروم.ظرفھا سراغ اومدم باز و کردم خوابش قصه، هي گفتن و موھاش نوازش با
  .شورميم من...خوادينم:برد ترس مرز تا منو يیصدا که بودم

  .دميترس: گفتم یقيعم نفس با و فشردم يیظرفشو ی لبه دستامو

 برو...امروز یشد خسته: گفت و شد خم نکيس سمت به و آشپزخونه نتيکاب یرو گذاشت رو دستش ساعد و اومد جلو فرزاد
  .کن استراحت

  .ستمين خسته_ 

  ؟یناراحت_ 
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 محروم مادر نعمت از یول نداره یگناھ...سوزهيم نايس واسه دلم...نه: گفتم و داشتم نگھش که ديرس انفجار مرز تا گلوم بغض
  .شده

  .ستين شما و من دست...استيدن کار گهيد_ 

  .بود یآدم چطور مادرش: گفتم و دادم بخرج جرأت و کردم نگاھش یا لحظه

  .ادينم ادمي ازش یچيھ...شد پاک ذھنم از خاطراتم تموم من و رفت ايدن از اون و ميکرد تصادف ما: گفت و ديکش یظيغل آه فرزاد

  .بزنه یحرف ازش براتون تا نبوده یکس خب_ 

  .بود حانهير اسمش دونميم فقط...نه_ 

 ی لبه به محکم که دستام یرو انداختم ھامو شونه وزن و بستم رو آب ريش.کردم یخفگ احساس و شد حبس نفسم.ديکش ريت قلبم
  .فشردميم نکيس

  !؟یخوب!...شد؟ یچ_ 

  .هيخستگ از حتما

  .شورميم رو اش هيبق اومدم که فردا: گفتم و دميکش رونيب دستم از سرعت به رو يیظرفشو یدستکشھا.شد بد حالم واقعا

 نجايھم امشب ،یباش نجايا 7ساعت ديبا که ھم فردا...وقته ريد: گفت و گرفت محکم رو بازوم که رونيب آشپزخونه از برم خواستم
  .هيخال اتاقم اون ھست، نايس اتاق.کن استراحت و بمون

  .ارميب پتو برات برم یشينم معذب اگه موندن از: داد ادامه فرزاد که یخستگ و آشفته حال اون با کنم چکار بودم گم در سر

  .شميم ممنون: گفتم و زدم یرنگ یب لبخند

 ھنوز حالم.شد یجار اشکام ، نرمش یھا گونه لمس با و ستادميا تختش، کنار.نايس اتاق یتو رفتم و گرفتم ازش رو بالشتم و پتو
 ستادهيا تراس یرو فرزاد.رفتم جلو.بازه بالکن در دميد که بخورم آب که سالن یتو رفتم برگشتم.خواستيم هيگر دلم و بود خراب

 انگشتاش نيب ما از رو گاريس رفتم جلو حرص با و دادم دست از ارموياخت. دميد رو گارشيس ظيغل دود که رفتم جلوتر.بود
 چکار یدار: زدم داد سرش سابقه یب یتيعصبان با که کرديم ليتحل رو نکارميا علت داشت ھنوز.شد شوکه.دميکش رونيب
  !؟یکشيم هيچ نيا پس!...؟ینبود ضيمر امروز شما مگه!...؟یکنيم

  .معلم خانم نده من به اخCق درس: گفت و کرد اخم

 یکارا نيا اگه...؟یستين نايس فکر به چرا: گفتم و کردم له نيزم یرو رو گارشيس که ره،يبگ دستم از رو گاريس خواست بعد
  ؟ یچ رهيبگ ادي و نهيبب رو شما

 حا$...ساده پرستار هي...؟ تو یھست یک یکرد فکر: ديتوپ صورتم یتو کرديم کنترلش داشت که یتيعصبان با و شد یعصب اونم
 تيترب...کنميم چکار من نداره یربط شما به...؟یبکن یبخوا که یغلط ھر یديم اجازه خودت به اومده، خوشش ازت نايس چون

  ...شما نه مربوطه خودم به پسرمم



 حق...آره: گفتم که ديخراشيم گلومو بغض.بودم ساده پرستار هي فقط اون ديد از. ام حانهير من دونستينم اونکه.گفتيم راست
 ی اندازه به... من یبرا نايس و شما دنيد تحمل...دميدينم رو شما کاش...دميدينم رو نايس کاش...شدم دلسوز یاديز من...باشماست

  .مهيزندگ تموم ی غصه تحمل

  .شدينم خاموش اشکم ی قطره قطره با درونم آتش اما.کردم هيگر در،آروم بستن با و نايس اتاق برگشتم
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 و زدم شونش دستم با و ختمير ام شونه یرو رو موھامو.ھستم نايس اتاق یتو که اومد ادمي تازه شدم، داريب خواب از یوقت صبح
 ريز.اومدم رونيب اتاق از.کردم زيآو ھام شونه یرو رو طرفش دو و انداختم سرم یرو مويروسر.کردم جمع سرم یبا$ گلسرم با

 شستم که صورتمو. يیدستشو سمت رفتم صبحانه زيم به توجه یب!  حاضر ھم صبحانه زيم! شده دم يیچا و بود روشن یکتر
 نهيآ یتو خوشگل خانم نيريش به و کردم کم دستم ماساژ با پلکامو پشت پف.کردم نگاه خودم به يیروشو بزرگ ی نهيآ یتو

  :خونديم شعر داشت بلند بلند.دميشن رو فرزاد یصدا اومدم رونيب که يیدستشو از.زدم لبخند

  

  جان راحت است سخت که من بر از  مرو راحت

  بمان من با جان جان یا نيبب را قلبم مرگ تو

  بمان من با جان جان یا

  بمان من با جان جان یا

  رفت که شد چه جان جان یا

  نشان من یسو به رتيت

  یکشيم راحت که شد چه

  کمان و ريت من یرو به

  دھديم حمله اخطار من اديص تو چشمان

  رھدينم تو دام از دگر رمق یب ديس نيا

  بمان من با جان یا جان یا

  اشک ی حمله از ترسميم

  امان یب ھجوم نيا از

  بمان من با جان یا جان یا

  تو یسو به شدم رانيح

  دوان دوان پا برھنه

  بمان من با جان یا جان یا



  بمان من با جان یا جان یا

  یشويم رد واھمه یب من اشک از کنان خنده

  یشويم بد خوب خوب، چه من احساس برابر

  کشديم هيگر کام به مرا بغضت روز شبانه

  کشديم تو ی شکنجه ، مرا عاشق جان نيا

  کشديم تو ی شکنجه

  بمان من با جان یا جان یا

  اشک ی حمله از ترسميم

  امان یب ھجوم نيا از

  بمان من با جان یا جان یا

  تو یسو به شدم رانيح

  دوان دوان پا برھنه

  بمان من با جان یا جان یا

  بمان من با جان یا جان یا

  بمان من با جان یا جان یا

  

  .سCم: گفت که يیرايپذ یتو رفتم یچا وانيل دو با بود گوشم یتو شبشيد یحرفا ھنوز اما.خونديم قشنگ ھم بيعج

  سCم: دادم یجد و سرد جوابشو

 نرفتم چرا یپرسينم: گفت و نشست اونم که شدم خوردن مشغول.کردم حس روم رو نشيسنگ نگاه که صبحانه زيم پشت نشستم
  شرکت؟

  .نداره یربط ساده پرستار هي به زايچ نيا: گفتم و انداختم با$ رو ھام شونه

  .ميکن تموم رو نايس تولد یکارھا تا موندم: گفت خورديم رو شيچا کهيحال در و گرفت رو ام هيکنا مفھوم خوب

 اومد فرزاد که کردميم جمع رو زيم و دادم بھش رو اش صبحانه.شد داريب نايس که خورد رو اش صبحانه اونم و نگفتم یزيچ
  .یبر ھم اونجا ديبا امروز...ینرفت ھم نايس کودک مھد: گفت و آشپزخونه یتو

 جلو رو سرش که کرديم یتاب یب واسش داشت قلبم.ستاديا کنارم و اومد جلو که شستميم رو صبحانه و شبيد یظرفھا یباق داشتم
 اديز امروز....یکن قھر یستين بلد اصC...نکن قھر یالک: گفت و انداخت صورتم به کينزد ی فاصله از رو گرمش نگاه و آورد
  .ميبخر رو نايس یکادو ميبر ديبا م،يدار کار

  ن؟يبخوا نظر نا،يس یکادو مورد در ساده پرستار هي از ديخوايم شما_ 

  .یا ساده پرستار هي از شتريب خرده هي تو که کنميم اعتراف...باشه خب: گفت که دميکشيم آب رو ظرفھا داشتم

  ؟یديرس جهينت نيا به شبيد!...؟ جداً : گفتم کردمو نگاش اخم با

  !...یستين بلد که اخمم...اَه_ 

 ديچکيم نييپا صورتم از آب قطرات کهيحال در! کرد شوکه منو آب یسرد که.صورتم یرو ديپاش ريش ريز از آب یمشت بعد
 چند متشيق یدونيم چيھ...یکرد فيح منو اصل برگ گاريس سرکار...ميندار اخم: گفت و زد یوار طنتيش لبخند.کردم نگاش
  بود؟



  با$تره؟ جونت از متشيق...بود که قدر ھر: زدم اديفر تيعصبان با

  !؟ یکنيم دعواش یدار ، کرده بد کار بابا!!  خاله: گفت و شد اضافه جمعمون به ھم نايس.شد تر واضح لبخندش

  .اتاقت یتو برو لطفا شما...بله_ 

 دعوات داره خاله ھم زد آمپول بھت دکتر روزيد ھم...نيبب...نکن تياذ بابا گفتم بھت چقدر: گفت و کرد نگاه فرزاد به نايس
  .کنهيم

  د؟يکرد یآشت: گفت نايس که خنده ريز ميزد دو ھر نايس حرف از

  .اتاقت برو حا$... مينبود قھر ما: گفتم و دميبوس رو نايس صورت و شدم خم

 من...اين یدونيم ساده پرستار هي خودتو اگه...خودته ليم: گفت و زد یپوزخند فرزاد.خورد گره اخم با باز نگاھم که رفت نايس
  .بخرم رو نايس یکادو رميم دارم

  .شعوريب: گفتم لب ريز و يیظرفشو نکيس یرو زدم یمشت حرص با که رفت رونيب خونه آشپز از بعد
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 پشت.بود یفروش یباز اسباب یھا مغازه از پر پاساژ.ميبخر کادو خودش انتخاب به تا ميبرد ھم رو نايس.رفتم فرزاد با ناچاراً 
  ؟یبخر یباز اسباب یخوايم...خاله: گفت نايس که بودم رهيخ ھا یباز اسباب به ھا مغازه از یکي نيتريو

  .کنميم نگاه دارم من...زميعز_ 

  .دارم دوست رو گندھه نيماش اون من_ 

  کدوم؟_ 

  .هيآب ھمون_ 

  .داره یچ مغازه اون نيبب برو حا$...قشنگه آره_ 

  ؟ شد یچ خب: گفت و ستاديا کنارم فرزاد که رفت یگريد ی مغازه سمت نايس

  ...اومده خوشش هيآب نيماش اون از_ 

  ...داره اونا از تا دو_ 

  .نيبب نويا ايب ايب خاله: زد غيج نايس

 زيچ هي...ننيماش ھمه که نايا جان نايس: گفتم که.بود بزرگ ونيکام هي.کردم دنبال نيتريو پشت از رو دستش ريمس و رفتم سمتش
  .کن انتخاب گهيد

  ؟یبخر برام یخوايم مگه_ 

  .گفتم ینجوريھم نه...نه_ 

 جلو فرزاد.یبعد ی مغازه سمت رفت نکرد جلب نظرشو یزيچ یوقت دوخت ايباز اسباب به دوباره نگاشو بعد و کرد نگام نايس
  .ميا$ف نجايا شب تا وگرنه نده گوش نيا حرف به نقدريا: گفت گوشم کنار و اومد



 ،یبعد ی مغازه سمت رفتيم داشت که رو فرزاد دست یفور.شد خاص زيچ هي جلب نظرم دفعه هي که بود مغازه نيتريو به نگام
 و دميکش عقب یفور رو دستم.انداخت بودم گرفته رو دستش که دستم و من به ینگاھ تعجب با که.نيتريو سمت دميکش و گرفتم
  چطوره؟ اون...ديببخش: گفتم

  .ديرسيم بود، شده پک ،یران نيماش ی مسابقه ستيپ هي ھمراه که مسابقه یھا نيماش از مجموعه هي به دستم ريمس

 یتو ببرمش و بخرمش من تا کن گرم رو نايس سر تو اديم خوشش مطمئنم... خوبه: گفت و نشست لبش یرو تيرضا لبخند
  .نيماش

  .باشه_ 

 دلشوره.نبود نايس یول کردم نگاه رو ھا مغازه تک تک یتو و ھا مغازه سمت دميدو.نبود نايس از یخبر اما.چرخوندم رو سرم
  ...فرزاد: گفتم اضطراب با و یقبل ی مغازه سمت برگشتم.گرفتم

  !؟ شده یچ:  شد مضطرب اونم ، مينگران دنيد با که برگردوند رو سرش

  .ستين نايس_ 

  .ھاست مغازه از یکي یتو ديشا!...؟ یچ_ 

  .دميد...نبود_ 

  ...نايس: ميزد اديفر و ميديدو پاساژ یتو ھم با و اومد رونيب مغازه از فرزادم

  کجاست؟ من ینايس...من یخدا: گفتم هيگر با.شد ريسراز اجازه یب اشکام. نبود نايس از یخبر اما

 و ستاديا کCفه فرزاد.کردميم هيگر داشتم بلند بلند.دميفھمينم خودمو حال گهيد.نبود نايس یول ميديد رو ھا مغازه ی ھمه.ميشد خسته
  باشه؟ اومده سرش يیبC نکنه: گفتم و شدم رهيخ بھش اشکم از پر یچشما با.کرد نگام

  .ديچرخ پاساژ یتو نگاش باز و ديکش موھاش به یدست کCفه
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 تا.ومديم با$ پاساژ رونيب یھا پله از آروم داشت سرمون پشت نايس.برگشت سرم.شد رهيخ سرم پشت به فرزاد نگاه موقع ھمون
 یتو ديکوب محکم یحرف چيھ یب و ديرس نايس به زودتر فرزاد یول دميدو منم.سمتش رفت بلند یقدمھا با فرزاد ، شد پاساژ وارد
  .نايس گوش

  !؟یکنيم چکار یدار: گفتم و عقب دمشيکش محکم و گرفتم بازوشو یفور.گرفت درد قلبم

  .نکن دخالت تو: شد بلند فرزاد یعصب یصدا

  .یکرد ترک َزھره رو بچه: گفتم و کردم نگاش اخم با

  .بزنمش خواميم...دارم ارشوياخت بچمه...ببند لطفا: گفت و دوخت من به شويعصب نگاه ، حرص با

  .کننيم نگامون دارن ھمه...ستين جاش نجايا_ 



 نيماش در.دميدو دنبالش.رفت رونيب پاساژ از د،يکشيم خودش دنبال کهيحال در و زد چنگ رو نايس یبازو تيعصبان ھمون با
 یتو از ینگاھ با و نشست فرمون پشت فرزادم که جلو یصندل یرو نشستم.بست درو و تو کرد پرت رو نايس کرد، باز که رو

  ؟ تو یبود یگور کدوم: ديتوپ بھش باز ، نايس به نهيآ

  .خب داشتم شيج: گفت ھق ھق با نايس

  ؟ینگفت ما به که یبود $ل مگه: لرزوند رو تنم فرزاد اديفر که بستم غصه زور از چشمامو

  .ختيريم داشت شميج... آخه_ 

  ...فرزاد: گفتم التماس با یفور

 ريغافلگ...بفرما...کنم ريغافلگ رو نايس خواديم دلم...ببند فقط که تو:  ديغر بھم تيعصبان ھمون با و کرد روانه من سمت نگاشو
  !؟یشد

 یک...یزد بھم رو مونيزندگ ی ھمه یاومد یوقت از...تواِ  ريتقص ھمش اصC: زد اديفر باز که دوختم بھش نگاھمو یناراحت با
  داره؟ یربط چه تو به غلطا نيا...یپرستار هي فقط تو ؟یريبگ تولد نايس واسه گفته بھت

 تمومش...فرزاد خدا رو تو...ديببخش...ديببخش: گفتم نده لو رو تولد ی هيقض اون از شتريب تا کنم آرومش کردميم یسع کهيحال در
  .یگفت رو یچ ھمه...کن

 سمتش یکاغذ دستمال بعد و کرديم ھق ھق داشت ھنوز که نايس سمت برگردوندم سر.افتاد راه و کرد روشن نويماش حرص با
  آخه؟ ینگفت ما به چرا...جان نايس: گفتم و گرفتم

  .بشه سيخ شلوارم...دميترس... خب... خب_ 

  .کن یخواھ معذرت يیبابا از حا$: گفتم و دميکش نايس اشک از سيخ صورت به یدست

  .ديببخش...بابا_ 

  .ببوس رو يیبابا: گفتم که کرديم یرانندگ اخم با ھمونطور فرزاد

  .نميبب جات سر بتمرگ: گفت یتند لحن با با فرزاد که ببوسه رو فرزاد تا آورد جلو رو سرش نايس

  .بسه... فرزاد: گفتم حرص با

  .نزن حرف فقط یکي تو: گفت و دوخت من به تيعصبان ھمون با نگاشو

 کردن درست ناھار سرگرم خودمو منم.بست درو و اتاقش رفت نايس.خونه ميبرگشت یخال دست بازم.کردم سکوت یناراحت با
 هي باز یناباور کمال در بعد.زدن قدم به کرد شروع اخماش، و تيعصبان حفظ با ھمچنان و يیرايپذ یتو اومد فرزاد اما.کردم

 ، یستين بلد فرزند تيترب اصول: گفتم و ستادميا مقابلش و سالن یتو اومدم.شدم یعصب من نباريا.کرد روشن گاريس
 نايس خوامينم...بالکن یتو برو...یبکش گاريس خونه یتو یندار حق یول...باشه ، یکرد رد رو بچه یخواھ معذرت...باشه

  .نهيبب یزيچ

 یربط ھم تو به کنم،يم بخواد دلم یکار ھر...خونمه نجايا...یاريم با$ سگمو یرو اون واقعا یدار: گفت اخم با و زد پوزخند
  ...نداره
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  .ارهينم تاب ميلعنت دل نيا.ستين منم ريتقص یول...نداره یربط من به یگيم راست_ 

