
  خدا نام بھ                                
 بابات باز االن نزن داد انقدر: گفت ینگران با مامان. نایا وایش خونھ رمیم ستمین خونھ شب من: گفتم برگردوندمو رومو حرص با

 اون: گفت و کرد یاخم!  مھمھ؟ خونھ نیا تو بابا فقط ستین مھم کس چیھ بشھ یعصبان خب: گفتم یلجباز با.  شھیم یعصبان
  واست؟ میگذاشت کم کجا  د؟یکنیم فکر من بھ اصال شما تونم بچھ تنھا دخترتونم منم: گفتم یناراحت با. کن صحبت درست باباتھ

 ایب ریبگ دوش ھی برو حرفا نیا یجا بھ شو بلند.  ماشا2 دیکنیم جبران دیدار االن یول وقت چیھ  م؟یکرد یکوتاھ حقت در یک
 ا و خ ی  م  ن گمیم دیستین متوجھ چرا مامان: گفتم یکالفگ با گرفتیم ام ھیگر داشت گھید.  نده حرص باباتو انقدرم شو حاضر

 کل باھات ندارم حوصلھ طناز کن بس آخھ؟ ییآبرو چھ _؟یببر مارو یآبرو یخوایم یکنیم خودیب تو.  وایش خونھ رمیم من.  م
 زور من بھ دیتونینم شما ؟یدیفھم میندار ھم تخم و اخم نییپا ینیشیم آدم بچھ مثل یایم یشیم حاضر یریگیم دوش یریم کنم کل
 نگھت شکمم تو ماه نھ کھ من م؟؟یندار حق ما: گفت و کرد نگام یدلخور با.  دیندار حق دیکن خراب رو میزندگ دیندار حق دیبگ

 حاال بخوره؟ تکون دلت تو آب مینذاشت و میدیکش رو زحمتت سالھ نیچند کھ ما  ده؟یکش رو زحمتت ھمھ نیا کھ بابات داشتم؟
 دیخواینم چرا آدمم منم مامان یول: گفتم بغض با چاه؟ تو یبنداز خودتو مینذار میندار حق م؟یبکن دخالت کارت تو میندار حق گھید

  رم؟یبگ میتصم خودم میزندگ واسھ کھ دیکن قبول

 نگاه ھی تو آدمارو دارم تجربھ تو برابر ھزار من یخوریم آدمارو ظاھر گول کھ یا بچھ ھنوز ینشد بزرگ ھنوز نکھیا یبرا
 یجلو رو عرضھ یب پسره اون اسم: گفت اخم با  خوره؟ینم من درد بھ الیدان یدیفھم نگاه ھی تو یعنی: گفتم حرص با.  شناسمیم

 و یا بچھ ھنوز یعنی یدونیم خودت قیال رو یکس نیھمچ یوقت نادون دختره بفھم گفتم بار صد ستین تو حد در اون ارین من
 نذاشت...  میھم عاشق الیدان و من نمیبب پول تو رو یچ ھمھ کھ ستمین شما مثل من. رهیبگ میتصم واست بزرگترت یدار ازین

 پس از باشھ نداشتھ عرضھ کھ یپسر یول ستین پول زیچ ھمھ.  بشنوم رو پسره اون اسم خوامینم گفتم: گفت و بدم ادامھ رو حرفم
 عشق نیا...  میعاشق ما کھ نده مسخره یشعارا نیا از.  یشد بزرگ قو پر یال کھ ادیب بر تو پس از تونھیم چطور ادیب بر خودش

 نیزم کھ یکن ازدواج آتش مثل یکی با یتونیم یوقت مخصوصا.  یکن بدبخت خودت یدستا با خودتو ذارمینم من.  حماقتھ ستین
 کرد باز رو در مامان دمیکش یقیعم نفس و بستم رو چشمام شدم یحرص باز آتش اسم دنیشن با.  داره فرق پسره اون با آسمون تا
 بودم یمرد عاشق بودم چارهیب و درمونده چقدر.  زدم غمبرک و گرفتم بغل رو زانوھام. رونیب رفت خرابم حال بھ توجھ یب و

 یگاھ دمیدیم تار و رهیت الیدان بدون رو میزندگ.  کردنیم خطاب پسره و آوردن ینم زبون بھ ھم رو اسمش یحت بابام مامان کھ
 کردیم ام خفھ داشت بغض بود گرفتھ یلیخ دلم.  نداشتم ھم رو بابا مامان یدور تحمل یول برم الیدان با و کنم فرار زدیم سرم بھ

 چشم جانم: داد جواب بوق چندتا از بعد زدم زنگ بھش و برداشتم رو یگوش بود الیدان یصدا دنیشن کردیم آرومم کھ یزیچ تنھا
 خفھ داشتم زدمیم نفس نفس  ال؟یدان جون: گفت نگران ییصدا با  ال؟یدان.  دیکش پر واسش دلم شتریب صداش دنیشن با  ؟ییآھو

.  بھت زدم زنگ بود گرفتھ دلم یچیھ گفتم لرزون ییصدا با.  زمیعز شده یچ: گفت ینگران با بزنم حرف تونستمینم و شدمیم
 دنبال تو جون بھ.  شمیم وونھید دارم گھید. یشگیھم یبحثا ھمون یچیھ: گفتم و دمیکش یآھ چرا؟ باز بشم کوچولوت دل قربون
 یچ ھمھ نخور غصھ تو یول کنمینم دایپ بخوره دردم بھ و باشھ خوب حقوقش کھ یکار یول رونمیب حاال تا صبح از طناز کارم
  .  شھیم یراض بالخره زنمیم حرف بابات با امیم گھید بار صد شده کنمیم درست رو

  . الیدان شده تنگ واست دلم گفتم بغض. با

   ؟!میبزن یگشت ھی میبر دنبالت امیب یخوایم بشم قربونت

   رونیب امیب تونمینم نھ: گفتم و کردم مکث یکم

  . رونیب امیب ذارهینم بابا میدار مھمون شب آخھ _چرا؟

    ؟یزنیم داد من سر چرا کنم کاریچ من خب الیدان ااا!  ادیب خوادیم ... یعمو پسر اون البد: گفت تیعصبان با

  .  کنمیم ناکار رو داده قورت عصا پسره نیا من یک نیبب

  . نذاشت مامان نایا وایش خونھ برم خواستمیم کنمیم دق دارم خدا بھ: گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 بھ تونمینم شھینم: گفتم یزار با.  نمون اونجا برو رهیبگ رو جلوت تونھینم یکس یبر یبخوا اگھ  ؟یا بچھ دختر تو مگھ طناز
  .تو جون

  .  دهیم بد یگواھ دلم من.  نھ ای کننیم دستتون تو دست شبا نیا از یکی تو بالخره نیبب

  .  باش مطمئن الیدان افتھینم اتفاق نیا

   ؟یندار یکار خب یلیخ: گفت گرفتھ ییصدا با
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 حاال کنمینم فراموش رو زد بھش بابا کھ ییحرفھا چوقتیھ بود شده ریتحق یلیخ من خاطر بھ مدت نیا تو بود دلخور دونستمیم
   آوردم ینم طاقت و کردمیم دق بودم اون یجا اگھ من کردمیم درکش کردیم تشیاذ شتریب میزندگ تو آتش وجود کھ ھم

  . باشم داشتھ تورم الیخ و فکر نذار ناراحتم یکاف اندازه بھ خودم من گھید نباش ناراحت الیدان

 و مال تو و دارن قبولش یلیخ ھم اش خانواده کھ عشقم خواستگار دونمیم و نشستم نجایا کھ بگم یچ من اونوقت ؟؟؟یناراحت تو
   بشنوم رو تونیعروس خبر داره امکان لحظھ ھر و پلکھیم عشقم بر و دور داره نداره کم یچیھ ثروت

   ؟یندار اعتماد من بھ تو ھیچ حرفا نیا الیدان

   طناز کنھیم رو خودش کار بابات

   الیدان باش مطمئن ذارمینم من

  !  برس تیمھمون بھ شو حاضر برو گھید باشھ: گفت و دیکش یبلند نفس

  .  اااااالیدان: دمینال

 تو کردم باز رو چشمام یوقت از کھ آتش تو بھ لعنت دیترکیم داشت دلم کرد قطع رو یگوش و.  خدافظ: گفت گرفتھ ییصدا با
  یبود میزندگ

 یمشک آزاد و بلند کیتون ھی دمیپوش رو لباسام یحالیباب با شدم یخال تا کردم ھیگر و شکست بغضم دوش ریز گرفتم دوش ھی رفتم
 انداختم خودم بھ ینگاھ نھیآ یتو.  دمیپوش ساده یتوس شال ھی و کردم جمع سرم یباال رو موھام دمیپوش ھمرنگش گشاد شلوار با

 وقت ھر زدیم چشم تو ادیز صورتم یدیسف خاطر بھ یول بود دهیپر رنگ کم ھی صورتم و دیرسیم نظر بھ تر رهیت میعسل یچشما
 ھم مامان و بود نشستھ ونیتلوز یجلو بابا. رفتم رونیب اتاق از و انداختم باال یا شونھ.  شدمیم روح ھیشب ینجوریا کردمیم ھیگر
 با و برگشت سمتم بھ بود انداختھ برق جارو ھمھ و داشت استرس انیب خواستنیم نایا عمو یوقت شھیھم مثل بود اشپزخونھ تو
 ابروھاش و برگشت سمتم بھ ھم بابا ھییا افھیق چھ نیا کشمتیم خدا بھ طناز: گفت تیعصبان با و شد گرد تعجب از چشماش دنمید

 رفتن بابا با و زد رو در.  رفت فونیآ سمت بھ و رفت بھم یا غره چشم مامان اومد اف اف یصدا ھمزمان دیکش ھم تو رو
 بھ بعد و کرد کیعل سالم بابا و مامان با و شد وارد ھمھ از اول عمو.  رفتم سرشون پشت و زدم یلبخند.  یورود در یجلو

 گرفتم جا بغلش تو و رفتم سمتش بھ و زدم یلبخند.  خانوم طناز بھ بھ: گفت و زد مھربون یلبخند شھیھم مثل اومد من سمت
 زن اونم کردم یبوس رو ھم عمو زن با.  داشت دوست یلیخ رو من مخصوصا بود مھربون یلیخ داشتم دوست بابا مثل رو  عمو
 راه رق و شق و داده قورت عصا شھیھم مثل شد وارد لیگور یآقا ھم ھمھ از بعد بود یپوش کیش البتھ و مھربون العاده فوق

 اگھ من دنیم حیترج من مھربون الیدان بھ کھ دنید نیا یتو یچ نایا مامان اخھ ایخدا.  بود اون مال زمان و نیزم انگار رفتیم
 رو دستمون کدوم چیھ اومد من سمت بھ و کرد کیعل سالم نایا مامان با! نمیبیم کابوس اش افھیق دنید با شب ھر کھ شم نیا زن

 یلیخ و کرد اخم دیرس من بھ یوقت شھیھم مثل اونم کردم سالم نفرت و حرص با میکرد نگاه ھم چشم تو فقط و مینکرد دراز
 ھم با ادیز ادینم ادمی چوقتیھ.  بود روم بھ رو درست نشستم رفتم منم نشست، و رفت مبلمان سمت بھ و.  سالم: گفت خشک
 چھ دونمینم میندار ھم با یخوب رابطھ دونستنیم ھمھ بود یجد و خشک یلیخ اون.  میباش کرده یشوخ یحت ای میباش زده حرف
 یپوزخند نشم عیضا نکھیا واسھ بودم شده رهیخ بھش بدجور کرد رمیغافلگ و آورد باال رو سرش!  دنیدیم ما تو یمشترک نقطھ
 بودم شده موفق کردم نگاش یچشم ریز دوباره بودم شده کنجکاو بدجور یول نکردم نگاش لحظھ چند برگردوندم رومو و زدم

 آورد وهیم و یچا مامان!  شھیم جنگ دونیم خونمون میکن ازدواج ھم با اگھ ما.  کردیم نگام خصمانھ و بود شده یحرص بدجور
  .مینداختیم ھم بھ خصمانھ ینگاھ یگھگدار و میبود ساکت آتش و من فقط شدن زدن حرف و خوردن مشغول یھمگ و

  . یسالمت جون عمو یچیھ: گفتم و زدم یلبخند خبرا چھ کن فیتعر دخترم خب: گفت من بھ رو عمو

    ؟یھست یراض  چطوره؟ آموزشگاه

  .  گرفتم و باالتر یکالسا و افتادم راه یحساب گھید خوبھ یلیخ آره

  . یباش موفق زمیعز خوبھ یلیخ: گفت عمو زن

  . جون ونیکتا یمرس

 گرد چشمام!!  کنھ درستش تونھیم آتش نیبب بود کرده دایپ مشکل کھ وترتیکامپ طناز یراست: گفت و انداخت من بھ ینگاھ مامان
 سر بندازه بھش ینگاھ ھی آتش بذار خب.  کردم درستش خودم خوادینم نھ: گفتم و انداختم مامان بھ حرص با ینگاھ!!  جااااان شد

 آماده رو شام واشی واشی من تا زمیعز دیبر گفت و انداخت باال ییابرو انداختم نگاه مامان بھ یکالفگ با!  ھیچ مشکلش ارهیدرم
 منم افتاد راه و شد بلند اونم انداختم آتش بھ یعصب ینگاھ و شدم بلند اجبار بھ منم اشپزخونھ تو رفتن شدن بلند عمو زن با.  کنمیم

 کردن نگاه بدون دمیرس کھ اتاق در بھ! دادم فحشش یحساب دلم یتو.  ومدیم فاصلھ با سرم پشت رفتم اتاقم سمت بھ ازش جلوتر
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 با!  یبلد معاشرت آداب چقدر: گفت یپوزخند با انداختم بھش ینگاھ.  نشستم تخت لبھ رفتم راست کی و شدم اتاق وارد بھش
 بھ تو اومد و. ییپررو یلیخ: گفت و داد تکون یسر.  گھید تو ایب خب کنم پھن واست قرمز فرش یدار توقع البد: گفتم حرص

 ھم در رو ابروھاش ؟یکن تموم رو یباز مسخره نیا یخواینم: گفتم و کردم نگاه بھش اخم با کرد نگاھم رهیخ و داد ھیتک وارید
 سر شوننمونیم دارن یجد یجد ینیبینم مگھ ندارم حوصلھ گھید من ھا اطوار ادا نیھم   ؟یباز مسخره کدوم: گفت و دیکش

  عقد سفره

  

 توام بدونن اگھ اونا رسھینم نایا بابام بھ زورم من ؟یگینم یچیھ چرا پس خدامھ؟ از من یکرد فکر البد: گفت و زد یپوزخند
 نھیس عاشق اون چرا بعدم فکرم بھ تو از شتریب من باش مطمئن: گفت و داد باال رو ابروش ھی.  شنیم الیخیب یستین یراض

 یپوزخند.  کنھینم قبول بابا اومده: گفتم و دمیکش یپوف.  شھیم درست زیچ ھمھ گھید کھ جلو ادیب اون اگھ  کنھ؟ینم یکار چاکت
: گفت و کرد یاخم!  شترهیب ارزشش تو از باش مطمئن: گفتم حرص با.  نکرده قبول کھ نداشتھ رو ارزشش حتما: گفت و زد

 شو مھران زن حداقل: داد ادامھ دوباره بود حرفا نیا از تر پررو یول نگفتم یزیچ و کردم نازک یچشم پشت. قیال ھرچھ قیخال
 تو رو یچ ھمھ جماعت نیا!  زدیم صدا پسره رو الیدان ھم آتش یحت خدا تورو کن نگاه.  است پسره اون از بھتر اون نظرم بھ

. کنم ازدواج باھاش بخواھم کھ نمیبینم یحساب درست پسر لیفام تو من! تو لنگھ یکی ھم مھران: گفتم و کردم یاخم دنیدیم پول
 دوستت کھ زده جار جا ھمھ اون ستمین مھران مثل من بعدم!  تمومھ؟ یچ ھمھ پسره اون البد: گفت و دیکش ھم در رو ابروھاش

  .  یستین یسوز دھن آش کھ دونمیم من وگرنھ داره

 دیخند!  رهینم ازت یتوقع ھم واقعا افھیق اخم نیا با: گفتم و انداختم بھش ینگاھ بعد دارم خواه ھوا تو از شتریب من ینیبیم کھ فعال
  .  نکن صحبت من مورد در پس.  یدار یداغون قھیسل چھ معلومھ است پسره اون پسندت کھ تو: گفت و

  .  ستمین الیدان پول دنبال من دینیبیم پول تو رو یچ ھمھ شما ھیعال ھم یلیخ ام قھیسل

  !  یباش دنبالش یبخوا تو کھ نداره یپول اون خب

  .! یندار تو امثال و تو کھ داره زایچ یلیخ یول

   مثال؟؟؟ یچ

   داره دوستم مھمتر ھمھ از مھربونھ داره اخالق داره معرفت نخورده گوشتم بھ تو کھ زایچ یلیخ

  :یلعنت زد پوزخند بازم

  

  .  است جربزه بحث ستین یپول بحث کنھ جمع تونھینم خودشم دمید من کھ یپسر اون

 شتریب تو از باش مطمئن نکن تکرار من واسھ رو بابا یتکرار یحرفا: گفتم رفتمیم در سمت بھ کھ یحال در و شدم بلند جام از
 بھ کھ نستادمیوا گھید.  نده نظر عاشق تا دو مورد در یسنگ از و ینشد عاشق ھنوز سالت و سن نیا با کھ تو داره جربزه

 بھ نگاھش بود سادهیوا کنارش آتش کھ بود یزیم یرو میگوش شد بلند میگوش یصدا کھ برم اتاق از خواستم بدم گوش فشیاراج
   افتاد میگوش صفحھ

  . زد زنگ ات دلداده عاشق ایب

 و بودتمون دهید آتش میبود رونیب ھم با کھ بار ھی. بود افتاده میگوش صفحھ یرو عکسش برداشتم رو میگوش و ندادم محلش
 الیدان با یکم رونیب رفت اتاق از و انداخت بھم گھید یعصب نگاه ھی آتش.  زمیعز جانم: دادم جواب.  رو گھیھمد شناختنیم

 ھم عمو زن و مامان کردنیم یباز شطرنج ھم عمو و بابا و بود نشستھ یبرزخ افھیق با آتش نییپا رفتم بعد و زدم حرف
  .سر آخر میکرد سرد و خشک یخداحافظ ھی و مینزد حرف آتش با گھید ھم شب آخر تا و کمکشون رفتم بودن اشپزخونھ

  

 احمد پور و یدیسع یآقا.  دیاسات اتاق تو رفتم دمیرس زودتر ربع ھی کھ افتادم راه یجور ھی داشتم کالس ده ساعت بعد روز صبح
 و دادم دست مینس بھ رفتم وایش سمت بھ و کردم کیعل سالم مردا با بودن نشستھ طرف ھی ھم وایش.و مینس بودن نشستھ طرف ھی

 کم رو نیھم کردیم نگام یچشم ریز و بود شده سرخ کھ انداختم احمد پور بھ ینگاھ بود باز ششین معمول طبق نشستم وایش کنار
 مسخره حوصلھ شدم بلند و برداشتم رو لمیوسا و زیم یرو گذاشتم رو فمیک رفتم غره چشم ھم وایش بھ و کردم یاخم!  فقط داشتم

 کالس سر رونیب رفتم عیسر و ندادم جوابشو یول کرد صدام وایش افتادم راه و کالس سر رمیم من گفتم نداشتم رو وایش یھا یباز
 فقط شکر خدارو بودم فکر تو کال و کالس گوشھ ھی نشستم خودمم بدن لکچر یکی یکی گفتم ھا بچھ بھ نداشتم حوصلھ اصال
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 ماتیس باز یھو: گفت و اومد سرم پشت وایش بردارم رو فمیک کھ دفتر تو رفتم کالس شدن تموم از بعد  داشتم رو کالس ھی ھمون
    وونھ؟ید چتھ  کرده؟؟ یقاط

   کن ولم وایش ندارم حوصلھ

    باز؟؟ چتھ

   نظرت؟ بھ دارم دیجد یماجرا من یچیھ

   شده؟ حرفت بابات با باز

   ندارم حوصلھ اصال االن یدونیم مارو خونھ یماجراھا کھ تو وایش کن ول

 و برداشتم رو میگوش شدم نیماش سوار و رونیب زدم.  آموزشگاه تو موند و داشت کالس بازم وایش رونیب زدم و برداشتم رو فمیک
   زدم زنگ الیدان بھ

  .  ییآھو چشم جانم

   ؟ییکجا زمیعز سالم

    چطور؟ میرونیب ھا بچھ با

    رفتنھ؟ رونیب وقت االن الیدان گفتم تیعصبان با کردمیم یخال یکی سر حرصمو امروز دیبا شدم پنچر کیالست مثل

    زم؟یعز شده یچ

   رون؟؟یب یرفت دوستات با تو جنگمیم ھمھ با تو خاطر بھ نجایا دارم من یچیھ

  . کھ رمیبم برم تونمینم گھید کارم دنبال کھ گفتم کنم کاریچ خب

    م؟یکن کاریچ دیبا شدم خستھ گھید من الیدان

  !  ینش تیاذ انقدرم یکن ازدواج پولدارت یعمو پسر با یبر یکن ول منو یتونیم یشد خستھ اگھ

 عادت بغض نیا بھ گھید وقت چند نیا نشست گلوم تو بغض بازم گذاشتم فرمون یرو رو سرم یلعنت اه کرد قطع رو یگوش بعدم
  ٠ بودم کرده

 قطع چرا زمیعز الو دادم جواب میگوش بھ کردن نگاه بدون الھیدان نکھیا الیخ بھ خورد زنگ میگوش کھ خونھ سمت رفتمیم داشتم
 چھ امروز شناختم رو آتش یصدا  ؟یدیند شمارمو مگھ ستمین زمتیعز من: دیچیپ گوشم تو یعصب و خشک یصدا  پس؟ یکرد
    ؟ییکجا سالم گفت و کرد مکث یکم.  گرفتم اشتباه دیببخش سالم: گفتم یحال یب با بود یگند روز

    چطور؟ خونھ رمیم دارم بودم آموزشگاه

  .  دارم کارت دمیم بھت کھ یآدرس نیا ایب

 و دیکش یعصب ینفس!  بعد واسھ باشھ بخوابم برم خوامیم ام خستھ: گفتم یجد یلیخ گرفتمیم رو حالش دیبا! دهیم دستور پررو بچھ
   خدافظ یاوک: گفت

 یرو مامان نبود خونھ یکس خونھ دمیرس یوقت کردم قطع و انداختم باال یا شانھ نزد یحرف یول باز گھیم یزیچ ھی کردمیم فکر
 اومده مامان شدم داریب کھ ظھر دمیخواب و اتاقم تو رفتم و کردم یپوف رونیب رفتن عمو زن با کھ بود گذاشتھ واسم ادداشتی خچالی

 کور اشتھام نداختنیم بھم یمشکوک یھا نگاه چو ھیخبر کھ شد دار خبر شصتم مینشست زیم سر بود اومده نھار واسھ ھم بابا بود
 صحبت یچ بھ راجع: گفتم باز یدھان با.  میکن صحبت انیب خوانیم نایا عموت ھفتھ آخر نیا دخترم اومد حرف بھ بابا بالخره شد
    م؟؟؟یکن

  .  جون مامان گھید آتش تو: گفت لبخند با مامان

 حرف باھات دارم نیبش: گفت بابا کھ شدم بلند جام از.  ندارم یحرف گھید من میزد حرف مورد نیا در ما: گفتم تیعصبان با
 کن بس. شد قطع صدام بابا ادیفر با...  الیدان دیذارینم چرا.  ندارم دوست رو آتش من بابا ندارم باره نیا در یحرف من.  زنمیم

   کرد نگام غضب با بابا دارم دوست رو الیدان من یول گفتم بغض با.  نکن الیدان الیدان انقدر

    د؟یکن بدبختم دیخوایم چرا نداره دوست منو ھم آتش بابا
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    ؟یکنیم سھیمقا آتش با رو لق جوھر پسره اون دختر دمیم نجاتت یبدبخت از دارم من

  دیکن بس

  . تونمینم من

 درست آدم ھی اگھ اون ؟یزنیم نھیس بھ رو پسره نیا سنگ انقدر چرا تو ارین باال منو یرو اون طناز: گفت یعصب ییصدا با بابا
 دایپ کار نتونستھ ھنوز یعنی ھان؟ زده حرف من با اومده وقتھ چند.  کردیم دایپ یحساب درست کار ھی مدت نیا تو کھ بود یحساب
   ؟؟یفھمیم کنم رد احمق اون خاطر بھ رو تمومھ یچ ھمھ کھ رو آتش مثل یخواستگار تونمینم من  کنھ؟

 دیبد مھلت الیدان بھ من جون کنمیم خواھش بابا. دیکنیم کاریچ من با کارتون نیا با دیدار کھ دیفھمینم شما بابا نھ گفتم ھیگر با
   سادهیوا خودش یپا رو نداره بانیپشت آتش مثل اون کاره دنبال

 کنھیم شرفتیپ داره روز بھ روز و چرخونھیم رو یبزرگ اون بھ کارخونھ کل اون  داره؟ بانیپشت آتش: گفت و زد یپوزخند بابا
  .  بده انجام ستین بلد ھم ساده و کیکوچ کار ھی شما الیدان آقا یول

   خدا رو تو بابا

 ادیب آدم مثل و کنھ دایپ یحساب درست کار ھی تونست التونیدان آقا ھفتھ ھی نیا تو اگھ  نباشھ حرف گفت و زیم یرو زد
   ینامزد واسھ انیم ھفتھ آخر نایا عموت وگرنھ ادیب بگو کھ کنھ قبول منو یشرطا ھمھ و یخواستگار

 اشکام یجلو بابا کھ بود بار نیاول دنیدینم رو ھام یزار و اشک کدوم چیھ انگار یول کردم نگاه مامان بھ ونیگر ییچشما با
 نانیاطم دیبا یدار قبول رو پسره نیا واقعا اگھ: اومد حرف بھ دوباره بابا کھ شد بلند جام از نبود الشمیخ نیع و کردیم مقاومت

 یب اون کنم ثابت بھت نکھیا واسھ فقط اومدم کوتاه یلیخ االن تا منم تیخواستگار ادیب و کنھ دایپ کار ھی تونھیم یباش داشتھ
   یکنیم ازدواج آتش با و یاریب رو اسمش یندار حق گھید شد ثابت بھت اگھ است عرضھ

 اگھ حاال و بود کرده خالصھ کار ھی تو رو شرطاش ھمھ و بود اومده کوتاه یلیخ بابا.  رفتم اتاقم بھ دو با و دمیکش یقیعم نفس
 ریتاخ با گرفتم رو آتش شماره و برداشتم رو میگوش بود خراب یلیخ حالم بودم بدبخت من کردینم دایپ کار ھفتھ آخر تا الیدان

   بلھ داد جواب

  کارا کدوم گفت کالفھ آتش؟ یچ یعنی کارا نیا: گفتم یعصب ییصدا با

   یافتاد میزندگ تو بختک مثل کھ نیھم یکنینم یمخالفت چیھ تو کھ نیھم یخواستگار دیایب ھفتھ آخر قراره کھ نیھم

    تھ؟یحال افتادم خانوادم ریگ تو مثل منم گفتم بھت

   امینم بر پسشون از ییتنھا من یبکن یکار ھی دیبا توام ستین میحال نھ

   یبا بکن شیکار ھی خودت ندارم وقت گھید االنم ینخواست خودت میکن صحبت یایب گفتم زدم زنگ بھت کھ من

 امروزم کنم کاریچ رو الیدان حاال کردم پرت تخت یرو رو یگوش وونھید پسره!!!  کرد؟؟؟ قطع کردم نگاه یگوش بھ تعجب با
 بلھ داد جواب گرفتھ ییصدا با کردیم آرومم اون فقط االن زدم زنگ بھش فشاره تو یلیخ دونستمیم بود شده ناراحت دستم از کھ
   شده یچ ام خونھ شد نگران یکم صداش ؟ییکجا الیدان گفتم ھیگر با

   نمتیبب دیبا ایب یچیھ

   زمیعز کن یرانندگ آروم شاپ یکاف ایب باشھ

 رفتم دمیرس شاپ یکاف بھ یا قھیدق ستیب خونھ از رونیب زدم بزنم حرف نایا مامان با نکھیا بدون شدم حاضر و کردم قطع باشھ
 آروم کم ھی تا دادم سفارش قھوه ھی رسھیم رید دونستمیم نداشت ھم نیماش و بود دورتر راھش الیدان نشستم مونیشگیھم زیم پشت

 فرستمیم واست کھ یآدرس نیا بھ ایب ۵ ساعت فردا یطیشرا نیا واسھ حل راه ھی دنبال اگھ: بود آتش اومد امیپ میگوش یبرا شم
 احمق پسره بود نوشتھ نشییپا ھم رو آدرس.  انتظارتھ در کھ ییاتفاقا و یدونیم خودت اونوقت و رفتم یکن رید قھیدق کی اگھ
  نداشتم رو بھش کردن فکر حوصلھ فعال داشت یحل راه چھ مثال

 یلیخ نھ و چاق یلیخ نھ یمعمول یکلیھ و داشت یبلند نسبتا قد کردم بغض دوباره دنشید با شد داشیپ الیدان تا گذشت یساعت مین
 در داشت ینازک بایتقر یھا لب و بود دهیکش ھم صورتش یمشک یابرو و چشم و یمشک پر یموھا و داشت یگندم یپوست الغر

 رو بشر نیا پیت نتونستم چوقتیھ من بود دهیپوش شرت یت و نیج شلوار ھی شھیھم مثل! شستیم دل بھ و داشت یجذاب چھره کل
 پیت اون من یول باشھ پیت بد نکھیا نھ البتھ بود پشونیت نیھم داشت یبرتر الیدان از آتش نظرم بھ کھ یزیچ تنھا! کنم عوض
 اعتماد بھش بابا کھ شدیم باعث شتریب ظاھرش کردیم قبول اگھ دیشا رفتینم بار ریز ھم الیدان و دادمیم حیترج شتریب رو مردونھ
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 قلبم دختر شده یچ: گفت نشستیم کھ یحال در و اومد سمتم بھ گرفتم رادیا چارهیب الیدان یچ ھمھ از امروز دادم تکون یسر کنھ
 جونم نصفھ گلم؟ یچ بابات: گفت و گرفت رو سردم یدستا شدم ساکت... بابا الیدان: گفتم و شد پر چشمام دمیرس تا دھنم تو اومد
 اجازه نایا عموم بھ یکن دایپ کار ھی ینتون ھفتھ نیا آخر تا اگھ گفت بابام خورد سر ام گونھ یرو اشکم. بزن حرف طناز یکرد

    ؟یگفت یچ تو گفت و رفت ھم تو ابروھاش.  یخواستگار انیب دهیم

    نظرت؟ بھ بزنم کھ دارم یحرف بازم کنھ دایپ یحساب درست کار ھی فقط گھیم و گذشتھ نیماش و خونھ از بگم تونمیم یچ

    کنم؟ دایپ کار ھی یحت ندارم عرضھ نظرت بھ ؟یندار اعتماد من بھ یگرفت ماتم ینجوریا چرا حاال

   ادیم کوتاه داره کم کم بابات بود ھم یخوب یلیخ خبر کھ من نظر بھ کن پاک اشکاتو کردم نگاه چشماش تو

   الیدان زنھیم شور دلم من یول

  . بدن جواب روزه دو یکی نیا تو قراره کردم صحبت جا چندتا با امروز من بھ بسپر رو یچ ھمھ گلم نزنھ شور دلت

   دوستات با یبود رونیب امروز کھ تو

   یکرد خراب روزمو یزد زنگ ھم یجنابعال کت رونیب میرفت ھا بچھ با بعد اونجا رفتم صبح اره گفت و داد تکون یسر

   فشارم تو یلیخ خدا بھ دیببخش: گفتم و فشردم رو دستش

  .  یسادیوا پام جوره ھمھ زمیعز دونمیم گفت و زد یلبخند

.  زدیم شور دلم تھ و نبودم شھیھم مثل یول دمیخند سر آخر کھ درآورد یباز دلقک انقدر الیدان و میداد سفارش یبستن تا دو
 یھایباز چل و خل بھ.  مونمیم وایش شیپ شب گفتم و زدم زنگ مامان بھ نایا وایش خونھ رفتم و رسوندم خونشون بھ رو الیدان
 ھوا مینشست اتاقش تراس تو میرفت و آورد گاریس تا دو ستین خوش ادیز حالم دید یوقت میرفت اتاقش بھ وایش با. داشتم ازین وایش

!  یشد ریپ نکن الیخ و فکر انقدر وونھید: گفت و انداخت بھم ینگاھ وایش.  دیچسبیم گاریس ھوام و حال اون تو و بود خنک
   کشمیم یچ ینیبب کھ یستین من یجا: گفتم و زدم یپوزخند

    آتش؟ شیپ یریم فردا: گفت ساکتم دید یوقت.  برداشتھ یعاشق پیتر بابا خب

   برم؟ نظرت بھ دونمینم: گفتم و دادم رونیب رو گاریس دود

   داره یحل راه واقعا دیشا گھیم یچ نیبب برو سرشھ تو یچ ستین معلوم برو آره

  .شد گم دود یھا حلقھ تو نگام نگفتم یزیچ و دادم تکون یسر

  

) نیشاھ ( وایش برادر و مامان نییپا میرفت و میشد داریب نھار واسھ گھید میدیخواب ظھر تا اونور از و میبود داریب صبح یکاینزد تا
 و مینشست کنارشون.  بود قصر مثل خونشون و داشت یخوب یلیخ یمال وضع وایش پدر بودن نشستھ سالن کنار یاشراف زیم پشت
 ھی و یمشک شلوار و کفش و فیک با کرم ساده مانتو ھی شدم حاضر و گرفتم دوش ھی خونھ سمت رفتم نھار از بعد میخورد نھار
 گھید زدم ھم میمال یا قھوه رژ ھی و ادیب در یدگیپر رنگ از صورتم کھ زدم رژگونھ کم ھی دمیپوش و کردم ست یمشک شال

 زود اگھ شدیم پررو دمیرس پنج بھ قھیدق پنج رفتم بود فرستاده آتش کھ یآدرس بھ و رونیب زدم خونھ از نداشتم رو شیآرا حوصلھ
 نگاه اطرافم بھ شدم بزرگ و کیش یلیخ کافھ وارد پنج ساعت سر کسیف شدم ادهیپ بعد و کردم صبر نیماش تو یکم.  رفتمیم

 رفتم سمتش بھ بود جذبھ و اخم با شھیھم مثل بود انداختھ گرشید یپا یرو رو شیپا و بود نشستھ کردم داشیپ زود یلیخ کردم
 لب ریز!  یزامب کمھ اش تختھ ھی پسره نیا کرد اشاره روش روبھ یصندل بھ و کرد خاموش رو گارشیس دمیرس بھش یوقت

   کردم سالم

  !  واست کنھ دایپ حل راه نتونست التونیدان آقا معلومھ کھ طور نیا پس یایب کردمینم فکر یدیرس وقت سر خوب سالم

  ندارم اضافھ وقت چون برم من یبگ رو یشگیھم مزخرفات نیا یاومد اگھ گفتم حرص با

  

    ؟یخوریم یچ گفت و کرد یاخم

 اش یصندل بھ و داد سفارش قھوه تا دو من بھ توجھ یب مطلب اصل سر برو زودتر پس بشنوم رو حلت راه تا نجایا اومدم یچیھ
.  کنار رهیم گھید خودش و خودم بھ سپرهیم رو کارخونھ کنم ازدواج تو با اگھ کھ گذاشتھ شرط واسم بابام: گفت و داد ھیتک
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 گھید بده ادامھ ینجوریھم یکنیم استیر اونجا یدار و یا کارخونھ اون کاره ھمھ کھ تو! یسخت شرط چھ: گفتم و زدم یپوزخند
    باشھ؟ نامت بھ یچ ھمھ دیبا حتما

 ھنوز بابا و ببرم مدرن سمت بھ رو محصوالت دارم دوست من زنھیم بابا رو مایتصم ھمھ آخر یامضا یول شرکتم کل ریمد من
 ازدواج یوقت بود قرار کنم دیتول رو خوامیم خودم کھ یزیچ خوادیم دلم کشمیم زحمت دارم سالھ نیچند کنھیم کار یسنت وهیش با

  !  طناز فقط کھ کرده کفش ھی تو پاشو حاال یول کنھ واگذار بھم رو یچ ھمھ بابا کردم

 قراره نکنھ دایپ کار الیدان ھفتھ آخر تا اگھ گفت روزید بابا کردن ام وونھید خودشون شیپ کننیم فکر یچ دونمینم گفتم یکالفگ با
   ذارهیم عمو با رو ینامزد

 ھنوز یول آورد باال میتسل نشونھ بھ رو دستش کھ کردم بھش یاخم کنھ؟ دایپ کار ھی نداره عرضھ یحت یعنی: گفت و دیخند
 دیبا ما: دیچیپ گوشم تو آتش ھیجد یصدا دیچیپ مشامم یتو اسپرسو یبو آوردن رو ھامون قھوه یروان یعوض دیخندیم چشماش

 با کردیم نگام و بود نشستھ لکسیر یلیخ کردم نگاھش و خوردم آب یکم عیسر افتادم سرفھ بھ و دیپر گلوم یتو قھوه!  میکن عقد
    حلت؟ راه بود نیا: گفتم تیعصبان

  .  میندار یا گھید چاره میمجبور.  تر آروم سیییھ

  ؟؟یروان خودت شیپ یکرد فکر یچ تو

  !  احمق دختره کننیم نگامون دارن ھمھ بزن حرف آروم گمیم بھت

   ات احمقانھ حل راه نیا با تو ای احمقم من

 تونمینم من چون حل راه دنبال یگردیم خودت نھ اگرم میکنیم و کار نیا کھ یخواست اگھ دمیم حیتوض یش ساکت لحظھ ھی اگھ
   سمیوا نایا بابام جلو جوره چیھ

   شدم حرفش منتظر و کردم نگاش اخم با

 راحت الشونیخ کھ میکن عقد میمجبور میکرد مخالفت یلیخ جفتمون چون یول میکنیم نامزد: داد ادامھ و دینوش اش قھوه از یکم
 شیپ کارم ھی و التونیدان آقا بھ یبد کھ دمیم تو بھ رو مقدارش ھی ادیم بالم و دست تو یادیز پول رمیگیم رو سھمم من اول بعد شھ

 جدا یعروس از قبل و میکنیم دایپ یا بھونھ ھی بعدم تیخواستگار ادیب پر دست با بتونھ کھ کنمیم جور واسش دوستام از یکی
  .میشیم

 بھتر حل راه ھی دیبا نداره امکان نھ.  بکنم یکار نیھمچ من ذاشتیم الیدان مگھ.  کردیم فکر راحت چقدر زدم یعصب یلبخند
 گفتم و کردم مکث یکم بگو رسھیم ذھنت بھ یزیچ اگھ تو: گفت و زد یپوزخند!  یاوردیم فشار شتریب مغزت بھ کم ھی میکن دایپ

 بھ یکار گھید کردم ازدواج من نھیبب کھ باباتم میکنیم ازدواج ما بکن کارو نیا یکن دایپ الیدان واسھ کار ھی یتونیم کھ تو خب
 خودم و کنم دایپ کار عشقت واسھ امیب کھ ابروتم و چشم عاشق کوچولو؟ یکرد فکر یچ: گفت و دیخند بلند یصدا با نداره کارت
 واسش خوب کار ھی تونمینم کھ یمفت طور نیھم رمیبگ رو سھمم و افتھیب راه منم کار کھ بود یصورت در نیا افتھ؟یب ریگ کارم

   دادم تکون یسر یکالفگ با.  کنم دایپ

  .  تونمینم من

 چیھ من تیخواستگار ادیب نتونست پسره اون اگھ ندارم یا برنامھ چیھ گھید من سالمت بھ پس: گفت و کرد روشن یگاریس
 ترم راحت منم یاونجور یکن قبول یشیم مجبور زور بھ توام و یخواستگار میایم فوقش کنمینم ام خانواده برابر در یمقاومت

 یارزش یب بھ منم یکرد فکر: گفتم و کردم مشت رو دستام.  دمیم طالقت گرفتم کھ رو سھمم ندارم ھم یشروط و شرط گھید
   ؟یزنیم حرف ینجوریا کھ خودتم

: گفتم و شدم بلند جام از.  برسم ھام خواستھ بھ تونمیم نیا از تر راحت یلیخ وگرنھ کنمیم لطف بھت دارم من یبدون خواستم نھ
 یوقت افتادم راه و شدم نیماش سوار!  یعوض یلعنت شد ریسراز اشکام و رفتم در سمت بھ.  ندارم ازین تو لطف بھ ممنون یلیخ

 فیتعر واسش رو یچ ھمھ اومد یوقت خونمون ادیب بود افتاده راه و بود اوردهین طاقت یفضول از زد زنگ وایش خونھ دمیرس
  .  یندار یا گھید راه تو آتشھ با حق من نظر بھ طناز یول: گفت و کرد فکر یکم کردم

   جدال و جنگ ھمھ نیا بعد  شم؟ آتش زن برم وا؟یش یگیم یچ

 الیدان بھ کھ یدار دیام ھی حداقل ینجوریا یول یش آتش زن یشیم مجبور آخرشم تو کنھ دایپ کار نتونھ الیدان اگھ وونھید خب
  .  یرسیم

   شھیم وونھید الیدان وایش شھینم
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   بزن حرف باھاش

  . کنھ دایپ کار تونست دیشا بذار حاال

   بده؟ بھش شرکتش تو کار ھی بزنم حرف بابام با من یخوایم

 کار واسش خودم بفھمھ اگھ ارهیدرم رو توش و تھ بابام بعدم داره؟ تو یبابا شرکت بھ یربط چھ الیدان ی رشتھ مغز لیفس اخھ
   اومده بار چند کھ توام یبابا شرکت شھیم بدتر کردم دایپ

    نھ؟ ای تیخواستگار ادیب داشتھ یپول ھی دیبا باالخره ستین کار فقط تو یبابا مشکل کھ من نظر بھ

   کرد مارستانیب خرج رو اندازش پس کرده عمل تازه مامانش

  بگم یچ گفت و دیکش یقیعم نفس

 قرار ملت پارک تو الیدان شیپ رفتم کارم شدن تموم از بعد داشتم کالس ۴ ساعت تا آموزشگاه میرفت وایش با بعد روز صبح
    ؟ییآھو چشم خبر چھ: گفت و زد یلبخند الیدان مینشست ھم کنار مکتین ھی یرو میگذاشت

    چطوره؟ مامانت خبر چھ تو یسالمت یچیھ

    چطوره؟ خونھ تیوضع یکنیم کاریچ تو بھتره خوبھ

   الیدان دارم دلشوره یلیخ زنمینم حرف باھاشون و امینم رونیب اتاقم از اصال روزه ذو یچیھ

 یچشما کھ نخور غصھ فقط تو شھیم یچ مینیبب تا کارم دنبال کھ منم یکنیم یراض باباتو یایم بر پسش از بازم تو مطمئنم من
   نشھ نیغمگ ینجوریا خوشگلت

    ن؟یھم

    بزنم؟ حرف بابات با باز امیب یخوایم

  ؟یبگ یچ یایب ینکرد دایپ کارم ھنوز یوقت اخھ

   نگفت یچیھ و شد ناراحت

   بدم دستت از خوامینم باشم تو شیپ خوادیم دلم خوامیم تورو فقط من الیدان

   داشتم دوست یلیخ نویا و کردیم حفظ باھام رو اش فاصلھ شھیھم انداخت ام شونھ دور رو دستش و شد کینزد بھم یکم

  . رمیمیم چشما نیا بدون من ارمیم دستت بھ باش مطمئن نازم ییآھو چشم خوشگلم خانوم خوامیم رو تو منم

  کردمیم صبر دیبا فعال شدم گم چشماش تو بازم و زدم یلبخند

 وایش با حق  کردم؟یم کار یچ دیبا بودم فکر تو و نبرد خوابم صبح تا اتاقم تو رفتم و نخوردم شام خونھ رفتم کھ بود ٧ ساعت
 و زدمیم حرف الیدان با دیبا دادمیم دست از شھیھم واسھ رو الیدان و شدمیم آتش زن آخرشم ذاشتمیم دست رو دست اگھ بود

   بلھ: داد جواب آلود خواب ییصدا نداشتمذبا طاقت گھید زدم زنگ بھش زود یلیخ صبح ذاشتمیم ونیم در باھاش

   یخوب الیدان الو

   یچطور تو خوبم

   بگم بھت رو یزیچ ھی دیبا میبخور ھم با رو صبحانھ رونیب یایب یتونیم

   امیم گھید ساعت ھی خب یلیخ

 مجبور یول بگم بھش رو موضوع نیا کھ سختھ چقدر دمیفھم نشستم روش بھ رو یوقت شدم حاضر رفتم و کردم قطع رو یگوش
   بودم

   خب؟: دمیترس حرفم ادامھ از کھ کرد نگام یجور و رفت ھم تو اخماش آتش اسم دنیشن با.  زدم حرف آتش با من الیدان

 دادیم گوش و بود ساکت ھمچنان الیدان کردن مجبورش اش خانواده و نداره من بھ یا عالقھ چیھ کھ گفت اونم الیدان خب... خب
   خوبھ جفتمون واسھ کھ داره شنھادیپ ھی گفت: گفتم و دادم قورت رو دھنم آب
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    بھت؟ گفت یچ یعوض اون  ستم؟ین تو با مگھ: گفت دوباره بدم ادامھ نکردم جرات بود یعصب یلیخ صداش  ؟یشنھادیپ چھ

 گھید اونوقت میزنیم ھم بھ رو یچ ھمھ مدتم ھی بعد بردارن سرمون از دست ھامون خانواده تا میکن نامزد ھم با گفت... گفت
 جدا ازش یوقت و افتھیم راه ھم ما کار یاونجور دهیم من بھ مقدار ھی دهیم بھش باباش کھ یسھم از آتشم ندارن کارمون بھ یکار
  ... کنھیم دایپ واست کارم ھی دوستاش از یکی شیپ گفت تازه میخواستگار یایب یتونیم تو شدم

  ؟؟یکنیم فیتعر منم واسھ یاومد تازه  ؟ینگفت بھش یچیھ زدیم رو زرا نیا داشت یوقت اونوقت: شدم خفھ دادش یصدا با
   رتم؟یغ یب انقدر من یعنی ؟یکرد فکر یچ تو طناز

 ماه چند فاصلھ بھ میبکن کارو نیا اگھ کنم ازدواج آتش با کنھیم مجبور منو بابام میندار یا گھید چاره خدا بھ الیدان گفتم ھیگر با
   میکنیم ازدواج ھم با و شمیم جدا ازش

   میبر شو بلند نرو راه من مخ رو طناز شو خفھ گفتم

   رمیم خودم گفت و نشد نممیماش سوار بدم ادامھ نذاشت گھید و شد بلند شیجا از

   بود سخت واسش یلیخ شد کباب الیدان واسھ دلم بودم بدبخت چقدر من خدا یا

    بزنم؟ حرف الیدان با برم من یخوایم: گفت کردم فیتعر واسش یوقت بود صبورم سنگ تنھا روزا نیا وایش شیپ رفتم

    بھش؟ یبگ یخوایم یچ تو؟

   کنمیم شیراض من یدار کاریچ تو

  ... دونمینم

 ششیپ شب گھید بزنھ زنگ بھش شد قرار و گرفت رو شمارش بودن دهید رو گھیھمد و میبود رفتھ رونیب ھم با دوبار یکی
 دو نشد یخبر کالس شدن تموم تا یول بزنھ زنگ وایش کھ بود یگوش بھ چشمم ھمش کالس سر فرداش خونھ رفتم و نموندم
 بود نشستھ نشیماش تو در یجلو وایش دمید کھ رونیب اومدم آموزشگاه از نبود دلم تو دل قرار سر رفتھ بود گفتھ کھ شدیم یساعت
 اونم زدیم برق یحساب سبزش یچشما و بود صورتش رو یخوشگل و ادیز بایتقر شیآرا و بود دهیپوش یکیش یلیخ شال و مانتو
 من یول آموزشگاه ومدیم روز دو یکی ھفتھ در و بود سیتدر و زبان عاشق بازم خوبشون یمال وضع با و بود وونھید من مثل

  ال؟یدان شیپ بود رفتھ ینجوریا یعنی کنم کنترل رو حسادتم نتونستم: شدم سوار کنارش و رفتم سمتش بھ.  ومدمیم اون از شتریب
  !! ؟؟یعروس یبود رفتھ مگھ سالم: گفتم

   شد؟ یچ یچیھ: گفتم و دادم تکون یسر  ھ؟یچ مگھ وونھید سالم: گفت و دیخند

   اد؟یبرن پسش از یبسپر وایش بھ یکار شھیم مگھ: گفت و دیخند

   کرد؟؟ قبول گفتم تعجب با

  !  واست انگار داره شروط و شرط یسر ھی فقط زنھیم زنگ خودت بھ گفت آره

  ؟یکرد شیراض یجور چھ یوا گفتم خنده با

   شد آروم کم کم یول بود یقاط یلیخ اولش

   وا؟یش شھیم یچ یعنی گفتم و دمیکش یقیعم نفس

   کن ھماھنگ آتش با زودتر برو یچیھ

  ؟یدار نیماش گفت و زد یلبخند کنمیم جبران یجون دوست یمرس.  بزنم حرف الیدان با اول بذار

   نمتیبیم بعدا برو تو آره

 ایب گفت یا گرفتھ یصدا با دادم جواب بود الیدان خورد زنگ میگوش کھ رفتم رنگم دیسف یایپرش سمت بھ و شدم ادهیپ نیماش از
 یزیچ و داد تکون یسر کردم سالم و نشستم روش روبھ رفتم بود ھم تو یحساب اخماش بود نشستھ منتظرم رفتم!  یشگیھم یجا

 قول  ؟ینکن فراموش منو یدیم قول  ؟ینش کینزد بھش یدیم قول طناز: اومد حرف بھ ھیثان چند بعد بود فکر تو بدجور نگفت
  ؟؟یدیم قول طناز ؟یکن رونیب تیزندگ از زود رو یلعنت اون یدیم
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 لبخند.  نداره من بھ یچشمداشت چیھ متنفره من از اونم الیدان دمینم رو بھش اصال تو جون بھ بشم قربونت آره: گفتم بغض با
  نشھ؟؟ تیعسل یچشما عاشق یکس شھیم مگھ: گفت و زد یتلخ

 یول کنم صبر ماه چند مجبورم منم یشیم مشغول کارو سر یریم مدت نیا تو تو ماھھ چند فقط توام عاشق من کھ نھیا مھم وونھید
 یکی انگار بود شیمشک یچشما تو غم یکل نگفت یزیچ و انداخت نییپا رو سرش.  شمیم جدا ازش و کنمیم دایپ بھونھ ھی زود
  !  کنھ ریبخ رو عاقبتمون خدا زدیم چنگ رو دلم

 ازش یوقت بود خون کاسھ چشماش و بود داغون یحساب کھ المیدان کنم تحمل بودم مجبور یول بود بد یلیخ حالم خونھ رفتم یوقت
 با بلھ: داد جواب ریتاخ با شھیھم مثل گرفتم رو آتش شماره لرزون ییدستا با و برداشتم رو میگوش بودم نگرانش یحساب شدم جدا

   سالم: گفتم لرزون ییصدا

   سالم

   نمتیبب دیبا: گفتم و دمیکش یقیعم نفس

   بودم آورده کم جلوش بازم زدیم موج پوزخند صداش یتو

   یمن با شام بگو نایا بابات بھ دنبالت امیم ٨ ساعت

 سرم ھم یمشک دیسف یروسر ھی یمشک جذب شلوار با دمیپوش یکت یمشک مانتو ھی و کمدم سمت رفتم کردم قطع یخدافظ بدون
 رفتم اتاق از و برداشتم ھم یمشک دیسف کیکوچ یدست فیک ھی  نداشتم شیآرا حوصلھ بود مونده صبح از یکم شمیآرا کردم

 آتش با من: گفتم گرفتھ ییصدا با شدن ساکت من دنید با بودن زدن حرف مشغول و بودن نشستھ مبل یرو بابا و مامان رونیب
   گردمیبرم ده تا شام واسھ دارم قرار

 یلبخند ھم بابا!  مادر برم قربونت یالھ طناز؟ یگیم راست: گفت و اومد سمتم بھ ذوق با مامان کردن وصل برق بھشون انگار
 شدم سوار و رفتم سمتش بھ بود منتظرم در یجلو آتش رونیب رفتم و ندادم رو جوابشون بگذره خوش جون بابا برو: گفت و زد

 ساکت دو ھر رستوران بھ دنیرس تا افتاد راه و داد رو جوابم خشک یلیخ اونم و کردم سالم گرفتھ یصدا ھمون با.  کنارش
 میافتاد وه را ھم شونھ بھ شونھ و کنارم اومد دادمیم فشار محکم دستم یتو رو فمیک شدم ادهیپ منم و شد ادهیپ میدیرس یوقت میبود

 کتون شلوار و یخاکستر بلوز ھی با یمشک اسپرت کت ھی بود بلندتر یکم ھم الیدان از بود بلندتر ازم گردن و سر ھی درست قدش
 ھی دیرسیم نظر بھ تر پھن اش نھیس کھ رفتیم راه داده قورت عصا و محکم اونقدر و داشت یپر تو کلیھ بود دهیپوش یمشک

 ھیشب یلیخ ما گنیم راست ھمھ کھ دمیرس جھینت نیا بھ بود افتاده صورتش یرو یرنگ زرد میمال نور مینشست خلوت و دنج یجا
 دهیکش یعسل یچشما بود کوتاه بایتقر و بود شده اصالح مردونھ یمدل کھ بود من یموھا ھمرنگ درست شییخرما یموھا!  میھم
 اش سبزه پوست من با فرقش تنھا.  برجستھ ییلبھا و ومدیم صورتش بھ کھ داشت ھم یا مردونھ ینیب و حالت خوش ییابروھا و

 باال ییابرو. بود دیسف یلیخ و بود رفتھ مامان بھ من پوست کردیم شتریب رو اش جذبھ نیھم و بود شده برنزه انگار کھ بود
  . بزن رو حرفت زودتر و بده سفارش یزیچ ھی شد تموم من کردن برانداز اگھ خب: گفت و انداخت

   یستین ھم یسوز دھن آش نیھمچ: گفتم و کردم اخم

 و بھم شد رهیخ ساکت بعد و داد سفارش رو نیھم اونم فصل ساالد و دادم سفارش برگ کباب دستم داد رو منو و زد یپوزخند
: گفتم و کردم صاف رو صدام بدم غرورمم خاطرش بھ کھ داشت رو ارزشش الیدان یول بودم سخت چقدر یلعنت اه بود منتظر

  .  کنمیم قبول رو شنھادتیپ

   من؟ شیپ یایم یگفت نایا بابات بھ میبزن حرف دیبا زایچ یسر ھی مورد در زودتر پس خب: گفت و کرد نگام غرور با

   آره

   ؟یکرد فکراتو خوب.  شھیم شروع مونیباز امشب نیھم از پس خب

   نجامیا االن کھ آره گفتم حرص با

 و یاریدرب یباز تابلو یبخوا اگھ میکن یباز لمیف ھمھ یجلو دیبا ماه چند نیا تو یول جاشھ سر ادینم خوشمون ھم از نکھیا نیبب
   ؟یدیفھم ستین یخبر کار و پول از بفھمھ رو زیچ ھمھ بابام

 باھام ینجوریا و یبذار منت من واسھ یکنیم کھ یکار خاطر بھ مدت نیا تو ستین قرار کن باز گوشاتو خوب توام یول آره
  . یبزن حرف
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 مجبور گرفت غم رو چشمام!  نمونده تیشگیھم غرور اون از یزیچ گھید کردمیم فکر عجب چھ خب: گفت و زد یکج لبخند
 ارزشش گفتم حرص با!  یداد دست از زاتویچ یلیخ پسره نیا خاطر بھ: گفت و انداخت چشمام تو ینگاھ الیدان خاطر بھ بودم
  ! دوارمیام گفت و داد ھیتک داره رو

 و کنمیم یمعرف رو کار اول و ھستم حرفم یپا من کنم یحال بھت زارویچ یسر ھی دیبا حاال خب: گفت بعد و بود سکوت یکم
 کیت و گذاشتن قرار دوران نیا یتو بگم بھت االن نیھم از دیبا کھ حساسم زایچ یسر ھی رو یول دمیم رو پول آخر در بعدم
  ! ممنوعھ التونیدان آقا با زدن

  !  نداره؟ یربط تو بھ یکنینم فکر

 دمتونید کافھ تو کھ خودم مثل یکی و میاومد یبکن یکار یتونینم سرخود شوھرتم من مدت نیا تو چون داره ربط من بھ قایدق
 بد وگرنھ یباش بندیپا دیبا یباز نیا آخر تا بخورم یرتیغ یب انگ ادینم خوشم من کنمیم اهیس روزگارتو کھ اونوقتھ ندتونیبب
  . ینیبیم

 توام پس گفتم یعصب ییصدا با. کردیم فیتکل نییتع واسم داشت علنا و روش بھ رو بودم نشستھ دمیکشیم یعصب و تند یھا نفس
 نیا تو یبش کینزد بھم یندار حق نداره برت ھوا وقت ھی یکنیم شوھرتم شوھرتم یھ یدار کھ حاال کن باز گوشاتو خوب
  . مدت

 صورتتم تو کھ نبودن ام خانواده اگھ!  افتم؟یم تو مثل یکی دنبال من کھ ؟یکنیم فکر یچ خودت شیپ تو کوچولو: گفت و دیخند
  !  کردمینم نگاه

 آدم یاشتھا دم و شاخ یب غول نیا با خوردن غذا بخورم نتونستم و کردم یباز غذام با یکم آوردن رو غذامون نزاکتیب شعوریب
 میرفت و کرد حساب خورمینم یزیچ من دید کھ بعدم و خورد رو غذا من بھ توجھ یب آتش بود الیدان شیپ فکرم کردیم کور رو

 از گھید باشھ حواست خونتون میایم شب پنجشنبھ پس: گفت و داشت نگھ در یجلو دیترکیم داشت دلم میشد نیماش سوار رونیب
 ھم بھ راجع میدیفھم جفتمون و زدم حرف باھات بگم ھمھ بھ خوامیم من یکن رفتار آدم مثل و یرینگ ات مسخره یھا افھیق اون

 از سرعت با و گاز رو گذاشت رو پاش شدم ادهیپ و.  خب یلیخ: گفتم کالفھ میبد یسوت نایا بابا جلو گھید خوامینم میکردیم اشتباه
 انگار یول بزنم لبخند کردم یسع.  دخترم شد یچ ؛ گفت و سمتم اومد بود سادهیوا منتظرم استرس با مامان تو رفتم شد رد کنارم

 باورم طناز یوا :گفت و دیکش یکوتاھ غیج یخوشحال از مامان!  یخواستگار انیب پنجشنبھ شد قرار یچیھ! کردم یکج دھن فقط
 من حرف نیا بھ یروز ھی یاومد عقل سر کھ خوشحالم گفت لبخند با ھم بابا چلوندم یحساب و کرد بغلم و اومد سمتم بھ و شھینم
  .یرسیم

 یرو و کردم عوض رو لباسام و رفتم اتاقم بھ بخوابم رمیم و ام خستھ یلیخ من گفتم!  یداشت خبر چھ من دل از بابا نگفتم یچیھ
 گفتم یناراحت با!  طناز؟ یخوایم یچ: داد جواب بالخره تا گرفتم بار چند نداد رو جوابم گرفتم رو الیدان شماره شدم ولو تخت
    ؟یداد جواب رید انقدر چرا ال؟یدان باھام یزنیم حرف ینجوریا چرا

  ! بزنم؟ عاشقانھ یحرفا باھات نمیبش االن یدار توقع طناز ندارم حوصلھ

  . ستین تو از بھتر خودمم حال ؟یفھمیم کردم تو خاطر بھ کارارو نیا ھمھ من الیدان

  ؟یفھمیم نمیبب تو کنار رو یکس تونمینم من طناز: گفت لحظھ چند از بعد.  دمیشنیم رو شیعصب یھا نفس یصدا نگفت یچیھ
  . کنھیم کارو نیا ما با چرا باباتھ ریتقص ھمش کنمیم دق دارم تونمینم

  .  میھم با آخرش تا و میکنیم ازدواج ھم با کھ کن فکر بعدش بھ شھیم تموم میبذار ھم رو چشم الیدان: گفتم بغض با