 تمسخر به منو یپوزخند با و کرد ھوا پخش من یچشما یجلو عمدا رو دودش و برداشت لباش یرو از رو گارشيس فرزاد
  .پرستار هي...یپرستار هي...یکارش و کس نه ،يینايس مادر نه تو...بفھمه تا بگو دلت به: گفت و گرفت

  .خودش ی بچه فقط نه کنهيم یمادر ھمه واسه...باشه مادر یک ھر که یکن درک نويا یتونينم تو: گفتم و کردمو بغض

  .خواديم پرستار...خوادينم مادر من پسر یول: زد اديفر که آشپزخونه سمت برگشتم

  .ناميس مادر من...مادرشم من یلعنت ؛ بزنم اديفر سرش برم خواستيم دلم.بود بد یليخ حالم

 رونيب خونه از و ديکش رو گارشيس فرزادم.ختمير اشک آروم و آشپزخونه کف نشستم که کرديم ام خفه داشت گلوم یتو بغض
  ...یلعنت...یلعنت: گفتم و دميکش غيج راحت اليخ با رفتنش، از بعد منم.رفت

 دميم قول...نکن هيگر...خاله: گفت و کرد پاک اشکامو کوچولوش یدستا با و اومد جلو بعد.کرد نگام و اومد رونيب اتاقش از نايس
  .بگم بھت داشتم شيج که گهيد ی دفعه

  .شد تر بلند ام هيگر یصدا و کردم بغلش محکم کدفعهي

 قول بابا: گفت ناھار زيم سر.کرديم یزبون نيريش که بود نايس نيا فرزاد و من نيسنگ قھر یتو.اومد فرزاد که بود حاضر ناھار
  .دارم شيج بگم بھت گهيد دميم

  .سفره سر حا$ خب_ 

 پسر گهيد گفتم بھش...کرد هيگر شتريب دادم قول یچ ھر خاله یول...دادم قول ھم خاله به: گفت باز نايس که کردم کنترل لبخندمو
  .شميم یخوب

  .کردهيم هيگر ھمون واسه کرده یفضول بزرگترھا کار یتو امروز خودش نيريش خاله: گفت کنه نگام اونکه یب فرزاد

  .کنم یفضول دينبا گهيم ھمش بابا...هيبد کار یفضول خاله!...خاله؟ آره: گفت و کرد نگام نايس

  .نکنه یباز غذاش با اونقدر بگو ھم خالت به و بخور غذاتو ، حرفا نيا یبجا: گفت فرزاد که کردميم یباز غذام با

  .کنهيم دعوات بابا وگرنه...نکن یباز غذات با...خاله: گفت باز نايس

  ...بده گوش بابات حرف به و بخور غذاتو تو...جان نايس ندارم اشتھا_ 

  .بشه بلند زيم پشت از دينبا نخوره غذاشو تا نهيشيم زيم سر یک ھر بگو خالت به: گفت فرزاد که برخاستم زيم پشت از بعد

  .خونه رميم من خونس شما یبابا امروز که حا$ جان نايس: گفتم که بگه یزيچ خواست نايس

  .بمونه ديبا رو شيکار ساعت نه، اي باشم من چه...بگو نفھمت زبون ی خاله به...نايس: گفت بلند يیصدا با فرزاد

  .شورميم رو ظرفا اميم بعد کنميم استراحت ساعت هي...کنهيم درد سرم...شما اتاق رميم من... جان نايس پس_ 

  .ستين استراحتگاه نجايا: گفت باز فرزاد که نايس اتاق سمت رفتم

 خاله...بگم؟ خاله به یجور چه رو یگفت که يینايا من بابا: گفت نايس دميشن که کردم باز رو نايس اتاق در حرفش به توجه یب
  !رفت

 دايپ یزيچ.گشتم سرم بستن یبرا یزيچ هي دنبال بود، لبم یرو نايس حرف از ھنوز که یلبخند با و بستم رو اتاق در
 یرو محکم مويروسر و گذاشتم باز موھامو و زدم نايس تخت یفلز ی لهيم به گلسرمو و کردم باز سرم از مويروسر.نکردم

 هي $اقل کاش گفتميم خودم با.شديم منفجر داشت سرم.بستم چشمامو و دميکش دراز نيزم یرو ، پتو و بالشت یب.بستم ميشونيپ
  .بخوابم کردم یسع ، سرم درد تحمل با نداشتم رو فرزاد با مجدد بحث ی حوصله چون یول.بودم خورده قرص
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 دو نرم یپتو ما یدو ھر یرو و بود دهيخواب کنارم ھم نايس.بود شده بھتر حالم شدم که داريب.دميخواب قيعم.شد یساعت هي ديشا
 که اومد ادمي و دميکش روش دوباره رو پتو بعد.دميبوس رو نايس یرو و زدم کنار رو پتو آروم و نشستم.بود شده دهيکش یا نفره

 نگام.بود شده شسته ظرفھا ،يیرايپذ به برگشتم بعد.خوندم نايس اتاق یتو رو نمازم و گرفتم وضو رفتم ، نخوندم رو نمازم ھنوز
 درست غذا شام یبرا ديبا.ديديم ونيزيتلو ،مثC ونيزيتلو یجلو فرزادم و بود مرتب و زيتم.افتاد یخور ناھار زيم به
 که يیکارا یتو و کنند استراحت خوب بلدن فقط ايبعض: گفت قھرش حالت ھمون حفظ با فرزاد که بودم آشپزخونه یتو.کردميم

  .کنن دخالت ستين مربوط بھشون

 گوشت بسته هي و کردم انتخاب رو غذا نيتر راحت.بودم شام فکر اول اما.بود نيسنگ ھنوز سرم.داشتم ضعف.ندادم جوابشو
 بعد تا بودم منتظر و گذاشتم گاز یرو رو قابلمه.گذاشتم ، آبگوشت مخصوص یسنگ ی قابلمه یتو و درآوردم زريفر از یآبگوشت

 فشارم ، ناھار نخوردن و یلعنت سردرد اون فشار شدت از باز دونستميم. شد بدتر حالم که بردارم رو روش کف آمدن، جوش از
 در فرزاد که زدميم ھم داشتم ھنوز.توش ختمير قند مشت هي و کردم آب نصفه و برداشتم یوانيل ديلرزيم که يیدستا با.اومده نييپا

  ...ديبخواب و نجايا دييايب شما که دمينم شما خواب واسه پول من: زد هيکنا باز آشپزخونه سمت ومديم کهيحال

 يیرو پر با بعد: گفت و کرد نگام آشپزخونه ستون کنار از فرزاد. بزنم ھم رو قند آب ، خوب تونستمينم که ديلرزيم دستام اونقدر
  !؟ رميم من ،پس خونس بابات نايس  ؛یگيم

 خودمو کردم یسع و نتيکاب به گرفتم رو دستم.شد یخال خون از مغزم کردم، حس که بودم نخورده قند آب از یا جرعه ھنوز
 شوکه که فرزاد یصدا. بستم چشمامو ، نتيکاب به بودم داده هيتک رو سرم که ھمونطور و نيزم یرو افتادم. نشد یول دارم نگه
  !؟یشد ینجوريا چرا!...؟ شده چت: دميشن سرم یبا$ از رو بود شده

  .بده... رو... قندم آب: زدم لب زحمت به

 برداشت نتيکاب یرو از رو وانيل.شده چم ديفھم تازه انگار. زدميم ھمش داشتم که یوانيل سمت رفت نگاھش.کردم باز رو چشمام
  ؟ینگفت چرا بده نقدريا حالت اگه خب...یکن کار خوادينم اصC: گفت بخورم رو قند آب کنه کمکم کرديم یسع کهيحال در و

  .خوبم: گفتم و نتيکاب به زدم هيتک که ديلرزيم تنم ھنوز.دميکش سر یا جرعه و گرفتم ازش دوستم با رو وانيل

  .خونت برمتيم شو حاضر...یکن کار خوامينم اصC گميم نفھم، زبون شقِ  کله: گفت تيعصبان با و مقابلم نشست زانو دو

  ...شدمينم ینجوريا گرفتمينم سردرد اگه...مونميم نه_ 

 بھم رو ھام برنامه ی ھمه...ريبگ رو نايس یکادو برو نشستن نجايا یبجا: گفتم که شد رهيخ بھم تندش نگاه ھمون با و کرد یپوف
  .یکرد خرد منم اعصاب...یداد لو رو تولد...یزد

  .ندارم کردن بحث توان که کنهيم درد سرم اونقدر...کنم بحث باھات خوامينم اصC...سسسيھ: گفتم که بگه یزيچ خواست

 ستاديا که بردارم رو آبگوشت کف تا برداشتم یقاشق و گذاشتم نتيکاب یرو رو قند آب وانيل.برخاست اونم که شدم بلند جا از
  .کنميم درست شام امشب خودم...نيبش برو: گفت و گرفت دستم از خشونت با رو قاشق کنارمو

  .گهيد برو: گفت و زد بھم یا تنه که برم که داشتم ديترد ھنوز
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: ديپرس و ستاديا مقابلم اومد بعد قهيدق چند ھم فرزاد که بود شده بھتر حالم.مبل یرو نشستم رفتم و اومدم کوتاه من با$خره
  ؟یبھتر

  .بھترم_ 

  .دکتر ميبر تا بگو بده حالت واقعا اگه_ 

  .خوبم نه_ 

 که نداره یربط تو به نايس تيترب اصC...یاعصاب یرو یليخ وقتا یبعض: گفت که نبود یعصب گهيد. کرد نگام و کنارم نشست
  .یکنيم دخالت

  .یکن برخورد یاونطور معصوم طفل اون با ندارم طاقت من_ 

 نکرده علم َقد جلوم نايس با رفتارم واسه یپرستار چيھ روزيد تا فھممينم من...ارميب سرش بخوام يیبC ھر دارم حق...پسرمه_ 
  .یريگيم راديا نايس با من رفتار به یدار روز ھر ، تو یول بود

 نيا...یزنيم حرف بد باھاش رميگيم سردرد ش،يزنيم نميبيم شهيم بد حالم...وصله من جون به نايس نفس انگار...تونمينم من_ 
  اعصابه؟ یب نقدريا پدرش و نداره مادر که کرده یگناھ چه بچه

  !؟یکنيم هيگر چرا حا$: ديپرس که کرد متعجب رو فرزاد ، چشمام اشک یھا حلقه

 خونه نيا یتو پامو کاش کنه،يم خفه منو داره گلوم بغض موقع ھمون از...بده ،حالم نايس گوش یتو یزد که صبح از_ 
 انگار...خودمه پسر نايس انگار...ستين خودم دست کنم، چکار....دميکشينم عذاب ینجوريا تا...دميدينم رو نايس کاش...ذاشتمينم

  ...اون نه دارم رو شيدور طاقت من نه...بستس من جون به جونش

 اون یبرا نه رفتارات نيا و!!...یشد حساس نايس یرو یليخ تو: گفت یبلند نفس با ھمراه د،يفھمينم رو حرفامو مفھوم که فرزاد
  .خودت یبرا نه خوبه

 ، حرفھا نيا عوض در اما.دميکش زجر سال پنج ، دنشيد یبرا چون. دارم دوستش چون.پسرمه چون ؛ بزنم اديفر خواستيم دلم
 یدار گهيد...ترسميم یوابستگ نيا عواقب از من: گفت و کرد ی،اخم اشکام دنيد با که کردم نگاه فرزاد به و ختمير اشک فقط
  !کنم؟ چکار باھاش من یاين روز هي اگه...باش بچه اون فکر به $اقل...یذاريم فراتر پرستار هي حد از پاتو

  .اميم روز ھر... ،ینکن اخراجم و ینخوا تو تا...اميم من_ 

  .رميبگ رو تولد ليوسا یباق و نايس یکادو رميم خوابه، نايس تا من...است جهينت یب تو با بحث: گفت و فشرد ھم یرو محکم لباشو

  ؟یريگيم تولد براش پس!...واقعا؟: گفتم زده ذوق

 ،گونه ھوا یب و بردم جلو سرمو زده، ذوق و قبل فرزاد ھمون اون و ام حانهير ھمون من کردم حس کدفعهي که داد تکون سرشو
 تند قلبم.زد خشکش حالت ھمون یتو و شد تا چھار فرزادم یچشما.  کردم چکار دميفھم که بود موقع اون تازه.دميبوس رو اش

  ...ديببخش: گفتم انداختمو نييپا اش، رهيخ و متعجب نگاه از سرمو خجالت با که زديم

  !!شده اديز روتم داً يجد: گفت خنده با که شد، بلند فرزادم ی خنده یصدا بستم که و در.نايس اتاق سمت دميدو بعد
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  .هيحتم نايس تولد که راحت التيخ گهيد حا$...بفرما: گفت و کرد ليتکم رو ھا ديخر فرزاد

  .ممنونم واقعا: گفتم و کردم نگاش

  ؟.یکنيم نييتز رو خونه یک  حا$: گفت فرزاد که بود خواب نايس ھنوز

  .برهينم یزمان...شرکت شيببر فردا شما اگه_ 

  !شرکت؟ ببرم رو بچه تا گرفتم بچه پرستار! ؟ یچ گهيد: کرد گرد واسم چشاشو

  .بشه ريغافلگ که اديب ، اومدن ھا بچه یوقت ديبذار.کنميم رو گهيد یکارا خودم من...ظھر تا فقط_ 

  .شده ليتعط شرکت روز سه یالک یالک...گهيد یچيھ_ 

  .ديکنيم کار یاديز شما گفت دکتر ادمهي...خوبه_ 

  .شما موندن ميتصم... حا$ و: گفت و خچالي به زد هيتک و اومد جلو که شستميم رو تولد جشن یھا وهيم داشتم

 البته و...يیُپررو یليخ نکهيا با: گفت و کرد یمخف ، اخماش پشت لبخندشو که کردم بھش ینگاھ.دميکش کار از دست لحظه هي
  ...قشنگه، ھات يیُپررو یبعض

 از یول...ینفھم زبون اندازه یب اونکه با:  داد ادامه و کرد یمکث.گفتيم رو بودم زده گونش به ذوقم از که یا بوسه! طونيش
  .رفتن تا خورهيم دردم به شتريب موندنت...شده ات وابسته یليخ نايس...اديم خوشم نايس واسه تيدلسوز

  .یروان ی وونهيد یآقا ممنونم: گفتم و گرفتم سمتش رو بودم شسته که يیھلو

  .یکن صدام ینجوريا یندار حق: گفت و کرد ھم تو اخماشو

  !تونم؟ينم نايس نبود در من یول ديکن صدا نفھم زبون منو نايس یجلو ديتونيم شما!..جالبه_ 

  ... دارم فرق تو با من: گفت و ديکش محکم رو لُپم

  .یمن از تر ُپررو تو... نکن نگام یاونجور: گفت که کردم نگاش فقط.شد زنده برام ھا گذشته ی خاطره نکارشيا با

  .بود اشتباه هي فقط: گفتم خجالت با و شدم سرخ

  .بود یبد اشتباه: گفت و زد دستش یتو یھلو به یگاز

  برم؟ من...تمومه کارا...خب: گفتم شد تموم که ھا وهيم

  .نه_ 

  .تمومه ھم کارا...ھفته کينزد ساعت...حتماً : گفتم و نگرفتم یجد رو شيشوخ

  .یدار کار یکل و یايب یخوايم صبح فردا...بمون یول...نميبيم: گفت و زد کمر به دستشو

  !موندم نجايا شبميد من: گفتم خنده با

  .یباش نايس شيپ ادينم بدت که تو_ 

  ...ديبا ندارم، تولد مناسب لباس آخه_ 

  .است لباس پر کمد هي اتاق اون یتو_ 

  ھمسرته؟ یلباسھا: گفتم که بود خودم یلباسا.زد خشکم

  .نيبب برو...باشن انداَزت کنم فکر...خورهيم خاک کمد یتو وقته یليخ_ 



 کدوم نيبب کن نگاه: گفت و کرد باز رو یواريد کمد در و برد اتاق سمت به ھمراھش منو و گرفت رو دستم که بودم مردد
  .مناسبه

  .هيعال: گفت که دميکش رونيب ھا لباس ونيم از رو مينخود یمجلس شلوار و کت.دميکش دست لباسا به حسرت با

 که رو اتاق در.داشتم لباسام دنيپوش از یخوب حس.بود ام اندازه ھنوز.کردم تنم رو شلوار و کت که رفت رونيب اتاق از فرزاد
  !! اندازته چقدر...بوده تو یبرا اول از انگار: گفت و کرد نيتحس منو نگاھش با ،فرزاد کردم باز

  .یريبگ ستين $زم ھم اجازه...تواِ  مال بعد به نيا از اتاق اون یلباسا ی ھمه...شد یحتم موندنت پس...خب: گفت که زدم لبخند

  .بگم یچ دونمينم...ممنونم!...واقعا؟_ 

  .کن لج من با کمتر فقط یبگ ستين $زم یزيچ_ 

  .گرفت خندم باز حرفش از
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 بلند: زدم اديفر بلند و دميچ رو صبحانه زيم صبح، نماز از بعد.موندم فرزاد ی خونه اونشبم.شد غالب مميتصم بر فرزاد اصرار
  .خاصه روز هي امروز...گلم شو بلند... نايس...شده صبح...ديش

 خوابم ؟یکرد داريب منو چرا!!...خاله: گفت داشتيم نگھش باز یسخت به که يیچشما با و اومد رونيب اتاقش از آلود خواب نايس
  .اديم

  .ینيبب رو يیبابا شرکت یبر بابا با قراره...زميعز نه_ 

  .ريبخ یھمگ صبح: گفت و اومد رونيب اتاقش از شرکت لباس با ، مرتب و گرفته دوش فرزادم

  ؟یند لو ھست حواست: گفتم زدم بھش که یچشمک با

  ...که کنم رشيغافلگ چنان...راحت التيخ: گفت و بست یا لحظه چشماشو

  .نيبش...نگو...سسسيھ_ 

  .خودتم نيبش: گفت و نشست زيم سر

  .ندارم اشتھا ذوقم از_ 

  .باز یکنيم غش جشن وسط نيبش: کرد اخم

  .اميب خواميم منم...کجاست؟ جشن...خاله: ديپرس نايس

  .گرفتن یجشن چه نبودم از کارمندا دونهيم خدا شرکت برم ا$ن...یحساب ميدار شرکت یتو جشن هي: گفت یفور فرزاد