   کنمیم دق من موقع اون تا

   نگو ینجوریا رمیمیم تو بدون من الیدان نکنھ خدا

   نکن فکر ھم یچیھ بھ گھید بخواب برو ییآھو چشم باشھ

   الیدان دارم دوستت

   یخانوم ریبخ شب گلم دارم دوستت منم

  .برد خوابم تا کردم الیخ و فکر صبح یکاینزد تا شد روون اشکام و کردم قطع رو یگوش
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 رنگ  کرم دامن و کت ھی مامان اجبار بھ داشتم یمیمال و کم شیآرا.  نھیآ یجلو بودم نشستھ یکوک عروسک مثل عصر پنجشنبھ
 ریحر یا پارچھ با اش قھی یرو کھ بود یدوخت خوش و کوتاه کت کردم برانداز رو خودم نھیآ تو و شدم بلند جام از بودم دهیپوش
 دامن بود پوشونده رو ام نھیس کھ بودم دهیپوش رشیز ھم یمشک یاسک قھی تاپ ھی و بود دار مدل شلوغ صورت بھ رنگ یمشک
 رو میمشک کرم یروسر بود گذاشتھ شینما بھ ییبایز بھ رو کلمیھ و بود دوخت خوش یلیخ کھ داشت ھم یجذب العاده فوق و تنگ

 بودم مطمئن.  کردیم فرق زدمیم عمو خانواده یجلو شھیھم کھ یپیت با آسمون تا نیزم.  بودم کرده سرم دار مدل صورت بھ ھم
   یشد ماه چقدر برم قربونت طناز یوا: گفت و اومد سمتم بھ اتاق تو اومد مامان!  شناختنمینم دنمیدیم اگھ

   کردم فرو گردنش یگود تو رو سرم و کردم بغلش منم بود گرفتھ یلیخ دلم فشرد خودش بھ منو و کرد بغلم

 کھ خوشحالم یلیخ ازت ممنونم طناز دمید روزارو نیا بالخره: گفت و کرد جدا خودش از منو بشم خوشگلم دختر قربون یالھ
 یکی ندارم رو غمت و یناراحت طاقت من: گفت و دیکش صورتم بھ یدست شد اشک پر چشمام و زدم یتلخ لبخند! یاومد عقل سر

 ما گلم دختر یرسیم پدرت و من یحرفا بھ زود بھ یلیخ خوشگلم دختر شھیم جھنم امیدن نمیبب رو چشمات غم اگھ من ام دونھ ھی
 در اونا یول داشتم دوستشون یلیخ فشردم دستم یتو رو دستش میندار رو تو یناراحت و غم طاقت وقت چیھ کھ میھست ییکسا تنھا

 با کردمیم یباز نقش یخوب بھ مدت نیا دیبا الیدان بھ دنیرس واسھ کردمیم ثابت بھشون دیبا کردنیم فکر اشتباه الیدان مورد
 کرده رو بابا بغل یھوا دلم!  یشد بزرگ زود چقدر بابا یکوچولو فرشتھ: گفت و کرد نگام یمھربون با ھم بابا نییپا میرفت مامان

 نشستم پاش یرو کردمیم لوس براش رو خودم کھ شھیھم مثل و سمتش رفتم میداشت بحث و جر ھمش الیدان سر مدت نیا تو بود
 آغوش نیا چقدر دمیخز بابا آغوش تو و کردم دل تھ از یا خنده مدتھا از بعد!  گذشتھ ازت یسن گھید سوختھ پدر: گفت و دیخند
 کھ کردم ریگ الیدان و مامان و بابا نیب چرا شد ینجوریا میزندگ چرا نکردن قبول رو الیدان نایا بابا چرا داشتم دوست رو
 داد دنشونیرس از خبر در زنگ یصدا. ینبود میزندگ تو چوقتیھ کاش آتش بھت لعنت.  ھستن میزندگ یھا موجود نیزتریعز

 واقعا بودن یا یداشتن دوست زوج چھ شدن وارد شونیشگیھم مھربون لبخند با کیش و پوش خوش شھیھم مثل عمو زن و عمو
 شھیھم من کھ یجور بودن ھم فتھیش و عاشق و نداشتن ازشون یکم دست ھم مامان و بابا البتھ بودن نمونھ سال و سن نیا تو

 کھ شدمیم یخودراض از مغرور آدم ھی زن یسور داشتم کھ فعال باشم داشتھ یموفق ازدواج نیھمچ منم کھ خوردمیم نویا حسرت
 یادیز بابا نھ.  شد وارد ھمھ از آخر شدینم سرش داشتم دوست من کھ یا عاشقانھ و کیرمانت یزندگ و یعاشق و عشق از یزیچ

 و بود کرده اصالح حالت خوش یلیخ رو موھاش بود دهیپوش یمشک شلوار و بلوز با قرمز اسپرت کت ھی بود کرده پیت خوش
 ھیثان چند اونم بود کرده فرق یلیخ خالصھ و بود کرده اصالح غھیت شیش داشت شیر تھ کم ھی کھ شھیھم خالف بر ھم صورتش

 ھم بھ انقدر کھ برم قربونتون یالھ: گفت و دیخند عمو زن! بود دهید زشتم و گشاد یکایتون اون تو منو ھمش چارهیب شد من محو
 نییتز ییبایز بھ کھ رو یقرمز و دیسف رز گل سبد آتش. کن دود براشون اسپند ھی زحمت یب ینشست تا جون نسترن ماشا2 دیایم

 بھ رو آتش میبود نشستھ ھم دور ھمھ نشستم گوشھ ھی رفتم و زدم یلبخند خجالت از  کردم تشکر لب ریز داد دستم بھ رو بود شده
. گرفت ام خنده بود نییپا سرش و بود شده سرخ یخجالت یدامادا مثل!  بکشھ خجالت بلده عم یابونیب غول نیا بابا نھ بود روم

 ھم سر آخر خجالت از مردمیم داشتم کھ کردیم نگام لبخند با یجور عمو زن.  نشست بعد و کرد دود اسپند ھمھ یبرا مامان
 ونیکتا ممنون ؛ گفتم و زدم یلبخند.  یخوشحال از ستین دلم تو دل خدا بھ یشد ناز چقدر جونم طناز یوا: گفت و اوردین طاقت
 کھ تو جان بھزاد خب: گفت عمو بالخره نکھیا تا زدن حرف... و کیتراف تیوضع و ھوا و آب و کار از یکم عمو و بابا. جون

 و نداشتمھ دختر دیدونیم ھمھ کھ ھم رو طناز ماست زیعز و خواھر کھ خانومتم یبود زیعز واسم شھیھم و یکترمیکوچ داداش
 ھمراه و اری و خونمون دختر یرسم طور بھ طناز دیکن قبول اگھ نجایا میاومد دیشناسیم کھ ھم رو آتش تر زیعز برام جون از

 براش و زدیم حرف یقشنگ نیا بھ کھ داشت پدر ھی ھم الیدان اگھ کردمیم یباز انگشتام با و بود نییپا سرم.  باشھ آتش
 اجازه اگھ پس: گفت عمو.  دیاریاخت صاحب خودتون داداش زن و شما جان بھرام: گفت بابا... االن دیشا کردیم یخواستگار

 من بھ رو بابا.  باشن داشتھ یصحبت ھی و. بکنن وا ھم با سنگاشونو ننیبش جا ھی برن ھم جوون دوتا نیا میزنیم یگپ ھی ما تا دیدیم
 تو ومدیم داشت قلبم افتاد راه سرم پشت و شد بلند و گفت یا اجازه با ھم آتش شدم بلند جام از.  اتاقت تو باال دیبر جون بابا: گفت
  و داد تکون تاسف با یسر آتش تو رفتم تعارف بدون بازم دمیرس کھ اتاقم بھ نبود یعیطب واسم داشتم استرس چقدر دھنم

 حق بگم بھت االن نیھم از آتش: گفتم و کردم نگاه بھش اخم با گھید شھیم ینجوریا رفتارتم یگردیم یکس ھر با یوقت: گفت
  .بابا خب یلیخ: گفت و زد یپوزخند.  یبزن حرف الیدان مورد در مدت نیا تو یندار

 شیپ زودتر یھرچ میبذار زودتر دیبا رو عقد قرار: گفت رفتیم ور عطرم یھا شھیش با کھ یحال در و شمیآرا زیم سمت رفت
 جوابم. شھ تموم زودتر کنھ خدا ندارم ھارو یباز نیا حوصلھ اصال: گفتم و دادم تکون یسر. شھیم تموم زیچ ھمھ ھم زودتر میبر
 دنبالش! لیگور مونده عقب رونیب رفت و افتاد راه خودش بعدم میبر پاشو گفت بعد قھیدق چند شد حاکم نمونیب سکوت و نداد رو

 بھ آتش شکر خدارو بزنم حرف کھ دیچرخینم دھنم تو کلمات اصال کردنیم نگاه ما بھ منتظر ھمھ میشد ییرایپذ وارد یوقت رفتم
 و دلم یزایعز مبارکھ پس: گفت عمو زن حرف نیا با. آوردم طناز واسھ ناقابل حلقھ ھی دیبد اجازه اگھ جون عمو: اومد حرف
 قلبم اومد کمینزد و آورد در یکوچک ی جعبھ بشیج از آتش زدن دست برامون و کردن شیھمراھ ھمھ زدن دست بھ کرد شروع
 یچ از: گفت آروم و کرد نگاه چشمام تو اخم با بردم جلو رو لرزونم یدستا منم گرفت سمتم بھ رو حلقھ دھنم تو ومدیم داشت

    ؟یترسیم
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 من فقط چون یول شد شتریب لرزشم دستم با داغش یدستا برخود از کرد دستم رو حلقھ کردیم نگاه چشام تو کھ ھمونطور یچیھ
 ونیکتا کھ نھیبش جاش سر بره خواست آتش زدن دست واسمون دوباره ھمھ.  ممنون: گفتم و زدم یزورک یلبخند بودم ھمھ دید تو

 بود بد یلیخ حالم االن یول افتھیم واسم اتفاقا نیا دونستمیم! بود ماجرا شروع نیا و! نیبش طناز کنار ھمونجا پسرم گفت جون
 اون یفردا شد قرار. کردمیم حس رو تنش یگرما و میبود نشستھ بھ کینزد انقدر حاال و دونستمیم انتیخ رو آتش کنار بودن
 وقت محضر از بعدم و ینامزد عنوان بھ کھ میریبگ کیکوچ یخودمون جشن ھی اول ھفتھ ھمون تو و دیخر واسھ میبر روز

 میخواستیم ینامزد جشن گھید کردم نگاه مامان بھ یکالفگ با میریبگ ھم رو عقد جشن ماه آخر تا و میبر شیآزما واسھ و میریبگ
 گھید شدینم .بشھ برگزار یخوب بھ ھا مراسم تموم خواستیم مامان مخصوصا و میبود ھاشون بچھ تنھا خودشون الیخ بھ کاریچ
 و بود نشستھ کنارم یلبخند چیھ بدون آتش بودن شاد یلیخ مادرا و پدر کنم تحمل رو طیشرا نیا بودم مجبور ارمیب بھونھ ادیز

  کردینم نگام ھم اصال

  

 در رو میروسر وایش از ھم دوتا داشتم الیدان از کال سیم تا ده اتاقم تو رفتم رفتن و دادن تیرضا ساعت دو یکی از بعد بالخره
   طناز الو: داد جواب بوق ھی با گرفتم رو الیدان شماره و آوردم

   یچطور زمیعز سالم

   رفتن؟ شد یچ دمیم جون دارم باشم دیبا چطور

   زمیعز آره

   خب؟

    ؟؟یالیدان شد کباب دلم ومدیم نفساش یصدا فقط میگذاشت رو شیآزما قرار بعد ھفتھ واسھ یچیھ

   جونم

    دارم؟ دوستت چقدر یدونیم

   گلم ریبخ شبت.  دارم دوستت منم زمیعز آره

 فضول زد زنگ وایش کھ بخوابم خواستم کردمیم یخستگ احساس کھ بود روم یعصب فشار اونقدر کردم قطع و گفتم ریبخ شب
  .کرد قطع و برداشت سرم از دست تا کردم فیتعر واسش مو بھ مو رو یچ ھمھ! برهینم خوابش خبره چھ نفھمھ تا خانوم

 حاال بودم دیخر عاشق کھ یمن.  استخر بودن رفتھ ھم عمو و بابا مامان و من دنبال اومدن جون ونیکتا ھمراه بھ آتش جمعھ روز
 یلیخ مامان و عمو زن بود شلوغ یحساب کھ میرفت تھران یپاساژا از یکی بھ دادمیم انجام ارویدن کار نیتر مزخرف داشتم انگار

 حفظ میداشت مثال بود گرفتھ ام خنده میکرد ھم با کیعل سالم ھی فقط کھ ھم آتش و من شدیم آب دلشون تو قند و بودن خوشحال
 رفت جون ونیکتا دادمیم گوش نایا مامان یحرفا بھ یلبخند چیھ بدون منم بود ھم تو اخماش شھیھم مثل کھ آتش  م؟یکردیم ظاھر
 ینگاھ ھی میبر ایب یبپسند رو لباساش توام کنمیم فکر کنمیم دیخر نجایا شھیھم من زمیعز: گفت من بھ رو و مغازه ھی سمت
 خوش احترام با فروشنده جلوتر میرفت سادیوا گوشھ ھی و اومد ھمھ از آخر آتش افتادم راه دنبالش و زدم یزورک یلبخند.  بنداز

 دیخر حتما دیبا!  بود؟ یازین چھ مانتو اخھ آورد برامون رو ھاش مانتو مدل نیتر دیجد جون ونیکتا سفارش بھ و کرد ییگو آمد
 قشنگ و کیش العاده فوق یلباسا نیا با و بزرگ مغازه نیا یحت جلو رفتم کرد اشاره بھم ابرو و چشم با مامان! کردن؟یم کامل

 نشون بھم رو دیسف ریحر مانتو ھی گمینم یزیچ دید کھ مامان کردم نگاه ھا مانتو بھ یلیم یب با بود نکرده جادیا زهیانگ دلم تو ھم
 شده کار ساتن کمربند ھی با و نداشت دکمھ جلو قسمت در و داشت یشلوغ و شل ی قھی و بود ناز و دوخت خوش یلیخ کھ داد

 اتاق تو رفتم ارهیب رو زمیسا خواست فروشنده از جون ونیکتا خوشگلھ: گفتم و دادم تکون یسر  طناز؟ چطوره نیا شدیم بستھ
 با و اومد جلو ھم جون ونیکتا کردم باز رو در زد در بھ یا ضربھ مامان دادیم نشون رو مدلش شتریب تن یتو دمشیپوش و پروو

 خوش: گفت یچشمک با و آورد نییپا یکم رو صداش بعدم ماشا2 خوبھ یلیخ کلتیھ ادیم بھت چقدر جونم طناز یوا: گفت دنمید
 ادیب کرد اشاره بھش و کرد آتش بھ رو جون ونیکتا زدم یلبخند خجالت با دنیخند زیر زیر مامان با بعدم!  واقعا پسرم حال بھ

 شناسمتیم خوب کھ من نشناسھ تورو یھرک نکن یبیغر پسرم ایب: گفت جون ونیکتا! بده نظر دیبا البد اونم حاال خدا یوا جلو
 بود گرفتھ ام خنده اش افھیق از انداخت نییپا رو سرش و زد یلبخند آتش!  ادینم بھت اصال کھ نزن خجالت بھ رو خودت پس

. خدا رو تو دینکن تیاذ رو دامادم: گفت و زد یلبخند مامان بود خجالت ومدینم غول نیا بھ کھ یزیچ تنھا گفتیم راست واقعا
: گفت جون ونیکتا.  قشنگھ خوبھ: گفت و انداخت بھم یسر سر ینگاھ آتش  چطوره؟ گفت و کرد من بھ یا اشاره جون ونیکتا

 در صد بلھ: گفت و زد یلبخند آتش خجالت از مردمیم داشتم گھید یوا.  ادیم بھش یچ ھمھ کلھیھ خوش انقدر خانومت ماشا2
  پسنده؟ مورد: گفت و انداخت بھم ینگاھ آتش. کنم عوض رو لباسم من رونیب برن دادنینم ھم تیرضا حاال پررو ی پسره! صد

  ؟یکن امتحان ھم رو گھید یمدال بازم یخواینم: گفت جون ونیکتا خوبھ آره گفتم و کردم نازک یچشم پشت یابونیب غول شیا
 و دادن تیرضا بالخره.  خونھ برم و شھ تموم کابوس نیا زودتر ھرچھ خواستمیم اومده خوشم ازش خوبھ نیھم نھ گفتم زود

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 رو مانتو نیا دیخر پول ھم الیدان اگھ دیشا مانتو متیق از دیکش سوت مخم کردن حساب موقع کردم عوض رو مانتو منم و رفتن
 جون ونیکتا رونیب میاومد ھمھ و کردم تشکر لب ریز داد دستم بھ رو بستھ آتش! بود دم و شاخ یب غول نیا یجا اون االن داشت
 ھی چشم گفتم و زدم یزورک یلبخند خداااااااااااا یوا! ھم از دینکش خجالت زمیعز ایب راه آتش کنار برو: گفت گوشم کینزد اومد

 میافتاد راه ھم شونھ بھ شونھ.  کردن ادیز رو سرعتشون قصد از ھم مامان و جون ونیکتا دیرس بھم آتش کھ رفتم راه ارومتر کم
 یآروم بھ دستش اون با و داد اش گھید دست بھ رو بستھ کھ دادم دستش بھ رو بستھ  ارمیب من بده: گفت و آورد جلو رو دستش
 تو از داره مامانم: گفت آروم و داد دستم بھ یفشار کردن وصل برق بھم انگار  کرد؟ کاریچ االن نیا جان!  گرفت رو دستم

 قرمز یحساب کنم فکر کردنیم نگامون یدار یمعن لبخند با دو ھر کردم نگاه مغازه شھیش بھ یجیگ با!  کنھیم نگامون ھا شھیش
 ھا بچھ: گفت و کرد بھمون رو جون ونیکتا!  آتشھ اسمش ستین خودیب بود شیآت مثل دستش بود کرده عرق دستم کف بودم شده

  مینیبب ھارو یمجلس لباس نییپا طبقھ میبر دیایب

  

 انقد: گفت و دیکش یعصب ینفس دمیکش رونیب دستاش از یآروم بھ رو دستم گذشت کھ کم ھی.  میافتاد راه دنبالشون عروسک مثل
 اگھ حاال زورگو یعوض گرفت رو دستم دوباره خشونت با بعدم.  نرو راه منم اعصاب رو کن رفتار یعاد طناز این اطوار ادا

 شکنھیم داره استخونام کردمیم احساس کھ دادیم فشار رو دستم قصد از!  میومدینم نظر بھ معشوق و عاشق میگرفتینم ھمو دست
   بھمون نبود حواسشون فعال و بودن شده لباسا محو نایا مامان

   یشکوند رو دستم یروان کن ولم

   یدیفھم شکونمیم دستتم یبد ادامھ کارات نیا بھ اگھ: گفت و داد یمحکمتر فشار

 گرفتھ ھمو یانگشتا فقط انگار کھ میبود گرفتھ ھمو دست یجور کرد کم رو دستش فشار بودم شده یروان نیا ریاس چرا ایخدا
 لباس ھیشب شتریب کھ نیا موند باز فکم کھ داد نشون بھم نیتریو تو رو لباس ھی سمتشون میرفت کرد صدامون جون ونیکتا میبود

 و بود ریحر ھیال ھی اش نھیس یرو بود یخال اش سرشونھ طرف ھی و بود یور ھی اش قھی کھ دیسف کوتاه رھنیپ ھی!  بود خواب
 عمرا من یول نداشت حرف اش قھیسل کھ الحق بود شده کار یبرق و زرق پر العاده فوق یسنگا با بود جذب یحساب کھ کمرش

  ! بپوشم آتش یجلو نویا

 گفت و زد یلبخند.  نظرم بھ ھست ترم قشنگ یاونجور بپوشم بلند لباس ھی دمیم حیترج کوتاھھ یلیخ نیا جون ونیکتا یوا
 ریبگ بلند لباس ھی ھیقاط یمھمون کھ عقد واسھ باشھ کوتاه لباست ستین یمشکل جداست مردونھ زنونھ کھ ینامزد جشن زمیعز

!  االن؟ گفت یچ نیا خدا یوااااا!  اومده رشیگ یچ بفھمھ کھ نتتیبیم لباس نیا تو پسرم ھم شھیم متنوع لباسات ھم ینجوریا
 یمخالفت من نذاشت کنھیم کنترل رو خودش داره و گرفتھ اش خنده ھم آتش کردم احساس نیزم ریز برم خجالت از بود کینزد
 چھ نیا: گفتم تیعصبان با و دمیکش کنار رو مامان تو رفت خودش!  یشیم ھا فرشتھ مثل مطمئنم بپوشش تو میبر ایب: گفت و بکنم

   بپوشم؟؟؟ لباس جلوش ینجوریا یجور چھ مینکرد عقد ھنوز یوقت پوشمینم رو لباس نیا من  خانوم؟ مامان وضعشھ

 شب اون کھ میخونیم واستون تیمحرم غھیص ھی میکرد اونجاشم فکر ضمن در میھست ایخودمون فقط کھ ینامزد تو: گفت و دیخند
 یباش راحت لباس نیا با جشن تو کھ نھیا منظورم نترس: گفت و دیخند د؟؟؟یباش راحت یچ یعنی شد گرد چشمام!  دیباش راحت

 ام ھیگر داشت. شنیم ناراحت زشتھ ایب: گفت و دیکش رو دستم.  شھینم روم من خدا رو تو مامان: گفتم کالفھ.  آتش یجلو
 نجایا مشکل! گھید بوق کھ منم بود تر قشنگ نظرشون بھ دهیسف ھمون یول میدید ھم گھید لباس چندتا و مغازه تو میرفت گرفتیم

 نیا اگھ خدا بھ پرو اتاق تو رفتم!  زنیبر رو ما خجالت کھ بودن اومده ما با امروز ییجورا ھی و خجالتمھ از کردنیم فکر کھ بود
 یلیخ برد ماتم شیخوشگل از دمیپوش رو لباس!  ستین دیبع یچیھ نایا از وارید بھ کوبونمیم رو سرم بده نظر ایب آتش بگھ بارم

  بود گذاشتھ شینما بھ سخاوتمندانھ رو اندامم و دوخت خوش

  

.  یوااا: گفتن ذوق با دنمید با و در نیب اومدن نباشم معلوم کھ سادمیوا گوشھ ھی کردم باز رو در!  اوف زدنیم در داشتن نایا مامان
 اون بکشھ یچ پسرم چارهیب زمیعز ادیم بھت یلیخ ماشا2: گفت جونم ونیکتا. ادیم بھت یلیخ طناز یشد ناز یلیخ: گفت مامان
 عوض عیسر رو لباس.  بستن درو و دادن تیرضا بالخره.  ستنین کن ول ندن دق منو تا نایا بابا. یا دنیخند غش غش و! شب

 ام بچھ یالھ: گفت آروم جون ونیکتا.  بود نییپا سرش و بود بشیج تو دستاش و بود سادهیوا گوشھ ھی آتش رونیب رفتم و کردم
 کفش.  رونیب میرفت و کرد حساب آتش نگفتم یزیچ و زدم یلبخند!  بده صبرم خدا یا. !  نھیبب رو تو کھ ستین دلش تو دل االن

 دارن االن. برم حال از بود کینزد چشمم یجلو صحنھ دنید با کھ برم راه نداشتم نا گھید میدیخر ھم فیک و یروسر و شال و
 انداخت رو سرش و کنھ کنترل رو اش خنده نتونست گھید نباریا کرد دنبال رو نگاھم رد کھ آتش  کار؟؟یچ مغازه نیا تو رنیم
 دیفھم کھ جون ونیکتا بود گرفتھ ام ھیگر یجد یجد گھید داشت یخوشگل یلیخ یرایز لباس کردم نگاه مغازه نیتریو بھ نییپا
  تو میرفت و دیکش رو دستم کنم مخالفت خوامیم
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 آتش با یوقت رو خوابت لباس بعد میبردار ریز لباس دست ھی فعال: گفت آروم جون ونیکتا تو میرفت ما و سادیوا آتش شیپ مامان
 یفسفر سبز ست ریز لباس ھی!  داشتم یجالب شوھر مادر چھ گرفت ام خنده!  بده نظر اونم کھ دیبخر عقد دیخر واسھ دیاومد
 از میمرد کھ میبخور نھار میبر گھید خب: گفت جون ونیکتا یگشنگ از مردمیم داشتم بود ٣:٣٠ ساعت رونیب میاومد و میدیخر

 و میکرد یخداحافظ باھاشون!  خدااااا یا. میریم ھم اب نسترن و من دیبر خودتون شما گفت آتش بھ رو! عجب چھ.  یگرسنگ
 فست من: گفتم یلجباز با اونجا میبر ھست رستوران ھی یکینزد نیھم: گفت و گذاشت نیماش تو دارویخر آتش نیماش سمت میرفت
   ندارم دوست فود فست من: بود ھم تو اخماش و بود شده یشگیھم آتش بازم یفود فست ھی میبر دارم دوست شتریب فود

   خوامیم تزایپ من ستین مربوط من بھ

 دو ھر داد سفارش خانواده تزایپ ھی و یفود فست ھی میرفت زدم روزمندانھیپ یلبخند و نشستم منم شد سوار و دیکش یعصب ینفس
 کردیم نگام و بود نشستھ طور ھمون شدم خوردن مشغول بھش توجھ یب آوردن رو تزایپ یوقت میبود فکر تو و میبود ساکت

 صبح ھشت ساعت از کھ دیببخش: گفتم و انداختم باال ییابرو! ؟یخوریم ھا زده یقحط مثل چرا: گفت و دیکش ھم در رو اخماش
  .  نخوردم یچیھ و پام رو

! دارم ییاشتھا چھ من کھ بود کرده کپ چارهیب بود مونده آخر کھیت تا دو دادم ادامھ خوردنم بھ و نذاشتم محلش منم نگفت یچیھ
 ریز بعدم یستین یخوردن: گفتم و زدم یور ھی یلبخند!  بخور منم ایب یدار وزن اضافھ انقد ستین خودیب: گفت و زد یپوزخند

 بھ دوباره نخوردم رو آخر کھیت دوتا اون گھید! کرد کور رو اشتھام اه اه نداد رو جوابم و زد یپوزخند! تلخ گوشت: گفتم لب
 تکون یسر و خنده ریز زد شد کور اشتھام خوامینم: گفتم و کردم نازک یچشم پشت  رم کھیت دوتا نیا گھید بخور: اومد صدا
 سوار یوقت رونیب میرفت و میشد بلند جامون از!  نترس کشمینم خجالت گفتم و دمیکش سر رو ام نوشابھ نکش خجالت بخور: داد
 یزیچ تو: گفتم و کردم نگاھش!  المصب!!!  گھید دلھ سوخت واسش دلم لحظھ ھی خونھ سمت رهیم داره دمید و میشد نیماش
 برگشت.  بخور یزیچ ھی میبر ینخورد یزیچ صبح از اخھ  ؟یمن فکر بھ شد یچ: گفت و انداخت بھم گذرا ینگاھ  ؟یخورینم
   زمیعز جانم: دادم جواب الیدان شماره دنید با خورد زنگ میگوش کھ بگھ یزیچ خواست کرد نگاه چشمام تو

   زده لک واست دلم ییکجا مییاھو چشم سالم

   طور نیھم منم

   فشرد یم دستش تو تیعصبان با رو فرمون کھ بود آتش بھ چشمم

    عشقم؟ ییکجا

   میگردیبرم میدار دیخر میبود اومده

    ؟یا کھیمرت اون با

   اوھوم

   ؟یندار یکار یاوک

   ال؟یدان

    ؟یناراحت_ .  جانم

  .  زد یپوزخند آتش

 و تو بردم دارویخر کرد کمک آتش میدیرس کھ ھم یوقت مینگفت یزیچ خونھ بھ دنیرس تا کردم قطع باش خودت مواظب زمیعز نھ
  رفت خشک یخدافظ ھی با خودش

  

 بھش بود شده تنگ الیدان یبرا دلم رونیب رفتم و شد تموم کارم کھ بود پنج ساعت داشتم ھم سر پشت کالس تا سھ شنبھ صبح
 ی غھیص یول گفتم واسش آروم آروم رو جشن یماجرا منم بود خودش تو یلیخ الیدان کافھ میرفت گذاشتم قرار باھاش و زدم زنگ
.  نگم واسش رو اتیجزئ ادیز بود بھتر خورهیم حرص یلیخ دونستمیم کردم سانسور نارویا و کوتاه لباس و شبھ ھی تیمحرم

 کرد ذوق یکل دامیخر دنید با میبود ریناپذ جدا یقلوھا دو کال شمیپ اومد وایش شبشم خونھ رفتم بعد و میبود ھم با یساعت دو یکی
 تلفن کنار مامان دمید نییپا رفتم یوقت دمیخواب ازدهی ساعت تا و بودم آف کشنبھی! بودم نکرده ھم بازشون یحت کھ من برعکس

 حرف از برداشتم رو ستیل و سمتش رفتم بود کنارش و بود نوشتھ ستیل ھی کنھیم دعوت رو ینامزد یمھمونا داره و نشستھ
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 ھیکنا کھیت چقدر اوووف: گفت و دیکش یقیعم نفس کرد قطع و شد تموم حرفاش یوقت زنھیم حرف ییدا زن بھ داره دمیفھم زدنش
   ستین دیبع ییدا زن از: گفتم و زدم یپوزخند کرد ام کالفھ انداخت

 ھم یرسم خوبھ کنھیم رفتار شیپ سال صد یآدما مثل کنار میبذار رو مونیلیفام شھینم گھید کھ ینشد مھران زن تو کھ حاال آخھ
  .  بود گفتھ تو خود بھ مھران فقط و نکردن یخواستگار

   ان؟ینم گفت حاال بوده نیھم شھیھم ییدا زن کن ولش

  . میایم گفت منت یکل بعد بابا چرا

   گھید میگرفتیم عقد جشن دفعھ ھی خب یکن دعوت یخوایم آدم ھمھ نیا مامان خبره چھ: گفتم و انداختم مامان ستیل بھ ینگاھ

 و فرشتھ و دهیفر خالھ ھی ادیم عقد واسھ ادیب رسھینم استیاسترال کھ بایفر خالھ  آدم؟؟؟ ھمھ نیا یگیم ستیل نیا بھ تو آخھ
 با شوھرش و پسراش دوتا و بھیط عمھ و شوھرش و دخترش و نھیتھم عمھ جون زیعز با نفرن چھار کھ تمییدا ھستن شوھرش

  . عقد واسھ باشن ھمکارات و دوستات بگو وارویش فقط کھ توام میشینم نفر پنجاه جمع سر کال دختراش و نایت عمھ

  دمیرقصیم سازشون بھ دیبا فعال بخورم یزیچ ھی رفتم شدم بلند و دادم تکون یسر

  

 و کیکوچ تاج ھی بود کرده باز وسط از رو فرقم و بود شده دهیچیپ یگودیب ییبایز و باز مدل موھام کردم نگاه خودم بھ نھیآ یتو
 خواست بھ البتھ و بود ریگ نفس نقصم یب شیآرا بود کیکوچ جشن نیا مناسب کھ بود سرم یرو نینگ پر و فیظر العاده فوق

 جنس از ساده رنگ یصدف یھا کفش و بودم دهیپوش رو دمیسف لباس دادیم نشون تر جذاب رو دمیسف صورت و بود تیال خودم
 ثابت روم شگریآرا و جون ونیکتا چشم بود کرده باشیز و ریچشمگ یلیخ چپم یپا یرو فیظر پابند ھی کھ بلند پاشنھ و چرم

 کرده بغلم پشت از وایش زد چرخ چندبار ھی دارم و شد وارد اسپند با مامان کردنیم نگام لبخند با کارشون از یراض و بود مونده
 و بود عزا دلم تو و شدینم دور چشمام یجلو از الیدان سرخ یچشما... من یول کردیم فیتعر ام افھیق از و دیخندیم ذوق با و بود

 خودم یھوا و حال تو من و دنمیبوسیم جون ونیکتا و مامان.  جانھیھ یرو از کردنیم فکر ھمھ کھ بدنم لرزش و سردم یدستا
 کھ میداشت یکیکوچ نسبتا اطیح بودن اومده بایتقر مھمونا کردن درستم خودم اتاق تو و خودمون خونھ تو بود اومده شگریآرا بودم
 آتش یا قھیدق چند کنن شروع رو شمیآرا و انیب مھمونا نکھیا از قبل بود زنونھ ھم داخل و میبود دهیچ یصندل و زیم مردا یبرا

 دیبا کم کم من و بود رونیب مردا با ھم آتش حاال! خوند روزه کی تیمحرم غھیص واسمون یتلفن ییاقا حاج ھی و داخل اومد
 دق دارم وایش: گفتم بغض با و کردم نگاه وایش بھ.  ییرایپذ تو رفتن ھم جون ونیکتا و مامان.  رفت شگریآرا.  نییپا رفتمیم
. یشد ماه مثل زهیریم ھم بھ صورتت وقت ھی ینکن ھیگر شھیم درست یچ ھمھ زمیعز برم قربونت: گفت و کرد بغلم. کنمیم

 و انداختن راه صدا و سر دنمید با ھمھ رونیب میرفت ھم ھمراه و گرفت رو دستم! بود خوش طالعم یکاشک گفتم و زدم یپوزخند
 عروسکم برم قربونت: گفت و کرد بغلم جون زیعز شیپ رفتم اول کردم کیعل سالم و رفتم تکشون تک سمت بھ زدن دست برام

 نداشت خبر من دل از اونم زد یمصنوع یلبخند و فشرد رو دستم اکراه با رفتم ییدا زن سمت بھ و زدم یلبخند یشد ماه چقدر
  .  یش خوشبخت شا2یا گمیم کیتبر جونم طناز: گفت و کرد بغلم تیمیصم با مامانش خالف بر مھرنوش! شدیم خوشحال وگرنھ

   کردم کیعل سال ھم دخترش فرشتھ و دهیفر خالھ با ممنون گلم یمرس

 بھم ھم بود ساکت و ریز سربھ یدختر و بود سالش ١۵  کھ نھیثم دخترش گفت کیتبر بھم و کردم کیعل سالم ھم نھیتھم عمھ با
 اللھ و الیل دختراش تا دو با ھم نایت عمھ دادم دست بھش طور ھمون و نشد بلند شیصندل یرو از کھ ھم بھیط عمھ گفت کیتبر
 از نشستم جام سر رفتم و کردم کیعل سالم ھم اونا با کھ بودن سادهیوا آخر در بودن ھم ھیشب یلیخ و داشتن یکم یسن فاصلھ کھ

 رقص حال در اللھ و الیل!  نجانیا لیا ھی االن کردیم فکر رو صدا و سر نیا دیشنیم یک ھر شدمیم کر داشتم یقیموس بلند یصدا
  کردنیم پخش شربت و ینیریش و وهیم بودن اومده کمک یبرا کھ یخانم تا دو زدنیم دست براشون ھمھ و بودن

  

 دونھیم کثافت دیکش منم دست و شد بلند جاش از وایش.  نداشت خبر من دل از یشکیھ و بودن شاد ییجورا ھی ھمھ کھ خالصھ
 دورم ھمھ کم کم کردم دنیرقص بھ شروع آروم و بزنم لبخند کردم یسع وسط میرفت و زدن دست و غیج ھمھ ھا خورده اعصابم

 آتش گفت جون ونیکتا کھ مینشست  آھنگ شدن تموم با! رفتیم ام صدقھ قربون فقط کھ جونم ونیکتا دنیرقصیم باھام و شدن جمع
 و زد صدا رو آتش و رونیب رفت جون ونیکتا نتمیبب لباس نیا تو آتش کنم تصور تونستمینم اصال شد حبس نفسم!!  تو ادیب خوادیم

 شلوار و کت ھی من سمت اومد و کرد کیعل سالم ھمھ با یسرسر و بود نییپا سرش آتش تو اومدن ھم ھمراه لحظھ چند از پس
 بھ رو اومد میگرفت نگامونو عیسر دو ھر کھ میشد چشم تو چشم ھم با لحظھ ھی بود دهیپوش یآب کروات و دیسف بلوز با روشن یآب

 دست برامون ھمھ دیبوس رو میشونیپ آروم و گرفت دستاش نیب رو سرم کنھ؟؟؟؟ کاریچ خوادیم االن شد کینزد بھم و ستادیا روم
 نییپا سرش آتشم بود دایپ کامال پام رون نبودم موفق یول دمیکش نییپا رو لباسم دامن یکم مینشست ھم کنار بود کرده خی دستام زدن
 شربت واسمون بود یچ واسھ اضطراب و خجالت ھمھ نیا دونمینم بودم شده عرق سیخ بود دشید معرض تو قشنگ پاھام و بود
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 پاشو: گفت و سمتمون اومد جون ونیکتا کھ میبود نشستھ یا قھیدق چند شدم خنک یکم و دمیکش سر رو شربت آوردن ینیریش و
 خنده کھ گرفت دھنش یجلو رو دستش آتش! زد بھم یچشمک و تو اومده دیام ھزار بھ برقص شوھرت واسھ کم ھی پاشو دخترم

 ونیکتا کنم کاریچ حاال خدااااا یا شم راحت شرت از من یش خفھ کنھ ریگ گلوت تو ینیریش ھمون یالھ مرض نشھ معلوم اش
  کرد بلندم زور بھ و گرفت رو دستم جون

  

 زمیعز ایب: گفت و دیخند!  شھینم روم من جون ونیکتا خدا رو تو!  برقصم آتش یجلو لباس اون با کھ بود بدتر ھم مرگ از واسم
  !  شوھرتھ آتش کھ یباش داشتھ قبول دیبا گھید شھیم یعاد واست زود

 سرش کردم نگاه آتش بھ یچشم ریز دنیرقص بھ کرد شروع بود دستش تو دستم کھ ھمونطور!  ندارم قبول ھم اهیس سال صد
 شد کم استرسم از یکم گذشت کھ کم ھی! خوردمیم تکون رباط مثل کردم رقص بھ شروع و نکنم نگاه بھش کردم یسع بود نییپا
 نگام مغرور شھیھم مثل و انداختھ پاش یرو رو پاش دمید افتاد آتش بھ نگام تا یول دمیرقص تر راحت و شد باز روم کم ھی و
 ریز!  شدمیم میقا وایش پشت ییجورا ھی دنیرقص باھام کرد شروع و سمتم اومد وایش کردم گم رو پام و دست دوباره کنھیم

 پول دستھ ھی و کترینزد اومد آتش شدم تنھا من و اونطرف رفت ھوی ھم احمق یوایش سمتمون اومد و شد بلند آتش کھ دمید یچشم
 اومد عیسر من عذاب ملکھ بود شده کھ جونم ونیکتا!  سادمیوا جام سر دفعھ ھی کھ دمیکش خجالت اونقدر!  دیپاش سرم یرو

 نشست کنارم قھیدق چند آتش مینشست میرفت و دیبوس رو صورتمون و گذاشت ھم دست تو و گرفت رو دومون ھر دست و سمتمون
 بلند ھمھ کم کم گذشت کھ یساعت کی شد تر راحت برام فضا اون تحمل رفتنش با وسط اومدن دخترا دوباره و رونیب رفت بعد و

 یخدافظ کھ گفت کیتبر بھم اومد آخر در ھم وایش.  موندن وایش و عمو زن و مامان و زیعز فقط بالخره و برن کھ شدن حاضر
   یدونیم رو یچ ھمھ کھ تو ؟یگیم کیتبر بھم چرا گھید تو: گفتم و زدم یپوزخند کنھ

 یبد نظر خوادینم یجنابعال ؛ گفتم و کردم یاخم!  دونھیم رو قدرت الیدان از شتریب!  ھیخوب پسر آتش نظر بھ: گفت و زد یلبخند
 طیشرا نیا تو بودم شده ناراحت من یول نداشتم یمنظور خوشگلم دوست نشو ناراحت: گفت و دیبوس رو ام گونھ!  یاومد خوش
 رمیم من گفتم تو انیب نایا عمو نکھیا از قبل رفت و کردم یخدافظ باھاش سرد یلحن با بده میدلدار داشتم انتظار وایش از حداقل

 رو انگار تازه و بود نشده پاک عم صد در ھی شمیآرا سادمیوا نھیآ یجلو و بستم رو در. رفتم و  کنم عوض رو لباسام اتاقم
  بود پوشونده رو ام چھره غم خوب یول بود نشستھ صورتم

 رمیم فردا نبود وقتش االن یول بزنم زنگ الیدان بھ خواستیم دلم تخت رو شدم ولو و تختم سمت رفتم و دمیکش یقیعم نفس
 و بند ھمھ خدا یا دمیپر جام از فنر مثل آتش دنید با و شد باز در کھ نگفتم یچیھ مامانھ حتما خورد در بھ ضربھ چند نمشیبب

 شتیپ امیب گفتن: گفت الیخیب  ؟یکنیم کاریچ نجایا تو: گفتم اخم با گذاشتم پام یرو و برداشتم رو بالشتم عیسر!  کھ دید رو بساطم
! اومدم نایا مامان اصرار بھ من: گفت و انداخت باال یا شونھ ؟؟یکمک چھ مثال شد گرد چشمام!  یباش داشتھ الزم کمک دیشا
 رو لباسم حداقل کاش نشست تخت لبھ. اومد پررو پررو...  یلعنت لیگور احمق مزاحم یراض خود از پسره دمیکش یعصب ینفس

 یتونیم گھید خب: گفتم نبود الشمیخ نیع و بود نشستھ لکسیر یلیخ اونم دادمیم تکون یعصب یحالت با رو پاھام بودم کرده عوض
 کننیم شک من بودن مرد بھ ای رونیب برم زود انقدر اگھ کوچولو: گفت و انداخت باال ییابرو! نخواست کمک بگو یببر فیتشر

 پام یرو رو بالشت و گرفتم اش رهیخ نگاه از رو نگام شده پررو انقدر چرا نیا سرم تو خاک یوااا!  مون عالقھ و عشق بھ ای
 کرده فکر پررو ی پسره!  یکرد نگاه رو نییپا بس از کستیش گردنت!  خورمتینم نترس: گفت و زد یپوزخند کردم زونیم
 ھم تو اخماش! یش کینزد بھم یکنینم جرات الیدان ترس از دونمیم چون ترسمینم نھ: گفتم و زدم یشخندین گرفتمش یجد یلیخ

 تخت رو قشنگ و شد بدتر کھ دمیکش عقب رو خودم شیا دفعھ ھی العمل عکس ترس از و شد کینزد بھم حرکت ھی با و رفت
 خوادیم یغلط چھ التونیدان آقا مثال: گفت اش شده دیکل یدندونا یال از و گرفت دستش تو رو ام چونھ  و زد مھیخ روم افتادم

 کینزد رو اش فاصلھ بزنم حرف تونستمینم یحت و بودم شده الل زدیم شکیگنج مثل قلبم نگفتم دروغ کردم سکتھ بگم  بکنھ؟؟؟
 بزنم حرف تونستمینم اصال خدا یوا  دم؟؟؟ینشن: گفت یتر یعصب یصدا با و خورد صورتم تو داغش ینفسا کھ یجور کرد تر

 چیھ و یچیھ از کھ کنمیم یحال بھت وگرنھ یکنیم دیتھد منو باشھ آخرت بار بودم زده زل چشماش تو اریاخت یب و دمیلرزیم فقط
 بود دهیچسب ام نھیس بھ دیکشیم یعصب و تند یھا نفس کھ اش نھیس قفسھ بازم یول بودم دهیچسب تخت بھ محکم.  ترسمینم کس

 غول بود وحشتناک یلیخ تیعصبان تو آتش شم بلند جام از تونستمینم.  رونیب رفت اتاق از و شد بلند و داد تیرضا بالخره
  !یزندگ نیا بھ لعنت گذاشتم پام یرو رو سرم و نشستم دوش ریز حمام رفتم و آوردم در رو لباسام. یوحش یابونیب

 دلم من ؟یبزن حرف آتش مورد در یخوایم مینیبب رو گھیھمد کھ روز ھر کن بس الیدان: گفتم و دمینوش رو ام وهیم آب از یکم
  .  انداختھ فاصلھ نمونیب  ؟ینیبینم نمونھیب پسره نیا گھید اخھ: گفت یناراحت با. نمتیبب اومدم بود شده تنگ واست

  .  کن تمومش الیدان نمیبینم یا فاصلھ من نھ

 دنید با خورد زنگ میگوش کردم نگاه رو رفتنش و دادم تکون یسر میبر کنم حساب برم من. بگھ خوشگلم خانوم یچ ھر چشم
 اومد الیدان فمیک تو گذاشتم و گذاشتم لنتیسا رو رو میگوش کنم خراب رو روزمون خواستمینم کردم صداش یب عیسر آتش شماره

 فرمون پشت.  چشم: گفت و زد یلبخند.  کردم ھوس الیدان نمایس میبر: گفتم و کردم یفکر  م؟یبر کجا خب رونیب میرفت و
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 و رسوندم رو الیدان کھ بود ۵ بایتقر ساعت میگذروند خوش یحساب و میدید یکمد لمیف ھی نمایس میرفت و نشستم کنارش منم نشست
 رو نیماش و کنم باز رو نگیپارک در تا شدم ادهیپ و داشتم نگھ در یجلو رو نیماش دمیرس یوقت.  خونھ سمت افتادم راه خودم
 آتش وسط نھیآ یتو از کردم خاموش رو نیماش کھ نیھم داخل بردم رو نیماش و شدم سوار دوباره و کردم باز درو ببرم داخل

 کنم فکر دمیترس شتریب شیبرزخ افھیق دنید با رفتم سمتش بھ و شدم ادهیپ دمیترس شییھوی دنید از سادهیوا نیماش پشت کھ دمید رو
 بده رو جوابم نکھیا بدون یول کردم سالم بود دهیچیپ ھم تو یحساب اش وستھیپ یابروھا داشت اخم خدا شھیھم بود یروان پسره نیا

 زودتر بھتره کرده یقاط ندادم جوابشو نکھیا از حتما ساختمون تو رفتم و دمیکش راھمو بھش تفاوت یب منم تو اومد و بست و در
 کھ خونھ خاموش یچراغا دنید با تو رفتم و کردم باز دیکل با رو در کھ نیھم یول بگھ بھم یزیچ نتونھ نایا مامان جلو کھ تو برم

 دستاش کردم نگاه بھش برگشتم تو اومد سرم پشت آتش و نداشتم یا گھید فرصت گرفت شدت قلبم ضربان دادیم مییتنھا از نشون
 و اومد بدم زدنش حرف لحن از  ؟یبود یگور کدوم: شد بلند شیعصب یصدا کردیم نگام ظیغل اخم ھمون با و بود بشیج تو

 ؟؟؟یدینم رو صاحبت یب تلفن جواب صبح از یچ برا ؟یبود یگور کدوم گفتم: گفت و جلوتر اومد داره؟ یربط چھ تو بھ: گفتم
  ! دمینشن: گفتم و رفتم تر عقب

    آره؟ یدینشن کھ عقب رفتمیم آروم آروم ھمونطور منم و کترینزد اومد بازم یلعنت

   یکنیم ینجوریا چرا گھید دمینشن خب یروان مرگتھ چھ: گفتم و دادم جرات خودم بھ

    ؟یبود کجا: گفت و کترینزد اومد

 قدم ھی!  اوردمیم کم جلوش دینبا ترسمیم ازش کرده فکر پررو ی پسره! بودم الیدان شیپ: گفتم و گرفتم باال رو سرم جرات با
 مخصوصا!  بدبختانھ دمیترسیم ازش واقعا!  رفت ادمی حرفام و کردم یتھ قالب زود یلیخ وارید بھ خوردم کھ عقب رفتم گھید

 بزنم حرف محکم کردم یسع  ؟ینیبب رو کھیمرت اون یندار حق مدت نیا تو نگفتم مگھ: گفت و جلوتر اومد میبود تنھا کھ االن
 فکر طناز شو خفھ موند دھنم تو حرف دادش یصدا با بود شده تنگ واسش دلم مینکرد عقد کھ ھنوز خب دیلرزیم صدام یول

 دنبال فرستاده منو مامانت صبح از ؟یکرد خودت چھیباز منو ات مسخره عشق اون با بچھ الف ھی تو توام؟ ی مسخره من یکرد
 نفھمن کھ کردم ھم سر دروغ جور ھزار ینیبب رو کھیمرت اون یرفت من واسھ و یدینم جواب زنمیم زنگ یھرچ اونوقت تو
 تند و بود شده متورم شیشونیپ رگ  ؟؟؟یدیم لمیتحو ورارو و شر نیا یاومد حاال شدم یوجب مین تو االف االنم تا نکردم داتیپ

 وایش با یگفتیم خب: گفتم و نباختم رو خودم ومدینم خوشم ھاشیباز قلدر نیا از یول گھیم راست دونستمیم دلم تھ دیکشیم نفس تند
 و آورد جلو رو دستش!  زدم من بود حرف نمیا خب گھیم راست ؟؟یکرد مسخره منو تو: گفت و کرد یعصب یا خنده! رونمیب

 یرفت بفھمم گھید بار ھی اگھ خدا یخداوند بھ: گفت تیعصبان با افتاد جونم بھ ترس دوباره وارید بھ چسبوندم و گرفت رو گلوم
 مغزت بھ کھ ارمیم سرت بھ ییبال یاریب در ھا یشتر اطوار ادا نیا از و یند جواب بزنم زنگ من ای یدید رو پسره اون

 سرم نھ؟ ای یدیفھم: گفت یبلندتر یصدا با کردم نگاه چشماش تو ؟؟یدیفھم شینینب عمرت آخر تا کھ کنمیم یکار نکنھ خطور
   دادم تکون رو

   نداره ھم عقد بعد و عقد قبل

 برسونمت ایب شو حاضر زود: گفت رفتیم در سمت بھ کھ یحال در رفت عقب و کرد ول رو گلوم کھ کردم نگاش ھمونطور
  شم آروم یکم کھ خوردم آب وانیل ھی رفتم بست سرش پشت رو در و.  اونجاست مامانت زتیعز خونھ

  

 شاخ یب غول نیا و کجا مھربونم الیدان بود شده قرمز گردنم یرو انگشتاش یجا!  نداره تعادل پسره نیا کھ خدا بھ احمق یروان
 یرانندگ تند اونقدر افتاد راه سرعت با شدم سوار کنارش و رونیب رفتم بھم بپره باز نداشتم حوصلھ ندادم لفتش گھید!  کجا دم و
 باھاش خواستینم دلم دهیم سکتھ منو یروان پسره نیا مونمیم دل بھ آرزو دونمیم من بود گرفتھ استرس رو جونم ھمھ کھ کردیم

 گرفتم رو بازوش و دمیکش یغیج اریاخت یب جلومون ینیماش دنیچیپ با نکھیا تا نکردم اعتراض ندارم کم نکھیا واسھ و بزنم حرف
 پسره کردم ول رو بازوش و دمیکش یقیعم نفس کرد کم یریچشمگ طرز بھ رو سرعتش کرد نگاه بھم و چرخوند رو فرمون

 با و دنبالت اومدم آموزشگاه از گفتم باشھ حواست فقط برو خودت امینم گھید من: گفت کھ شم ادهیپ خواستم میدیرس یوقت!  یروان
 و گاز رو گذاشت رو پاش اونم دمیکوب بھ محکم درو شدم ادهیپ و دادم تکون یسر زد یپوزخند بعدم! االن تا رونیب میرفت ھم

  !شد کنده جاش از نیماش

  

  ھوم؟::دادم جواب بستھ یچشما با ھیک بدونم نکھیا بدون.پاشدم خواب از میگوش زنگ یصدا با

 و.کن آماده یزیھرچ واسھ خودتو.ینباش آماده گھید نیم۵ تا خوامیم فقط ؟طنازیخواب ھنوز تو:شد گرد چشمام بلندش یصدا با
  .کرد قطع
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 شدیم بستھ چشمام داشت دوباره.زدیم تند قلبم ھنوز کرد زھرترکم شوریب.شگاهیآزما میبر بود قرار بودامروز لھیگور آتش خدا یوا
  .کنھیم نفلت آتش فقط یچیمثال؟ھ شھیم یچ نرم اگھ.کردیم میدیتھد چھ افتادم ادشی کھ

 و یمشک نیج شلوار با کوتاه یزرشک مانتو ھی عیسر.زدم صورتم بھ یآب ھی رفتم پاشدمو جام از عیسر.گذشت قشیدق٣ خدا یوا
 لبام رو برداشتمو یزرشک رژ ھی آخر لحظھ.دادم ھل شال ریز زور بھ لختمم یموھا دمویپوش یزرشک کفش فویک و یمشک شال
  سالم گفتم آروم.نشستم کردمو باز نویماش در.بود نشستھ نشیماش تو آتش.بود گذشتھ قھیدق ١٠.در سمت رفتم دمیکش

  .بود ھم تو اخماش کردم نگاش برگشتمو کنھینم حرکت دمید

  شھیم رید داره گھید ھ؟برویچ گفتم.کنم اخم خودش مثل کردم یسع

  

 و انداختم خودم بھ ینگاھ!  گھیم نویا کھ ظاھرت  جشنھ؟؟ گفتم من مگھ گفتم تعجب با!  شگاهیآزما میریم میدار ستاین جشن امروز
 باش زود!  ؟یدیکش لبت رو انقد نشد تموم لبت رژ: گرفت سمتم بھ و برداشت یکاغذ دستمال ھی خوبھ ھم یلیخ مگھ ھیچ: گفتم

: گفت یعصب کھ کردم نگاھش رهیح ھمونطور کنم اش خفھ داشتم دوست دادیم دستور ینجوریا یوقت خدا یوا!  کن کمرنگش
 ھی داشتم؟؟؟ شیآرا من اخھ!  کن شیآرا ینجوریا یرفت رونیب رتیغ یب اون با وقت ھر رو یلعنت اون کن پاکش باش زود طناز

  .  نداره ربط تو بھ گھید اونش کن صحبت درست: گفتم اخم با. بودم زده فقط لب رژ

 یحالت با!  آلو خواب تنبل شده رید یکاف اندازه بھ میبر کھ کن پاکش زود رونیب یایم من با یدار چون داره ربط من بھ کھ االن
 دور آروم و آورد کینزد رو دستش و انداخت لبم بھ رهیخ ینگاھ شد؟؟؟ خوب دمیکش لبم رو و گرفتم رو یکاغذ دستمال یعصب

 راه و کرد روشن رو نیماش حرف بدون بودم نشستھ خیس ھمونطور و شدم شوکھ حرکتش از کرد پاک رو لبم دور و دیکش لبم
 چقدر میبود نجایا سحر کلھ از خوبھ بودم گرفتھ درد پا بودم سادهیوا پا رو بس از میبود سادهیوا ھم کنار شگاهیآزما یتو افتاد

 نگاھم بود سادهیوا رق و شق و بود بشیج تو دستاش شیشگیھم ژست ھمون با کھ آتش شلوغھ چقدر اه گفتم؛ کالفھ بود شلوغ
 بود زده زل بود کنارش دختره نکھیا با پسره بودن نشستھ روم بھ رو پسر و دختر ھی برگردوندم رو روم کالفھ نداد یجواب و کرد

 بھم دیچسب بایتقر و سادیوا طرفم نیا اومد عیسر یحرکت با آتش برگردوندم رومو و کردم یاخم! خدا بھ شدن صیحر مردم من بھ
 مردم نگاه مسئول من: گفتم تعجب با!  کنن نگات ینجوریا کھ ستین دیبع یپوشیم لباس ینجوریا یوقت: گفت دندوناش یال از و
 بده نیا بھ یعقل ھی خدا یوا!  ؟یدیفھم نمینب تنت رو مانتو نیا گھید یمسئول اتفاقا: گفت و گرفت رو بازوم خوبھ یلیخ پممیت ستمین
 حاال کنم شیآرا شتریب کھ داشت دوست اتفاقا و بده ریگ ظاھرم و پیت بھ کھ شدینم چوقتیھ الیدان ریجوگ! من الیدان بھ یپول ھی
 گر احساس شدیم کمینزد یوقت دمیکش عقب یکم رو خودم شدما جنبھ یب منم داغھ تنش چقدر یوا گفتیم ینجوریا یزامب نیا

  کردمیم یگرفتگ

  

 راه تنھا لباسات نیا با نکرده الزم: گفت و کرد یاخم کن ادهیپ نایا وایش خونھ یجلو منو آتش: گفتم برگشت راه تو شیآزما از بعد
   یکنیم عوض رو لباست خونھ میریم ییجا یبر یافتیب

 کنم عوض رو لباسام خونھ برم نداشتم حال گھید بگم یزیچ نکردم جرات گھید کھ کرد نگام اخم با نیھمچ!  یروان گفتم کالفھ
  .شمیپ ادیب کھ بزنم زنگ اون بھ ظھر از بعد و بخوابم برم دادم حیترج وایش شیپ برم بعد

 آتش ترس از مدت نیا تو بود مونده سختش قسمت ییجورا ھی یعنی بود نمونده عقد تا یزیچ گھید و اومد ھم شایآزما جواب
 کھ عقد بھ بود مونده ھفتھ ھی مینینب رو گھیھمد کھ کردمیم قانعش یجور ھی میزدیم حرف یتلفن ھروقت و بودم دهیند رو الیدان

 ھی نداشتم رو باھاش کل کل حوصلھ کھ ییاونجا از میرفتیم تنھا نباریا خوشبختانھ میبر دیخر واسھ تا دنبالم اومد روز ھی آتش
 رونیب رفتم و کردم ست باھاش ھم میمشک کفش و فیک یمشک شلوار و شال با دمیپوش بود زانو تا قدش کھ یخاکستر یمانتو
 بھ کاغذ ھی گذشت کھ یکم افتاد راه و داد رو جوابم اونم کردم سالم لب ریز و شدم سوار کنارش رفتم بود منتظرم نیماش تو آتش
 طرف از بگھ اونجا بره بگو بده بھش رو آدرس بزن زنگ پسره اون بھ دوستامھ از یکی شرکت آدرس نیا: گفت و گرفت سمتم

 یتلفن گفتم باشھ حواست فقط برگردوند رو روش و کرد یاخم لبخندم دنید با آتش گرفتم رو کاغذ باز شین با.  اومدم افروز یآقا
 و گذاشتم فمیک تو رو کاغذ داره یقاط ماتیس یدار قبول خودتم خوبھ!  کنھیم یقاط مامیس دوباره کھ شینیبب ینر بھونھ نیا بھ

 ینجوریا گذاشتم جواب یب رو اش ھیکنا!  ستین تشکر بھ یازین کنمیم خواھش: گفت و زد یپوزخند! گمیم بھش یاوک: گفتم
!  میکن یباز نقش کھ ستین یکس گھید خوبھ میشد ادهیپ و کرد پارک کیش یلیخ پاساژ ھی نگیپارک تو گرفتیم حرصش شتریب

 پاساژ دور کامل دور ھی بایتقر بخرم دیبا ایچ دونستمینم اصال میکرد نگاه ھا مغازه برق و زرق پر یھا نیتریو بھ و میگشت یکم
   دادنشھ حرص روز امروز گفتم دلم تو  ؟ینکرد انتخاب یزیچ: گفت حرص با کھ میزد

 سمت رفتم و کردم نازک یچشم پشت!  شده ثابت بھم قبال پسندت آره: گفت و زد یپوزخند!  پسندم سخت یلیخ من یدونیم آخھ
 مانکن یپا و خوردیم بلند چاک ھی شکم ریز از چپ یپا یرو و داشت یجذب ی تنھ باال کھ مات یصورت دکلتھ لباس ھی مغازه ھی
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 کھ ھمون کردم دایپ آھا: گفتم لبخند با بود یعال آتش دادن حرص واسھ یول دمیپوشینم نویا سال صد کھ من بود رونیب کامل
 مختلط جشن ھی تو رو یلباس نیھمچ کھ یکنیم خودیب یلیخ تو: گفت و دیکش ھم در رو ابروھاش کردم اشاره لباس بھ و خواستمیم

   یبپوش

   خوامیم نویھم من یخوشگل نیا بھ چشھ مگھ وا

 یلبخند رفت گھید مغازه ھی سمت بھ و خودش سمت دمیکش و گرفت خشونت با رو دستم بعدم نرو راه من مخ رو طناز برو
 و بلند یلباس کردم نگاه کردیم اشاره کھ یلباس بھ خوبھ نیا: گفت و سادیوا مغازه ھی یجلو رفتم دنبالش و نشست لبم رو ثانھیخب

 نھیس از یقسمت و ناشیآست یرو و بود کرم رنگش بود تنگ نییپا تا ھم دامنش و داشت یبلند یھا نیآست کھ دوخت خوش البتھ
 بپوش یگون بگو دفعھ ھی بابا برو: گفتم یساختگ اخم با بود شمیابر ساتن از خودش و بود ریحر ناشیآست پارچھ بود شده کار اش