  .گهيد بخور خودتم: گفت باز فرزاد که دادميم لقمه نايس به تند و تند

  .بعد د،يبر بفرستم رو شما اول_ 

 ھا وهيم.کردم نييتز رو خونه.کردم جمع رو زيم.کار به کردم شروع بعد و گرفتم خودم واسه لقمه هي.رفتن نايس و فرزاد با$خره
 تموم 11 ساعت کارا...زيم یرو دميچ و مصرف کباري یکاغذ یظرفھا یتو ختمير و کردم درست ليف پف یکل.دميچ رو



 یھا رگه توش که یرنگ یا روزهيف یروسر با رو رنگم ینخود شلوار و کت و رفتم حموم هي.بود خودم شدن آماده وقت حا$.شد
Cخونه و اومدن ھم نايس مھد ی ھا بچه کم کم.نبود دلم تو دل.کردم یتي$ شيآرا و دميرس صورتم به ھم کم هي.دميپوش داشت يیط 

 و خوردميم بغضمو لبخند هي با باز.تينشيم گلوم به بغض ھمش ، شوق و ذوق اونھمه یتو.بودم فرزاد اومدن منتظر.شد شلوغ
 و بکشن غيج شد باز در تا ؛ گفتم و کردم آروم رو ھا بچه.اومد فرزاد با$خره.کردميم تر بلند رو مبارک تولدت آھنگ یصدا
  .بزنن دست

*  مبارک تولدت* آھنگ.گرفت رو خونه کل ھا بچه یزدنا کف و غيج یصدا.نشست چشمام یتو اشک ارياخت یب.شد باز در و
 رفتم جلو.نخورد تکون جاش ونده،ازيبپ ھا بچه جمع به تا داديم ھلش جلو به فرزاد یچ ھر.زد خشکش نايس چارهيب.کردم بلند رو
  .ھا بچه شيپ برو....زميعز مبارک تولدت...جان نايس: گفتم و دميکش صورتش یرو رو دستم.زدم زانو مقابلش و

  .نداشتم تولد جشن حا$ تا من...نيريش خاله: گفت و زد حلقه گردنم دور دستاشو و کرد بغض

  ...من زيعز_ 

 فرزاد که بود نايس به نگاھم ھنوز.کردن ُپر رو دورش ھا بچه.ھا بچه شيپ بردمش و کردم جداش آغوشم از بعد و کردم نوازشش
  .نايس تولد از نميا:گفت گوشم کنار

  .ديدو ام گونه یرو اشک قطره تا چند و شد ختهيآم لبام لبخند با بغضم

  !؟یکنيم هيگر چرا ا$ن گهيد_ 

  .سوزهيم بچه نيا بحال دلم چقدر...نداشته تولد هي نايس شهينم باورم_ 

  .اديم بھت شلوار و کت نيا چقدر...نرو حس تو نقدريا...حا$ خب: گفت و دوخت صورتم به رو گرمش نگاه فرزاد

  ؟یگيم یجد: گفتم و دادم پاسخ شوقم از پر نگاه با گرمشو نگاه

  .ارميب رو کيک رميم من... یليخ: گفت و انداخت با$ لباسم نيتحس از يیابرو

 یکادوھا.گذشت خوش یليخ.خوندم رو مبارک تولدت شعر ، ھا بچه با ھمصدا و ھا بچه جمع یتو رفتم منم رفت که فرزاد
  .کنه یباز باھاش بتونه تا بچگانه تبلت هي.بودم دهيخر براش کادو هي منم البته.شد جمع نايس یبرا ھم یقشنگ
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 آخر یروزا غروب، خنک یھوا از و بودم ستادهيا بالکن یتو.بود شده ختم آفتاب غروب به قشنگ روز هي و بود شده شب
  .  بردميم لذت وريشھر

  ...خاله_ 

  .ديگرفت تولد واسم شما گفت بابا: گفت که کرد آب دلم تو قند لبش، یرو لبخند.نايس سمت برگشت سرم

  .گرفته بابا...نه_ 

  .کنم بوست خواميم...نيريش خاله_ 

  .خاله دارم دوست یليخ: گفت و ديبوس منو که گرفتم صورتش کنار سرمو و شدم نايس قد ھم و کردم خم رو زانوانم

  .زميعز شتريب من_ 

  د؟يچطور یبستن هي با حا$...خب: گفت بلند فرزاد



 ديبا گهيد ا$ن آخه: گفتم که مقابلم ديرس.شدم رهيخ کرد،يم نگاھمون و ومديم جلو قدم به قدم که فرزاد به و کردم صاف رو کمرم
  . خونه برم

  رون؟يب ميبر شام و کنم ريغافلگ رو شما من شب چطوره: گفت و کرد فرو شلوارش بيج یتو دستاشو فرزاد

  .خودته یپا ، نايس کردن آروم ، نه یبگ اگه: گفت و کرد اشاره نايس به چشم با فرزاد که.ديکش غيج یخوشحال از نايس

  .ميمونيم منتظر نيماش یتو ميريم نايس و من: گفت فرزاد که زدم لبخند

 ھنوز ميلبنان چادر.کردم سر رو ومديم خوشش ازش فرزاد که یقرمز یروسر ھمون خودم یھايروسر از و کردم عوض لباس
 و ضبط بلند یصدا نيماش یتو.ومديم بھم چقدر.کردم نگاه نهيآ یتو نيريش به و انداختم سرم رو ھمون.بود یواريد کمد یتو

  :بود شده ختهيآم خواننده یصدا با نايس و فرزاد يیھمصدا

  

  کوبهيم داره عشقت از قلبم خوبه یچ ھمه من با یباش تو

  گهيد وقتشه شد عاشق ديبا گهيم گوشم تو بارون هيصدا

  توام ی شونه به شونه رو ادهيپ نيا هيتو

  توام ی وونهيد آره دارم دوست یدونيم

  آرامش دهيم دلم به خواميم دستاتو لمس

  خوامشيم که یحس ھمون ھست تو وجود یتو

  نداره تو یدور طاقت من دلم آره یگيم ويشنويم منو هيحرفا

  افتاده تو نگاه ادي لحظه لحظه داده تو هيپا به شويزندگ که یاون

  تو اي من عاشقتره یک بگو تو با یزندگ یعني یخوشبخت

  یانگار دارم رو ايدن تو با یدار معجزه لبخندت هيتو

  توام ی شونه به شونه رو ادهيپ نيا هيتو

  توام ی وونهيد آره دارم دوست یدونيم

  

  شام؟ اول اي یبستن اول... خب: گفت فرزاد که کردم کم رو ضبط ولوم و جلو یصندل یرو  نشستم

  نا؟يس نه... یبستن_ 

  شاپ؟ یکاف اي پارک اي ميبخور یبستن نمايس ميبر...خب: گفت فرزاد و کرد دييتا سر با نايس

  .پارک پارک: گفت نايس که کردم نگاه نايس به باز

  د؟يديشن: گفتم فرزاد به و کردم کج سرمو لبخند با

 ليوسا سمت ديدو نايس و مينشست پارک سرد مکتين یرو فرزاد و من.ميرفت خونه کينزد خلوت پارک هي به فرزاد و نايس ھمراه
  ه؟يچ ھدفت: گفت و کرد دراز مکتين یبا$ ی لبه یرو دستشو فرزاد.یباز

 یچ به یخوايم...نکاراتيا با: گفت و سپرد من به چشماشو نگاه اهيس یھا حلقه که کردم نگاش فقط و کردم تعجب سوالش از
  ...؟یبرس

 وابسته خودت به رو نايس...یختير بھم مويزندگ تموم مين و ماه هي عرض در: داد ادامه که بودم نگرفته حرفشو مفھوم ھنوز
  ...من...و...یکرد

 صورتش به بوسه هي باز که ا$نه کردم حس که بود شده اديز اونقدر قلبم تند ضربان.کردم نگاھش که شد احساس از پر انگار قلبم
  .نايس شيپ رميم: گفتم و شدم بلند جام از نيھم واسه.دارم دوستش چقدر که بگم بھش و بزنم



 نگاه با و داد دستم به یفشار که کنارش نشستم.نميبش تا ديکش باز و گرفت محکم رو دستم.کردم حس رو دستش یگرما کدفعهي
  !!یجادوگر تو: گفت و کرد ريروتسخ قلبم ، اش کننده مسحور

 کنميم فکر یگاھ: گفت و داد ، داشت قرار اش مردانه و دهيکش انگشتان ی$ $به که انگشتانم به یفشار باز که دميخند
  .دورم ی گذشته یتو...دمتيد يیجا قبC انگار...شناسمتيم

  .گرسنمه من: گفت و سمتمون ديدو نايس که بودم نگاھش ی شده ريتسخ ھمچنان و داشتم نگه نهيس تو رو نفسم

  .شام یبرا ميبر پس: گفت و برخاست جا از و کرد رھا دستمو فرزاد
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 ھا گذشته به منو ھم ھاش تيحساس.بود آشنا ميبرا باز نگاھش یتو نشسته حس. شد عوض فرزاد رفتار ، بعد به نايس تولد از
 ومديم ريد خودشم اگه.خونه برگردم ساعت اون دينبا من و رهيد یليخ شب 7 ؛ گفتيم و بود کرده کمتر رو ميکار ساعت. برديم
 از رو ھاش بھونه تموم من.بمونم نايس شيپ رو شب که کرديم وادارم اي خونه رسونديم منو خودش اي گذشتيم 7 از ساعت و

 يیبC چه دونستميم خوب...یتکرار یحرفا نيا و..." نزن عطر...؟یزنيم رژ چرا...نکن سرت قرمز یروسر." بودم حفظ
 از بعد. بودم اون از تر تاب یب من اما.گفتميم آمد خوش قلبش، یتو نشسته قشنگ حس به وجودم، تموم با و آوردم سرش

 دنبال و بره فرزاد اتاق به شرکت، یتو یواشکي که بخواد بھروز از خواستم ازش.زدم حرف نگار با نا،يس شيپ شدنم موندگار
 لپ بگم، فرزاد به رو یچ ھمه بخوام اونکه از قبل کردميم دعا دعا. نبود تاپ لپ از یاثر.بود دهيفا یب اما.بگرده فرزاد تاپ لپ
 ماه سه از بعد و بود کينزد فرزاد تولد.بدم بدستش ش،يزندگ یتو خودم از یرد اش گذشته خاطرات مرور با تا کنم دايپ رو تاپ

 بھم ھامو برنامه ی ھمه فرزاد یول.ختمير براش برنامه یليخ.بودم فرزاد یبرا ژهيو زيسوپرا هي دنبال حا$ شدن، نايس پرستار
  ...زد

 ھم رو کيک طرح.دادم سفارش ھم يیکوچولو کيک. دميخر پوما مارک یورزش شلوار و بلوز هي فرزاد تولد یبرا حقوقم از
 روز واسه. بود پوشونده خودش ليسب مثل یکلفت ليسب رو گريد یمين و کCه رو صورتش از یمين که بود مرد سر هي. دادم خودم

 ميقبل ی نقشه طبق خواستميم یوقت روز ھمون اما.کردم رزو زيم هي و کردم ھماھنگ خونه کينزد شاپ یکاف هي با ھم تولدش
  شرکت؟ یايب یتونيم...نيريش: شدم نگران صداش دنيشن از.زد زنگ بھم شاپ،فرزاد یکاف بکشونم یا بھانه به رو فرزاد

  !؟ شده یچ! ؟ چرا_ 

  .کنهيم درد یجور بد قلبم...شده چم دونمينم...بده حالم_ 

  ...اُرژانس بزن زنگ وونهيد: زدم داد سرش ینگران با

  .اريب برام ھم پروپنالول قرص هي... ايب تو...شهينم کارمندام یجلو...نه_ 

  ؟ کنم چکارش رو نايس آخه_ 

  !!؟یکن چکارش رو نايس یگيم ، رميميم دارم گميم بھت: کرد بلند صداشو

  .رميميم دارم اريب واسم قرصو زودتر... گهيد باشه تنھا ساعت مين هي بگو بھش خب

 قهيدق 5 و گرفتم نيماش هي بعد.برگردم تا نکنه طنتيش که گرفتم قول نايس از.کردم رو گفت که یکار ھمون.نبود یراھ شرکتش تا
 دستم یتو محکم رو فرزاد قرص.کردن احاطه منو خاطرات شرکت، به ورودم با دوباره مين و سال پنج از بعد.دميرس شرکت بعد

  !کجا؟ خانم: گفت یمنش که اتاقش در سمت رفتم و اومدم رونيب خاطرات فکر از و فشردم

  .نيآذ نيريش...اومده نيآذ ديبگ یشاھ یآقا به_ 



 نگران اتاق کردم،سکوت باز که رو اتاقش در.داخل برم که کرد اشاره بھم بعد.کرد تکرار رو اسمم و برداشت عشوه با رو تلفن
  ! فرزاد: گفتم ینگران با. ختير قلبم.نبود اتاق یتو انگار.بستم سرم پشت و در.کرد ترم

  .نيريش: گفت سرم پشت از کدفعهي

 تولد خودش یبرا خودش! کرد شوکه منو دستش یرو تولد کيک.سمتش برگشتم و زدم یفيخ غيج.شد جمع ترس فشار از قلبم
  .بخونم رو روش تا گرفت نييپا رو کيک که بودم شوک یتو ھنوز!  بود گرفته

  " مبارک تولدت...ميزندگ ینيريش"    

  .نيريش مبارک تولدت_

  !؟یگيم منو... ؟!یک_ 
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  !نم؟يريش من یکنيم فکر نکنه: گفت خنده با

  ! من نه بود تولدش نيآذ نيريش! بودم؟ شده خنگ نقدريا من چرا!!  من یخدا

  نه؟ اي تولدته که اومد ادتي حا$: گفت که زدم یکج لبخند

  .يیزايچ... هي...خب: گفتم کنان ِمن ِمن

 پر لبخندش.گرفت سمتم رو یا شده چيپ کادو ی جعبه و زيم وسط گذاشت رو کيک.زشيم کنار مبل سمت ديکش و گرفت دستمو
  .شما به ميتقد: گفت و شد رنگ

  .بود اسمم به پCک هي...شدينم باورم.کردم باز چشمانش مقابل و گرفتم دستم دو با رو کادو

  !!فرزاد_ 

 و ريزنج سمت رفت ناخداگاه دستم.نبودم نيريش من.نشست وجودم یتو یغم.کردم نگاھش قيدق و برداشتم جعبه از رو پCک
  .گردنت بندازم بده: گفت و برخاست جا از کدفعهي که فشردم مشتم یتو رو حانهير پCک.گردنم یتو پCک

 بودم شده $ل منم. زد خي پCک یرو نگاھش.افتاد حانهير پCک به چشمش و کرد باز رو گردنم دور ريزنج من ی اجازه یب بعد
  !! حانهير: ديپرس که

  !دميند حانهير ات شناسنامه یتو من یول...مادرته؟...ه؟يک اسم حانهير: گفت که بستم محکم رو چشمام.ديلرز قلبم

  ؟یبزن حرف یخواينم: گفت صورتم کنار از و زيم یرو گذاشت رو پCک که بودم کرده سکوت

  ...نه... ا$ن: گفتم بود بسته چشمام ھنوز که ھمونطور

  !آره؟...؟یشناختيم رو حانهير تو...گم؟يم هيک حانهير: گفت و رفت تيعصبان سمت صداش ُتن ناگھان

  !؟یا حانهير دوست تو: گفت که شديم جمع چشمام یتو داشت اشکام آروم آروم.بودم کرده سکوت

   سوخت؟ بحالم دلت م؟يزندگ یتو یاومد چرا: زد اديفر حرص با و کنارم نشست.دادم تکون ارياخت یب سرمو

  .بود من یزندگ از يیجز حانهير...گشتميبرم ديبا من...فرزاد: گفتم که.بود آشفته.دوختم چشماش به نگامو



  !بوده ترحم حس فقط!!...نبوده کار در یا عCقه پس: گفت و شد تند نفسش

  ...ناميس عاشق من...دارم عCقه نايس به من...نه_ 

  ؟یچ من: دوخت اشکم پر یچشما به رو سردش نگاه

  ...نايس از شتريب ،یحت رو تو: گفتم و گذاشتم صورتش طرف دور دستامو کف

 به یمبھم یحرفا هي ، ايرو یتو یگاھ یول...اسم نيھم جز...ادينم ادمي ازش یچيھ: گفت و ديکش حانهير اسم پCک یرو یدست
  گفته؟ بھت یچ من از...بگو برام حانهير از...بگو تو....ستين خواب دونميم که يیزايچ هي...کنهيم خطور سرم

 رو یکرد پنھون ازش که یعشق ی خاطره تو تاپ لپ یتو حانهير...یداشت تاپ لپ هي تو فرزاد...رو تو به فراوانش عشق_ 
  کجاست؟ تاپت لپ...خونده

  .ادينم ادمي یزيچ_ 

  ؟یندار یزيچ بانک امانات صندوق یتو... خونه یتو...بگرد رو اتاقت یتو_ 

  .دونمينم رو امانات صندوق یول اديم اديز یغاتيتبل اميپ برام بانک از...دونمينم...امانات؟ صندوق_ 

 هي که دونميم....ميبگرد رو شرکت و خونه کينزد یھا بانک ميبر ھم با ايب روز هي: گفتم لبخند با و گرفتم دستم یتو دستاشو
  .یگذاشت بانک امانات صندوق یتو یزيچ

  ؟یدونيم کجا از تو_ 

  .گفته زايچ یليخ من به حانهير با$خره_ 

  !؟یا حانهير دوست تو ینگفت اول ھمون چرا!...؟یکرد پنھان ازم چرا: گفت و زد یرنگ یب لبخند

  .گفتميم بھت کم کم ديبا...شدينم_ 

  .دلخورم یليخ ازت: گفت و کرد ام حواله یاخم

  .شهيم کم تيدلخور ميبخور که رو کيک_ 
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 دوست رو خودم دروغ به شدم مجبور بلکه ، ختير بھم فرزاد تولد زيسوپرا ی برنامه تنھا نه.شد آب بر نقش ، ھام نقشه تموم
 در و ميبگرد تاپ لپ دنبال ھم با که کردم یراض رو فرزاد عوض در یول. تر سخت رو خودم کار و کنم یمعرف حانهير

  .دميترس من یاومد ريد...خاله: گفت و اومد رونيب اتاقش از نايس...کCفه و آشفته...خونه برگشتم.ميباش امانات صندوق یجستجو

  .يیجا ميبر ميخوايم شو حاضر ا$ن...ديببخش زميعز: گفتم و دميبوس رو صورتش

 ميبود شاپ یکاف یتو.رفتم ميريبگ تولد فرزاد یبرا بود، قرار که یشاپ یکاف به ھمراھش و کردم تنش که آورد رو لباساش نايس
  : زدم زنگ فرزاد به که

  .سCم...الو_ 

  .سCم_ 



  ؟یکن حساب یايب شهيم...اوردمين پولمو فيک اما شاپ یکاف آوردم رو نايس من... فرزاد_ 

  شاپ؟ یکاف کدوم_ 

  .هياصل ابونيخ سر پاساژ یتو که یھمون_ 

  .اونجام گهيد قهيدق پنج تا من باشه_ 

  ...هييبابا تولد: گفتم نايس به کردم قطع که رو تلفنم

  ...تولد جون آخ: گفت و زد یلبخند نايس

 با و کردم روشن رو کيک یرو شمع.شدم رهيخ زيم وسط کيک به و زيم یرو گذاشتم و درآوردم فميک از رو فرزاد یکادو بعد
 ، شديم پخش که یتي$ یقيموس یجا به رو مبارک تولدت آھنگ اومد، ما مھمون وقت ھر که کردم صحبت شاپ یکاف مسئول
  .بذاره

 تولدت آھنگ که افتاد کيک به نگاھش و زمونيم سمت اومد.بود اون شدن ريغافلگ نوبت حا$.اومد فرزاد که دينکش یطول
: گفتم و ام ینيب یرو گذاشتم سکوت ی نشانه به رو ام اشاره انگشت که بگه یزيچ خواست.شد پخش شاپ یکاف یتو مبارک

  .بده گوش فقط...سسيھ

  .مبارک تولدت...مبارک تولدت: گفتم آھنگ ھمراه بعد

  .روزه هي تو و من تولد...جالبه: گفت و زيم پشت نشست که کرديم باز جا شتريب لبش یرو داشت ذره ذره لبخند

  .کردمينم فکرشو واقعا یول: گفت باز که کردم نگاھش فقط

  .خواميم کيک من...يیبابا: گفت نايس

  .بکش رو کيک زحمت...نيريش خاله...چشم_ 

 یول یختير بھم رو ھام برنامه تموم: گفتم و گذاشتم یدست شيپ یرو رو کيک از یا تکه نايس یبرا و دادم يیچا تا دو سفارش
  ...نداره اشکال

  !! ؟ من_ 

  .کن باز نويا حا$: گفتم و گرفتم سمتش رو کادوش

  ...یختير بھم منو حال امروز که يیتو نيا: گفت اخم با و کرد نگام

  !؟ چرا من_ 

  .یباش حانهير دوست تو شهينم باورم ھنوز_ 

  .کن بازش... شهيم باورت بعدا خب_ 

  .طلبت یکي حال بھر: گفت و کرد جمع لبش یرو از رو لبخندش.افتاد یورزش شلوار و بلوز به نگاش و کند رو کادو چسب

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  273 قسمت

  



 چرا که داد م فحش یکل ، کردم فيتعر نگار یبرا رو حانهير پCک موضوع یوقت فرزاد، ی رانهيغافلگ تولد انيجر از بعد
 دنيشن از یحت کهيحال در!! ام حانهير من ؛ گفتميم مقدمه یب شديم چطور آخه.ام حانهير خود من که نگفتم فرزاد به موقع ھمون

 حوصله چون.کردم قھر باھاش ره،ينم پوکش ی کله یتو حرفا نيا نگار دميد یوقت!  بود شده باشم،شوکه حانهير دوست من نکهيا
 من ؛ گفتميم بھش یچطور اونوقت شده، عاشق فرزاد که کردميم حس داشتم تازه.نداشتم اوضاع اون یتو رو مزخرفاتش ی
  !ُمرده؟ تو یبرا که ھستم یا حانهير

 شيآزما و شگاهيآزما برم نايس با ام، گمشده تيھو اثبات یبرا گرفتم ميتصم روز هي.نداشتم یخوش حال خودمم ، حال ھر به اما
 حاضر ھا یزود نيا به شيآزما جواب دونستميم اما. کرد نميتحس نگار دادم، انجامش یوقت که بود یکار تنھا نيا.بدم کيژنت
  .یبزن آمپول من به یخوايم که نکردم یبد کار که من خاله: گفتيم مدام و بود دهيترس یليخ شگاهيآزما از نايس. شهينم

  .خوبه حالت شم مطمئن خواميم...زميعز: گفتم و دميبوس رو صورتش

 ريد یليخ من نظر به ديشا. شديم حاضر بعد ماه هي شيآزما جواب اما.کردم یراض رو نايس بوسه، و حرف یکل از بعد با$خره
 تيھو به برگردم باز و بشم راحت نيريش شر از شب ھمون خواستيم دلم که بود شده اديز اونقدر ام یتاب یب.بود

 حرفا نيا و سيپل به کار و یريگيپ یحت و شديم شيآزما...شديم قبر نبش ديبا.داشت سر درد بودن حانهير یول...حانهير...خودم
 یروز چند.نبود مدارکم از یخبر یول.سيپل سراغ برم تونستميم کردميم دايپ رو انيشا مدارک اگه ديشا گفتميم خودم با.ديکشيم

 ديام نا بازم آخرش یول گشتيم باشه، کرده هي،کرا امانات صندوق هي توش که یبانک دنبال خونه اطراف یھا بانک یتو فرزاد
  .شد

 کنارش نشستم و بردم يیچا براش.بود خسته.اومد فرزاد که بود دهيخواب و بود خورده رو شامش نايس.بود کرده ريد فرزاد اونشب
  .دارم خبر هي: گفت که کاناپه ی گهيد طرف ،

  ؟یخبر چه: شد یخال دلم تو لحظه هي

  .رانيا اديم داره سال پنج از بعد نينسر عمه_ 

  !! نينسر عمه_ 

  ...شيشناسينم تو_ 

  .داشتم کم رو نينسر عمه فقط امانات، صندوق و تاپ لپ مورد در جستجو و اوضاع اون یتو.کردم نگاش فقط

  .برسونم رو تو شو حاضر: گفت فرزاد که شد یطو$ن سکوتم

  .رميگيم آژانس...نه_ 

  .رسونمتيم خودم نه_ 

  .آخه یا خسته_ 

  .شميم شارژ ، باشم تو با: داد یانرژ بھم ،یخستگ ھمون با لبخندش

 گهيد.کرد تشکر ازم یگرم نگاه با.دستش دادم و گرفتم براش لقمه هي منم.نکرد قبول بعد، بخوره غذاشو که کردم اصرار یچ ھر
  .کرديم گرم عشقش، از رو وجودم تموم ھا، گذشته مثل قايدق.بودم کرده عادت نگاھش طرز نيا به
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 با منو فرزاد یوقت ، اول برخورد ھمون یتو.داشتم اضطراب یليخ دنشيد یبرا.اومد ھم نينسر عمه که بود زمستان اواسط
  .ھستند نايس پرستار شونيا: گفت و رفت نشونه دست

 فاصله از بعد.داد دست باھام و اومد جلو و زد لبخند که شد قطع نفسم.شناخت منو انگار که ، ديچرخ صورتم یرو نگاھش چنان
 تعارفش فرزاد.نهيبينم حانهير به شباھت یب منو کردم،يم حس که بود دوخته چشمام به نگاشو یطور.شد رهيخ بھم کينزد ی

 به من بگه فرزاد به نينسر عمه اگه کردميم فکر مدام و بودم غرق خودم افکار یتو.آشپزخونه سمت رفتم که نشستن به کرد
  .دهيم نشون یالعمل عکس چه فرزاد ھستم، هيشب حانهير

  .کنميم درست قھوه...ارين يیچا_ 

  .شکست و افتاد دستم از یچا وانيل سرم، یبا$ از فرزاد یصدا با که بودم افکارم در غرق اونقدر

  که؟ ینسوخت!...؟یکنيم چکار_ 

 چکار: گفت و شد خم مقابلم و کرد خم زانوھاشو اونم که.کنم جمع رو شهيش خرده بزرگ یھا تکه تند و تند تا شدم خم یفور
  .باش مراقب ؟یکنيم

  .نمتونيبب خواميم دييايب بابا: شد بلند وسط نيا ھم عمه یصدا.نذاشتم که رهيبگ دستم از رو ھا شهيش خرده خواستم

  .شده ھول کم هي خانوم نيريش نيا گهيد ديببخش: گفت بلند فرزاد

 خرده دنبال نيزم یرو دستم و بود فرزاد به نگاھم.دادم جواب اضطرابم از پر نگاه ھمون با نگاھشو منم و بود من به نگاش
  .یديبر دستتو آخرشم ايب: گفت اخم با فرزاد.بود رفته فرو دستم نوک ھا شهيش از کهيت هي.گفتم یبلند آخ که شهيش

  .کنميم درست قھوه ھم کنميم جمع رو نايا ھم من. رونيب برو: گفت و انداخت زخمش به ینگاھ و ديکش خودش سمت دستمو بعد

  خورد؟ هيبخ و روش رفت پام و ینکرد جمع رو ھا شهيش خرده که دفعه اون مثل: گفتم لبخند با

  !؟یديبر پاتو یک...دفعه؟ کدوم: نشست فرزاد یابروھا نيب محکم یاخم و موند باز ھمونطور دھانم.دادم یسوت چه دميفھم تازه

  .نينسر عمه شيپ رميم من: گفتم و شدم بلند یفور

 یرو گرفتم و برداشتم زيم یرو از یدستمال که بود شده تند نفسم.ديباريم گردنم و سر از حرارت.زدم رونيب آشپزخونه از
  .دياومد خوش یليخ: گفتم و عمه کنار نشستم و انگشتم

  .باشه سخت ديبا نايس با کار...ممنون_ 

  .ماھه یليخ نايس...اصC...نه_ 

  .گفتنينم نويا شيقبل یپرستارا یول...؟!یگيم یجد: رفت با$ یکم عمه یابروھا

  .نبودن پرستار حتما اونا_ 
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  .ميزيبر یحيتفر ی برنامه هي ديبا مناسبت نيھم به حا$...خب: گفت و سمتمون اومد قھوه یھا فنجون با فرزاد

 یليخ اونجا از قبل ی دفعه...بذار تياولو یتو رو فشم یCيو حتما: گفت عمه که کردميم مزه مزه و برداشتم رو ام قھوه فنجون
  .دارم خاطره



  .داغه ھنوز: گفتم بھم عمه و فرزاد ی رهيخ نگاه به و کردم یا سرفه

  .سCم: گفت و اومد رونيب اتاقش از ھم نايس موقع ھمون

  ! تو یشد بزرگ چقدر...زميعز: گفت و کرد باز نايس یبرا دستاشو نينسر عمه

 فرستاد، رو عکسش برام منصور که یبار نيآخر: گفت و پاش یرو نشوند اونو عمه که عمه آغوش یتو رفت اکراه با نايس
  .بود نوزاد

  .ديشيم خسته...دشينذار پاتون یرو حا$: گفت فرزاد که کرديم نگاه عمه به متعجب فقط نايس

  د؟يدار خبر نايس یپرستارا از چطور د،يديند رو نايس و دينبود رانيا سال پنج اگه شما: گفتم که ديپر نييپا عمه بغل از نايس

 و دکتر به رفتن کارش تنھا ، روز و حال اون با بعدش و بود کما یتو مين و ماه کي فرزاد خب....بود گفته بھم انيشا_ 
  .شد محروم مادر نعمت از اول ھمون از بچه نيا و گرفت پرستار نايس واسه انيشا.داشت پرستار به ازين نايس...بود یوتراپيزيف

  !د؟يزنيم که هيچ حرفا نيا حا$: گفت و کرد نگاه من به اخم با فرزاد

  .نميبش تو شيپ خواميم من...نيريش خاله: گفت نايس که کرد سکوت عمه

  !شده وابسته چه یآخ: گفت بلند عمه

  خاله؟ شده یچ دستت: گفت و ديد رو ام یزخم انگشت که پام یرو نشوندم و کردم بغل رو نايس و کردم دراز دستمو

  .ديبر ، کردم طنتيش_ 

: گفت فرزاد که بود رهيخ ما به موشکافانه ینگاھ با عمه.دمشيبوس و کردم بغلش محکم نکارشيا با که ديبوس انگشتمو نايس
  .بمون نجايا ، عمه بخاطر یروز چند ھم شما...تنھاست ما شيپ عمه...نيريش

  .آره... خاله آره: گفت زده ذوق نايس

  .دينش جون نيريش مزاحم: گفت عمه که زدم لبخند

  !کنهيم یذوق چه نايس دينيبينم...است وابسته بھش یليخ نايس...نه: داد جواب من یجا به فرزاد

  .آوردم جوونم نايس واسه خوشگل یکادو هي که دياريب رو چمدونم یراست: گفت بلند کدفعهي عمه

  .بود در کنار ھنوز که عمه چمدون سمت رفت فرزاد و زد غيج نايس
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  .نره ادتي تشکر: کردم زمزمه نايس گوش در آروم.نايس سمت گرفت و ديکش رونيب کوچولو یکادو هي چمدونش از عمه

  ممنون: گفت و گرفت رو کادو نايس

  .نداره رو قابلت...زميعز: گفت و ديکش رو نايس لُپ یمھربون با عمه

  !؟یچ یعني نداره قابلمه...خاله: گفت و کرد نگام نايس

  .يیکادو نيا از تر زيعز یليخ شما یعني...نداره رو قابلت: گفتم که ميديخند ھمه



  .یا خونه تو شلوار و بلوز هي به ديرس و کرد پاره رو کادو کاغذ نايس

  .باشه نيماش داشتم دوست من: گفت بلند و ھم تو رفت اخماش

  !! نايس...اِ _

  ! بC داره یزبون چه: گفت و ديخند عمه

  ...ھا زنهيم شين نيريش یعني...رفته نشيريش خاله به که زبونش نيا: گفت و کرد نگام خنده با فرزاد

  !! فرزاد_ 

  .شد سرد قھوتون: گفت فرزاد.دوختم نايس به گرفتمو فرزاد از  نگامو یدلخور با که دنيخند فرزاد و عمه

  .گهيد فشم ميبر ديش حاضر: گفت داشتيبرم رو فنجونش که ھمونطور عمه

 ديبخور رو قھوتون ا$ن....اميب و برم رو ريمس نيا ی،ھ شرکت بخاطر باز نخوام من ھفته آخر باشه فشم...جان عمه: گفت فرزاد
  .رونيب ميريم شام واسه

  چطوره؟ دربند...ميبر باز رو رستوران هي: گفت عمه

  .بھتره درکه: ديپر دھانم از کدفعهي

  .موافقم درکه با منم: گفت فرزاد که بدم یسوت باز بود کينزد.شود باز موقع یب که یدھان به لعنت

  !؟ ديندار تفاھم باھم یاديز نفر دو شما: گفت هيکنا به عمه

  .کنميم درست رو شما کار رانميا که یروز تا: گفت خنده با عمه که زد لبخند فرزاد

  .کنم حاضر رو نايس رميم من: گفتم که شد رهيخ من به معنادارش نگاه با فرزاد

 دقت با یاديز نينسر عمه.موندم اتاق یتو خودم یول.رونيب فرستادمش اتاق از.کردم حاضر که رو نايس.اتاقش به رفتم نايس با
 به و بودم ستادهيا نايس اتاق ی پنجره کنار.نهيبيم حانهير منو کردميم حس که نشستيم من یرو یطور نگاھش. کرديم نگام

  !شده؟ چت تو: گفت و کرد نگام.داخل اومد فرزاد و شد باز اتاق در که کردميم نگاه رونيب

  .نشده ميزيچ_ 

  .خوند رو اضطراب نگاھت از شهيم راحت یليخ... دروغگو_ 

  .شناسمينم رو نينسر عمه من...هيعيطب خب: گفتم که ستاديا مقابلم

  !؟یريبگ اضطراب ديبا شيشناسينم چون_ 

  .ستين خوب حالم...فرزاد بسه_ 

 یزيچ هي یدار: گفت که دميشن که کردميم فرار نگاش از.کرد نگام قيدق و خودش سمت ديکش و گرفت رو بازوم که برم خواستم
  !؟ینگفت بھم رو یچ باز...یکنيم یمخف ازم

  .یچيھ_ 

  کنم؟ باور یدار توقع!...؟یچيھ_ 

  .داره یبستگ خودت به گهيد نيا: گفتم و دميکش محکم بازومو
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 مرتب مو یروسر نهيآ یجلو.دميپوش یمشک ساده یروسر با رو مشھد ديخر یادگاري یزرشک یپالتو. لباسام کمد سمت به رفتم
 یميمC یصورت رژ فقط نکردم شيآرا اصC. ھا رژ از یکي سمت رفت دستم.افتاد نهيآ یجلو شيآرا لوازم به چشمم که کردميم

 چيسوئ فرزاد.بود اعصابم یرو یبدجور نينسر عمه نگاه.اومدم رونيب اتاق از و انداختم دست یرو چادرمو و زدم لبم یرو
: گفت و درآورد بشيج از یکاغذ دستمال بعد.ختير نگاھش از دلم اول.افتاد من به نگاش که در سمت اومد و برداشت نشويماش

  .کن پاک رو رژت

  !کمرنگه_ 

  .گميم کن پاک_ 

  .گهيد ميبر: گفت و ديکش رو فرزاد دست نايس.دميکش لبم یرو آروم و زدم چنگ دستش از رو دستمال.زد پوزخند نينسر عمه

 قاطعانه، تند لحن اون با محکمش، یاخما.ديکش دستم از دستمالو و سمتم کرد دراز دست فرزاد که بود دستم یتو م یرژ دستمال
 عقب نايس منو: گفت و نذاشت عمه که نميبش عقب یصندل خواستم.نيماش سمت ميرفت.کرد ناراحتم یليخ ن،ينسر عمه یجلو

  .مينيشيم

  ...بذار آھنگ...بذار آھنگ: گفتيم مرتب نايس.افتاد راه و نشست فرمون پشت فرزاد.نشستم جلو اجبار به

  :شد پخش یبان بھنام قشنگ آھنگ و چرخوند رو ضبط ولوم فرزاد

  

  عشقم ، توئه هيدستا تو قلبم توئه هيحرفا به ،گوشم توئه هيجا فقط دل نيا

  عشقم یمن ماله فقط اما یمن آلِ  دهيا عشقه ، یمن حاله آرامشه

  

  شهينم کم گهيد نه دلم حسه از ، شهيھم مثله رو تو دارم دوست

  

  دارم عCقه تو به ینخوا چه یبخوا چه ارم،يم دست به رو تو ینخوا چه یبخوا چه

  دارم دوِست رو تو من آخه قرارميب دله به برسون خودتو

  

  پات من عشقه مونم یم یاين چه یايب چه چشمات تو از خونميم ینگ چه یبگ چه

  باھات شم آروم بذار بخند تو حرفات گوشم تو داره چهيپيم ھنوزم

  