 فروشنده از مغازه تو میرفت و میبر ایب کنم تنت یگون یجد یجد نکن یکار: گفت و دیکش رو دستم.  خوامینم نویا من گھید
 بده جواب کھ رفت و خورد زنگ آتش یگوش اوردیم در کاورش یتو از رو لباس داشت یوقت کنم پرو تا ارهیب رو لباس خواست
 تو رفتم!  پررو بچھ اونور چرخوند رو نگاش دوباره و داد دستم بھ رو لباس گرفتھ رو آتش چشمش یبدجور بود معلوم کھ دختره

 یبرش با پشتش کمر ریز قسمت تا و نداشت پشت کال درواقع یعنی گرفت ام خنده لباس پشت دنید با کھ بپوشم رو لباس خواستم
 ام خنده اش افھیق تصور از بخوره حرص کم ھی بود حقش گفتیم زور انقدر خان آتش کھ حاال زد سرم بھ یفکر بود باز خوشگل

 پام اونم بودن گذاشتھ کنار اون بلند پاشنھ کفش ھی دمیپوش رو لباس خنده با ھمونطور بود دهیند رو لباس پشت اصال گرفت شدت
 و نباشھ معلوم پشتش کھ کردم تاش یجور ھی کردم عوضش و زدم یلبخند بود تنم تیف قشنگ بود دوخت خوش چقدر یوا کردم
 مانتو است دهیپوش یلیخ یول نبود بد: گفتم یناراض یلحن با و کردم کج رو ام افھیق بود؟ چطور: گفت دنمید با آتش رونیب رفتم

 اومد دختره خانم دیکن حساب نویا: گفت خوردتشیم چشماش با داشت کھ دختره بھ رو و کرد یاخم!  بود بھتر دمیپوشیم شلوار
 تجسم رو اش افھیق اش ھمھ گرفت ام نقشھ بود پولش فیک بھ نگاھش آتش شکر خدارو کاور تو گذاشت و گرفت رو لباس و سمتم

 و بودم رفتھ اونجا قبال بپوشم باھاش کھ دمیخر ھم رنگ کرم کفش ھی رونیب میرفت و کرد حساب گرفتیم ام خنده و کردمیم
 بھ نجایا ایب مونده ھنوز: گفت یعاد یلیخ.  شد تموم من یدایخر گھید باال میبر: گفتم پس است مردونھ کال باال طبقھ دونستمیم

: گفتم حرص با خدااااا یا! بخر خواب لباس دیخر دیاومد آتش با گفت کھ افتادم جون ونیکتا حرف ادی و کردم نگاه نگاھش ریمس
 خونھ میبر االن باشھ یعاد مونیچ ھمھ دیبا ندارم کار تو خواست بھ من: گفت و کرد یاخم ندارم الزم من میبخر ستین یازین
  .  کننیم نگاه رو داتیخر ھمھ ننیشیم

    داره؟؟ کار ما یچ ھمھ بھ مامانت یچ یعنی کنن نگاه خب

   داره دوستت ویشیواقع عروس تو کنھیم فکر نکھیا واسھ

 بھ زونیآو ییقدمھا با بگم ینجوریا موردش در کھ نبود حق داشت رو ھوام و بود مھربون باھام واقعا عمو زن گفتیم راست
  رومون بھ رو کھ یکیش و بزرگ یلیخ مغازه سمت

  

 یخوابا لباس ھم طرفش ھی و داشت یشیآرا و یبھداشت لوازم کھ بود بزرگ فروشگاه ھی حالت بایتقر اومد کنارم ھم آتش رفتم بود
 اون کھ ییآقا از افتادم راه دنبالش حرف یب.  ریبگ رو شتیآرا لوازم ایب اول: گفت آتش بودن زده نیتریو یخوشگل العاده فوق

 ذوق واقعا لحظھ ھی شایآرا لوازم دنید با ارهیب برامون دارن کھ ییمارکا نیبھتر از شیآرا لوازم کامل ست ھی خواست بود قسمت
 آتش و گذاشت برامون ونیاشانت صورت بھ ھم یاسپر و مام کردم انتخاب کامل ست ھی و کردم تست رو چندتاشون و کردم

 شیآرا کھ ینمک و سبزه صورت با یدختر زیم پشت رفتم من و سادیوا دورتر یکم آتش خوابا لباس سمت میرفت بعد کرد حساب
   دیاومد خوش زمیعز سالم: گفت و سمتم اومد لبخند با داشت یادیز بایتقر

   ممنون سالم

    ارم؟یب براتون رو آلبوم ای ھست نظرتون مد یخاص مدل

   دیاریب برام مدل ھی خودتون نداره یفرق ادیز یعنی ندارم نظر مد یخاص زیچ نھ

 ازم یکم فاصلھ با آتش پشتش قفسھ سمت رفت بعدم.  ارمیم برات رو مدالمون نیدتریجد زمیعز باشھ گفت و داد تکون یسر
 نھیس قسمت و داشت سرشونھ رو نازک بند دوتا بود یرنگ خوش یلیخ قرمز رنگش کرد باز زیم یرو رو مدل ھی بود سادهیوا

 خوشگل یلیخ داشت ھم ریحر ی ھیرو ھی بود رون تا قدش و داشت یضربدر یبندا و نداشت پارچھ شکمش یرو بود تور اش
 نیا از یکم دست اونم کردم نگاه رو یکی اون و کردم جمعش عیسر رومونھ االن آتش نگاه دونستمیم کھ ییاونجا از یول بود

 چشم تو یلیخ شیصورت رنگ بود شده نییتز ربان با شورتش و بود یگردن پشت نشیسوت کھ بود نیسوت و شورت فقط و نداشت
   غھیج یلیخ رنگش ضمن در دیاریب تر ساده یمدال کم ھی شھیم: گفتم بود خوشگل و بود
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 یلیخ یبپوش ھم یمشک اگھ البتھ شھیم جذاب و ادیم بھت یلیخ رنگا نیا دهیسف پوستت معلومھ صورتت از گفت و زد یلبخند
   شنوهیم نارویا داره یابونیب غول نیا دختر کنھ ات خفھ خدا یوا!  ادیم یلیخ دیسف پوست بھ یمشک یشیم یعال

   ارم؟یب برات یخوایم ھست شمیمشک

 آتش بھ رو من بھ توجھ یب بعدم!  ببره ضیف قراره اون بالخره کنھ انتخاب  جلو ادیب بگو  شوھرتھ؟: گفت کھ بزنم یحرف خواستم
 کنارم و جلوتر اومد آتش!  کنھ انتخاب خواب لباس واسم آتش بود مونده نمیھم!  نداره یاشکال جلوتر دیاریب فیتشر آقا: گفت

 گھید یمدال گفت دختره بھ ییپررو با بده حرص منو خوادیم دونمیم یابونیب غول! اومده؟ خوشت کدوم از خودت: گفت و ستادیا
 بعدم کردیم نگاه لباسا بھ تمام ییپررو با و اوردین ھم مبارکش یرو بھ اصال کھ کردم نگاه بھش حرص با!  برامون دیاریب تونم

 زد درآر حرص یلبخند کردم نگاه بھش شده گشاد ییچشما با! بردار رو ھمھ خوبن چھارتاشون ھر من نظر بھ: گفت یعاد یلیخ
 چشم: گفت و زد یلبخند بود اومده خوشش یحساب دلبازش و دست یمشتر از کھ دختره دیبذار رو چھارتاشون ھر خانم گفت و

 آروم من بھ زده زل سادهیوا پررو پررو تو ادیب ذاشتمینم رو آتش کاش اه  زم؟یعز ھیچ زتیسا: گفت و کرد من بھ رو بعد حتما
   medium میمد گفتم

 گور یالھ ختنیر سرم یرو داغ آب پارچ ھی کردم احساس!  گفتم رو ات نھیس زیسا معلومھ کلتیھ از اونکھ گفت و زد یلبخند
 نکھیا تا بود نییپا سرم ھمونطور ارهیب رو زمیسا کھ رفت و داد تکون یسر!  ھشتاد گفتم لرزون ییصدا با دختر یبش گور بھ

 ریز زد یپق ھوی کھ میرفت راه ھم کنار یکم کردمینم نگاه آتش بھ و بود نییپا سرم ھنوز رونیب میاومد و کرد حساب آتش و اومد
  کرده کنترل رو اش خنده زور بھ موقع اون از کھ بود معلوم اش افھیق یسرخ از کردم نگاھش تعجب با خنده

  

  . نداره خنده چمیھ مرض: گفتم حرص با

 و اومد حرف بھ بالخره دیخند یکل نکھیا از بعد افتادم راه و نذاشتم محلش بخنده ینجوریا بودم دهیند حاال تا گرفت شدت اش خنده
   میبخور یزیچ ھی میبر: گفت زدیم موج توش خنده ھنوز کھ ییصدا با

 فرق چقدر دیخندیم یوقت اش افھیق مایخودمون یول بود خندان ھنوز صورتش مینشست ھم یرو بھ رو و پاساژ رستوران تو میرفت
 یلیخ دیپوش یوقت کھ میکرد انتخاب آتش واسھ یمشک شلوار کت ھی و باال طبقھ میرفت غذا خوردن از بعد!  شدیم خوشگلتر کردیم

 ھم اصال: گفتم و کردم یاخم!  نھ؟ ای ادیم بھم بگو مینخورد تا: گفت آروم کلھیھ خوش کھ کردم اقرار واقعا و بود شده پیت خوش
   ادینم بھت

   خوامیم رو نیھم گفت فروشنده بھ رو بعدم!  ؟یدیم قورتم یدار نیھم واسھ: گفت و زد یپوزخند

 بودم دهیکش واسش کھ یا نقشھ ادی میکردیم یخدافظ میداشت یوقت رسوند خونھ بھ منو آتش و میدیخر ھم رھنیپ و کروات و کفش
  !پنجشنبھ ارمیدرب ازت یحرص چھ نیبب آتش آقا باشھ: گفتم دلم تو و افتادم

 با ھم عمو زن کردن فیتعر یکل و کردن نگاه رو دامونیخر مامان با و بود ما خونھ عمو زن زدیم حدس آتش کھ ھمونطور
: گفتم و دادم تکون یسر خجالت با  آتشھ؟ انتخاب ای یکرد انتخاب خودت نارویا بھ بھ: گفت و شد باز ششین خوابا لباس دنید

 مامان و دندیخند! کرد انتخاب چھارتارو نیا اومد ییپررو با اونم تو زد صدا رو آتش ھوی بود پررو یلیخ ھھ فروشنده دختره
 کشھیم خجالت ریز لباس دیخر ادیم ھم من با نیا: گفت جون ونیکتا بھ رو بعد ؟یدیکش خجالت یحساب حتما زمیعز یاخ: گفت
 کم ھی عمو زن نیا دست از یوا!  زهیبر رو خجالتش یجور چھ بلده منم پسر گھید خب: گفت و دیخند ھم جون ونیکتا!  آخھ

 گرفتھ ییصدا با زدم زنگ الیدان بھ زود و کردم عوض رو لباسام اتاقم تو رفتم منم و رفت عمو زن نکھیا تا نشستم ششونیپ
   بلھ: گفت

   یخوب زمیعز سالم

   یچطور تو یمرس سالم

  خبرا چھ زمیعز خوبم منم

  ... یشیم عروس کھ ھم پنجشنبھ شماست شیپ کھ خبرا

 افروز یآقا طرف از بگو برو فردا رو کنمیم اس واست کھ یآدرس نیا گمیم یچ نیبب کن گوش گھید نگو چرت الیدان اااااا
   باشھ؟ اومدم

  !  افروز یآقا: گفت تمسخر با

   الیدان گھید نشو لوس
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   طناز نمتیبب ایب فردا

 اوضاع کم ھی بذار زایچ نیا و دیخر میریم ھمش ھم روزا نیا مینیبب رو گھیھمد دینبا مدت ھی الیدان شھینم گفتم درمونده یلحن با
   شده تنگ واست دلم منم خدا بھ بشھ یعاد

    ؟یندار یکار گلم باشھ گفت و دیکش یقیعم نفس

   بده بھم رو خبرش فردا کنمیم اس برات رو آدرس نھ

   خدافظ زمیعز باشھ

  برد خوابم ادیز یخستگ از و کردم قطع رو یگوش

  

 بھ جون ونیکتا.  میبر حلقھ دیخر یبرا بود قرار دنبالم بودن اومده جون ونیکتا و آتش رونیب اومدم آموزشگاه از یوقت بعد روز
 حلقھ جفت ھی!! بود شده بمینص یگل شوھر مادر چھ بود یواقع ازدواجمون اگھ واقعا جلو فرستاد رو من و نشست عقب اصرار

 کھ دیخر عقد سفره واسھ لمیوسا یسر ھی جون ونیکتا.  خوشگل و فیظر دیسف طال سیسرو ھی و میبرداشت نیسنگ العاده فوق
 الیدان بھ رفتن خودشون و خونھ رسوندن رو من خوردینم سالش و سن بھ اصال ذوق خوش و بود قھیسل با واقعا! نھیبچ خودش
 بعد روز از شده قرار و رفتھ گفت و زد زنگ خودش غروب کھ دمیخواب چرت ھی نداد جواب یول بپرسم کار از کھ زدم زنگ

  شدم آروم کم ھی و دمیشن وقت چند نیا تو خوش خبر ھی خوبھ کار سر بره

 اونجا بار ھی وقت چند ھر و بودنش نفروختھ ھنوز کھ میریبگ نایا بابا یپدر باغ خونھ تو رو جشن بود قرار دیرس فرا جشن روز
 چند ھر دارن دوست و دارن خاطره یکل اونجا از گفتنیم نایا بابا میشدیم جمع اونجا ھم ھا دیع و میگرفتیم یھم دور یمھمون ھی

 ھم یعروس واسھ!  میریبگ باغ ھی تو رو یعروس و میریبگ اونجا رو عقد جشن شد قرار شن جمع ھم دور اونجا بار ھی وقت
 کھ جون ونیکتا و مامان و آتش با میرفت ھمھ از زودتر و کردم جمع رو لمیوسا و لباسا!  خودشون واسھ بودن کرده یزیر برنامھ
 ام ینامزد جشن تو کھ رو شیشگیھم شگریآرا ھمون ھم جون ونیکتا شم حاضر ھمونجا منم و ننیبچ رو عقد سفره نایا مامان
 دوش زود صبح بودن کارا دنبال ھم عمو و بابا بودم راحت خودمم و بود تر راحت یلیخ ینجوریا آورد خودش با رو کرد درستم
 یساعت چند کرد شروع رو صورتم شیآرا اول و باال کرد جمع و دیکش سشوار رو موھام داشت نم ھنوز موھام و بودم گرفتھ

 بھم کامل تیرضا و لبخند با شد تموم و کرد درست رو موھام مدل و شیآرا نکھیا تا بودم شده کالفھ گھید کھ بودم دستش ریز
   شد تموم خب: گفت و کرد نگاه

   ینباش خستھ یمرس: گفتم و زدم یخستگ از یلبخند

 البتھ و ظیغل یلیخ شیآرا امروز ینامزد شیآرا عکس بر نشناختم رو خودم اصال کردم نگاه رو خودم نھیآ یتو شدم بلند و
 ختھیر صورتم یرو کج ھم جلوش و بود کرده درست جمع مدل ھی سرم یباال و بود دهیچیپ یگودیب رو موھام داشتم یخوشگل

 زمیعز یشد خوشگل یلیخ: گفت و زد یبرق شگرهیآرا یچشما دمیپوش ھامم کفش و کردم عوضش و برداشتم رو لباسم رفتم بود
 ونیکتا اومد خوشم یلیخ ظاھرم از زدم یلبخند اریاخت یب سادمیوا نھیآ یجلو منم و نییپا رفت انیب کنم صدا رو خانم ونیکتا بذار
    اومدن؟ مھمونا: گفتم جون ونیکتا بھ و افتادم ام نقشھ ادی رفتن ام صدقھ قربون یکل و تو اومدن مامان و جون

  باغن تو ھمھ گلم آره

  

    د؟یکن صدا رو آتش شھیم

 گرفتم استرس رونیب رفتن باشھ گفتم و زدم یلبخند کنم آماده رو اسپند رمیم من نییپا دیایب ھم با بعدم شتیپ ادیب گمیم زمیعز آره
 اونم اصال طناز سرت تو خاک داشت یخاص ینما لباس یتو دمیسف کمر انداختم کمرم بھ ینگاھ!  کنھیم رو ام کلھ االن مطمئنم

 خورد در بھ ضربھ چند بود رید فکرا نیا واسھ گھید  ؟یچ زهیبر ھم بھ رو جشن اگھ االن  بپوشم؟ نویا شھیم روم خودم بذاره
 و بود رفتھ شگاهیآرا کھ االن بودم سادهیوا روش بھ رو تو اومد و کرد باز رو در آتش دییبفرما گفتم آروم دھنم تو اومد قلبم یوا

 رو چشماش برق میشد ھم خیم لحظھ ھی بود شده تر جذاب وشلوار کت اون یتو بود کرده درست رو موھاش حالت خوش انقدر
 رو قلبم یصدا نییپا انداختم رو سرم منم کرد یمصلحت سرفھ چندتا مو مدل و شیآرا اون با شد محوم اونم مطمئنم.  لحظھ ھی دمید
 نیھم کردیم نگام غرور با دوباره و بود شده مسلط خوش بھ کردم نگاش بود رید گھید یول بودم افتاده کردن غلط بھ دمیشنیم

 دلم تو!  تنتھ تیف قشنگ کھ نیا ؟؟یگون یگفتیم نیا بھ: گفت و کرد یاخم کنم نگاه چشماش تو و کنم دایپ جرات کم ھی شد باعث
 با دمیپوش یکرد اصرار تو چون بده یلیخ گھید آره: گفتم ییپررو با.  خان آتش یکنیم سکتھ کھ ینیبب رو پشتش اگھ یوا گفتم
 رفتم منظم و آروم ییھا قدم با و ختیر ترسم شده پررو انقدر دمید یوقت!  یپوشیم گمیم من یھرچ بعد بھ نیا از: گفت یباز غد
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 از ینخوا یبخوا: گفت بود پام تا سر بھ رهیخ کھ یحال در و انداخت باال ییابرو!  خان آتش یشد ریجوگ یلیخ: گفتم و سمتش
   میبر: گفت و کرد بشیج تو رو دستش م؟یبر خب یلیخ گفتم و زدم یلبخند ستمین رتیغ یب متاسفانھ و شوھرتم من بعد بھ نیا

 دیدیم رو لباس پشت نجایھم کھ کردمیم یکار ھی دیبا کن صبر لحظھ ھی گفتم کنھ باز رو در نکھیا از قبل و افتادم راه کنارش
 قلبم بلندش داد یصدا با کھ کردم نگاه نھیآ تو رو خودم و نھیآ سمت برگشتم حرکت ھی با!  بشھ یزیآبرور بود ممکن اونجا چون
   ختیر یھر

 شیبرزخ ی افھیق دنید با  چتھ؟ دمیترس یوا: گفتم یساختگ تعجب با راه اون بھ بزنم رو خودم کردم یسع  وضعشھ؟؟؟؟ چھ نیا
  رونیب ختھیر کمرت کل  ھ؟؟یلباس چھ نیا: گفت و جلو اومد افتادم کردن غلط بھ رسما و کردم یتھ قالب

  

 تو رو بازوم و کمینزد اومد تیعصبان با  بخرمش؟ یکرد مجبورم ستین ادتی یکرد انتخاب نویا خودت ایدار مشکل آتش وا
 جمع درد از صورتم یبود کور یدیپوش یرفت کھ تو دمیند رو پشتش من: گفت دادیم فشار شدت بھ کھ یحال در و گرفت دستش

  ! یدیند درست رو لباس یکور تو دونستمیم چھ من کن ولم یروان یآ: گفتم و شد

  .  تنت تو نکردم اش پاره کھیت تا عیسر کن عوضش برو نکن یروان منو طناز

   بود گوشم بزرگم کھیت کھ بخندم نداشتم جرات یول دمیخند خوردنش حرص از دلم تو

   منتظرن نییپا مھمونا ھمھ بپوشم یچ ندارم لباس نجایا من ایگیم یزیچ ھی آتش وا

   درک بھ: گفت خشونت با

 طلب یکی قبول باشھ تھیباز نایا دونمیم کھ من: گفت و زد زل چشمام تو خوردم اش نھیس بھ محکم کھ خودش یجلو دمیکش بعد
 و دیرس ذھنم بھ یفکر ھیجد دشیتھد بود معلوم چشماش از!  زنمیم ھم بھ رو جشن کل وگرنھ کن درستش بکن یکار ھی االن!  تو

 و کردم یاخم بعدم بپوشونھ.رو کمرم رو کھ کنھ باز رو موھام ادیب کنھ صدا رو شگریآرا کن صدا رو مامانت خب یلیخ گفتم
 ستمین تو چھیباز من کن باز رو چشمات کنم یکار ھی یکنیم مجبور منو یوقت بعدم بھ نیا از ندارم رو باھات بحث حوصلھ: گفتم
 یول بود دار خنده العاده فوق اش افھیق خنده ریز زدم رونیب رفت و باشھ: گفت و دیکش یعصب ینفس!  برقصم سازت ھر بھ کھ
  !داشتم دوست یلیخ رو موھام مدل شدا فیح

  

   دخترم؟ شده یچ: گفت جون ونیکتا بود سادهیوا در یجلو آتش تو اومدن شگرهیآرا با جون ونیکتا

 روز ھمون نداشتھ چشم مگھ: گفت و کرد یاخم!  بپوشونھ رو کمرت رو کھ کن درست باز مدل رو موھات داده ریگ آتش یچیھ
 خودش جون ونیکتا خدا بھ دونمینم: گفتم و کردم مظلوم رو خودم!  کھ ستین وقت اومدن مھمونا ھمھ کھ االن دیدیخر نویا دهیند

 ھی بذار کرد کل کل باھاش شھینم االن لجبازه نیا زمیعز کن ولش: گفت یمھربون با گھیم ینجوریا حاال بخرم نویا کرد مجبورم
 یجور ھی و کرد باز عیسر رو موھام اومد زنھ!  ھاشیباز مسخره نیا با رسمیم حسابش بھ بعدا من میکن درست موھاتو یجور
 ینین برو ایب: گفت آتش بھ عمو زن در یجلو رونیب رفتن شد تموم یوقت بود خوشگل بازم و نکردم رییتغ یلیخ کرد ھمش سر

 دمیخند بلندتر!  واست دارم حاال کن صبر: گفت کھ دمیخند زیر زیر تو اومد اخم با آتش!  منتظرن ھمھ شد رید دیایب زود کوچولو
 کمرت ھنوز طناز: گفت دودل ییصدا با و کرد نگاه وسواس با سادمیوا بھش پشت و برگشتم!  نمیبب برگرد گفت و جلو اومد

 شد دهیکش پوستم یرو انگشتاش نوک دیکش کمرم یرو رو دستش معلومھ؟ کجاش نده ریگ گھید خوبھ آتش: گفتم کالفھ!  معلومھ
 یافتینم راه ادیز ینیشیم اونجا گفت وسواس با و کرد بازشون ھم از یکم و کرد فرو موھام یال رو دستش شد مور مور تنم

 یصدا و بودن باغ یتو ھمھ میرفت نییپا ھا پلھ از افتادم راه ھمراھش و باشھ گفتم رونیب میبر اتاق از زودتر نکھیا یبرا!  وسط
  ...بدنش یداغ و بود کمینزد آتش بازم میافتاد راه ھم کینزد و گرفتم رو بازوش ومدیم ھمھمھ و یقیموس

 نداشت دید ما گاهیجا بھ کھ یا گوشھ ھم عاقد و بودن جمع اونجا بزرگترا فقط کھ اونجا میرفت بودن دهیچ رو عقد سفره اتاق ھی تو
 بود شده رید چون نداشت حرف جون ونیکتا قھیسل کھ واقعا!  یخوشگل عقد سفره چھ مینشست ھا یصندل یرو میرفت بود نشستھ

 یتوجھ قابل طرز بھ دستام زدیم شور یلیخ دلم زدیم ام نھیس قفسھ تو محکم قلبم کرد عقد خطبھ خوندن بھ شروع عیسر عاقد
    لم؟یوک خانوم زهیدوش: گفت و خوند رو خطبھ عاقد دیلرزیم

 یلیخ دستبند ھی و اومد سمتم بھ بعد!  میبد یلفظ ریز خوشگلم دختر بھ اول دیکن صبر: گفت و بزنم یحرف نذاشت جون ونیکتا
 رو خطبھ باز عاقد کھ نشستم دوباره کردم تشکر و زدم یلبخند دیبوس رو صورتم و کرد دستم بود دیسف طال از کھ خوشگل

 بود گرفتھ سکوت جارو ھمھ و بود من بھ ھمھ چشم بودم شده ینجوریا چرا دونمینم دیلرزیم بدنم ھمھ بستم رو چشمام کرد تکرار
 از یکم و گرفت جا اش مردونھ و گرم دست یتو سردم دست فشرد و گرفت یآروم بھ رو دستم و کرد نگام یچشم ریز آتش
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 کیتبر و زدند دست ھمھ یول دمیشن زور بھ رو خودم یصدا کھ خودم بلھ زدم لب آروم و شدم آروم یکم شد کم دستام لرزش
 واشی داشت منم دست گرماش از و بود گرمش دست یتو ھنوز دستم گفت بلھ رسا و بلند ییصدا با اون بود آتش نوبت گفتن

  شدیم گرم واشی

   

 وضوح بھ دستم کردیم دستم رو حلقھ داشت یوقت آوردن جلومون رو حلقھ کیکوچ یھا جعبھ و جلو اومدن مامان و جون ونیکتا
 جون ونیکتا گذاشت نمونیب و گرفت دستش تو محکم رو دستم بازم تعجب کمال با اما انداختم دستش تو رو اش حلقھ منم دیلرزیم
 واسھ گھید کارا نیا خدا یا!  دیکن نیریش رو ھم دھن دیباش زود: گفت و گرفت جلومون رو عسل ظرف زیآم طنتیش یلبخند با
 چرا بشر آخھ!  بود غول مثل کاراش ی ھمھ آورد باال رو دستش و کرد فرو عسل یتو رو کشیکوچ انگشت آتش اول!  بود یچ

 انگشتش تند تند یھ و ومدیم کش دستش یرو عسال بخورم من بودن منتظر و دنیخندیم ھمھ  عسل؟ تو یکرد رو انگشتت کل
!  نکن تیاذ رو پسرم انقدر گھید باش زود: گفت جون ونیکتا!  اش کالفھ افھیق از بود گرفتھ ام خنده خودمم گھید چرخوندیم رو

 انگشتش قدرتم تمام با یناگھان میتصم ھی با گذاشت دھنم داخل و آورد لبم کینزد رو انگشتش بردم جلو رو سرم و زدم یلبخند
 ھی عیسر دمیکش عقب رو سرم و زدم یلبخند!  دیکش یدار صدا نفس و دیکش ھم تو رو ابروھاش یکم فقط کھ گرفتم گاز رو

 با رو انگشتم االن دیکش نشون و خط واسم چشماش با اون و زدن دست ھمھ کرد پاک رو دستش و برداشت یکاغذ دستمال
 زل چشمام تو کھ کردم نگاه بھش التماس با بردم صورتش کینزد و کردم یعسل رو انگشتم یکم ترس با!  کنھیم قطع دندوناش

 نشستم خیس و شد مور مور تنم دھنش یداغ حس از کھ بستم رو چشمام ترس از اریاخت یب بردم دھنش تو رو انگشتم و بود زده
 رو دستم خجالت با شد بلند ھمھ غیج یصدا دیمک نھیطمان با و دیکش دھنش تو رو انگشتم و کرد باھام رو ممکن کاز نیبدتر
 انگشتم و داد تیرضا بالخره مردمیم خجالت از داشتم من و دنیخندیم و زدنیم دست ھمھ دیمک شتریب و نداد اجازه یول دمیکش
 و برداشتم رو دستمال نشست جاش سر و زد ثانھیخب یلبخند کنم بلند رو سرم شدینم روم یحت آبرو یب حیوق ی پسره کرد ول رو
 واسم آبرو یذاریم آبرو یب یابونیب غول نیا سر بھ سر یدار کرم آخھ گھید خودتھ ریتقص کردم پاک رو انگشتم حرص با

 و جلو اومدن نایا مامان بعدم گفتن کیتبر و کردن یروبوس باھامون و اومدن جلو خنده با عمو و بابا لیفام یجلو نذاشت
 ھیھد و اومدن جلو ھم ھیبق!  شمال تو الیو ھی سند ھم نایا عمو و دادن طال سیسرو ھی مامان و بابا دادن ھم رو کادوھاشون

 حرص با میشد تنھا یوقت رونیب دیایب گھید قھیدق چند گفت و رفت آخر در ھم عمو زن باغ تو رفتن ھمھ کم کم و دادن رو ھاشون
 سگ ھی مثل یوقت تو مگھ: گفت و کرد یاخم یروان خجالت از مردم  ؟یکرد یاونجور نایا بابا یجلو یدینکش خجالت: گفتم

  رونیب میرفت قھیدق چند از بعد و شدم ساکت پس بزنم نداشتم یحرف!  ؟یدیکش خجالت یگرفت گاز رو دستم یاونجور کوچولو

  

 منورھا نور و اھویھ ھمھ اون انیم از و شد شروع یباز آتش مراسم ھا پلھ دور شد بلند سوت و دست یصدا باغ بھ ورودمون با
 وقت ھی کھ بود من کمر بھ حواسش ھمش آتش میگفت آمد خوش و میکرد کیعل سالم مھمونا تک تک با و میگشت باغ دور و میگذشت

 آدرس خوبھ یول بود شده تنگ واسش دلم گشتمیم الیدان دنبال ھمش چرا دونمینم میکرد بش و خوش ھمھ با! کنار نره موھام
 مبارک: گفت و دیبوس رو میشونیپ ییدا میدیرس ییدا خانواده بھ یوقت! کردیم پا بھ یشر ھی و ومدیم مطمئنم وگرنھ نداره نجارویا

 با مھرنوش میداد دست فقط و گفت کیتبر و کرد نازک یچشم پشت شھیھم مثل ھم ییدا زن داد دست ھم آتش با دخترم باشھ
   زمیعز گمیم کیتبر یشد ناز یلیخ یشد ماه مثل طناز یوا: گفت و کرد بغلم مھربون یلبخند