  اصC خودم یپا شدم عاشق توام یرو عاشقه من توئم فکر یبر جا ھر

  اصC دلم کنده دل غصه از دلم بنده مو به اما دلم خندهيم یخنديم

  

  شهينم کم گهيد نه دلم حسه از شهيھم مثله رو تو دارم دوست

  شهينم کم گهيد نه دلم حسه از شهيھم مثله رو تو دارم دوست

  

  دارم عCقه تو به ینخوا چه یبخوا چه ارميم دست به رو تو ینخوا چه یبخوا چه



  دارم دوست رو تو من آخه قرارميب دله به برسون خودتو

  

  پات من عشقه مونم یم یاين چه یايب چه چشمات تو از خونميم ینگ چه یبگ چه

  باھات شم آروم بذار بخند تو حرفات گوشم تو داره چهيپيم ھنوزم

  

  .بسه نايس: زد اديفر تيعصبان با فرزاد که خونديم داشت بلند بلند نايس

  .باشه راحت بذار! ؟یکنيم دعواش چرا: گفتم کردمو نگاه فرزاد به اخم با

  .نکن دخالت تو: گفت آروم و کرد نگام اخم با

  .فرزاد باشه راحت بذار: گفت عمه نباريا

  .صداش از رفت سرم: گفت باز فرزاد

  .داره مشکل تو با آھنگ متن نداره، مشکل نايس یصدا:  گفت هيکنا به عمه

  .یکن تمومش وقتشه گهيد...فرزاد ساله پنج: گفت عمه که کرد کم رو ضبط ولوم و زد یشخندين فرزادم.گرفت ام خنده

  .عمه بسه_ 

  .داره مادر به ازين قبل از شتريب ا$ن...بنداز پسرت به نگاه هي. ستين بس: گفت تيعصبان با عمه

 گهيم ھمش یول بشه مامانم نيريش خاله خواميم که گفتم بابا به من... نينسر عمه: گفت و عمه حرف وسط ديپر طنتيش با نايس
  .کنم فکر ديبا

 یتو از ، اخم با فرزاد که خنده ريز زد من از بلندتر ھم عمه.نشد اما کنم خفه رو ام خنده یصدا تا دھانم یجلو گذاشتم رو دستم
  نه؟ اي دھنتو یبنديم: گفت نايس به وسط نهيآ
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  !فرزاد: گفتم یناراحت با

  .ببند دھنتو تو کنميم دعواش من یوقت گفتم دفعه صد: زد اديفر سرم کدفعهي

 به من و زديم چنگ قلبم به داشت خاطرات.درکه ميديرس.نزدم حرف و کردم سکوت گهيد که اونقدر ، شدم دلخور ازش یليخ
 رفتميم کوتاه یقدمھا با سرشون پشت منم.افتاد راه ما یجلو و گرفت رو نايس دست عمه.کردميم مقاومت اشکام مقابل در یسخت
 صاف رو ،نگاھش کردميم فرار نگاھش از اونکه با.داشت نگه منو و گرفت محکم رو دستم فرزاد،.شد دهيکش دستم کدفعهي که
  ؟.یکرد پنھون ازم رو یچ بگو...یکنيم وونميد یدار گهيد: ديتوپ بھم باز یعذرخواھ یبجا و داشت نگه چشمام یتو

  ! دستم یآ: کردم ناله که برد شي،پ شدن خرد مرز تا رو انگشتام ، دستش فشار با که کردم سکوت

  .بده جوابمو...یستين $ل پس: گفت و زد یا کاره مهين لبخند

  ...واستا: گفتم که دميدويم دنبالش بايتقر فرزاد، بلند یقدمھا با.ديکش خودش ھمراه منو و نذاشت که بکشم دستمو خواستم



  ...اميم خودم...کن ول دستمو: گفتم که نکرد نگام اما.ستاديا

  .جلو فتيب اي ايب من با اي: زد اديفر و سمتم برگشت کدفعهي که رفتميم سرش پشت.کرد رھا دستمو حرص با

 فرزاد یبرا مکان ھمون یتو دوباره رو ھا گذشته ی حادثه ومدينم بدم.بودم فکر یتو.زدم جلو ازش و کردم تند رو قدمھام
 ديشا.بشه تکرار ھا گذشته اتفاق باز کردميم دعا. کردميم حرکت ابانيخ سمت از عمدا.ومديم ادشي یزيچ بلکه کنم، تکرار
  .رو ادهيپ سمت ايب: شد بلند صداش که بودم شده دور ازش بايتقر.باشه فرزاد یفراموش به یتلنگر

 تا کرديم یط بزرگ یقدمھا با داشت رو ابونيخ تند يیسربا$ و بود کرده تند رو قدمھاش.سمتش برگردوندم سر.نکردم یتوجھ
 سمت برو...کشمتيم بھت برسم: گفت یعصب یا خنده با که سمتش برگشتم.دميدو رو یمتر ،چند دو حالت به منم.برسه من به
  .رو ادهيپ

 بلند اديفر به صداش.شدم رد شتر،يب نشيماش تردد ھم و بود تر خلوت ھم که ابونيخ وسط از عمدا و دميدو باز و نکردم یتوجھ
  .کنار ايب: شد

 نيزم نقش و نيماش هي سپر به خوردم ،محکم نيماش هي ممتد بوق یصدا با که داره فاصله باھام چقدر نميبب تا برگردوندم سر
 به بودم خورده دنيدو با که بودم من نيا و بود کرده ترمز موقع به راننده.بود خوب حالم.شد ادهيپ ھم راننده.سمتم ديدو فرزاد.شدم
  .خوبم...خوبم: گفتم که ديچرخيم ینگران با صورتم یتو نگاش.سمتم شد خم فرزاد.نيماش

  ...شعوريب: زد اديفر سرم ناگھان

  .ديببخش بازم یول...نيماش یجلو دنيپر خانومتون بخدا: گفت یعذرخواھ با راننده.کرد بلندم و ديکش رو دستم بعد

  .خواميم عذر من: گفت و فشرد محکم حرص با دستمو فرزاد

  ؟یکنيم ینجوريا چرا...چته؟: دوخت من به رو نشيآتش نگاه و ابونيخ کنار سمت ديکش خودش با منو بعد

  .بشه خاطره ديتجد خواستم... داشتم خاطره نجايا از...یچيھ_ 

 که گوشت ريز بخوابونم چنان تا بگو من به بزنه، سرت به خاطره ديتجد ھوس گهيد ی دفعه: گفت و کرد محکمتر اخمشو
  .بپره سرت از ھوسش

 ھر.فشرد محکم باز رو دستم که رفتميم دنبالش.کرد رفتن به مجبور منو و ديکش دستمو که برگردوندم ازش سرمو و کردم بغض
  . یمخف ازش رو ام ناله و کردميم تحمل شتريب کنم، اعتراض تا کرديم شتريب رو دستش فشار یچ
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  .ميکرد گم رو نايس و نينسر عمه: گفت لب ريز و چرخوند اطراف به نگاھشو.ستاديا با$خره

  .یشد $ل باز ،یدلخور بخاطر که نگو: گفت و انداخت بھم ینگاھ که ندادم جوابشو

  .نمتيبب: گفت باز که برگردندم ازش سرمو

 بغض عوض، در و بود شده آروم نگاھش.خودش سمت چرخوند رو سرم و گرفت رو ام چونه که بودم برگردونده ھمچنان سرمو
  !زدم؟...نزدم: گفت کنهيم آرومم ، دونستيم انگار که یلحن با که کرديم ام خفه داشت من یگلو یتو

  ؟یبزن حرفشو ديبا چرا_ 



 ی دفعه نيا که گوشت یتو زدم یک من آخه: گفت و زد لبخند که بود نشسته حرفام ی$ به $ وضوح به گلوم یتو نشسته بغض
  !باشه؟ دوم

  .بشکنه یليس هي از شتريب برابر صد آدمو دل تونهيم حرف هي...وقتا یبعض_ 

 کينزد و آورد جلو رو سرش که کردم جمع باھاش رو اشکمم و چشمم ی گوشه گذاشتم آروم و کردم خم رو ام اشاره انگشت بعد
  بشه؟ یراض دلت تا کنم چکار ابونيخ نيا وسط یگيم حا$: گفت صورتم

  .یريبم بود کينزد...دميترس...وونهيد خب: گفت که گرفت ام خنده حرفش از

  .نه اي یدار دوستم دميفھميم $اقل مردميم: گفتم ومديم چشمام از ونيم در یکي حا$ که يیاشکا و مهين مهين ی خنده ھمون با

 یجلو یبنداز خودتو بخاطرش نکرده $زم...دميم سوالتو نيا جواب حا$ نيھم من خب!...؟ تو یُخل: گفت و کرد اخم
  .نفھم زبون نيريش دارم دوست...نيماش

  .کن دايپ رو نايس و عمه بگرد حا$: چرخوند اطراف به نگاشو باز که کردم پاک اشکامو باز و دميخند

  .بزنه زنگ و رهيبگ ليموبا نفر هي از خودش ديشا...نداره ليموبا که عمه_ 

  .دارم ناشناس شماره هي از ناموفق تماس تا ده...آره: گفت و انداخت شيگوش به ینگاھ

  .ميبرس ما تا نشستن و باز رو یرستورانھا از یکي یتو رفتن نايس و نينسر عمه شد معلوم.زد زنگ شماره ھمون به فرزاد

 با یچوب تخت هي يیمشما چادر ريز نينسر عمه.ميشد ملحق اونا به ، رستوران آدرس گرفتن با ، ھم دست در دست فرزادم و من
 نجايا رو ما ساعته هي که ديکرد رو فکراتون یحساب ندفعهيا کنم فکر: گفت هيکنا به فرزاد و من اومدن با که بود نشسته نايس

  فرزاد؟ تويگوش یدينم جواب چرا!...ديکاشت

  !د؟يداد سفارش: ديپرس و کرد عوض رو بحث کCً  و زد دنينشن به خودشو فرزاد که کردم پنھان خندمو
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  ؟ نه اي یکرد فکراتو! راه؟ اون به یزنيم خودتو چرا: گفت خنده با نينسر عمه

  .بعد ميبد سفارش اول حا$: گفت فرزاد که بودم گرفته ام خنده فرزاد انکار و عمه اصرار از

  .بشه باز اشتھام تا بگو اول: گفت و زد من به یچشمک عمه

  .من نه...بکنه فکراشو ديبا که نهيريش نيا: گفت که کردم یمخف ازش لبخندمو.کرد نگام فرزاد

  .رميبگ ازت بعله زور به اي یگيم رو بعله جان نيريش...پس مبارکه: گفت و ديخند عمه

  ...نايس...خب: گفتم و دوختم نايس بعد فرزاد به رو نگام.داد لوم ام خنده

  .خداشه از نايس...نکن بھونه رو نايس: گفت و بزنم حرفمو نذاشت عمه

  ...فرزاد... یول_ 

  .زنهيم بال بال واست داره که فرزاد: گفت اخم با عمه



  .نميبينم یبال من یول: گفتم خنده با

  .دارن ايبعض یول ندارم فکر به ازين من گفتم، که من...جان عمه: گفت یجد یاخم با فرزاد

 اجازه تا خواستميم یپدر ن،يريش ی شناسنامه با حا$ یول بودم فرزاد ھمسر من.داشتم فکر به ازين من ، آره.ديکش پر لبم از لبخند
  .بزنم حرف فرزاد با قبلش ديبا: گفتم بود منتظر ھنوز که عمه به و دادم رونيب لبام ونيم از رو نفسم.کنه صادر رو ازدواجم ی

 بعدش تا کنم اعCم رسما رو شما ی بعله ا$ن یديم اجازه پس...نداره یاشکال حرف: گفت و داشت نگه لبش یرو لبخندشو عمه
  ؟یبزن رو حرفات

 کردم تر زبونم نوک با لبامو. بود جوابم منتظر.نميبب ، تونستميم ھم فاصله ھمون از نگاھشو اقياشت.سمتم برگشت باز فرزاد نگاه
  باشم؟ مامانت من یخوايم ھنوز...نايس: گفتم نايس به رو و

  .شو مامانم...شو مامانم...خاله آره: گفت شوق با بعد. ترسوند رو عمه که زد یغيج کدفعهي نايس

 عشوه نيا از! ومدينم بھش کردن ناز نھمهيا.برگردوند ازم سرشو لبخند با فرزادم.رفتم نشونه فرزاد بعد و عمه سمت لبخندمو
 تو نايس....گرسنمه یحساب من که دياريب رو ِمنو...خب: گفت و زد بھم محکم رو دستش دو کف عمه.شد تر رنگ پر لبخندم اش،

  .نيبش مامانت شيپ برو ھم

 زدم موھاش یرو یا بوسه و کردم نوازشش آروم منم.کرد بغل کشيکوچ یدستا با منو و سمتم ديدو یفور عمل، به آماده نايس
  ؟یاندازيم نفر هي ادي منو یدونستيم چيھ: گفت آروم و کرد خم سمتم سرشو عمه.

  ...ھهيشب بھش یليخ نگاھت: داد ادامه که.شد ليتبد خي به لبم، لبخند آتش

  !؟یک...ک:گفتم لکنت با

  !! اندازته چقدرم...تنت یپالتو صاحب...فرزاد ی شده فوت ھمسر...حانهير_ 

  ...ام حانهير من که کردميم اعتراف فرزاد به چطور ديبا حا$.بود گردش در عمه و فرزاد نيب نگام.شد مضطرب باز قلبم
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 حرف ھم با فرزاد منو تا رفت جلو جلو و گرفت رو نايس دست عمه باز.نيماش سمت ميبرگشت ادهيپ مفصل، شام هي از بعد
 رونيب رستوران از شام، پول کردن حساب از بعد ھم فرزاد که فشردميم تنم به محکم رو پالتو زمستان، یسرما سوز از.ميبزن

 کدفعهي.بزنه سرم یداد هي که ا$نه ؛ گفتم خودم با.دميترس.ستاديا کدفعهي که افتادم راه کوتاه یقدمھا با اش، شونه به شونه.اومد
 حرف... خب: گفت برديم بشيج یتو دستاشو کهيحال در بعد.کرد عوض من با جاشو و رو ادهيپ سمت ديکش و گرفت رو بازوم
  .یداشت

  .منه ھمسر....منه ی گذشته...من مشکل ندارم، یمشکل... باشم ھمسرت واقعا که هيقض نيا با من...من_ 

  سابقت؟ شوھر شيپ یبرگرد یخوايم: گفت یعصب یحالت با و آورد با$ دفعه هي نگاشو.ستاديا

 خودت به رو نايس چرا بود، شوھرت شيپ دلت که تو!...؟یبرگرد یخوايم پس:گفت که بدم جوابشو یچ دونستمينم.داشتم ديترد
  .شوھرت ھمون شيپ یرفتيم خب!...؟ من یزندگ یتو یگذاشت پاتو چرا!...؟یکرد وابسته



 تا بده بھم مھلت هي...رميميم پسرم واسه من...شوھرمم عاشق من...خواميم ازت کوتاه مھلت هي...فرزاد: گفتم و گرفتم دستشو
  .برگردم

 به ديبا حا$ نويا...ھمسرت ھمون شيپ برو گمشو: زد اديفر سرم.کنه درک نتونه که بود دهيچيپ اونقدر ، اون یبرا حرفم منظور
  !؟ یعاشقش ھنوز که یبگ من

  ...واستا... فرزاد...فرزاد: دميدو دنبالش که کرد تند رو قدمھاش و ديکش دستم ونيم از خشونت با دستاشو بعد

  .لعنت...انيشا تو به لعنت...اَه: زد رونيب نهيس از ام هيگر با نفسم.بودم مانده عقب من و رفتيم تند ھمچنان او اما

 نايس اتاق رفتم و کردم بھونه رو سردرد ،منم خوابش اتاق رفت یحرف چيھ یب فرزاد.خونه ميبرگشت.یحساب بود، کرده قھر فرزاد
 شيآزما جواب $اقل کاش.کردميم ديبا چکار...بودم فکر یتو مدام.برديم خوابم من مگه اما. ديخواب من یقبل اتاق یتو ھم عمه.

 یتو آب پارچ از.آشپزخونه یتو رفتم.زدم رونيب اتاق از یخوابيب از کCفه.کنم ثابت رو یزيچ تونستميم تا بود حاضر کميژنت
 اومد فرزادم کدفعهي.نيزم یرو آشپزخونه کيتار کنج نشستم خونه، یکيتار یتو بعد و ختمير خودم یبرا آب وانيل هي خچال،ي

 چشمام یتو زده زل ، یروان: کرد ُغرُغر لب ريز گشتيم وانيل هي دنبال کهيحال در و ديند یکيتار یتو منو.آشپزخونه یتو
  ...ھمسرمم عاشق من ؛ گهيم

 پنج از بعد که بگو رو احمق من: کرد زمزمه باز ، ختيريم آب ، خچالي پارچ از خودش یبرا کهيحال در و ديکش یبلند نفس
  !!... ھمسرمم عاشق من گهيم من به!!...من به... ايخدا!...دادم؟ یکس چه به دل ، تحمل سال

 از و نتيکاب یرو ديکوب محکم رو وانيل ه،يثان چند از بعد.ختمير اشک آروم ، فرزاد قشنگ اعتراف از فقط و بستم چشمامو
 یراھ دو نيب بودم مونده من حا$.کرد بدتر ھم منو حال حالش، یآشفتگ دنيد.دميدينم رو شيقراريب کاش.رفت رونيب آشپزخونه

  .کنم اعتراف و باشم حانهير اي بشم ام گذشته منکر و باشم نيريش که
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  !! ھمسرشه عاشق که ؛ گفتيم من به ديبا حا$ ماه، پنج از بعد.بودم یعصب و کCفه

  .!بودم شده عاشقش...احمق من که حا$!  نداشت رو شيدور طاقت که بود، شده وابسته بھش اونقدر نايس گهيد که حا$

 بانک ستيل از.رفتمينم شرکت.نيماش فرمون یرو دميکوب آروم رو ام شده مشت دست و زدم رونيب ام نهيس از فشار با رو نفسم
 دلم و نداشتم کار ی حوصله اصC اونروز.بود مونده یباق تا چند فقط داشتند، امانات صندوق شرکت، و خونه کينزد که يیھا
: گفتم یعصب حال ھمون با. بود ھم تو اخمام زدم،ھنوز سر که یبانک نياول به.بگردم ام گذشته از یرد دنبال فقط خواستيم

 و بوده بانک کدوم کردم فراموش حا$ کردم، هيامانات،کرا صندوق شرکتم، کينزد بانک هي یتو شيپ سال چند من...ديببخش
  نبوده؟ شما بانک یتو بدونم خواستميم کردم، گم دشميکل

  ! ھستم یجيگ آدم چه ؛ گفتيم خودش با حتما.کرد نگام بود، نشسته زشيم پشت که یانساليم مرد

  .ديبد رو تون یمل کارت و شناسنامتون_ 

 صندوق هي نجايا...بله: گفت و کرد شيرو یجلو ی انهيرا یتو ینگاھ که شخوانيپ یرو گذاشتم رو م یمل کارت و شناسنامه
  .شده ثبت شما نام به امانات

  !!واقعا_ 

  .ديبپرداز ديبا رو قفل شکستن ی نهيھز کنه،فقط مطابقت اگه دستگاه، یرو ديبذار رو انگشتتون لطفا_ 



 صندوق قفل شکستن بابت تومان پنج و ستيب و صد لطفا.داره مطابقت...بله: گفت که گذاشتم دستگاه یرو رو ام اشاره انگشت
  . ديبپرداز

  .حتما بله_ 

  .ديريبگ ليتحو رو صندوقتون و ديبر ديتونيم ھمکارم با: گفت خسارت، کسر از بعد و دادم بانک مسئول به رو بانکم عابر کارت

 در.رفتم ، امانات صندوق مسئول ھمراه.بود شده باز ميرو به ابھامم از پر ی گذشته از یا چهيدر انگار.داشتم یبيعج شوق
  .ديکن امضا رو برگه نيا لطفا د،يکن یخال رو صندوقتون یمحتوا ديخوايم اگه: گفت و کرد باز خودش ديکل با برام رو صندوق

  ...بله_ 

  !پوشه هي و بود تاپ لپ هي.کردم باز کامل رو صندوق در و کردم امضا

 که یجانيھ با و بودم یعصب.شرکت رفتم.داشتم اضطراب.اومدم رونيب بانک از و گذاشتم ام یدست فيک یتو رو پوشه و تاپ لپ
 ھم رو یتلفن.دارم جلسه بگو گرفت رو سراغم یکس اگه...دارم کار من: گفتم م یمنش به داشتم، پوشه و تاپ لپ گرفتن بخاطر
  .نده راه اتاقم به رو یکس و نکن وصل

  .یشاھ یآقا چشم_ 

  .زدم زميم نييپا یراھ سه به رو اش شاخه دو و گذاشتم زيم یرو رو تاپ لپ.کردم قفل سرم پشت درو و شدم اتاقم وارد
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 ليفا از یکي یرو زدم.کردم ھا ليفا به ینگاھ اومد با$ که تاپش دسک.شدم رهيخ اش صفحه به جانيھ با.شد روشن تاپ لپ
 اشتباه...زدم رو اسمم.بود اشتباه.زدم رو خودم تولد خيتار.نکرد خطور سرم به رمزش کردم، فکر یچ ھر.داشت رمز...ھا

 صفحه به نگام.داشتم ديترد.رفتم فرو فکر به لبم، یرو به دستم، انگشتان سر پشت زدن با و زدم هيتک ميصندل یپشت به کCفه.بود
  .شد باز برنامه. زدم رو حانهير نام نباريا و دميکش جلو خودمو باز که بودم تاپ لپ ی

 و عکساش از یکي یرو کردم زوم بعد و کردم فکر یا لحظه.بود آشنا برام صورتش چقدر!...حانهير... و بودم من...بود عکس
 صدا رو اسمم...مبھم یصدا هي با. نميبيم رو دختر نيا کابوسام یتو دارم ساله پنج که اومد ادمي تازه.شدم رهيخ صورتش به
 با حانهير یتک یھا عکس...ھا عکس یباق سراغ رفتم بعد. بود آشنا یليخ چشماش رنگ. شد خشک چشماش یرو نگام.زنهيم

  .رهيغ و فشم یCيو یتو عکس چند بعد و. دونفره عکس چند و عروس لباس

 بيغر و بيعج ليفا هي.کردم نگاه ھام ليفا و ھام برنامه یتو و یاصل ی صفحه برگشتم باز.کرد ینيسنگ ام نهيس یتو باز نفسم
  ". من"  نام به...داشتم

  ". حانهير"  زدم ديترد یب.داشت رمز بازم

  .خوندن به کردم شروع اول از مشتاقانه.بود خاطراتم ھمش انگار.شد باز ليفا

 انيشا تصورم، خCف بر.داشتم یا حادثه پر ی گذشته چه...شدينم باورم.شديم محکم ابروھام گره شتريب خوندم،يم شتريب چه ھر
 زدم هيتک. بکشم خوندنش از دست شدم مجبور.ختير بھم رو اعصابم شتريب خاطراتم.گرفت درد سرم...نبود من یواقع برادر

 یکپ و مدارک به دقت با و پوشه سراغ رفتم.افتاد زيم یرو گمنام ی پوشه به نگام.بردم فرو موھام ی$ رو دستم دو و مبل یرو
 خوش چه من و!... انيشا بود یکثافت چه.شديم شتريب کردم،سردردميم دقت شتريب چه ھر.کردم نگاه رو پوشه یتو یھا نتيپر

 استخدام اون رو ام بچه پرستار سال پنج...بره و اديب ام خونه یتو سال پنج گذاشتم!... بودم کرده اعتماد بھش که بودم باور



 نيا!...باشه؟ داشته خبر تاپ لپ و مدارک نيا از نيريش ديبا چرا.بود فرستاده برام که یپرستار نيآخر!...نيريش و!...کنه
 انيشا یبرا نيريش ؟ نزد سرم به زودتر چرا!... من یخدا...نکنه!...داره؟ خبر ازش نيريش چرا پس!...انهيشا هيعل که مدارک

  !آورد رو نايس تولد ی بھونه و بود گشته زمويم یکشو نيھم واسه...کنه دايپ رو مدارک بتونه تا فرستاد اونو...کنهيم کار

  ...تو به لعنت: زدم اديفر حرص با کدفعهي.شد تند نفسم.اومد جوش به خونم

  !؟ من جاسوس و بود انيشا ھمسر نيريش...یوااا!...؟ بود انيشا ھمسر نيريش اصC نکنه
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 رفتم درنگ یب و برداشتم رو مدارک ی پوشه.بود گرفته درد انفجار حد تا سرم.زدم پوشه داخل رو مدارک و بستم رو تاپ لپ
 هي حس.بود وحشتناک اونروزم حال.یآگاھ سيپل برم روز هي مدارک و پرونده ھمراه شد قرار و دادن ليتشک پرونده هي.یکCنتر

 به دستم ديشا.کنم چکار ديبا دونستميم من یول.بودن داده یباز خوب ،منو نيريش و انيشا. داشتم رو یواقع ی خورده شکست
 که یبمب هي مثل. خونه برگشتم ؟ داشتم رو مدارک اون چطور و چرا که دونستميم کاش. ديرسيم نيريش به یول ديرسينم انيشا

  ؟ یعصب نقدريا چرا!!... فرزاد چته: گفت دنميد با نينسر عمه.است جرقه هي منتظر فقط

 دور رو شالش و بود دهيپوش شلوار و بلند کيتون کي.شد ظاھر روم یجلو نيريش که دادم رونيب نهيس از صدا با رو نفسم
 زمزمه آروم بعد.کنارم نشست و اومد جلو یچا ینيس با که بودم قھر باھاش قبل شب یماجرا از ھنوز.بود انداخته آزاد گردنش

  .خواھشا...کن آبرو حفظ... عمه یجلو: کرد

  ...بزنم حرف باھات ديبا: گفت باز که.شد مشت دستام.کردم نگاش حرص با و انداختم با$ يیابرو

  .من اتاق یتو برو...طور نيھم منم: گفتم بودم داشته نگھش انفجار مرز در که یتيعصبان با منم و سمتش برگشت سرم

  خونه؟ کينزد پارک نيھم ديببر رو نايس شهيم...بزنم حرف نيريش با تنھا خواميم: گفتم عمه به که رفت و کرد قبول رو حرفم

  ...نه که چرا_ 

 خودش انگار که بود دهيترس چنان نگاھش.ديترس کردم، باز درو و اتاقم سمت رفتم.برن خونه از نايس و عمه تا شدم منتظر بعد
  .بزن حرفاتو: گفتم و ستادميا مقابلش و کردم نگاش!.کرده یغلط چه دونستيم

  .بدم حيتوض بھت شبميد حرف منظور مورد در ديبا من: گفت بود نشسته تختم ی لبه که ھمونطور و انداخت نييپا رو سرش

  .بزنم حرف موضوع ھمون مورد در خواستميم منم!  خوب چه_ 

 ھمسرم مورد در خواميم وقته یليخ من...خب: گفت که شدم تر یلبخندش،عصب دنيد با که زد لبخند و کرد بلند کبارهي رو سرش
  .نتونستم یول...بزنم حرف باھات

  .دميفھم خودم...یبزن حرف ستين $زم گهيد_ 

  !؟یديفھم_ 

  .طور نيھم مدارکم...کردم دايپ رو تاپ لپ بله_ 



  ...تا اريب رو مدارک پس خب!...؟ واقعا: گفت و شد بلند جاش از زده ذوق

  ...نيريش: دميپر حرفش وسط اديفر با

 خب...احمقم؟ من یکرد فکر تو: دميتوپ صورتش یتو و رفتم جلو.خورد بھم حالم ، گرفت که یا مظلومانه ژست از.زد خشکش
 انيشا و تو دست ی چهيباز خودمو که بودم احمق...ام خونه یتو دادم رات که بودم احمق...کردم باورت که بودم احمق...آره

  .کردم

 وارد یبتون که ميزندگ یتو یاومد تو...دھنتو ببند: گفتم اديفر با و ندادم مھلت که ، کنه ادا رو یا کلمه خواستيم مدام لباش
  ...؟یبخند من شير به و شوھرت به یبد رو مدارک بعد و یبرس انيشا مدارک به تا یبش ميشخص یزندگ

  ...نه_ 

 و خونه یتو پرستار اسم به یايب و یا حانهير دوست یبگ یتونيم اد،راحتينم ادمي یزيچ که ،من یگفت خودت با...شو خفه_ 
  !شوھرت؟ اتھام مدارک دنبال یبگرد ميزندگ

  ...نه_ 

 تونهيم یک باشه، داشته خبر مدارک از تونهيم تو جز یک پس...شو خفه: گفتم اديفر با و شدم تر یعصب کردناش انکار طرز از
  !؟.باشه داشته خبر تاپ لپ از

  ...یکنيم اشتباه فرزاد،_ 

 داده تو به رو حانهير اسم پCک تونهيم یک پس: کردم یخال صورتش یتو رو نفسم و زدم چنگ رو گردنش یتو ريزنج
 یباز منو تو...؟ ھان باشه؟ داشته خبر من یزندگ درشت و زير از تونهيم یک انيشا جز...یعوض انيشا خود جز...باشه؟

  ... مدارک اون به دنيرس متيق به...یداد

  ...یا وونهيد تو: گفت حرص با.شد ظاھر اش چھره یتو تيعصبان که نشست اشک به نگاھش

 یتو اومد و شد پاره ريزنج و دميکش رو پCک و ريزنج محکم که بکشه رونيب دستم ونيم از رو پCکش و ريزنج خواست بعد
  .رونيب برو من ی خونه از گمشو حا$: زدم اديفر. دستم

 ی دفعه...ام خونه از رونيب گمشو...منه ی حانهير مال نيا: گفتم و گوشش یتو زدم محکم که بکشه دستم از رو ريزنج خواست
  .گوشت یتو زنميم ، نايس یجلو نمتيبب گهيد

  .اشتباه...یکرد اشتباه: دگفتيلرزيم هيگر و بغض شدت از اش چونه کهيحال در و شکست بغضش

: گفتم و پله راه یتو انداختم رو فشيک و مانتو و چادر حرص با بعد و رونيب دادم ھولش محکم و کردم باز درو
  .باش ھمون ی معشوقه و یعوض انيشا ھمون شيپ برو...رونيگمشوب

  .سوختيم داشت شهيھم از شتريب قلبم.کردميم یخفگ احساس.نشدم آروم من یول رفت نيريش 
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 از کردمو سرم چادرمو چطور دمينفھم که بود بد حالم اونقدر. انداختم ، بود افتاده ھا پله یرو که فميک مانتو و چادر به ینگاھ
 لب ريز کردميم هيگر که ھمونطور و شدميم رد کردن،يم نگام داشتند که يیآدما نيب از ابونيخ یتو.اومدم رونيب فرزاد ی خونه

  ...اشتباه...یکرد اشتباه: کردميم زمزمه

 یرو انداختم و دمينپوش رو مانتوم دميد که اومدم خودم به وقت هي.دونستمينم رو لرزم علت یحت یول ديلرزيم تنم تموم.داشتم لرز
 ی خونه رفتم کراستي و گرفتم نيماش یچطور دمينفھم.ابونميخ یتو چادر و کيتون هي با زمستون سرد یھوا یتو و دستم



 کرد باز رو اش خونه در نگار که نيزم یرو نشستم ، ھا پله نييپا ھمون.کرد باز واسم درو ديد خونش اف اف یتو منو تا.نگار
  !؟ یخوب!...؟ شده یچ...حانهير: شد شوکه یاشک و آلود پف یچشما اون با من دنيد با و

  !؟ شده یچ نيبب منو...نيبب منو: گفت و گذاشت صورتم طرف دو رو دستش دو

  .اشتباه...کرده اشتباه_ 

 رو اسمم...یگرفت ازم مويزندگ...آشغال...کثافت...انيشا: دميکش غيج که خونه یتو ديکش منو و گرفت بازومو نگار
  .یگرفت رو ام بچه و شوھر...یگرفت

 یبرگرد یتونينم نيريش اسم با گفتم...باش آروم...حانهير...حانهير: گفت موھام نوازش با فقط و داد یجا آغوشش یتو منو نگار
  .شوھرت شيپ

  خداااااا: زدم غيج یتر بلند یصدا با.گرفت نگار،آتش حرف نيا با قلبم انگار

  شده؟ یچ بگو...زميعز...باش آروم خدا رو تو حانهير...حانهير_ 

 روم يیپتو نگار.نشست تنم به لرز دوباره.نداشتم زدن حرف ینا گهيد بودم کرده هيگر بس از.آغوشش یتو افتادم حال یب
  .خودت با نکن ینجوريا...زميعز: گفت و انداخت

 روم يیپتو که تخت یرو افتادم.ديکش اتاقش تا منو نگار.ديلرزيم تنم و بود نيسنگ سرم.خواستيم خواب چشمام.شد یچ دمينفھم
 ريمن ی شماره...بشنوه رو قتيحق ديبا نکنه اي کنه باور فرزاد چه...حانهير وقتشه گهيد: گفت و گرفت محکم دستمو و انداخت

  ؟یدار رو خانم

  .فمهيک یتو ی دفترچه یتو_ 

  .بخواب فقط: گفت و ديبوس رو ميشونيپ

 رو نگار یصدا ،یداريب و خواب کابوس و افکار ونيم یگاھ. بستم چشمامو وحشتناکم سردرد زور به من و رفت رونيب اتاق از
  ...یمقصر ھم شما...ديافتيب راه ا$ن نيھم: دميشنيم

  .زدميم حرف فرزاد با داشتم ھم کابوسام یتو. شديم کابوس غرق چشمام باز و

  . اشتباه...یکرد اشتباه_ 

  ! یکرد تب وونهيد: گفت و گذاشت ميشونيپ یرو یسيخ دستمال.بود نشسته سرم یبا$ نگار.کردم باز چشم

  .برو...کنهيم اشتباه بگو...بگو بھش برو...برو...نگار_ 

  .ريبگ آروم فقط تو...رميم باشه: گفت و شد رهيخ بھم اشک پر یچشما با

  .خورهينم غذا نباشم من...دونميم...نايس...نايس: گفتم لب ريز و بستم باز چشمامو

  .بخواب فقط...زميعز بسه...جان حانهير: گفت و ديکش صورتم به یدست نگار

  .بود کابوس منم خواب یول بخوابم کردم یسع
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  ...نايس...نايس: کرديم زمزمه سوخت،يم که یتب یداغ یتو مدام و بود کرده تب حانهير

 ی خونه ببره منو ديبا وقت اول فردا که گفتم بھش و اوردمين طاقت گهيد اومد شرکت از که بھروز.شد آب صحنه نيا دنيد با دلم
 شيپ ميبر ھم با صبح فردا تھران،تا اديب افتهيب راه شھرستان از شب ھمون که بودم کرده ھماھنگ ھم خانم ريمن با. فرزاد
 که نشد بھتر حالش یول بودم داده ھم بر تب و یسرماخوردگ قرص بھش اونکه با.بودم حانهير سر یبا$ صبح تا اونشب.فرزاد

 بھروز منم.فرزاد ی خونه رهيم خودش و تھران دهيرس که ؛ گفت و زد زنگ حانهير ليموبا به خانم ريمن که بود شده صبح.نشد
 خودم و زدم درو زنگ.دميد رو خانم ريمن م،يديرس که یشاھ یآقا ی خونه در یجلو.فرزاد ی خونه ببره منو که کردم وادار رو
  ...باش آروم... جان نگار: گفت بھروز ، در شدن باز از قبل. کردم آماده یحساب یدعوا هي یبرا رو

  .بزنم داد فقط ديبا گهيد امروز...بھروز نگو یچيھ_ 

  !شما؟ ديببخش سCم: گفت و کرد باز رو فرزاد واحد یچوب در یانساليم خانم.ميشد خونه وارد ما و شد باز در

  ادتونه؟ي...ريمن منم... خانم نينسر سCم: گفت و اومد جلو خانم ريمن

  !ر؟يمن_ 

  .دارم کار یشاھ یآقا با من خانم نينسر: گفتم و عقب دميکش رو خانم ريمن

  !جان؟ عمه هيک: شد بلند فرزاد یصدا موقع ھمون

  سCم: گفتم و دادم ھول عقب به یکم رو خانم نينسر و انداختم جلو خودمو

  .شناسميم خوب رو شما من یول یشناسينم منو شما: گفتم که کرد نگام اخم با

  .ھستند ھمسرم...ھستم شرکتتون کارمند ،یسعادت بھروز...یسعادت منم...یشاھ یآقا سCم: گفت ، سرم پشت از بھروز

  !امرتون؟...خب: گفت بود شرکت به رفتن ی آماده انگار که فرزاد

  .ومدهين نييپا تبش ، ا$ن تا شبيد از که ديگفت یچ من دوست به بدونم خواميم: گفتم و رفتم جلو تيعصبان با