   خودت قسمت شا2یا جونم مھرنوش یمرس

 بود یخوب پسر یلیخ بودمش دهیند گھید داره دوستم بود گفتھ و بود زده حرف باھام کھ یوقت از بود سادهیوا مھران ھم آخر در
 مھران ھم تو رفت آتش یاخما بود داغون یلیخ خودمم حال دادم رد جواب بھش کھ روز اون بود گھید یکی شیپ دلم من یول
 از مھران کھ فشرد رو مھران دست خشونت با!  یزامب نیا کنھیم یزیآبرور ھی نایا ییدا یجلو االن صورتم تو بود شده رهیخ

 مھران واسھ دلم بگم نتونستم یزیچ کھ منم ممنون گفت و انداخت باال ییابرو آتش گمیم کیتبر: گفت و اومد در یجیگ حالت اون
 حرف ینجوریا قصد از مھران یجلو یلعنت!  یشد خستھ زمیعز مینیبش میبر: گفت و فشرد خودش بھ شتریب منو آتش شد کباب

 ھم مھران.  مینشست و گاھمونیجا سمت میرفت و افتادم راه آتش ھمراه انداخت نییپا رو سرش بود شده سرخ مھران یچشما زدیم
 و سمتمون اومد ھم مامان آورد اسپند برامون جون ونیکتا بود یشعور با پسر واقعا نشست خانوادش کنار ما بھ پشت یجور ھی

 سوختمیم داشتم تو از دمینوش ین با یکم و برداشتم رو ام وهیم آب شدن رقص مشغول و وسط رفتن جوونا نشستن کنارمون یکم
 میبر نشده کیتار ھوا تا خان آتش: گفت و کمونینزد اومد بعد و گرفت لمیف یکم گرفتیم لمیف داشت و اومد سمتمون بھ لمبرداریف

  کردم آماده اونجارو من میبنداز عکسارو تا باغ اونطرف

   میبر پاشو: گفت و انداخت من بھ ینگاھ آتش

 بودن دهیچ یادیز زاتیتجھ ساختمون پشت باغ تھ بایتقر میرفت دختره دنبال و گرفتم رو آتش یبازو و شدم بلند جام از حوصلھ یب
 میبنداز عکس نجایھم و مینر ھیآتل میباش راحتتر نکھیا واسھ گفتم مامان بھ من: گفت آروم آتش کھ کردم نگاه بھشون تعجب با

 طرفش بھ رو سرم و سمیوا آتش بھ پشت من خواست ازمون سمتش میرفت و کرد صدامون دختره نگفتم یزیچ و دادم تکون یسر

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 از و نشست کمرم یرو آتش یدستا بودم معذب یلیخ!  ارهیب صورتم کینزد رو سرش و رهیبگ رو کمرم ھم آتش و برگردوندم
 چشماش تو و آوردم باال رو نگام لطفا دیکن نگاه ھم یچشما تو: گفت دختره کھ کردمینم نگاه بھش ستادیا بھم کینزد یا فاصلھ

 دید کجا از  بازه؟ لباستون پشت: گفت کردیم نگاه پشتم بھ کھ یحال در بعد ھیعال گفت و انداخت عکس چندتا دختره شدم رهیخ
 دور رو دستاتون شما: گفت آتش بھ و انداخت ام شونھ یرو طرف ھی رو موھام جلو اومد کھ دادم تکون یسر!  فضول دختره

 اصرار با دختره ندارم دوست رو مدل نیا من نھ: گفتم تیجد با  جااان؟؟؟!  دیببوس رو گردنشون پشت و دیکن قالب شکمشون
 گردنش بھ یدست دیرسیم نظر بھ کالفھ ھم آتش دیکن امتحان لطفا شھیم العاده فوق انداختم رو عکس نیا بار نیچند من نھ: گفت
 یلیخ مدالست نیبھتر از یکی نیا یشینم مونیپش کن امتحان زمیعز: دراومد صدا بھ دوباره دختره کرد نگاه من بھ و دیکش

 از چون بگھ جون ونیکتا بھ بگم بھش یزیچ ھی دمیترسیم اخھ چھ تو بھ مونده عقب ی دختره کردم مشت رو دستام!  کھیرمانت
 یرو و آورد دورم رو دستاش دمیشنیم وضوح بھ رو قلبم یصدا پشتم اومد آروم یلیخ آتش و سادمیوا کالفھ بود اون یدوستا
 یداغ آورد گوشم کینزد رو سرش آتش! داشتم وجدان عذاب احساس کردیم تمیاذ کمونینزد یلیخ ی فاصلھ گذاشت شکمم

 یا معرکھ ژست چھ دیستیوا ینطوریھم یوا: گفت دفعھ ھی دختره کھ بستم رو چشمام اریاخت یب کردمیم حس پوستم یرو نفساش
 گردنشون پشت حاال خب گفت بعد و انداخت عکس چندتا!  بود؟ بستھ رو چشماش آتشم یعنی!  باشھ بستھ چشماتون نجوریھم! شد
 سر با رو دھنم آب نشست گردنم پوست رو داغش یلبا و شد تر تنگ دورم دستاش حلقھ!  دیکن بغلشون تر محکم لطفا دیببوس رو
 گردنم رو آتش یلبا فشار بود شده حبس نھیس تو نفسم من و گرفتیم عکس مختلف یھا ھیزاو از دختره! دادم قورت صدا و
 ستین خوب گھید ھیکاف: گفت و دیکش موھاش یال یدست کالفھ یحالت با و دیکش عقب دفعھ ھی! فشردم بغلش تو شتریب و شد شتریب

 ازم وضوح بھ و گرفت رو دستم میشد دور کھ یکم کنھ یاعتراض دختره نداد اجازه و دیکش منو دست بعدم میبذار تنھا مھمونارو
  مینشست جامون سر میرفت و میشد تیجمع وارد کھ رفتمیم راه کنارش فاصلھ با دمیکشیم خجالت ازش گرفت فاصلھ

  

 فکرشم بود کرده عرق دستام کف و بودم گرفتھ گر یحساب منم دیکش سر رو شربتش وانیل و نشست یعصب یحالت با آتش
 کم ھی دیپاش تنبال دیپاش: گفت و سمتمون اومد جون ونیکتا کھ میبود نشستھ یا قھیدق چند ھنوز باشھ سخت انقدر یباز نیا کردمینم

  !  کنمیم سکتھ االن یوا!  دیبرقص

 ھی بذار ام خستھ ندارم حوصلھ فعال مامان ؛ گفت بود کالفھ یحساب کھ آتش نمیبب دیپاش!  شھ قشنگ لمتونیف بذار جونم طناز پاشو
   مینیبش کم

 چھ بابا نھ: گفت کالفھ آتش!  شده بحثتون نکنھ  د؟یشد قرمز انقدر چرا چتونھ دوتا شما یچ یعنی: گفت و کرد یاخم جون ونیکتا
   من مادر یبحث

 میشد چشم تو چشم آتش با یا لحظھ بکشم رو گوشش خودم بگو کرده تتیاذ اگھ جانم طناز شده یچ: گفت من بھ رو جون ونیکتا
   نشده یزیچ جون ونیکتا نھ بزنم لبخند کردم یسع

   گھید دیپاش پس

 کلھ از دود کردمیم احساس و بود داغ جفتمون یدستا نباریا گرفت منو دست و شد بلند جاش از شھینم مامانش فیحر دید کھ آتش
 اش گھید دست و گذاشت کمرم یرو رو دستش گذاشتن تیال یقیموس ھی و رفتن کنار دنمونید با ھمھ کھ وسط میرفت شھیم بلند ام

 رو آتش بھ یکینزد ھمھ نیا بود خارج تحملم از گھید گذاشتم اش شونھ سر یرو یرو رو دستم ھی منم گذاشت دستم یتو رو
 اون کھ بود گذاشتھ کمرم رو یجور ھی رو دستش زدیم یسرخ بھ چشماش ستین راحت اونم کردمیم احساس کنم تحمل تونستمینم
 گردنش یگود یتو رو سرم کردیم ترم داغ پوستم یرو دستش برخورد و بپوشونھ رو شدینم پنھان موھام ریز کھ یلخت کم ھی

 با شدینم تموم آھنگ چرا شد شتریب کمرم یرو دستش فشار لحظھ ھی کھ دمیکش یقیعم نفس و نکنم نگاه چشماش تو کھ بردم
   ھوم: گفت دورگھ ییصدا با  آتش؟ گفتم لرزون ییصدا

   تونمینم گھید من  م؟ینیبش میبر

  گاھمونیجا سمت میرفت و زدن دست برامون ھمھ میگرفت فاصلھ ھم از و داد تکون یسر

  

 بود غذا شیپ و دسر و غذا نوع چند کھ یطوالن و بزرگ زیم ھی بودن کرده آماده گوشھ ھی رو شام زیم مردمیم درد سر از داشتم
 ؟یخوریم یچ: گفت آروم و برداشت بشقاب ھی آتش و زیم سمت میرفت میبکش غذا میبر ما ھمھ از قبل خواست ازمون لمبرداریف

   ینخورد نھارم: گفت و دیکش ھم در رو ابروھاش.  ستین گرسنم ادیز نداره یفرق

 کباب دنید با!  دارم دوست برگ من دونستیم کجا از! بشقاب یتو گذاشت جوجھ خیس ھی و برگ کباب خیس ھی با برنج کم ھی بعد
 دونستیم قایدق ختیر واسم یشکالت دسر کم ھی و برداشت ھم یشدستیپ ھی و داد دستم بھ رو بشقاب! کردم یگرسنگ احساس برگ

 مینشست میرفت بکشن غذا خودشون واسھ برن کھ شدن بلند تک تک ھم مھمونا مینشست میرفت! کنھ ختھیبرانگ رو اشتھام یجور چھ
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 بھ توجھ یب داشتم دوست کھ ھمونجور بود ینرم کباب چھ اووم خوردم قاشق ھی آوردن ھم نایا نوشابھ و چنگال قاشق برامون
 صبح از بود شده شھیھم برابر چند اشتھام انگار کردم خوردن بھ شروع خوردیم غذا بشقاب گوشھ از آروم آروم یلیخ کھ آتش

 و انداختم باال یا شانھ!  یبود ریس خوبھ: گفت و زد یپوزخند افتاد آتش بھ نگام کھ خوردم ام نوشابھ از یکم بودم نخورده یزیچ
  !خوردم و برداشتم چنگال با آتش جوجھ از کھیت ھی ھم سر آخر شدم مشغول دوباره

  

 راه گھید قھیدق چند تا ھم ما دیبر دیافتیب راه شما ھا بچھ: گفت جون ونیکتا کردن یخداحافظ ھمھ کم کم بود جشن یآخرا گھید
 رو طناز رمیم من: گفت مامانش بھ رو آتش انداختم رو شالم و دمیپوش لباسم یرو رو مانتوم گرفتم مامان از رو دیکل میافتیم
 ھیچ شون نقشھ دمیفھم تازه! میبرس تاما نذار تنھا رو طناز دیبر زمیعز باشھ: گفت جون ونیکتا.  خودم خونھ رمیم بعد و رسونمیم

 نیماش سوار میرفت و میکرد یخدافظ! جون ونیکتا نیا یجلو بودم آورده کم گھید!  میباش تنھا کم ھی میکرد عقد ما خواستنیم مثال
 تو میرفت بخوابم زود خواستیم دلم بودم خواب جیگ یوا میشد ادهیپ و میدیرس تا میبود ساکت دو ھر نیماش تو میافتاد راه و میشد

 یت ھی آوردم در یبدبخت با رو لباسم اتاقم تو رفتم و.  کنم عوض رو لباسم رمیم من: گفتم لب ریز منم شد ولو کاناپھ یرو آتش
 کھ بودم فکر نیھم تو رمیبگ دوش برم خواستیم دلم کردم باز ھم رو موم یرو یھا رهیگ دمیپوش یطوس شلوار با دیسف شرت
 ام خستھ یلیخ رمیم گھید من: گفت و انداخت پام تا سر بھ ینگاھ کرد باز رو در لحظھ چند از بعد و زد در بھ ضربھ چند آتش
   باشھ گفتم و دادم تکون یسر!  شیآخ

  .حمام تو رفتم راحت الیخ با منم و رفت و بست رو در خدافظ

  

  

 جام تو ھنوز کھ طور ھمون دارم الیدان از کال سیم چندتا دمید شدم داریب یوقت دمیخواب ١١ ساعت تا یخستگ از بعد روز صبح
   زدم زنگ بھش بودم دهیکش دراز

   یزد زنگ ھی عجب چھ  طناز؟ الو

   بودم خواب دیببخش زمیعز سالم

 گفت و کرد یمکث گھید نزن حرف موردش در الیدان گفتم یدلخور با!  یشد خستھ یدیرقص یلیخ شبید حتما: گفت طعنھ با
   شده ذره ھی واست دلم نمتیبب ایب پاشو خب یلیخ

 نداره حق کھیمرت اون زینر ھم بھ منو اعصاب کنمایم خراب رو یچ ھمھ خدا بھ طناز: زد داد و بدم ادامھ نذاشت...  آخھ الیدان
   یمن مال تو ھیباز نایا ی ھمھ بندازه فاصلھ ما نیب کھ

    کنم؟ کاریچ خب یول شده تنگ واست دلم منم زمیعز دونمیم

    ؟یستین کار سر مگھ شھیم یچ نمیبب بذار خب یلیخ: گفتم کالفھ نمتیبب یایم ستین میحال حرفا نیا من

   امیم دو یول چرا

   بلھ: دادم جواب بود وایش خورد زنگ باز میگوش کھ رفتم فرو فکر بھ و کردم قطع زنمیم زنگ بھت باز باشھ

   مرگ: گفتم حرص با  ؟یچطور!  خانوم عروس سالم

    گذشت؟ خوش شبید خبرا چھ گفت و دیخند

   ندارم حوصلھ وایش گمشو

    مرگتھ؟ چھ باز

   زهیبر بھ یچ ھمھ ترسمیم کنم کاریچ دونمینم آتش ترس از نمشیبب برم داده ریگ الیدان

  !  اره؟یب طاقت ماه دو یکی تونھینم حاال خب

  واسش شده تنگ دلم خودمم!  گھید تونھینم البد خب
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   تنھام غروب تا من دینیبب رو گھیھمد ما خونھ دیایب وونھید کن یکار ھی خب

   ؟یگیم یجد

   دینیبیم رو گھیھمد دردسر یب گھید من شیپ یایم بگو مامانتم بھ آره

  !  دیرس تیفندق مغز بھ یزیچ ھی خوبھ: گفتم و زدم یلبخند

   ارایدرن یباز پررو کوفت

   میایم سھ تا نمتیبیم پس باشھ

 منم ادیم گفت و گرفت رو آدرس کردم اصرار یوقت یول نکرد قبول اولش نایا وایش خونھ ادیب گفتم بھش و زدم زنگ الیدان بھ
 آتش از ھم بود شده تنگ الیدان واسھ دلم ھم نبود دلم تو دل رفتم وایش خونھ سمت بھ و شدم حاضر بعد و خوردم نھار رفتم

 ظاھرش بھ ینگاھ مینشست و میکرد کیعل سالم ھم با بود تنھا وایش تو رفتم بود دهینرس ھنوز الیدان دمیرس یوقت!  دمیترسیم
 شیآرا بود کرده جمع سرش یباال موھاشو و بود دهیپوش یمشک یتفنگ لولھ شلوار با یصورت کوتاه و جذب کیتون ھی انداختم

    ھ؟یخبر خبر چھ: گفتم خوردمیم رو شربتم کھ یحال در داشت ھم یخوشگل و میمال

 یول بود مرتب و کرده شیآرا شھیھم گفتیم راست! گردمیم خونھ تو ینجوریا شھیھم من یدونینم تو مگھ نھ: گفت و دیخند
 شده الھام بھش کنم فکر دھنم تو اومد قلبم آتش شماره دنید با شد بلند میگوش زنگ یصدا بود شده خوشگل یحساب امروز

    بلھ؟: باشم یعاد کردم یسع بدم جواب دمیترسیم

    ؟یخوب سالم ششھیپ یکس کھ گرفتم عیسر!  زم؟یعز  جاااان؟!  یچطور زمیعز سالم

  ! ؟یکرد استراحت خوب یچطور تو یمرس

   یچطور تو اره

  !  شمیم بھتر رونیب ببرم خودم با رو خانومم امیب اگھ یول خوبم منم

  .  دمیرس تازه وایش شیپ اومدم شدم داریب خواب از من: گفتم من من با داشتم کم نویھم خدا یواا

   دنبالت اونجا امیب بده آدرس پس خب یلیخ شد یعصب کردم حس یول چرا دونمینم کرد مکث یکم

  ... آخھ: گفتم و کردم نگاه وایش بھ استرس با

  !  شنیم ملحق بھمون ھم نایا مامان شام واسھ بعد میبزن یدور ھی میبر دنبالت امیم زمیعز کن اس ام اس واسم باشھ

  زد حرف ینجوریا کھ بوده ششیپ جون ونیکتا حتما کردم قطع و باشھ گفتم لب ریز

  

  !  دنبالت امیم دارم گفت بود آتش: گفتم وایش بھ و کردم قطع رو یگوش

 الیدان بھ زود بود ربع کی نجایا تا خونشون فاصلھ کردم اس براش رو آدرس نداشتم یا گھید چاره کردم نگاه میگوش بھ یکم
 دوباره ریبگ دوباره گفت بود شده نگران ھم وایش  کنم؟ کاریچ دهینم جواب وایش یوا: گفتم استرس با نداد جواب یول زدم زنگ
 یحساب بفھمھ اگھ آتش مطمئنم کردیم خیس تنم بھ مو برسن ھم با ھمزمان نکھیا فکر نداد جواب بازم یول گرفتم رو اش شماره

 و دمیرس زمیعز ام کوچھ تو من: گفت و داد جواب بار نیا کھ گرفتم رو اش شماره دوباره بکنھ یکار ھر ممکنھ و کنھیم تمیاذ
 زدینم حرف تلفن پشت یحساب درست کھ بودم متنفر عادتش نیا از شھیھم!  کرد قطع بزنم حرف بده اجازه من بھ نکھیا بدون

   بلھ: دادم جواب سرعت بھ افتاد میگوش رو آتش شماره کھ رمیبگ رو اش شماره دوباره خواستم

    اومده؟ وونھید شد یچ: گفت ترس با وایش!  گندم شانس نیا بھ لعنت زد خشکم ھمونطور! نمیماش تو من در یجلو ایب

 وایش شدم خارج خونھ از دو با و دمیپوش رو مانتوم و جام از شدم بلند عیسر شھیم دعواشون االن وایش شدم بدبخت زدم لب آروم
 چشمم صورتش رو پھن یلبخند و بود دستش تو قرمز رز شاخھ ھی دیرس بھم الیدان ھمزمان کردم باز کھ رو در اومد دنبالم ھم
 تو ھنوز کھ الیدان بود شده خشک دھنم کردیم نگامون وحشتناک ییاخما با کھ دمید نشیماش یتو رو آتش کھ افتاد سرش پشت بھ

 یصدا با رو در و شد ادهیپ نشیماش از کردینم کار مغزم بود آتش بھ ھنوز نگاھم  ؟یچطور خودم عشق سالم: گفت نبود باغ
  برگشت آتش سمت بھ و گرفت رو نگاھم رد الیدان دیکوب ھم بھ یوحشتناک
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 بھ!  نکنھ خطور مغزت بھ کھ ارمیم سرت بھ ییبال:دیچیپ سرم یتو فشرد یم رو گلوم داشت خونھ تو یوقت شیعصب یصدا
 ھم الیدان  ؟یکنیم یغلط چھ نجایا: گفت یعصب و خشک ییصدا با بود شده چشم تو چشم الیدان با کھ یحال در و اومد سمتمون

    ؟ییما فضول مگھ تو کھیمرت چھ تو بھ: گفت و برداشت جلو بھ یقدم

 گل نیا و یکرد خرج پول واسش کھ یاحمق دختر اون: گفت و کرد اشاره من بھ زدیم نفس نفس تیعصبان از کھ یحال در آتش
 بھ یمحکم مشت چنان ھیثان صدم کی تو و منھ یرسم و یعقد زن یداشت قرار باھاش خونھ  نیا تو و! یدیخر رو یزپرت

 غیج افتادین نیزم رو و کرد حفظ رو تعادلش یول شد پرت تر عقب قدم چند نداشت رو انتظارش چون کھ زد الیدان صورت
 ھم با و یکنیم زنم زنم من واسھ یشد ریجوگ چھ: زد داد و برد ورشی آتش سمت بھ اومد خودش بھ کھ الیدان دمیکش یبلند

 رو تو دیکن بس: گفتم ترس با زدنیم قدرت تمام با و کردنینم رحم ھم بھ کردنیم نگاه ھم بھ یزخم ببر مثل دو ھر شدن زیگالو
 مال طناز: گفت زدیم نفس نفس کھ یحال در الیدان! کنم یتھ قالب بود کینزد کھ انداخت بھم ینگاھ آتش.  کن ولش الیدان خدا
 بخواد دلمون وقت ھر ما نھیبب منو ادیب ینذار یندار حق تو منھ مال جسمش و وجودش وگرنھ تو شناسنامھ تو فقط اسمش منھ
 یمحکم مشت و ستمین رتیغ یب تو مثل من رتیغ یب کھیمرت شو خفھ گفت و کرد حملھ بھش دوباره آتش.  مینیبیم رو گھیھمد
 یب و گرفت رو اش قھی و نشست اش نھیس یرو آتش شد پاره اش گونھ یرو و نیزم یرو شد پرت کھ زد الیدان چشم ریز بھ

 آتش: گفتم و دمشیکش و گرفتم رو آتش یبازو و رفتم سمتشون بھ دیکوب صورتش رو یمحکم و یپ در یپ یھا مشت محابا
 غیج دوباره.  کردیم نگاه و بود سادهیوا یا گوشھ ترس با ھم وایش زدیم من بھ توجھ یب اون یول کن ولش خدا رو تو شیکشت
 صورتش و بود شده متورم گردنش یھا رگ رفتیم یقرمز بھ رو چشماش یدیسف کرد نگاه بھم و سمتم برگشت  آتش؟؟؟ زدم
 تو گمشو: گفت خشک یلحن با عقب رفتم قدم چند ترسم از شد کینزد من بھ و شد بلند الیدان یرو از بود شده اهیس تیعصبان از

 برو گفتم: شد بلند آتش نعره یصدا کھ برداشتم سمتش بھ قدم ھی شھ بلند جاش از کردیم یسع کھ انداختم الیدان بھ ینگاھ!  نیماش
 سرعت بھ وایش شدم دهیکش آتش دنبال کردینم کار مغزم شد کنده جا از دستم کردم حس کھ دیکش شدت بھ رو بازوم و نیماش تو

 نیماش تو داد ھولم و کرد باز رو در آتش کردم خراب رو یچ ھمھ کھ من بھ لعنت شھ بلند کھ کرد کمکش و الیدان سمت رفت
  شد کنده جاش از سرعت با نیماش و شد سوار خودشم

  

  

 ھمھ کھ کنم آرومش تونستمیم دیشا طرفم ھی از یول اوردیم سرم ییبال چھ نبود معلوم ومدمیم آتش با دینبا بودم کرده ھنگ اصال
... حاال یول کنم ازدواج الیدان با راحت الیخ با و شھ تموم زودتر یباز نیا کھ بودم دهیکش یبدبخت ھمھ نیا نکنھ خراب رو یچ
 دیبع ازش. بود پاره ھم رھنشیپ قھی و ومدیم خون لبش گوشھ ذاشتمیم پا وونھید نیا دم رو دینبا دادمیم گوش الیدان حرف بھ دینبا

 کرده ھول انقدر ذاشتمیم تنھاش دینبا بود الیدان شیپ دلم.  فشرد یم دستش تو محکم رو فرمون!  یروان بکشھ رو المیدان کھ نبود
 گفتم بھت: دیچیپ گوشم تو آتش یعصب یصدا.  رسھیم بھش بود اونجا وایش خوبھ.  کنھ ولش زودتر آتش خواستمیم فقط کھ بودم

    نگفتم؟ ای گفتم یریبگ یجد رو یچ ھمھ دیبا و یمن زن یواقع چھ یسور چھ منھ ی شناسنامھ تو اسمت کھ یمدت تو

   نھ؟؟؟؟ ای گفتم شد حبس ام نھیس تو نفس ادشیفر یصدا از کھ کردم نگاش ھمونطور

   دادم تکون یسر

    د؟؟یذاشتیم قرار ھم با دختره نیا خونھ تو شھیھم یکردیم یغلط چھ نجایا پس

   خدا بھ نھ: گفتم بغض با

  !  یبذار قرار گھید یکی با یخال خونھ تو یرفتینم یبود گھید یکی عقد یوقت یشناختیم خدا اگھ تو شو خفھ

   نمشیبب فقط ادیب الیدان بود قرار بود ھم وایش مینبود تنھا ما کھ یدید اریدرن یباز وونھید آتش

   ش؟؟ینیبب یندار حق نگفتم مگھ شو خفھ

   کنم قبول شدم مجبور منم کرد اصرار یلیخ بودمش دهیند امروز تا منم یگفت

   یعوض رتیغ یب اون با یکرد جایب یلیخ تو

   کردمیم آرومش دیبا بشم دھن بھ دھن باھاش تونستمینم فعال

   کردمیم کارو نیا دینبا من تو با حق خب یلیخ

 تو کنار سادهیوا ما خونھ از تر نییپا ابونیخ تا دو درست مسخره گل شاخھ ھی با کھیمرت اون  ن؟یھم گفت و کرد یعصب یا خنده
  ؟یکن قبول منو طیشرا یتونینم یبگ کھ یبود الل اول روز ؟یکنینم منو یآبرو فکر
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 یول بودم دهیچسب یصندل بھ ترسم از برو آرومتر: گفتم و دمیکش فیخف یغیج ترس از مردمیم داشتم کھ کردیم یرانندگ تند اونقدر
 یباز نیا و تو از یخبر کھ یوقت یحت ما: گفتم لرزون ییصدا با بود شده رهیخ روش بھ رو بھ دادیم راژیو من بھ توجھ یب اون

.  نیھم مینیبب رو گھیھمد فقط بود قرار مینداشت رو توفکرتھ تو کھ یفیکث و کینزد ی رابطھ  میبود ھم با شھیھم و نبود ھم مسخره
 و کرد پارک ساختمون ھی در یجلو دمیترسیم سکوتش نیا از چرا دونمینم یول!  بود شده آرومتر انگار نداد رو جوابم بود ساکت

 رو پنج طبقھ و میشد آسانسور سوار افتادم راه دنبالش و شدم ادهیپ استرس با کنم عوض رو لباسام من میبر شو ادهیپ: گفت اخم با
 کرد باز دیکل با رو یچپ سمت واحد در!  بود؟ شده آروم یجد یجد یعنی کردینم نگاه بھم اونم کردمیم یباز دستم یانگشتا با زد

 یحال در کنار رفت و کرد باز رو در بدون داشت خونھ جدا خودش کھ بود یسال چند بود خودش خونھ حتما  بود؟ کجا گھید نجایا
 و زد یپوزخند دمیکش عقب رو خودم ترس با کھ اومد سمتم بھ داخل اومد سرم پشت و تو رفتم کردمیم نگاه اطرافم بھ ترس با کھ
 سمت رفت و امیب تا نیبش گفت خشک یلیخ دمیکش یراحت نفس شد روشن خونھ و زد رو بھش بودم دهیچسب کھ یوارید یرو دیکل
  شد اتاق داخل و بود کیکوچ راھرو ھی تو کھ یدر

  

  

 تونستمیم کاش دیلرزیم تنم ھنوز بود مرتب یحساب و داشت یلوکس و کیش لیوسا اش خونھ نشستم سالن وسط یراحت مبل یرو
 صورتش رونیب اومد آتش بعد لحظھ چند نشدم بلند جام از ترسم از یول خواستمیم آب بود خشک گلوم! بزنم الیدان بھ زنگ ھی

 ھاش دکمھ ھنوز کھ بود کرده تنش ھم یآب رھنیپ ھی دیچکیم آب ازشون کھ دهیکش دست موھاشم تو بود معلوم و بود زده آب رو
 یحساب و بود دید معرض تو شکمش یھا عضلھ دیکشیم صورتش و گردنش دور بھ و بود دستش کیکوچ حولھ ھی بود نبستھ رو

 رو دھنم آب دیکش سر و برداشت رو آب یبطر خچالی از و رفت اشپزخونھ سمت بھ کھ انداختم نییپا رو سرم بود شده منقبض
 اومد کردیم نگاھم رهیخ کھ یحال در و بست رو خچالی در! شدم مونیپش خوردن آب از رو یبطر کرد یدھن اه اه دادم قورت
 کھ شدم بلند جام از شھیم کینزد داره یلیخ دمید یوقت بود درست حدسم شھینم آروم ایزود نیا بھ نیا دونستمیم دمیترس سمتم

 ینفسا کھ دمیفھم نشیخشمگ نگاه از رسھیم یابونیب غول نیا بھ زورم کجا من آخھ! گفتم یچ ھھھ!  کنم دفاع خودم از بتونم حداقل
 بفھمم اگھ گفتم ادتھی: گفت و داد باال رو ابروش ھی بود مونده نمونیب یکم ی فاصلھ! کنھیم ام خفھ یراست یراست االن!  اخرمھ

   زدم زل چشماش تو فقط و نگفتم یچیھ  کنم؟یم کاریچ یدید رو پسره نیا

  ! کنم؟یم کاریچ باھات االن نظرت بھ

 زیچ ھی منظورش بکنھ باھام یکار نیھمچ تونھینم نھ دادم تکون رو سرم عیسر یول کرد خیس تنم بھ مو کھ گذشت ذھنم از یفکر
 نھ: کردم زمزمھ آروم زدیم شکیگنج مثل قلبم اومد کترینزد و زد یپوزخند دمیترس چقدر کھ دیفھم ام افھیق از انگار است گھید

   یتونینم

 داشتھ یکار باھام تونھینم اون نترسم کردم یسع و کردم مشت رو دستام داد باال رو ابروش ھی عادتش طبق و زد یکجک یلبخند
  ...مطمئنم باشھ

  

 با نبازم رو خودم کردم یسع ومدیم جلو یرحمیب با اونم دمیرس وارید بھ و رفتم مبل کنار از آروم آروم جلوتر اومد بازم
   بخوره بھم دستت یندار حق آتش این جلو: گفتم تیعصبان