  !ه؟يک دوستتون: گفت و کرد تر محکم اخمشو فرزاد

  .نيآذ نيريش...نيريش_ 

  !فرستاده؟ رو شما نداره، یرنگ من شيپ حناش دهيد...دينکن یباز لميف من واسه دييبفرما...خانم دييبفرما: گفت و زد یپوزخند

 بخاطر شما که یا گذشته مورد در...کنم صحبت شما با ديبا من: گفتم نزنم اديفر تا کردميم کنترل خودمو یسخت به کهيحال در
  .دونميم من و ديندار

 حرف شهينم که ینجوريا...داخل دييبفرما خب: گفت نينسر عمه که.بشم آرومتر شد، باعث نگاھش ديترد.کرد نگاھم یکم فرزاد
  .زد
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  .شرکت برم ديبا...ديبزن رو حرفتون زودتر شده رميد: گفت و انداخت اش یمچ ساعت به ینگاھ فرزاد.مبل یرو مينشست

  د؟يداشت تاپ لپ هي شما ديدونستيم چيھ: گفتم و دوختم بھش رو نگاھم



  .منه دست تاپ لپ...بله: گفت و زد یپوزخند

  د؟يخوند رو تون گذشته خاطرات...خب_ 

  .نه رو ھمش_

  .ديکن دايپ حانهير و نيريش نيب یاديز یشباھتھا ديشا اونوقت...ديبخون ديبر پس: گفتم و انداختم با$ يیابرو

  !؟ ديدونيم یزيچ شما: گفت و ديکش یبلند نيھ حرفم، نيا دنيشن با خانم نينسر

  ...شما ی ھمه از شتريب...بله_ 

  !مثC؟ یچ: گفت و شد خم جلو به یکنجکاو با فرزاد

 فرزاد آقا ی عمه که شما خانم نينسر: گفتم و کردم یا سرفه.نبود هيگر یبرا یخوب وقت یول.گرفتيم گلومو راه داشت بغض
  .آورده انيشا یزندگ سر يیبC اره،چهينم ادي به حا$ که یا گذشته یتو ، آقا نيا که ديدونيم حتما ، ديھست

  ...بله: گفت و انداخت فرزاد به ینگاھ مين خانم نينسر

 که گرفتينم دل به نهيک فرزاد از نقدريا انيشا نبود، حانهير با ازدواجش از قبل یايکثافتکار اگه که ديبگ...ديبگ بھش پس_ 
  .کنند تصادف نايا بعد و کنه یکار دست رو ھا نيماش ترمز

  !د؟يزنيم حرف یچ از ديدار شما!!...من یخدا: گفت وحشت با خانم نينسر

 یدعوا بعد و فرزاد ی خونه به انيشا اومدن انيجر ھم خانم ريمن.بزنه حرف که کردم اشاره خانم ريمن به و مبل به زدم هيتک
 با خودش چون مارستان،يب ديرس آمبو$نس با که بود ینفر نياول انيشا: دادم ادامه من دوباره بعد.کرد فيتعر رو تصادف شب
 فھمهيم یوقت مارستانيب یتو بعد....باشه بود، مسببش که یتصادف شاھد کينزد از تا کرديم بيتعق رو فرزاد آقا داشت نشيماش
 ارنيم ھم یتصادف جوون دختر هي موقع ھمون.شهيم یعصب شتريب ھستند، زنده فرزاد و حانهير یول رفته ايدن از خودش پدر که
 صبح تا دھتر نيا که گنيم دکترا.نيآذ نيريش اسم به شناسنامه هي جز نبوده ھمراھش یآدرس و نشون اسم و نداشته رو یکس که

 فقط.خرهيم رو دختر اون ی شناسنامه ونيليم ره،صديبگ فرزاد از رو آنا نامزدش مرگ انتقام اونکه یبرا انيشا کنه،يم تموم
  ...انيشا و بوده هيقض نيا شاھد مارستانيب بخش پرستار

  .مزخرفه...ستين شما حرف واسه یليدل چيھ: گفت اديفر با و کرد ھم تو اخماشو فرزاد

  ...نشده تموم حرفم ھنوز...یشاھ یآقا کن وا گوشاتو خوب پس: زدم اديفر منم

 نيآذ نيريش ی شناسنامه پرستار.شهيم که صبح.بوده رفته نيب از تصادف یتو نيآذ نيريش صورت: دادم ادامه و کردم تازه ینفس
  .کنهيم ثبت ستوده حانهير رو شده فوت دختر اسم عوض در و دهيم انيشا به رو

  .ستين ممکن نايا...نگو چرت...بسه: ديکش داد باز فرزاد

 انيشا آقا یوقت.بودم شاھد من!...اد؟ينم ادتوني منو...کردم کار خونتون سال نيچند من...ديببخش منو...آقا: گفت هيگر با خانم ريمن
 که دميفھم فرداش یول خواديم مارستانيب یکارا واسه گفت...دادم بھش من ببره، رو خانوم حانهير ی شناسنامه تا خونه اومد

 اش بچه داغ از و اوردين طاقت خدا ی بنده که مادرش واسه مخصوصا.کردم یقراريب یليخ روز چند...کردن فوت خانوم حانهير
 شده له خانوم صورت یاستخونھا تموم.نيريش شده اسمش یول است زنده خانوم حانهير که گفت انيشا آقا بعد اما...کرد فوت
  .برگشت یمعمول آدم هي شکل به صورتش تا کرد یجراح عمل سال چھار کينزد خانم.بود

 دروغ ھمتون...دروغه: زد اديفر و دوخت من به باز نگاشو.ستاديا بعد و زد اتاق طول در قدم چند کCفه و برخاست جا از فرزاد
  .ديگيم

 با ھم رو نايس و شگاهيآزما رفته قبل ھفته چند ، نيريش ھمون اي حانهير خود...دروغه...باشه: گفتم و شدم بلند جام از حرص با
 ھمون نيريش پس... باشه نيريش ی بچه نايس اگه...ريبگ جوابشو برو شما حا$...کرده درخواست کيژنت شيآزما و برده خودش

  .است حانهير

  .بشه کمتر جرمش تا ديکنيم دفاع ازش ديدار...لمهيف ھمش: کرد بلند صداشو باز تندش ینفسا با فرزاد

 حا$ که شد کثافتت از پر ی گذشته اون با تو مثل یآدم عاشق که بود نيا من دوست جرم: زدم اديفر صورتش یتو و رفتم جلو
 ادتي یزيچ هي بلکه تا بخون رو تيلعنت تاپ لپ اون برو $اقل...گرفته ازش شويزندگ ھم اسمشو ھم انيشا ، تو از انتقام بخاطر

  .اديب



  .لحظه هي...خانم: گفت و ديدو دنبالم خانم نينسر که در سمت رفتم

  د؟يدار رو کيژنت شيآزما ی برگه: گفت و کرد نگاھم ینگران با.ستادميا

 ادي منو کردم حس دميد رو نيريش یوقت من...من...کنميم باور من: گفت که گرفتم خانم نينسر سمت و درآوردم فميک از رو برگه
  ...اندازهيم حانهير

  چطوره؟ حالش: ديپرس که افتاد چشماش از یاشک بعد

  .خراب یليخ...خراب_ 

  .رفتم رونيب خونه از و کردم باز درو بعد

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  288 قسمت

  )فرزاد(

  

 نيھم سر هي برو خب: گفت بود دستش ونيم برگه هي کهيحال در نينسر عمه که رفتميم راه خونه یتو یعصب و کCفه
  .باشه حاضر جوابش ديشا...شگاهيآزما

 چند مگه آخه...ندازهيم حانهير ادي منو نيريش نگفتم بھت یول ندارم خانوم اون یحرفا به یکار من: گفت باز که نکردم یتوجھ
 صداش،آره...زدنش حرف نگاھش،طرز حالت.باشه خاص رنگ هي چشماشون رنگ که بشن دايپ تيزندگ یتو توننيم نفر

 یديند مگه.کرديم رفتار نايس با ھم مادر هي مثل...بود اش اندازه ھم حانهير یلباسا یحت!...بود حانهير هيشب یليخ...صداش
  .ستين یپرستار چيھ هيشب کاراش نيا...نايس دھان ذاشتيم رو غذا قاشق به قاشق...رون؟يب شام ميرفت که اونشب

  .مرده حانهير...چرته ھمش نايا: گفتم و دوختم عمه به نگامو و ستادميا

  .باشه یمنف ديبا کشيژنت شيآزما جواب پس باشه مرده اگه_ 

  .زنميم شگاهيآزما به سر هي شرکت از بعد...رو برگه اون من به ديبد: گفتم و زدم موھام به یچنگ

 و کردم بھونه رو جلسه باز.نداشتم کار ی حوصله اصC یول.دميرس ريد مين و ساعت هي.شرکت رفتم که داد من به رو برگه عمه
 رفتم کراستي. کردم قفل ورودم از بعد ھم رو اتاق در.نکنه وصل رو یتلفن و نده راه اتاقم به رو یکس که گفتم یمنش خانم به

 به زدم هيتک.شديم تر دگرگون حالم.رفتميم جلوتر یچ ھر.خوندن رو خاطراتم ، اول از ، قيدق کردم شروع باز و تاپ لپ سراغ
 باورم...بودم زده حرف ھم آنا و انيشا از اتفاقا.کردم فکر بودم کرده ادي ازش خاطراتم یتو که يیايکار کثافت به و ميصندل یپشت
 داشت مغزم.زدم قدم اتاقم یتو یعصب و برخاستم زميم پشت از!  بودم شده آنا با انيشا ینامزد خوردن بھم باعث من که شدينم

 ھمون هيشب ديشا.بود آشنا برام حانهير به عشقم.تاپ لپ پشت برگشتم باز و دادم رونيب نهيس از بار چند رو نفسم.ديکشيم سوت
 دروغه ھمش کردم فکر و بستم رو تاپ لپ کCفه یھ.شدم منصرف خاطرات خوندن از بار چند.داشتم نيريش به که بود یحس
  !باشه؟ دروغ تونهيم چطور بوده،پس من یشخص امانات صندوق یتو من یشخص تاپ لپ نيا که زد؛ اديفر عقلم باز بعد

 حانهير و نيريش یشباھتھا به یپ شتريب خوندميم شتريب یھرچ.کردم باز رو تاپ لپ باز و دميکش صورتم یرو دستامو کCفه
 به بود کينزد که ینيماش و درکه یتو شام!  بود نيريش یدستا یتو حا$ و گرفتم حانهير یبرا که یفونيآ یگوش..،.بردميم
 و!...رفتيم ابونيخ وسط از و بود کرده لج نيريش اونشبم.ميخورد درکه یتو نينسر عمه با که یشام هيشب درست بزنه، حانهير
 پدر که یپCک...نايس اومدن ايدن به...حانهير از من ی ماھه چند يیجدا.برد فرو فکر به منو خاطراتم یتو انيشا یھا ديتھد کم کم
  " حانهير... "خودش نام به...داد حانهير به نايس اومدن ايدن به یبرا

  !امانات صندوق یتو بذارم انيشا از ترس بخاطر ھم رو تاپ لپ شد باعث که تصادفمون از قبل یروزھا نيآخر اضطراب و



  .رفتم فرو فکر به کننده وونهيد یسردرد با و بستم رو تاپ لپ

  

  

  ...دارد ادامه

  

  �خام یايرو

  289 قسمت

  )فرزاد(

  

 تموم یوقت.ارمين ادي به یزيچ دارم، ازين ام گذشته به که حا$ ديبا چرا کنم؟ فراموش من ديبا چرا...یفراموش نيا منو به لعنت
 من ی گذشته از يیجز ذاشتم،يم کابوس رو اسمش شبا یليخ که یمبھم ريتصاو اون که دميفھم تازه خوندم رو ام گذشته خاطرات

 نينسر عمه قول به و بود ناخوداگاھم ريضم از کابوسام یتو حانهير یصدا آره...بود گوشم یتو ھنوز حانهير یصدا...بوده
 از و کردم باز رو اتاق در. فميک یتو گذاشتم و بستم رو تاپ لپ و برخاستم زميم پشت از.داشت نيريش یصدا به یاديز شباھت

  شد؟ تموم جلسه...یشاھ یآقا: گفت دنميد با یمنش خانم.زدم رونيب اتاق

  .خونه رميم دارم ، دارم یکار من یول بله_ 

  .گرفتن تماس یآگاھ سيپل از: گفت و کرد نگام متعجب

  .ديريبگ تماس باھاشون حتما گفتن دادن تماس شماره يیآقا هي: داد ادامه که یمنش خانم سمت برگشتم دوباره

  .لطفا شمارش: گفتم و کردم دراز دست

  .زدم زنگ شماره به و نيماش یتو نشستم.زدم رونيب شرکت از که داد دستم و نوشت واسم رو شماره

  .ديگرفت تماس من با ايگو...ھستم یشاھ فرزاد من... الو_ 

 اطCع خواستم...شد ريدستگ مزبور فرد ، شما مدارک کمک به...ما به شده داده ارجاع شما ی پرونده...یشاھ یآقا سCم...بله_ 
  .بدم

  !شد؟ ريدستگ کجا بپرسم شهيم...ديببخش_

  .شدن ريدستگ که داشتن رو کشور به ورود قصد شونيا_ 

  ھست؟ امکانش...نميبب رو شونيا ديبا من_ 

 _Cکنميم خبرتون من حا$...ريخ فع.  

  .نمشيبب ديبا کرده داغون منو یزندگ آقا نيا مربوطه امر نيا به ميزندگ...واقعا هياتيح_ 

  .دميم خبر ، شد اگه...رميبگ اجازه ، شما داريد واسه من ديبذار_ 

  .ممنون ايدن هي_ 

 که بودم منتظر شگاهيآزما پشخوان پشت.نبود وصف قابل که بود دلم تو یآشوب.شگاهيآزما سراغ رفتم ، کردم قطع که رو یگوش
  ...آقا...آقا: زد صدام شگاهيآزما مسئول

  .بله_ 

  بدم؟...حاضره شيآزما جواب_ 

  .حتما بله_ 



  .دييبفرما_ 

  ه؟يچ جوابش بپرسم شهيم_ 

  .ھستن پسر آقا مادر خانم اون بله: گفت و انداخت جواب ی برگه به ینگاھ

  !؟یچ یعني...ديببخش: گفتم دوباره.خشک شگاهيآزما مسئول صورت یرو چشمام و شد شل زانوھام

  .نه اي پسرتونه مادر ھمسرتون ديبدون ديخواستيم شما!...نداره یچ یعني_ 

  .شماست پسر مادر نيآذ نيريش خانم...بله: گفت که دادم تکون سرمو

 من نفس به نايس نفس...ستين خودم دست: شد زنده گوشم یتو نيريش یصدا که شخوانيپ به گرفتم رو دستم.افتادميم داشتم
  .یزنيم رو نايس من یچشما یجلو رميگيم سردرد...ندازهيم پسرم ادي منو...دارم دوستش یليخ من...بنده

  !خوبه؟ حالتون...آقا_ 

 رو درونم آتش داشت پله، سنگ یسرد.پله نياول یرو افتادم و در سمت رفتم خوران تلو تلو و زدم چنگ رو شيآزما برگه
 نيا حال به دلم: ديچيپ گوشم یتو نايس مورد در ، نيريش یحرفا تک تک و شدم رهيخ نقطه هي به ھا وونهيد مثل.کرديم خاموش

  ....کنم خوشحالش خواميم...سوزهيم بچه

  !کنم؟ باور یچطور...من یخدا: گفتم لب ريز ارياخت یب و گرفتم دستم دو با سرمو
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  )فرزاد(

  

 باز اتاقم در.دميچرخ تختم دور و تخت یرو کردم پرت رو فميک.خونه رفتم.شدم ھا وونهيد مثل شيآزما جواب گرفتن از بعد
  !؟یاومد یک...سCم: گفت و کرد نگام نينسر عمه.شد

  ا$ن نيھم_ 

  !؟یکنيم ینجوريا چرا! فرزاد؟ چته_ 

  .تو ديايب: گفتم و زدم کمر به یدست و ستادميا

  .گرفتم رو کيژنت شيآزما جواب: گفتم که بست سرش پشت درو و شد داخل

  !؟ خب: ديپرس یکنجکاو با نينسر عمه

  ...نيريش...نيريش: گفتم و دادم مالش بودم، داشته نگھشون باز اجبار سردرد،به زور از که چشمامو ، شستم و اشاره انگشت با

  !؟ یچ نيريش: گفت تيعصبان با عمه

  .ناستيس مادره نيريش_ 

  !است؟ حانهير...ھمون...نيريش یعني پس!!... من یخدا: گفت بغض با و در به زد هيتک محکم بعد و ديکش یفيخف غيج عمه

  .بله_ 



  !؟ ھستن یکي!!... نيريش!!... حانهير...شهينم باورم یوااا...انيشا آورده سرش يیبC چه....یوااا...زميعز: گفت بغض با عمه

  .بکشم خودم یدستا با انويشا خواميم...کنم اش خفه خواميم: گفتم و گرفتم سرمو دستم دو با و تخت یرو نشستم

 شباھت نھمهيا.است حانهير ، نيريش که گفتيم بھم دميد رو نيريش که یوقت ھمون یبيعج حس هي...فرزاد: گفت و اومد جلو عمه
  ؟یگفت بھش یچ اونروز تو... من یخدا...صداش ُتن حرفاش، لحن چشماش، رنگ.نبود یاتفاق

 اشتباه گفت...زدم تھمت بھش...من یخدا...دهيسف شناسنامش یول دارم شوھر گهيم چرا کردم فکر...گفتميم دينبا که يیزايچ_ 
 هي ديبا گفت بھم...نکردم باور رو صداقتش چرا...بودم احمق یاديز من...بکنم ديبا چکار حا$...عمه...نکردم باورش یول کنميم
 منو...ھمسرشه عاشق ھنوز گفت بعد...ھمسرش مورد در...اش گذشته درمورد گفت ؟یچ دميپرس...بگه بھم یزيچ
  ...منو...گفتيم

 یطور که حا$...فرزاد: گفت و گذاشت ام شونه یرو دستشو.کنارم نشست و اومد جلو عمه.شد ريسراز چشمام از اشکام
  ...گردون برش برو...نشده