  !  بکنھ؟ محرومم میعقد زن از خوادیم یک: گفت و زد یپوزخند

   کشمیم غیج یایب کینزد اگھ: گفتم و دادم قورت صدا با رو دھنم آب

 دستام تا دو دستشم ھی با و گذاشت دھنم رو رو دستش سرعت بھ کھ کردم باز رو دھنم!  بکش غیج یتونست اگھ گفت و زد یلبخند
 داشتم و بود شده گرفتھ نفسم راه بخورم یتکون نیکوچکتر تونستمینم یحت بود ادیز زورش یلیخ یابونیب غول یلعنت گرفت رو
   شدمیم خفھ

 بود بدتر حالم بودم دهیترس ھم یلیخ چون رونیب زدیم حدقھ از داشت چشمام!  یبکش یتونیم نفس اصال نمیبب گھید بزن غیج خب
 آورد باال رو سرم و گرفت رو ام چونھ دمیکش نفس تند تند و کردم سرفھ چندتا برداشت رو دستش کھ کردم التماس بھش چشمام با

 مفت عرضھ یب ی پسره اون کھ کنمیم یکار باھات االن گفت دندوناش یال از خوردیم صورتم تو داغش ینفسا کھ یحال در
 کردن لج: گفت و زد یپوزخند!  یآشغال ھی تو: گفتم بغض با نداره یا یشوخ چیھ کھ خودم چشماش تو بشھ التیخیب گھید خورم

   ندارم یشوخ باھات من داره یبد عواقب من با

   یلعنت نزن دست من بھ: گفتم ھیگر با
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 کھ یخواست خودت: گفت دار خش ییصدا با و برد گردنم کینزد رو سرش و!  نزنم؟ دست فقط: گفت و چسبوند بھم رو خودش
 زجر شتریب کھ کردیم کارو نیا آروم اونقدر شد دهیکش گردنم یرو داغش یلبا برگردوندم انزجار با رو روم شوھرتم کنم تیحال

 مکث یکم لبم کینزد تا دیکش رو لبش گردنم یرو از بودم شده قفل و بودم ریاس بغلش تو یول کنار دمیکش رو خودم دمیکشیم
 ام نھیس ی قفسھ دادیم فشارم وارید بھ و بود دهیچسب بھم کامال فشردمیم ھم بھ رو لبام و بستم رو چشمام  مردمیم داشتم کرد
 نیھم واسھ بده عذابم خواستیم کرد دنمیبوس بھ شروع ینرم و یآروم ھمون بھ و گذاشت لبام یرو رو لبش کردیم ینیسنگ

 و دیمکیم رو لبام خشونت با گھید و شد تندتر حرکاتش واشی واشی فشرد و دیکش لباش نیب رو نمییپا لب کردیم عمل آروم اونقدر
 نھیس یرو رو دستم و کردم استفاده فرصت از کھ دیکش موھام تو شالم ریز از رو ودستش کرد ول رو دستم ھی لحظھ ھی دیبوسیم

 کردمیم حس دستم ریز رو قلبش ضربان نخورد تکون ھم ذره ھی و بود سادهیوا جاش سر محکم یول دادم ھولش و گذاشتم داغش
 از رو میزندگ ھمھ بود تموم کارم دیرسینم بھش زورم و کردمیم یچارگیب احساس دیبوس تر محکم رو لبم و گرفت رو گردنم
 رگھ دو ییصدا با و زد زل چشمام تو خمارش یچشما با و دیکش عقب رو سرش خورد سر صورتم یرو اشکام دادمیم دست
 و شد دور ازم کردم نگاش تعجب با!  کنمیم مونتیپش یزندگ از گھید دفعھ بخشمتیم و دمیم آوانس بھت کھ آخره بار نیا: گفت
 ترس از نشستم نیزم یرو و خوردم سر و شد خم زانوھام دیلرزیم پاھام  برداشت؟؟ سرم از دست یجد یجد یعنی اتاق تو رفت
 شکر خدارو شدنم نابود مرز تا بود نمونده یزیچ ھیگر ریز زدم بلند ییصدا با و شدم خارج شوک از بالخره زدمیم نفس نفس
 زانوھام دور رو دستم ھمونطور ومدینم بند اشکام دمیکش لبام یرو محکم رو دستم کردم دایپ نجات یروان نیا دست از کردم
  برد خوابم یک دمینفھم و گذاشتم پاھام یرو رو سرم و کردم قالب

  

 عقب رفت و دیکش ھم تو رو اخماش دمیپر جام از ترس با و افتادم آتش ادی دفعھ ھی شدم داریب خواب از بازوم بھ یدست برخورد با
 بھ شدم بلند جام از دمیکشیم نفس تند تند کھ یحال در رسنیم گھید ھم نایا مامان رستوران میبر بشور رو صورتت شو بلند تر
 کرده باد یحساب چشمام کردم نگاه نھیآ یتو رو خودم ییدستشو سمت رفتم حرف یب اونجاست ییدستشو: گفت و کرد اشاره یدر
 رد کنارش از بود منتظرم در یجلو آتش رونیب رفتم و کردم مرتب رو شالم و زدم صورتم و سر بھ یآب بود شده قرمز و بود
 ابونایخ بھ و بودم داده ھیتک شھیش بھ رو سرم میبود ساکت راه یتو اومد سرم پشت و کرد قفل رو در اونم راھرو تو رفتم و شدم

 گرفت دستش یتو رو دستم رستوران در یجلو افتاد راه کنارم اومد و شد ادهیپ اونم شدم ادهیپ آروم میدیرس یوقت بودم رهیخ
 نگام اخم با اونم کردم نگاش حرص با و گرفت دردم کھ یجور گرفتش محکمتر کھ بکشم رو دستم خواستم!  یابونیب غول یروان
 زیم ھی پشت سمتشون میرفت و دادن تکون دست برامون نایا مامان کنم درست رو ام افھیق کردم یسع و دمیکش قیعم ینفس کرد
 ھمھ خونھ میبر زودتر داشتم دوست و نبود خوب اصال حالم میکرد کیعل سالم و مینشست کنارشون ھم ما بودن نشستھ نفره شش
 طناز: گفت و شد خرابم حال متوجھ جون ونیکتا زدمیم کیکوچ لبخند ھی یگاھ فقط من و بودن دنیخند و زدن حرف حال در

 چشماتم آره: گفت و کرد نگام مامان دارم درد سر کم ھی فقط نھ: گفتم و زدم یزورک یلبخند زم؟یعز ستین خوب حالت جون
 پاشنھ حرص از زم؟یعز دکتر میبر یخوایم: گفت و گرفت دستش یتو بود زیم رو کھ رو دستم بود نشستھ کنارم کا آتش  سرخھ
 با!  ممنون زمیعز نھ: گفتم و زدم زل چشماش تو دیکش ھم تو درد از رو ابروھاش کھ فشردم پاش یرو قدرت ھم با رو کفشم
 یلیخ یابونیب غول نیا یواا رمیبگ واست مسکن ھی یخوایم یندار کھ تبم: گفت و گذاشت میشونیپ یرو رو دستش ییپررو

   ستین الزم نھ: گفتم لب ریز خدا بھ پرروست

 خجالت با خنده ریز زدن ھمھ!  کنھیم لوس برام رو خودش داره خانومم: گفت و گذاشت کمرم یرو رو دستش و زد یلبخند
 بود ازدهی ساعت و میخورد آتش یھا یپرون مزه با رو شام ییایح یب و پررو انقدر کھ یریبگ مرگ مرض دمیکش کنار رو خودم

  خونھ میرفت کھ

  

   

 جواب خورد بوق یچ ھر گرفتم رو وایش شماره بود خاموش زدم زنگ الیدان لیموبا بھ و اتاقم تو رفتم عیسر دمیرس کھ نیھم
 یرو و کردم عوض رو لباسام و خوردم قرص ھی! بردینم خوابم الیخ و فکر از صبح تا کھ ینجوریا یلعنت بود خواب حتما نداد

 کنمیم یتالف منم یروز ھی بودم دهینترس انقدر عمرم بھ حاال تا بود چشمم یجلو ھمش آتش ی خونھ یھا لحظھ دمیکش دراز تخت
  ...کن صبر خان آتش

  

 وایش بھ بود خاموش ھنوز یلعنت گرفتم رو الیدان شماره کردم باز رو چشمام تا شدم داریب خواب از یبد یلیخ سردرد با صبح
   بلھ: داد جواب کھ شدمیم دیام نا داشتم گھید خورد بوق یلیخ زدم زنگ

    ؟یدینم جواب چرا سالم وایش الو

   افتاد؟ین یاتفاق روزید  ؟یخوب بود بند دستم یچیھ سالم
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   بود؟ خوب حالش شد یچ الیدان کن ول منو نھ

 اعصابش یلیخ شست رو صورتش و دست و خورد آوردم براش آب کم ھی اطیح تو اومد دیرفت کھ شما: گفت و کرد مکث یکم
.  رفت بعدم ساعت مین کردم آرومش زدم حرف باھاش منم یرفت آتش با چرا کھ بود شده ناراحت تو دست از بود ختھیر ھم بھ

   خاموشھ شیگوش: گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 ھی بھش نکن ناراحت رو خودت گھید خورده بر غرورش بھ معلومھ خورد کتک آتش از ھمھ اون تو یجلو زمیعز نداره اشکال
  .  کنھیم فراموش خودش بده فرصت کم

   ؟یندار یکار ممنون باشھ

   ؟یایم آموزشگاه

   دارم کالس ١٢ ساعت امیم آره

  .  نمتیبیم پس یاوک

 اما زدم زنگ صدبار شب تا و اوردمین طاقت بازم یول دادمیم وقت الیدان بھ یروز چند دیبا بود وایش با حق دیشا کردم قطع
 مجبور بود نشستھ کنارم مامان چون ام خونھ شھ مطمئن کھ بود زده زنگ خونھ بھ قصد از زد زنگ آتش غروب بود خاموش

 مورد مشترک دستگاه گرفتم رو الیدان شماره بازم خواب موقع شب آخر! کرد فیک یحساب کھ کنم بارش زمیعز زمیعز یکل شدم
  !باشدیم خاموش نظر

  

 ھی کردمیم دق داشتم زدیم زنگ نھ دادیم رو جوابم نھ یول بود شده روشن شیگوش نبود یخبر الیدان از گذشت ھم گھید روز چند
 من یکم بزنم حرف باھاش کم ھی من بده جواب دیشا میبزن زنگ بھش تو خط با ایب وایش: گفتم بھش بود خونمون وایش کھ روز
  .  کن صبر کم ھی گھید زنھیم زنگ بھت خودش کن ولش ؛ گفت و کرد من

 و داد تکون یسر فونیآ رو بذاره کردم اشاره گرفت رو الیدان شماره و برداشت رو شیگوش نمیبب بزن زنگ ھی وایش تونمینم
    خوبھ؟ حالتون سالم الو: کردن صحبت بھ کرد شروع بعد نمیبب کن صبر قھیدق ھی: گفت

 کھ گوشم دم گذاشتم و دمیکش دستش از رو یگوش......  دیخوب شما بلھ.....  طناز دوست ھستم وایش من ممنون یلیخ....... 
   شد قطع اش خنده الیدان الو: گفتم بغض با دیچیپ گوشم تو الیدان ی خنده یصدا

   یلعنت یدینم رو جوابم چرا زدم زنگ بھت بار چند دمیکش یچ روزا نیا تو من یدونیم معرفت یب

   یرفت پسره اون با یکرد ول منو روز اون تو: گفت و دیکش ینفس

 رفتار ینجوریا من با یندار حق شدم کار نیا بھ مجبور تو خاطر بھ من بودم مجبور: گفتم و شد شتریب بغضم صداش دنیشن با
 اعصابم خدا بھ دیببخش بشم تییآھو یچشما قربون نکن ھیگر: گفت و شد مھربون شھیھم مثل صداش کھ ھیگر ریز زدم یکن
    ؟ییوایش شیپ گفت کھ میزد حرف ھم با یکم دمیشن رو صداش بالخره زدم یلبخند بود داغون یلیخ

   شمیپ اومد اون

    ؟یندار یکار گھید برو گلم باشھ گفت و دیکش یصدادار نفس

   الیدان دارم دوستت نھ

   خدافظ زمیعز دارم دوستت منم

 رو جوابم و بود فکر یتو وایش خدا بھ کردمیم دق داشتم شدم راحت شیآخ دادم وایش دست بھ رو یگوش و دمیکش یراحت نفس
   زدم صداش دوباره نداد

  !  ایھپروت تو یھو

 بار ھزار حاال تا کھ اون اوووه: گفتم و دمیخند کانادا بره لیتحص ادامھ واسھ خوادیم داداشمھ شیپ حواسم بابا نھ گفت و دیخند
  نکن الیخ و فکر یالک برگشتھ و رفتھ
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 کالسم. میبود دعوت نایا عمو خونھ شام یبرا بعد روز.  میدیخند و میآورد در یباز مسخره وایش با یکل بود شده خوب یلیخ حالم
 شیش ساعت تا کنم استراحت خوب کھ خونھ اومدم زودتر ظھر شد عوض ام ھیروح یکل استخر میرفت وایش با صبحش و نداشتم
 اومدن نایا عمو میدیرس یوقت میافتاد راه ھفت ساعت و شدم حاضر پاشدم کرد دارمیب داد و غیج با اومد مامان کھ بودم خواب

 یروبوس ھم عمو زن با و زدم یلبخند!  قشنگم عروس یاومد خوش: گفت و دیبوس رو میشونیپ عمو استقبالمون بھ در یجلو
 رفتم ومدیم پوستش رنگ بھ یلیخ کھ بود دهیپوش یمداد نوک شلوار با دیسف جذب شرت یت ھی بود سادهیوا آتش آخر در کردم
  !  زمیعز یاومد خوش: گفت و دیبوس رو ام گونھ و شد خم کھ بدم دست بھش

 کھ بود نگذشتھ یا قھیدق چند آورد قھوه واسمون خدمتکار و مینشست میرفت!  خوبھ ندارن نگھم یابونیب غول نیا شیپ نجایا امشب
!  نھیبش راحت ادیب و کنھ عوض رو لباساش ھم بده نشونش رو اتاقت ھم ببر رو خانومت پاشو جان آتش: گفت جون ونیکتا

 یھا پلھ از افتادم راه ھمراھش و شدم بلند زمیعز پاشو: وگفت گرفت رو دستم و شد بلند آتش!  شباستا اون از کھ معلومھ امشب
 خورمتینم نترس: گفت و زد یپوزخند کھ کردم نگاه بھش دیترد با کرد باز رو درش و رفت اتاق ھی سمت و میرفت باال نما سنگ
   تو رفتم و کردم یاخم تو برو

    ؟یدار  جدا اتاق نجایا چرا گھید ستین جدا ات خونھ مگھ تو

   مونمیم نایا مامان شیپ امیم شبا یبعض: گفت و نشست تخت ی لبھ رفت

 ھم رو شالم بود تنم رشیز ییآلبالو بلند کیتون ھی آوردم درش و کردم باز رو مانتوم یھا دکمھ نگفتم یزیچ و دادم تکون یسر
  . میبر خب: گفتم و کردم مرتب رو کمیتون کردم زونیآو در پشت از و برداشتم

!  گردن؟یبرم زود انقد شن تنھا ھم با جا ھی اگھ  ؟یدیند رو کردن عقد تازه کھ ییپسرا دختر واقعا تو: گفت و انداخت باال ییابرو
   کنھینم توجھ زایچ نیا بھ یلیخ یکس میکن یباز یعیطب انقد گھید ستین الزم رفتم ور کمیتون نییپا با و دمیکش خجالت

 یدونیم شناسھیم خوب یلیخ منو منم مامان ھست حواسشون خوب ھم یلیخ تو مامان منو مامان اتفاقا: گفت و شد بلند جاش از
  !!  م؟یکن صبر یعروس تا و افتھین نمونیب یخاص اتفاق کھ کرده سفارش چقدر یبمون شمیپ قراره کھ امشب واسھ

 کھ افتاد میدوزار دفعھ طھ رفتم رونیب دنبالش کرد باز درو و شد رد کنارم از و زد یپوزخند شدم قرمز خجالت از کردم احساس
  !!!!!بمونم؟؟؟؟ ششیپ قراره امشب گفت یچ

  

 بعد و مینشست یکم!!!!  عمرا! برم؟ نایا بابا با و کنم دایپ نجات جون ونیکتا دست از تونمیم یعنی نشستم ریز بھ سر و نییپا رفتم
 نشستم آتش کنار بود گذاشتھ تموم سنگ امشب یول بود قھیسل خوش عمو زن کال بود شده دهیچ ییبایز بھ کھ شام زیم سمت میرفت

 با گذاشت گوشت واسم بزرگم کھیت ھی بود لجباز بشر نیا کال دیکش ھم گھید ریکفگ ھی ممنون ھیکاف گفتم لب ریز دیکش غذا برام و
! خورمیم غذا خودش مثل منم کرده فکر یابونیب غول  خبره؟ چھ یکشینم غذا کھ خودت واسھ! ھا منھ یغذا نیا آتش گفتم تعجب
 بود قرار کھ بودم شب فکر تو ھمش و دمینفھم اش مزه از یزیچ البتھ میخورد غذارو دیکش ھم ساالد واسم حرفم بھ توجھ بدون

.  کردیم رفتار باھام محبت با یلیخ و دیرسیم بھم ھمش جون ونیکتا مینشست ھم دور دوباره میرفت بمونم یابونیب غول نیا شیپ
 شونھ یرو رو دستش جون ونیکتا کھ بپوشم رو مانتوم برم کھ شدم بلند جام از منم  برن کھ شدند بلند نایا بابا کھ بود ازدهی ساعت

 بابا ستادیا کنارم و سمتم اومد آتش!  کنم فرار دستش از تونمینم دونستمیم!  شمونیپ بمون تو زم؟یعز کجا تو: گفت و گذاشت ام
 طناز: گفت و زد بھم یلبخند عمو نشست کنارم ھم آتش مبل یرو نشستم افتاد جونم بھ دلشوره بازم رفتن و کردن یخدافظ نایا

    دخترم؟ یمعذب انقد چرا ایبود تر راحت نجایا یومدیم قبال جان

 با خنده ریز زدن عمو و آتش  م؟ینیبب ھم با لمیف ھی دیموافق ھا بچھ خب: گفت جون ونیکتا راحتم جون عمو نھ: گفتم و زدم یلبخند
 شھیھم مامان آخھ: گفت خنده با کنمیم نگاه تعجب با دید کھ آتش چارهیب داشت خنده حرفش یکجا  کردم نگاه بھشون تعجب

    د؟یدار یبھتر شنھادیپ خب: گفت جون ونیکتا نگفتم یزیچ و زدم یلبخند برهیم خوابش لمیف یوسطا بعد مینیبب لمیف دهیم شنھادیپ

 حاال پس خب: گفت عمو مینیبب لمیف دارم دوست منم ھیخوب شنھادیپ اتفاقا: گفتم زود نیھم واسھ شم تنھا آتش با نداشتم دوست اصال
 ھی عمو و بودن گذاشتھ توش یبزرگ یلیخ یخانگ ینمایس کھ یاتاق میرفت و میشد بلند میبر دیپاش دیدار دوست خانوما شما کھ

 یلمیف چھ خب: گفت عمو بود روش بھ رو ھم بزرگ کاناپھ ھی داشت ییکایآمر شتریب و یاصل زبون یلمایف از کامل ویآرش
 گذاشت رو لمیف چشم: گفت و دیخند عمو!  یبذار یعال کیرمانت لمیف ھی دیبا االن معلومھ خب  بھرام؟ واا: گفت.عمو زن  م؟یبذار

  !انداخت من گردن دور رو دستش ھم آتش انداخت عمو زن گردن دور رو دستش عمو مینشست ھم کنار اومد و
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 مورد گریباز دنید و لمیف شدن شروع با بود دهیچسب بھش کامال بازوم یول رمیبگ فاصلھ ازش کردم یسع دمیکش یقیعم نفس
 کرده درست کرن پاپ واسمون خدمتکار عاشقانھ العاده فوق یموضوع با بود یقشنگ یلیخ لمیف شد جلب لمیف بھ توجھم ام عالقھ

: گفت و کرد یا خنده تک آتش!  گرفتھ خوابم یلیخ من دیببخش ھا بچھ: شد بلند عمو زن یصدا کھ بود لمیف یوسطا آورد و بود
 رو لمشونیف ھم ھا بچھ میبخواب میبر ما زمیعز پاشو خب گفت و دیخند ھم عمو!  ھیتکرار کھ نیا جان مامان بگو دیجد زیچ ھی
 دمیترسیم ازش باز چرا دونمینم یول بود آروم کھ االن آتش و موندم من!  رفتن و گفتن ریبخ شب و شدن بلند جاشون از ننیبب

!  ستین مھم واسم نبودش و بود بذارم محل بھش ادیز دینبا کنھ تمیاذ خوادیم دونمیم نکردم اعتراض منم برنداشت رو دستش
 پس دمیخوابیم آتش اتاق تو رفتمیم دیبا ھم میرفتیم اگھ یول میبر ھم ما بسھ بگم خواستیم دلم دادم لمیف یتماشا بھ رو نگاھم دوباره
 معاشقھ صحنھ ھی کھ بودم فکرا نیھم تو میکن تماشا لمیف میتونینم کھ صبحم تا آخھ اوووف مینیبش اتاق نیھم تو فعال کھ بھتر ھمون

 بودم دهیچسب کھ تیوضع اون تو اونم آتش یجلو یول باشم دهیند حاال تا کھ نھ انداختم نییپا رو سرم کرد جلب رو توجھم لمیف تو
: گفتم و شدم بلند جام از دیخندیم من بھ شعوریب صورتشھ رو محو یلبخند دمید کردم نگاش کنھیم نگام داره کردم احساس... بھش
 نگاش حرص با میریم بعد شھ تموم لمیف بذار!  بود حساسش یجاھا تازه: گفت و زد یلبخند.  میبخواب میبر ادیم خوابم یلیخ من

 و کرد خاموش رو دستگاه میبر خب یلیخ: گفت و شد بلند جاش از بخوابم رمیم من کن نگاه نیبش تو پس گفتم.  پررو بچھ کردم
 کردم نگاھش و سادمیوا در چارچوب تو منم تو رفت و کرد باز درو اتاقش سمت باال میرفت نکنم نگاه بھش کردم یسع سمتم اومد

: گفت کھ رفتم در سمت بھ دوباره بستم سرم پشت درو تو رفتم! ؟؟یسیوا اونجا صبح تا یخوایم گھید تو ایب: گفت و سمتم برگشت
 کردم باز درو رونیب یبر خوادینم ھست نجایا گفت و کرد اشاره بود چپم سمت کھ یدر بھ ییدستشو: گفتم حرص با  ؟یریم کجا

 و کردم پاک یکاغذ دستمال با شستم رو صورتم شیآرا و کردم نگاه رو خودم نھیآ یتو بود حمام و یبھداشت سیسرو تو رفتم و
 سرش ریز رو دستش ھی و بود آورده در رو بلوزش یول بود پاش شلوار ھمون بود دهیکش دراز تخت یرو آتش رونیب رفتم

  بود گذاشتھ

  

  

 وسط بایتقر قصد از یول بود اسپرت و بزرگ تختش  ومد؟ینم خوابت مگھ گھید بخواب ریبگ ایب ھیچ: گفت کنمیم نگاش دید یوقت
 دیکل کھ یحال در و کنمیم فکر یچ بھ دیفھم افتاد اش برھنھ تنھ مین بھ نگاھم  بخوابم؟؟ بغلش تو برم من االن بود دهیخواب تخت
 کھ یوا!  دمیپوش زور بھ شلوارم نیھم برهینم خوابم لباس با خب ھیچ گفت کردیم خاموش رو چراغ و زدیم رو سرش یباال

   پررو بشر نیا چقدر

 تخت لبھ از داشتم دمیکش دراز تخت لبھ بایتقر جلو رفتم آروم!  نم؟یبب رو پام یجلو یجور چھ یکیتار نیا تو من شعوریب آخھ
   آتش: گفتم و برگشتم کالفھ بردینم خوابم وگرنھ بذارم روشن یزیچ یآباژور ھی داشتم عادت منم بود کیتار یلیخ اتاق افتادمیم

    ھوم؟

   کن روشن رو کنارت آباژور اون برهینم خوابم ینجوریا من: گفتم!  یندار ادبم کھ مرض

    چرا؟

   برهینم خوابم افتھیب چشمم تو نور منم خب: گفت توجھ یب برهینم خوابم یکیتار تو ینجوریا من چون: گفتم حرص با

   ادیم خوابم گھید نکن تیاذ آتش ااا

   بخواب ریبگ خب

   ینجوریا برهینم خوابم

   خودتھ مشکلھ خب

 و نیزم رو نشستم و گفتم یآخ درد از تخت ی لبھ بھ خورد پام کھ کنم روشنش کھ آباژور سمت رفتم و شدم بلند جام از حرص با
 مثل نجارویا گھید شد تو ریتقص: گفتم تیعصبان با!  یپاچلفت و دست شد یچ کنارم اومد و شد بلند جاش از دستم تو گرفتم رو پام

   یدار درد شد یچ: گفت و گرفت رو دستم یکرد کیتار غار

 رفتم و شدم بلند جام از شد روشن اتاق یفضا یکم کرد روشن رو آباژور و شد بلند جاش از کن روشن چراغو اون برو رینخ
  !کردن؟یم یفکر چھ نایا عمو گفتم من کھ یآخ اون و صدامون و سر نیا با االن دمیکش دراز تخت رو
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 ینیسنگ یول بستم رو چشمام دیخواب پھلو بھ و سمتم بھ برگشت!  تخت رو از افتادم یبخواب اونورتر یکن لطف شھیم گفتم آروم
!  سختھ یلیخ: گفت کردم نگاھش و کردم باز رو چشمام دیلرزیم پلکام نشد باشم تفاوت یب کردم یھرکار کردم حس رو نگاھش

    سختھ؟ یچ: گفتم تعجب با

: گفت و دیخند نشستم خیس!  ینکن یطانیش یفکرا و یبخواب دختر ھی کنار نکھیا: گفت زدیم موج خنده صداش تو کھ یحال در
 رو دستم کھ نییپا برم خواستم خوابمیم نییپا رمیم من اصال توام مسخره من مگھ گفتم حرص با بخواب وونھید کردم یشوخ

 دمیکش رو دستم یستین یسوز دھن آش بوده برم و دور یلیخ تو از بھتر بخواب ریبگ نکن لوس خودتو گھید خب: گفت و گرفت
 تنم کردم دایپ تماس لختش بدن با یوقت بغلش تو شدم پرت کھ دمیکش محکمتر نباریا کھ بخوابم راحت تونمینم من خوامینم: گفتم و

 کالفھ بود معلوم بست رو چشماش و دیکش کنار رو خودش کم ھی اونم دمیخواب سرجام و دمیکش عقب رو خودم عیسر شد مور مور
  دمیخواب و بستم رو چشمام الیخیب گذاشت چشمش یرو رو دستش بخوابھ تونھینم و شده

 کردم نگاه اطرافم بھ و شدم اریھوش عیسر یول نبودم تمیموقع ادی اول شدم داریب خواب از بود افتاده صورتم تو کھ ینور با صبح
 غلط یلیخ خواب تو! بود میخرک یعادتا جزو نمیا بودم کرده دراز قشنگ رو پاھام و دست و بودم دهیخواب شکم رو عادتم طبق

 رفتم و شستم رو صورتم و دست ییدستشو رفتم و و شدم بلند جام از نبود یخبر ھم آتش از بودم تخت وسط بایتقر خوردمیم
 رو لباساش خورهیم صبحونھ داره نشستھ آتش دمید کھ اشپزخونھ سمت رفتم نبود یکس از یخبر رفتم ییپا ھا پلھ از رونیب

   کردم سالم آروم بود تنش رونیب لباس و بود کرده عوض

 یحال در  پس؟ کجان نایا عمو: گفتم و نشستم روش بھ رو زهیبر یچا واسم گفت خدمتکار بھ بعدم بخور صبحونھ نیبش ایب سالم
 یخوابیم خرس مثل ماشا2 کھ توام انیم نھار بعد کوه رنیم صبح ھا جمعھ اونا: گفت ذاشتیم دھانش داخل عسل کره لقمھ ھی کھ

  !  میرفتیم باھاشون ھم ما وگرنھ

 حاضر پاشو بخور زود نذاشتم محلش و کردم نیریش رو مییچا نبود ما بھ حواسش و بود کار مشغول انداختم خدمتکاره بھ ینگاھ
  .  یکی بھ بدم بردارم رو فلش ھی ام خونھ از من میبر بعدم میبزن یدور ھی میبر شو

   امینم ندارم حوصلھ من: گفتم یحوصلگ یب با!  ذارمیم پا تو وحشتناک خونھ اون بھ دوباره منم آره

    خونھ؟ تو دینشست ھا رزنیپ رمردیپ مثل یا جمعھ روز چرا دوتا شما گنینم انیب نایا بابا اونوقت

    بخورمت؟؟؟ یترسیم: گفت و زد یپوزخند!  امینم تو ی خونھ سمت من کنم کاریچ بگن خب: گفتم یدیق یب با

   یستین یوحش کم چون آره

 خونھ میریم اونور از بعدم میزنیم یدور ھی میریم میرینم خونھ خب یلیخ: گفت و گرفت حرصش یحساب یجواب حاضر از
   انیم خودشون ھم نایا مامان زتیعز

    کار؟؟یچ زیعز خونھ

    کرده؟ دعوت شام واسھ رو ھمھ امشب کھ ستین ادتی مگھ

 بایتقر یصدا با و کرد یاخم ندارم حوصلھ من میکرد یعروس انگار کھ خوادینم دعوت ھیچ واسھ اطوارا ادا نیا گھید اوووووه
 اگر نشو پررو گمینم بھت یچیھ یھ یکن رفتار آدم مثل دیبا آخر تا یندار حوصلھ کھ یکنیم خودیب یلیخ تو: گفت یبلند
  !  ندارم تورو دنیکش ناز حوصلھ من میکن تموم رو یچ ھمھ االن نیھم یخواینم

 رو سرم بود ضعفام نقطھ از یکی نمیا کردم بغض خوردیبرم بھم کھ شھیھم مثل یابونیب غول یروان دمیترس بلندش یصدا از
 پسره ھم بھ زدم سرم پشت رو در و اتاق تو رفتم شدم بلند جام از بود ختھیر ھم بھ یلیخ اعصابم یول نکنم نگاش تا انداختم نییپا
 از گھید کھ کنار بذارمش بسابمش نشستم چرا اصال!  ترسمیم ازش کرده فکر کنھیم بدتر گمینم یچیھ بھش یھرچ یعوض ی
 با برگردوندم رو روم نذاشتم محلش تو اومد و کرد باز رو اتاق در آتش بعد لحظھ چند اه  فم؟یضع من انقد چرا نکنھ غلطا نیا