  ...بزنم حرف یعوض انيشا با ديبا اول...نه: گفتم و کردم بلند سرمو

  !رانه؟يا مگه_ 

  .چاه یتو افتاد که کرد پارو پول مخدر، مواد یايماف یتو بس از...کردن رشيدستگ_ 

  کجاست؟ ا$ن_ 

  .نميبب اونو اول ديبا.بدن خبر من به قراره...دونمينم_ 
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 یوقت اونروز.دميکشيم خجالت بھروز و نگار یرو از واقعا گهيد.بودم نگار ی خونه که بود یروز دو.بود شده بھتر یکم حالم
 کرد نگام نگار.شد باز اتاق در.کردم جمع و زدم شونه دستم با موھامو و تخت یرو نشستم.کردم رفتن قصد شدم، داريب خواب از
  .سCم: گفتم که

  .خانوم خوشگل سCم_ 

  .کنم جبران شاK ان...کن تشکر یليخ بھروزم از...خدا به شرمندم_ 

  !حا$؟ یچ یعني_ 

  .برم ديبا گهيد یعني_ 

  !؟یسCمت به کجا: گفت و تخت یرو نشست و اومد جلوتر

  .خودم ی خونه: گفتم و گرفتم شيتيگوش لُپ از یشگونين و زدم یلبخند.کردم نگاش

  ؟!فرزاد شيپ_ 

  ...بابا نه_ 

 به شعورهيب یليخ...تو و دونميم من نفھمت، زبون شوھر شيپ یبر و یکن کيکوچ خودتو اگه خدا به: گفت تيعصبان با نگار
  !چطوره؟ تو حال گهينم...روزه دو...خدا

  .شهيم بد اسمشم دنيشن از حالم... ارين من شيپ اسمشو_ 



 هي یزنگ هي نحاليا با گرفتن، اومدن يیآقا هيبعله، گنيم نه، اي گرفته رو شيآزما جواب نميبب شگاهيآزما زدم زنگ...اِ ..اِ ..اِ _
 خراب سرش یرو شرکتشو اون رفتميم بودم تو یجا من اگه گفتم،يم بھروز به اتفاقا شبيد... یکردم غلط هي یخبر

 نداشتم صبر ی حوصله تو مثل که من وگرنه نداره، رو فرزاد دماغ گند اخCق بھروز شکر رو خدا گميم خودم با یگاھ.کردميم
  .کردميم زشير زير ،یچيق با رفتميم و

  .باشه شوھرت ا$ن تا کردم اتاق ھم بھروز با رو تو کن شکر رو خدا برو پس:  گفتم یتلخ لبخند با

 نيا به یزن که رهيبم ،یخوشگل ھمه نيا بشه فرزاد کوفت...برم قربونت: گفت و ديبوس محکم صورتمو بعد کردو نگام غم با
  .اقتشيل یب سر بر خاک...کنهيم ناز و داره یخوشگل

  .کردم حاضر رو صبحانه ايب...نده حرص خودتو اصC: گفت نگار که دميکش یظيغل آه

  .ندارم اشتھا_ 

  .گميم ايب! ؟یک واسه یکشيم یدار خودتو...خوديب: گفت و ديکش دستمو

  .رهينم نييپا گلوم از خدا به... نگار: گفتم که بود کرده درست برام عسل ريش وانيل هي.زيم پشت نشستم نگار اجبار به

  .حلقت تو زميريم ھمشو و دھانت ذارميم ارميم فيق رميم وگرنه...نميبب بخور: گفت و کرد اخم

  .نميبب بخور: گفت و دستم داد و گرفت برام گردو و ريپن و نان لقمه هي بعد

  .گهيد نکن شرمندم نگار_ 

  ! وونهيد ، یچ ی شرمنده...نميبب بخور_ 
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 ھمون با.لقمه وسط بود ختهير بود دستش دم گردو یچ ھر.زدم بود، گرفته برام نگار که يیگردو و ريپن و نان ی لقمه به گاز هي
  .جونت نوش بخور: گفت که کردم نگاش اول، گاز

  .برم گهيد من...نگار ممنون: گفتم و خوردم نصفه رو لقمه

  

  .بخور صبحانتو یحساب و درست نيبش: گفت که شدم بلند زيم پشت از

  ...ندارم ليم کن باور_ 

  .تنھام منم...بمون نجايھم خوب...؟یبر ديبا حتما حا$_ 

  .خرابه یليخ حالم...مسافرت برم روز چند سرم به زده اصC.نزدم سر ام خونه از وقته چند یدونيم...جان نگار_ 

  ؟یسCمت به کجا_ 

  .نرفتم ارتيز وقته یليخ...مشھد یروز چھار سه برم ديشا_ 

  .مييايب ھم ما ديشا بگم بھروز به بذار: گفت و زد یلبخند

  .ببندم رو چمدونم تا ام خونه رميم من موقع اون تا...بگو خب_ 



 ینيبش ینر حانهير: گفت و تو اومد نگار که شدم حاضر.خواب اتاق به رفتم و زدم کنار رو ميصندل که کرديم نگام ھنوز نگار
  .ھا یبزن زار باز،

  ؟ بزنم زار ديبا من چرا...خوادينم منو و دهيفھم رو یچ ھمه فرزاد یوقت...راحت التيخ نه_ 

  .گهيد خوادينم منو خب: گفتم بودم ريدرگ باھاش که یبغض با بعد

  ...نداشت رو اقتتيل بگو...نگو نويا...برم قربونت: گفت و ديکش آغوش یتو منو محکم نگار

 اتاق...کن حCلم خدا رو تو...ام شرمنده روز چند نيا بابت خدا به: گفتم و کردم سر چادرمو و کردم جدا نگار آغوش از خودمو
  .گرفتم بھروزم و تو خواب

  !شه؟يم یچ نبوسه منو بھروز روز دو حا$.هيچ حرفا نيا...برررو: کرد اخم

  .خواديم طنتيش دلت تو شناسم،يم رو طونيش یتو من یول بله که اون: گفتم و دميخند حرفش از

  .نکن تجسس...حا$ خب: گفت و زد یلبخند و داشت نگه رو اخماش

 یمرخص تونست بھروزم اگه...بده خبر بھم پس: گفتم که کرد ام بدرقه در دم تا.زدم رونيب اتاق از و اش شونه یرو زدم خنده با
  .ارتيز ميريم ھم با ھمه...بھتر چه که دييايب و رهيبگ

  .دميم خبر بھت آره: گفت که دميکش با$ رو کفشام ی پاشنه

  ...یزيعز واسم یليخ...نگار دارم دوست یليخ: گفتم و دمشيبوس بازم

  .نذار بغلم ريز ھندونه برو_ 

  .کن یعذرخواھ شوھرتم از_ 

 اونروز ھوا، نيا یتو چطور که بود نيا از تعجبم.گرفت لرزم.بود سرد ھوا.زدم رونيب اش خونه از و دادم تکون براش یدست
 که رو خونه در.خونه برگشتم.نبود یراھ من، یا اجاره ی خونه تا.زدم رونيب فرزاد ی خونه از کيتون هي با فقط و مانتو بدون

 درو.شد زنده برام دنبالش اوند فرزاد و بودم آورده خودم شيپ رو نايس که یروز ی خاطره و ادي خونه، سکوت یتو کردم، باز
 و برداشتم دوشم یرو از رو فميک بند.شدم رهيخ داد،يم تمون پاشو تيعصبان با و بود نشسته روش فرزاد که یمبل به و بستم

  .حمام رفتم و برداشتم کشو از زيتم لباس دست هي رفتم اول و انداختم ھمونجا ھم رو مانتوم و چادر.مبل یرو انداختم
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 یبا$ گلسرم با رو بلندم و سيخ یموھا و دميپوش یل شلوارک و یصورت تاپ هي.شد بھتر یليخ گرم، آب دوش هي از بعد حالم
 با$ نفسم.بود نگار.ميگوش سراغ رفتم.نشست دلم یتو یخوديب یجانيھ هي.ختير دلم.شد بلند لميموبا یصدا که کردم زيآو سرم
  .اومد

  الو_ 

  ؟یداريبرنم تويگوش چرا...آخر یکشيم منو_ 

  .بودم حموم_ 

  .اونجا اميم دارم من...ببند رو چمدونت_ 



  !!نجايا_ 

  ؟یخواستينم ھمسفر مگه ، گهيد آره_ 

  .ايب باشه_ 

 ريز و یگوش به کردم رو پشتم حرص با و بستم چشمامو.بود فرزاد ادگاري.شد خشک یگوش یرو نگام کردم قطع که رو یگوش
  .ببندم رو چمدونم برم: گفتم لب

 لباس روز، سه ی اندازه به.  توش دن،يچ لباس به کردم شروع و نييپا آوردم یواريد کمد یبا$ از مو نفره هي یکوچولو چمدون
 در به پشتم.اومد با$ نگار که کردم روشن رو یچا یکتر ريز.آشپزخونه یتو رفتم و زدم درو.زد زنگ نگار که دميچ ليوسا و

  .رونيب اومدم خونت از نشده ساعت هي ھنوز: گفتم که بود یورود

  .ندارم تويدور طاقت: گفت خنده با

  گرفت؟ یمرخص بھروز حا$ خب: گفتم که کنم آب تا برداشتم رو پارچ.نداشت آب یول بود روشن یکتر ريز

  .دهيم یمرخص مگه ، خشک ناخن فرزاد...بابا نه_ 

  .ارين من یجلو رو شعوريب اون اسم: گفتم و کردم یخال یکتر یتو رو آب پارچ

  . بھش یديم فحش اديم خوشم: گفت و ديخند

  .ینکن خفه منو جونت، فرزاد یبجا...حا$ خب: گفت که ، کردم نگاش اخم با

  .ستين من جون فرزاد...نگار بسه: گفتم و اُپن یرو دميکوب رو پارچ حرص با

  !؟ چرا_ 

  !؟ داره چرا: شد گرد چشمام

 اون...دميکش زجر سال پنج...نداشت رو من اقتيل تو قول به: گفتم و اومدم جلو اتاق و آشپزخونه مرز تا و دميکش یقيعم نفس
 اره،ين ھردوشون سر يیبC تا موندم کثافت انيشا با نا،يس و فرزاد جون ديتھد بخاطر ، کردم تحمل رو یعوض انيشا

  !اره؟ينم خودشم یرو به یول دهيفھم قتويحق...اونوقت

  ؟یاينم کوتاه تو...اديب فرزاد اگه: گفت و کرد نگام یليدل یب لبخند با و اومد جلو نگار

 و مونا فقط اقتشيل آدم نيا...داشتم دوستش که بودم خر یليخ...ندارم دوستش گهيد...رهيبم بره: زدم اديفر یناراحت با
  !باشم؟ داشته دوستش ديبا من چرا خوادينم منو یوقت...دهيناھ

 و زد لبخند نگار.شدم خشک باز دھان با ھا، گرفته برق مثل.اومد جلو آشپزخونه،فرزاد واريد کنار از که شد یجار باز اشکام
  .مسافرت انيب باھات حاضرن خودشون یول ندادن یمرخص بھروز به فرزاد آقا: گفت

  .ديباش داشته یخوش سفر: گفت خنده با ، در سمت رفتيم کهيحال در بعد

  .بست محکم و در و ديخند بلند و زد یچشمک بعد
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 به یقدم بعد.شد رهيبودم،خ شوک یتو ھنوز که من به و اومد جلوتر که دادم قورت زحمت به گلومو آب.بود من به اھشيس نگاه
 روت یجلو شعوريب آدم نيا...زميعز بگو خب: گفت و کرد قCب ھم یتو و گذاشت اُپن یرو دستاشو ساعد و برداشت سمتم

  .واستاده

 دور و کرد دراز دستشو هي که رونيب برم آشپزخونه از و بشم رد اُپن کنار از خواستم حرف چيھ یب و برگردوندم ازش سرمو
  شه؟يم خوب حالت تو رميبم برم...منه؟ مرگ ه؟يچ دردت ا$ن!...حا$؟ کجا: گفت و زد حلقه کمرم

 ديکش محکم رو کمرم که کردم نگاش بودن، نشسته چشمام یتو ھم دست در دست یھمگ که یناراحت و تيعصبان و حرص با
 منو قلب باز نگاھش با که دوختم اھشيس نگاه به و گرفتم با$ ،سرمو بودم رفته فرو آغوشش یتو کهيحال در و خودش سمت
 ی وونهيد هي به. نفھم زبون و شعوريب آدم هي به...بگو من به چشمات، یتو حرف اونھمه یبجا...گهيد بگو: گفت و کرد ريتسخ
  .داره دوِست یليخ که...یروان

 منو...اشکاتو نمينب یالھ...حانير: گفت و گذاشت سرم یرو رو اش چونه که فشردم اش نهيس به محکم سرمو.ديترک بغضم
 ھمه...خودم مرگ به....نايس جان به...کن باور یول!...؟یدار یانتظار چه نداره، یا گذشته که یکس هي از...بده حق بھم...ببخش

  .یبر ذارمينم...یمن عشق...یمن نيريش...حانهير یميزندگ ی

 نگو: گفت و کرد نگاه اش، کرده بغض یچشما با ميبارون نگاه به و کرد بلند اش نهيس از سرمو که بود شده بلند ام هيگر یصدا
  واقعا؟ یندار...یندار دوستم که

  ...فرزاد: گفتم و زدم حلقه دورش دستامو و بستم چشمامو

  ...بگو...جااان_ 

  باشه؟...نذار...شده تموم طاقتم گهيد...آوردم کم...شدم خسته گهيد...ميبش جدا ھم از نذار گهيد_ 

  .یبرگرد ديبا...کرده کچلم نايس...حرفا چه...یش جدا ازم بذارم من مگه: گفت و زد یا بوسه رو سميخ یموھا یرو

 و کرد جدا اش نهيس از منو کردم،يم پر بودم دهيخر تولدش یبرا خودم که یپاکورابان خوب عطر از رو ام نهيس داشتم ھنوز
  م؟يبر کجا یگيم...دره یجلو نمميماش...ميباش ،تنھا تو و من فقط یروز چند خواميم...نينسر عمه به سپردم رو نايس: گفت
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 یب نايس تا نرفتم با$ ھا پله از یول خونه برگشتم فرزاد ھمراه.بود شده موندگار ن،ينسر عمه چارهيب.خواستيم رو مسافرت دلم
 از فرزاد، راه یتو.ديچسبيم مسافرت و یآشت نيا ، کننده وانهيد روز سه بعد.اومد و بست رو چمدونش و رفت فرزاد.نکنه یطاقت
 دوتا ضيتعو و نيماش هي ترمز یدستکار به اعتراف گهيد که بوده نيسنگ جرمش اونقدر نکهيا و شده ريدستگ نکهيا و گفت انيشا

 فرزاد که بستم یآسودگ با رو چشمام دمويکش یبلند نفس.نداشت یريتاث ان،براشيجر نيا سکوت بخاطر دادن باج و شناسنامه
 از بعد و بشه صادر قبر نبش درخواست و يیقضا دادگاه حکم ديبا ن،يآذ نيريش دختر، اون دفن انيجر یبرا که داد حيتوض برام
 باورم ھنوز.برگردونن من به رو ام شناسنامه دوباره بتونن تا بشه معلوم دختر اون یواقع تيھو ، $زم شاتيآزما انجام

 چرا گهيد ا$ن: گفتم که بود رهيخ جاده به و بود کرده یاخم فرزاد کردم باز چشم.حانهير تيھو به ام برگشته دوباره که...شدينم
  ؟!یکرد اخم

 ی هيکردن،قض پنھان یبرا ات ساله چند سکوت بخاطر رو تو یحت دادگاه نکهيا احتمال گفتيم سروان جناب...فکرم تو ھنوز_ 
  .ھست کنه، ھا،محکوم شناسنامه

  .ھست نگارم و خانم مونا شھادت...رميگيم خوب ليوک هي...نباش نگران اصC: گفت که کردم نگاش متعجب



 ديبوس  رو ام گونه ، بعد خودشو سمت ديکش منو و کرد دراز سمتم دستشو فرزاد که دادم رونيب نهيس از صدا پر و بلند رو نفسم
  .اخماتو کن وا...رو غمت نمينب: گفت و

  فرزاد: گفتم و اش شونه به زدم هيتک سرمو

  فرزاد جان_ 

  ...نذار تنھام: گفتم یبلند نفس ھمراه.شد آب دلم یتو قند

  .هيتCف وقت حا$...ندارم طاقت گهيد...بسه برام ینبود روز سه...وونم؟يد مگه: گفت و گرفت دستش ونيم محکم دستمو

  !اونوقت؟ یچ یتCف...ديببخش: گفتم و کردم بلند اش شونه یرو از رو سرم

  .گهيد نايا و رميبم برم و اقتُ يل یب منِ  و شعوريب یِ تCف: گفت لبخند با

  شعور؟يب یگيم من به نگار یجلو یدينکش خجالت: کرد بلند صداشو ، یالک یاخم با اونم که خورد گره ھم با لبخندم و اخم

  .دادم بھت قشنگ فحش چقدر روزه چند نيا یندار خبر پس: گفتم و دميخند

  .ھتل ميبرس کن صبر فقط...کنميم یخال سرت فحشاتو ی ھمه یتCف...ارميم جا حالتو: گفت و کرد جمع لبخند با لباشو

  .شده تنگ ھاتم شکنجه یبرا دلم چرا دونمينم: گفتم و دميخند بلند

  ...فرزاد یآاا:دميکش یبلند غيج که گرفت لُپم از یشگونين چنان و کرد دراز دستشو و کرد نگام

  .ميديرس یوقت باشه اش هيبق حا$...بود ھا شکنجه اون از یکي نيا_ 

  .برات دارم...یخواستن خوشگل: گفت و ديخند اخمام به بلند بعد

 ھم با که یقبل ی دفعه مثل اصC...کن صبر...شهيم منم نوبت...بدجنس: گفتم و دميکش رو لُپش محکم و کردم دراز دست منم
  !کنه ام شکنجه تونهيم یک نميبب تا خوابميم نيزم یرو مشھد،من مياومد

  .کشمتيم ،یبخور ُجم کنارم از...خودته دست مگه...خوديب: گفت تيعصبان و حرص با

 رو ساله پنج یھا یسخت ی ھمه...تونم؟يم مگه: گفتم خودم با و پنجره سمت برگردوندم سرمو و دميخند اش، بامزه تيعصبان از
  !برم؟ یچطور حا$...باشم تو شيپ که کردم تحمل

 خاطره عطر به!... است خوش تو کنار دنيکش نفس چقدر.ديسف و یبرف یگاھ...زده خي و خشک و سرد یگاھ...جاده و بود جاده
 ی ھمه ش،بايادھايفر ی ھمه با...دارم دوستش: کنميم اعتراف خدا به و دوزميم چشم آسمان یآب روشن نگاه به.زنميم چنگ ھا

  .رينگ من از را او...دارم دوستش...شيھا غضب
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