 مثال االن میبر بپوش رو لباسات خوب دختر مثل برو یکن ناز انقد خوادینم حاال خب یلیخ: گفت زدیم موج توش خنده کھ ییصدا
 من سر خواست دلت ھروقت یندار حق تو شو خفھ: گفتم حرص با ستین زادیآدم مثل ھم دنشیکش منت  کنھ؟یم یکش منت داره
 نیتوھ و یبزن داد سرم ینجوریا دادمینم اجازه یبود ھم میواقع شوھر اگھ یحت یکن صحبت یدار دوست ھرجور و یبزن داد
 یلعنت دادیم دیتھد یبو حرفش!  تم؟؟یواقع شوھر من کھ رفت ادتی دوباره یعنی  ؟؟یواقع شوھر: گفت و انداخت باال ییابرو یکن

 جا ھر خودت برو: گفتم و برداشتم رو مانتوم و لباسام سمت رفتم و کردم ھم تو رو اخمام اما دمیترس و آوردم کم جلوش بازم
    خونھ رسونمتیم شو حاضر خب یلیخ: گفت تیعصبان با دمیپوش رو مانتوم!  امینم ییجا یابونیب غول یتو با من یدار دوست

   رمیم خودم نکرده الزم

   زتیعز خونھ میریم دنبالت امیم شب بعدم خونھ برمتیم نرو راه من مخ رو طناز
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  رونیب رفت من بھ توجھ یب بعدم

  

  

 دنبالش منم رونیب خونھ از رفت من بھ توجھ یب نییپا رفتم و کردم مرتب سرم یرو رو شالم و برداشتم رو فمیک احمق یروان
 افتاد راه و شدم سوار حرص با کرد ترمز کنھ نگاه بھم نکھیا بدون پام یجلو اومد آورد در رو نشیماش و نگیپارک تو رفت رفتم
  !  یروان درک بھ برو میشد جدا ھم از اخم یکل با ھم در یجلو مینزد یحرف چیھ راه یتو میشد خارج و کرد باز موتیر با رو در

 اتاقم تو رفتم خونھ رسوند منو داشت کار اون میبود رونیب االن تا گفتم یالک منم کجاست آتش کھ کرد چمیپ سوال مامان تو رفتم
 ادشی یک نمیبب کردمیم صبر دیبا بود نزده زنگ بھم زدم حرف باھاش کھ یاونبار از بود شده معرفت یب چقدر افتادم الیدان ادی
  . شدم خوندن مشغول و برداشتم کتاب ھی بزنم زنگ بھش  بازخودم و بذارم پا ریز رو غرورم خواستمینم بزنھ زنگ من بھ افتھیم

 انتظار نیا از شتریب ازش یزیچ نھ یسالم نھ شعوریب!  باش در یجلو ٧ ساعت: فرستاد واسم امیپ ھی آتش بود شیش حدود ساعت
 کردم ھم یمیمال شیآرا دمیپوش یمشک شلوار با خودش ھمرنگ ساتن یروسر با یعسل مانتو ھی شدم حاضر شدم بلند!  رفتینم
 رفتم نبود الیدان از یخبر رینخ انداختم نگاه ھی اش صفحھ بھ بازم توش انداختم رو لمیموبا و برداشتم ھم رو میمشک یدست فیک

   ادیم ییبابا آره  جان؟ بابا دنبالت ادیم آتش: گفت بابا بود ھفت بھ قھیدق پنج ساعت بودن حاضر ھم نایا مامان رونیب اتاق از

 با ھستن ھم نایا تییدا نھ: گفت کردیم مرتب رو شیروسر کھ یحال در  م؟یخودمون فقط امشب: گفتم و کردم مامان بھ رو بعد
   ندارم رو ییدا زن حوصلھ من مامان یوا: گفتم یکالفگ

 خب: گفتم بود قھیدق سھ و ھفت کردم نگاه ساعت بھ و ندادم یجواب رفتھ شده تموم یشد آتش زن نداره یکار تو بھ گھید اون
  دیباش خودتون مواظب دخترم باشھ منتظره در یجلو آتش رفتم من گھید

  

 و بود داده ھیتک نشیماش بھ کردم باز رو در و زدم یلبخند!  شھ االف قشنگ بذار افتادم راه آروم آروم و کردم پام رو کفشم
 سالم لب ریز و نشستم کنارش رفتم آروم منم نشست نیماش تو رفت و نیزم رو انداخت رو گاریس من دنید با دیکشیم گاریس

!  کنم؟؟ درستش امیب یخوایم عقبھ قھیدق ده ساعتتون نکھیا مثل: گفت و انداخت راه رو نیماش بده رو جوابم نکھیا بدون کردم
 از بھتر کردم روشن رو ضبط و بردم رو دستم و نذاشتم محلش ارهیب در یباز غلدر خواستیم فقط پررو بچھ کردم نگاھش
  بودم صداش عاشق دیچیپ گوشم تو یریام خواجھ گرم یصدا کردم ادیز کم ھی رو صداش بود نیماش تو حاکم سکوت

  

  

   ستین دنیرس نیا اما میھم با

   ستین من عاشق امھیدن کھ اون

   میسرد ھم شیپ اما میھم با

   میھمدرد کھ نیا نھیتسک ھی نیا

   ییتنھا ھمھ نیا ستین حقم نیا

   دمیبر ینیبیم یوقت یینجایا تو یوقت

   اما بودم تو با عمر ھی کھ من حق ستین حقم نیا

   دمیند خوش روز ھی تو با

   استیدر تو قلب یریم شب ھی تو

   اونجاست دلت چون یگردیبرنم

   یریدرگ یلیخ یآشوب یلیخ

   یریم یدار کھ معلومھ یلیخ

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


   ییتنھا ھمھ نیا ستین حقم نیا

   دمیبر ینیبیم یوقت یینجایا تو یوقت

   اما بودم تو با عمر ھی کھ من حق ستین حقم نیا

  دمیند خوش روز ھی تو با

  

 رو زیعز خونھ اش خواننده قشنگ یصدا و بودم شده آھنگ غرق کھ منم بود فکر تو و بود روش بھ رو بھ رهیخ نگاھش آتش
 در دم تا اومد استقبالمون بھ خودش زیعز داخل میرفت و میشد ادهیپ حرف یب میدیرس یوقت اونجا بودن اومده یبار چند بود بلد
 با تو میرفت گفت کیتبر بھمون دوباره و دیبوس رو ھردومون یرو زیعز بودن راه تو کھ ھم نایا بابا بودن دهیرس نایا عمو اطیح
 منم و کرد کیعل سالم فقط دور از مھران و کردم یروبوس ھم مھرنوش با دادم دست ییدا زن بھ و کردم یبوس رو ھم ییدا

 و دادم دست عمو بھ و دمیبوس رو جون ونیکتا اومد من دنبال و داد دست مھران و ییدا بھ ھم آتش کردم یپرس احوال باھاش
 آتش کردیم کمکش ھم مھرنوش و کردیم ییرایپذ ازمون ذوق با دردش پا ھمون با زیعز نشست کنارم ھم آتش نشستم کنارشون

 با!  کنھیم نگاه من بھ ینجوریا کھ داده دست از رو یا قھیعت چھ انگار  چاکتھ؟ نھیس عاشق ھمون نیا: گفت گوشم ریز یآروم بھ
 بر خواھرش یول: گفت بھم توجھ یب آتش کن بس: گفتم حرص با کردینم نگاه ما بھ اصال چارهیب کردم نگاه مھران بھ تعجب
  !  خوشگلھ خوب نیا عکس

 دیسف تو مثل نھ باشھ نمک با و سبزه نیا مثل دیبا دختر گھید گمیم راست خب  شد؟ تیحسود ھیچ: گفت و دیخند!  شو خفھ آتش
   بخواد دلت میلیخ پررو بچھ کردم نگاش شده گرد ییچشما با!!  شفتھ

 نایا مامان بعد یکم شدم مھرنوش با صحبت مشغول و نذاشتم محلش و دمیکش یعصب ینفس!  خوادینم دلم نھ: گفت و کرد ینوچ
 انگور درخت ریز مونیشگیھم یجا شھیھم مثل اطیح تو میرفت مھرنوش و من شام خوردن از بعد میبود ھم دور ھمھ و اومدن ھم

   ستین بد خوبھ آره گفتم و زدم یلبخند!  یا مسخره سوال چھ  گذره؟یم خوش خبرا چھ خب: گفت ذوق با مھرنوش مینشست

  !  د؟؟یکنیم کارایچ نمیبب کن فیتعر  ن؟یھم

   ستین یخبر  م؟یبکن دیبا کاریچ گمشو

 سمتمون بھ و رونیب اومدن ھم مھران و آتش نگو چرت مرض: گفتم خنده با! دیاریب یب جفتتون پس سرت تو خاک: گفت و دیخند
 بھ ھم در یا افھیق با آتش یاومد دنبالمون ھم خان فضول تو آره گفتم و دمیخند نجایا دیاومد دوتا شما باز: گفت مھران اومدن
 آتش!  استیریب مجلس نیبش بفرما خان آتش: گفت نشستیم کھ یحال در مھران کنھ اش خفھ خواستیم انگار کردیم نگاه مھران

  دمیکش خجالت رفتارش از راحتم: گفت یجد و خشک یلیخ

  

    د؟ینزد دیجد شگاهینما خبر چھ مھران خب: گفتم مھران بھ رو

 یا العاده فوق یھا ینقاش مھران آخھ: گفتم آتش بھ رو و زدم یلبخند دیایب خان آتش با دیخواست اگھ میبذار ماه آخر تا قراره چرا
 ھم مھران نذاشت برام آبرو است وونھید پسره نیا یوا!  ندارم ینقاش بھ یا عالقھ من: گفت و زد یزورک یلبخند ھم آتش کشھیم
    آموزشگاه؟ یریم یکنیم کاریچ تو: گفت و اوردین خودش یرو بھ

 نره گھید ازدواجمون از بعد داده قول جان طناز البتھ: گفت آتش ترممونھ انیم التیتعط ھفتھ نیا گھید مشغولم رمیم منم آره
 دور انداخت رو دستش و نشست کنارم اومد کھ کردم نگاش رونیب زدیم حدقھ از داشت چشمام!  برسھ من بھ فقط و!  آموزشگاه

 و زدم یلبخند حرص با! ؟!زمیعز نھ مگھ: گفت پھن یلبخند با دیخند زیر زیر مھرنوش و انداخت نییپا رو سرش مھران گردنم
 دستش و افتاد راه کنارم و شد بلند ھم آتش گھید ھا بچھ تو میبر: گفتم و شدم بلند جام از یروان یابونیب غول رفتم غره چشم بھش
 رو خودش شتریب و زد روزمندانھیپ یلبخند آتش امیم االن من دیبر شما: گفت مھران و شد بلند ھم مھرنوش!  گرفت دستم تو رو
 شده ھم موفق و بود زده رو اش ضربھ آتش نبود یخبر مھران از یول گذشت یا قھیدق ده مینشست ھم کنار تو میرفت چسبوند بھم
 کادو زیعز نکھیا تا میش تنھا ھم با بودم منتظر نگفتم یزیچ و کردم نگاش حرص با  ؟یمنتظر ھیچ: کرد زمزمھ گوشم در بود

  میبر کھ میشد بلند کم کم گھید ھم ما و داد بھمون آورد بود آتش یبرا ساعت ھی منو واسھ طال گوشواره ھی کھ رو ھامون

  

   یبرد رو آبروم وونھید یکرد یاونجور چرا یکشینم خجالت تو: گفتم تیعصبان با میشد تنھا ھم با نیماش یتو یوقت

  !  یدار دوست منو و یکرد ازدواج بفھمھ تییدا پسر خواستمیم: گفت لبخند با
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    رفتھ؟ ادتی رو یچ ھمھ  ؟یزد توھم دارم دوست تورو من گفتھ یک: گفتم دیلرزیم صدام کھ یحال در

  !  فھموندم بھش فشنگ کھ دیفھمیم نویا دیبا اونم یمن زن کھ فعال: گفت تیعصبان با

   آتش یکرد رفتار ینجوریا باشھ آخرت بار

 یول کردیم یخال بدبخت پدال سر رو حرصش شھیھم یروان کرد ادیز رو سرعتش و ؟یبکن یغلط چھ یخوایم مثال زد داد
 بھم توجھ یب شم ادهیپ من دار نگھ ای برو آدم مثل ای یروان یکنیم کاریچ: زدم غیج کردیم یرانندگ وحشتناک گھید نباریا

 میبود دهیرس خونھ کینزد دادینم گوش یول شم ادهیپ خوامیم یعوض دار نگھ: زدم غیج ترس از دوباره کرد شتریب رو سرعتش
 و دمیکش یبلند غیج و شدم پرت جلو بھ محکم و بودم نبستھ کمربند فشرد ترمز یرو محکم رو پاش و دیچیپ جلوش نیماش ھی کھ

  دمینفھم یزیچ گھید و خورد سرم بھ یمحکم ضربھ

  

  

 یآور ادی با کردیم نگام ینگران با بود نشستھ سرم یباال ھم آتش بود دستم بھ یسرم و بودم مارستانیب تو اومدم ھوش بھ یوقت
  ؟یدار درد  ؟یخوب: گفت رگھ دو ییصدا با و گرفت رو دستم کردیم درد یلیخ سرم بستم رو چشمام و کردم یاخم زیچ ھمھ

 نجایا امشب بھتره باز یول ستین ینگران یجا شکر خدارو خب  اومد؟ ھوش بھ: گفت و اتاق تو اومد یپرستار ندادم رو جوابش
 و مامان و بود شده صبح کردم باز رو چشمام یوقت برد خوابم زود یلیخ کردمیم ضعف احساس بستم رو چشمام دوباره بمونن

 سرت بھ یچ مادر من برم قربونت یالھ: گفت کردم باز رو چشمام دید یوقت بود ھیگر حال در مامان و بودن سرم یباال بابا
 ھم آتش دنیپرس رو حالم ینگران با و اومدن جلو ھم عمو زن و عمو کردیم نگاھم ینگران با ھم بابا دیبوس رو صورتم و اومد؟

 رفتن نایا عمو و شدم بلند جام از کردن کمکم جون ونیکتا و مامان میبر یتونیم مرخصھ گفت و اتاق تو اومد لحظھ چند بعد
 یلیخ راستمم سمت دست بود کوفتھ ھم بدنم بود کبود دورش و بود خورده ھیبخ میشونیپ انداختم خودم بھ ینگاھ نھیآ یتو رونیب

 نگاھش یحت میشد خارج مارستانیب از ھم ھمراه و گرفت رو بازوم بود سادهیوا در یجلو آتش بود نشکستھ مییجا یول کردیم درد
 دوباره خونھ میدیرس یوقت اومدن خودشون نیماش با ھم نایا عمو نشست کنارم ھم مامان نشستم عقب یصندل یرو کردمینم ھم

 چرخوند سرمون دور اومد و کرد دود اسپند ھی عیسر مامان نشستم مبل ھی رو داخل میرفت و شدم ادهیپ و کمکم اومد عیسر آتش
 سرم کنم استراحت کم ھی باال برم دیبد اجازه اگھ فقط دینباش نگران خوبھ حالم گفتم و زدم یلبخند کردنیم نگام ینگران با ھمھ
 از یوقت اتاقم سمت میرفت آتش با کن استراحت زمیعز برو: گفت جون ونیکتا سمتم اومد و شد بلند جاش از عیسر آتش کنھیم درد

 محکمتر رو دستم دوباره ندارم تو کمک بھ یازین کن ولم: گفتم و دمیکش رونیب دستش از رو دستم میشد دور دشونید معرض
 با و و انداخت کمرم دور دستشم ھی نباریا ندارم رو ات حوصلھ برو یروان کن ولم گمیم: گفتم حرص با نگفت یچیھ و گرفت
 یحال در اومد ھمراھم تخت کنار تا و کرد باز رو اتاق در بخورم تکون بغلش تو تونستمینم گھید گرفت رو بازوم اش گھید دست

 کرد کمک و گرفت رو مانتوم و نگفت یچیھ! یبر یتونیم ممنون یلیخ گھید خب: گفتم کردمیم باز رو مانتوم یھا دکمھ کھ
 سمت رفت و در پشت کرد زونشونیاو شد بلند جاش از و برداشت سرم از ھم رو شالم مردمیم درد سر از داشتم ارمیب درش
 عوض رو لباست ایب: گفت و سمتم اومد داشت یباز ی قھی کھ کرد دایپ دیسف شرت یت ھی و گشت یکم کرد بازش و لباسام یکشو
   خوبھ نیھم خوامینم گفتم اخم با شده یخون ھم تنگھ یلیخ ھم اون کن

   نکن یلجباز پاشو

 برو گمیم یکنیم کاریچ: گفتم و گرفتم رو دستش ارهیدرب رو کمیتون کھ آورد رو دستش و نشست کنارم اومد کھ ندادم رو جوابش
 من نگران نکرده الزم   ؟یاریم در رو نگران یآدما یادا من واسھ حاال یاورد سرم بالرو نیا ھاتیباز مسخره اون با رونیب

  یباش

  

  

   کنم عوض رو لباست بذار حاال خوامیم معذرت باشھ: گفت گرفتھ ییصدا با

 سالم و حیصح خودت یآورد من سر بالرو نیا اتیباز یروان اون با نمتیبب خوامینم اصال رونیب گمشو برو یھست یآدم چھ اه
 ھم سر پشت بار چند دیکوب وارید بھ محکم رو سرش یعصب حالت با دفعھ ھی رونیب برو  کنم؟ کمکت بذار یگیم نجایا ینشست

 نکن گفتم و کنار دمشیکش و گرفتم رو دستش موند باز دھنم  خوبھ؟  ؟ینجوریا یشیم یراض  خوبھ؟: گفت و کرد کارو نیا
    ؟یکنیم کاریچ وونھید

 با بود افتاده راه سرش از کھ یخون دنید با ستمین سالم و حیصح گھید  ؟یشد یراض حاال: گفت و برگردوند سمتم بھ رو سرش
   بخواد ھیبخ دیشا مارستانیب میبر پاشو وونھید ادیم خون داره سرت آتش یوا: گفتم ینگران
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 و برداشت تخت کنار از یدستمال کردم نگاش یدرموندگ با رونیب گمشو ینگفت مگھ برم خوامیم کن عوض رو لباست خوادینم
 یرو سرم یجا ارمیدرب رو کمیتون کھ کنھ کمکم خواست دوباره بعد ستین یزیچ نترس: گفت و کرد پاک رو شیشونیپ رو خون
 اصال و دیفھم اونم مردمیم خجالت از داشتم آورد در رو لباسم و گرفت باال یکم رو دستم کردیم درد و بود شده کبود ھم دستم
  نکرد نگاه بھم

  

  

 و نگفتم یزیچ کن استراحت کم ھی بکش دراز گفت و کرد نگاھم یکم و کرد مرتب رو موھام دمیپوش رو شرتیت کرد کمکم فقط
 دیکش ھام ھیبخ یرو یآروم بھ رو دستش بود انینما خونش فقط و بود پنھون پرپشتش یموھا ریز کھ بود سرش رو زخم بھ نگام

 بند خونش نیا تا رمیم زود من گفت و داد فشار سرش یرو محکم رو دستمال رفت نھیآ سمت بھ و شد بلند جاش از کالفھ بعد و
 واقعا پسره نیا بود وارید یرو کیکوچ خون لک بھ چشمم شد خارج اتاق از سرعت بھ بعدم نشدن متوجھ نایا مامان  و اومده

  برد خوابم کھ کردم الیخ و فکر انقد بستم رو چشمام و دمیکش دراز!  بود وونھید

  

 چقد.ریبخ ظھرت زمیعز گفت لبخند با.ریبخ صبح سالم گفتم گرفتھ یصدا با.شدم داریب خواب از مامان نوازش با بعد روز
  .نگرانتھ یلیخ بزنھ سر بھت ادیم جون ونیکتا ھ؟گفتیمھمون؟ک گفتم یجیگ با.یدار مھمون دارشویب دختر یخوابیم

 یچ من.اومدم خودم بھ ھوی.الیدان کردم مثال؟زمزمھ ادیب یک یداشت دوست گفت طنتیش با دادو تکون جون؟سر ونیکتا فقط
 مویشونیوپ زد یچشمک.زمیعز یباش نگران ستین الزم ادیم عاشقتم شوھر اون گفت.نشد متوجھ مامان خداروشکر یول.گفتم
 گلومو بغض.رونیب رفت اتاق از بعدم.شوھرت مادر جلو زشتھ بزن صورتت و سر بھ یدست ھی زمیعز پاشو گفت و دیبوس

 بھ گفتم یتخس با باز.یکرد تصادف تو بفھمھ کجا از اون احمق زنھ؟خبینم زنگ کھ ستین نگرانم الیدان یعنی.گرفت
 دارم برات.ستین مھم براش .انگار نھ انگار اورد سرم ییبال چھ نیبب شوریب.افتادم آتش ادی دستم تو حلقھ بھ افتاد نگام.ھرحال

  ...خان آتش

 مامان موھامو.دمیپوش دیسف شلوار با یعروسک ییمویل رھنیپ ھی حموم بعد.بود کوفتھ بدنم.گرفتم دوش یمکافات ھی با حموم رفتم
  کنم کم صورتم یحال یب از کھ لب برق ھی با و زدم گونھ رژ ھی.کردم جمعشون کش با و کرد خشک برام

  

  شده؟ یزیچ دمیپرس.کنھیم نگاه لبخند با بھم نھیآ تو از مامان دمید

 داره الزم یزیطوره؟چ چھ عروسم کھ تاحاال روزید از زده زنگ بار چند یدونیم.داره دوستت یلیخ مادرشوھرت جان طناز-
 دارن دوست یلیخ خانوادش و آتش.کن محبت شتریب آتش بھ.یبد نشون رفتارت با محبتاشونو نیا جواب دیبا تو.براش ارمیب

 یرو یدست.بشم قربونت نطورهیھم بعدم بھ نیا از مطمئنم ینکرد افکنده سر مارو چوقتیھ یشد خانم.یشد بزرگ گھید تو.گلم
  .رفت دویکش موھام

 با.تشنست خونم بھ.دادیم کشتنم بھ داشت یسمیساد وونھید داره؟آتششششششششش؟اون دوست منو آتش.باش منو الیخ خوش مادر
 بره من یزندگ از الیگودز یاقا و شھ تموم یباز نیا زودتر خداکنھ.کنمیم وونمید داره,سگش جون از دور اخالق اون

 ونیکتا قھیدق چند بعد.نییپا رفتم دمویکش یآھ.کجا وونھید نیا و کجا مھربونم الیدان.سختھ یلیخ کردنش تحمل واقعا.رررونیب
 پس لبخند با ھاشو صدقھ قربون جواب بودمو سادهیوا ماست مثل.شدم کالفھ کھ داد فشارم بغلش تو و کرد بوسم انقد اومد جون

 شیپ یمھم کار براش یول زمیعز ادیب کھ بود قرار یب یلیخ آتش:گفت گوشم در آروم.ومدینم بر دستم از فعال نیا از شتریب.دادمیم
 ھی خدا تورو نگاه. یعوض پسره.کرد خوش جا لبام رو یپوزخند.کنھ جبران یحساب کھ داده قول.زمیعز ببخش تو.نتونست اومد
 ساعت ھی تا یمجبور یول بود گرفتھ حرصم بد.ماشاال کنھینم تمیمسئول احساس ذره ھی کرده ناکارم زده.پررو کشھینم خجالت ذره
 آتش طرف ؟ازیمردن یچطور_.شد بلند میگوش امیپ یصدا.اتاق تو رفتم استراحت بھونھ با بعدم نشستم جون ونیکتا کنار
 صفحھ یرو الیدان اسم و خورد زنگ کھ بود دستم تو یگوش.گرفت حرصم یحساب دیلرزیم تیعصبان و خشم از دندونام.بود
 آره.شده تنگ یلیخ برات دلم,طنازم یچطور سالم.زمیعز سالم:دادم جواب باز شین با خوردمیم حرص داشتم انگار نھ انگار.بود

 با.دارم دوست یلیال؟جانم؟خیدان.فداسرت نداره اشکال.بود شلوغ سرم بودم کار مشغول گلم ببخش.یزنیم زنگ یلیخ معلومھ
  خدافظ.خدافظ نیھمچن.باش خودت مراقب نھ گفتم.زمیعز یندار یکار کنم قطع دیبا جان طناز.زمیعز شتریب من گفت مکث

  

 کن افتخار :نوشتم براش عیسر.افتادم آتش حرف ادی ھوی کھ بود لبم رو لبخند الیدان فکر با قھیدق چند تا کردم قطع کھ نیا از بعد
 از امیپ دوباره.فرستادم براش.کنم درست حلواتو خودم دوارمیام.کنھیم درد بدنم ھمھ.بشونت گرم نیزم بھ خدا یالھھ.خان آتش
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 امثال چھ و لیفام یپسرا با چھ یبخوا بعد بھ نیا از.رمیمینم نخورم تورو حلوا تا من کوچولو نخور حرص:اومد برام آتش طرف
  فھمھ؟ ریش ستمین رتیغ یب چاکت نھیس عاشق اون مثل من.یبمون زنده کنمینم نیتضم یریبگ گرم عرضت یب عاشق اون خود و

  .درک بھ برو نوشتم

  

 پسش شدمو توجھ یب بھش یول بود ریدرگ فکرم.بھم ختیر اعصابمو یعوض پسره دمیکش دراز تخت رو و کردم خاموش ویگوش
  .برد خوابم کھ بود گذشتھ مدت چھ دونمینم.زدم

  

 آتش از یول زد سر بھم اومد بارم ھی دیپرسیم رو حالم و زدیم زنگ بھم روز ھر جون ونیکتا بود گذشتھ ماجرا اون از روز سھ
 ونیکتا بدم کھ نداشتم یجواب چون دنیپرسینم یزیچ آتش از و کردنیم رو حالم تیرعا ھم نایا مامان شکر خدارو نبود یخبر

 ھم وایش رفتیم سر ام حوصلھ یحساب و بود لیتعط کھ ھم آموزشگاه!  بود شده گور و گم یابونیب غول نزد آتش از یحرف جونم
  بود زده زنگ بھم بار دو فقط المیدان زدینم سر بھم ادیز و گرفتارم گفتیم ھمش زدم چشمش انگار کھ

 آب وانیل ھی و اشپزخونھ تو رفتم کشھیم یجاروبرق داره مامان دمید کھ رونیب رفتم شدم داریب خواب از کھ بود ازدهی ساعت
 بھ رو بعد شدم خستھ شیآخ مبل رو نشست و کرد خاموش رو یجاروبرق مامان نشستم حال تو رفتم و خودم واسھ ختمیر پرتقال

 مامانم کردم روشن رو ونیتلوز و نگفتم یزیچ  ومد؟یم ھم آتش یعنی انداختم باال ییابرو نجایا انیم امشب نایا عموت: گفت من
 گل دستھ ھی با آتش آخر در و دنیبوس رو صورتم جون ونیکتا و عمو اومدن کھ بود ھفت حدود ساعت دیرس کاراش ھیبق بھ

 نازک واسش یچشم پشت و کردم سالم آروم! اومده جون ونیکتا زور بھ بود معلوم دمیخند اش افھیق دنید از تو اومد بزرگ
 شده نییتز یخوشگل بھ قرمز دیسف یرزا گرفت سمتم بھ رو گل و جلو اومد کھ زد بازوش بھ آروم یا ضربھ جون ونیکتا کردم
 و شدم شوکھ کارش از!  دیبوس رو ام گونھ یآروم بھ و آورد کینزد رو سرش کھ کردم تشکر لب ریز آروم و گرفتم رو گل بود

 من شده یچ ھر یول افتاده یاتفاق چھ نتونیب دونمینم جونم طناز: گفت یمھربون با عمو زن نییپا انداختم رو سرم دمیکش خجالت
 منم کرد نگاه مامانش بھ حرص با آتش! ( بوده مار زھر برج مثل دتتیند کھ ھفتھ ھی نیا تو من پسر نیا!  زمیعز توام طرف
  جون ونیکتا ستین یمشکل نھ: گفتم و زدم یلبخند زمیعز دیکن فراموش بوده یچ ھر)  کردم کنترل زور بھ رو ام خنده

  

 اش خنده آتش نباریا!  نتونیب ستین یمشکل شم مطمئن کھ ببوس رو پسرم توام پس گفت و دیبوس رو صورتم دوباره جون ونیکتا
 از و دیبوس تورو پسرم ستین خبرا نیا از رینخ: گفت و دیخند دینیبش دییبفرما دیباش مطمئن جون ونیکتا نھ: گفتم خجالت با گرفت

 خودمم دنیخند بلند یصدا با ھمھ کھ آورد کینزد رو صورتش ییپررو با آتش! شھ راحت المیخ کھ ببوسش توام آورد در دلت
 ونیکتا: گفتم و کردم عمو زن بھ رو دوباره کردم نگاھش حرص با کھ اومد برام ییابرو و چشم آتش گرفت ام خنده حرکتش از

 کھ بود نیا از بھتر!  گرفتم رو بازوش و دمیچسب آتش بھ رفتم بشھ ھیقض کن ول نکھیا یبرا و میندار یمشکل ما کھ گفتم جون
 کھ کرد نگام حرص با نیھمچ!  دمیبخش رو آتش شما خاطر بھ من: گفتم پھن یلبخند با بازه ششین آتش دمید یوقت بعدم!  ببوسش

 تنگ واسم دلت ھیچ: گفت کھ کردم نگاه بھش نشست کنارم آتش نشستن و دادن تیرضا بالخره گرفتم رو ام خنده یجلو زور بھ
 از و ینداشت خوراک و خواب است ھفتھ ھی یجنابعال کھ فعال دانھ پنبھ ندیب خواب در شتر: گفتم و زدم یپوزخند!  نھ؟؟ بود شده
 روشو زود یلیخ یول شد میشونیپ بھ رهیخ و شد عوض نگاھش رنگ لحظھ ھی چرا دونمینم!  یدیکش رو عالم رنج من یدور

  کرد رو شیشگیھم اخم ھمون و برگردوند

  

  

 آتش منو بودن صحبت مشغول ھم عمو زن و مامان کردنیم یباز شطرنج عمو و بابا مینشست ھم دور دوباره شام خوردن از بعد
 بود فکر تو من مثل و نبود لمیف بھ حواسش اونم کنم فکر یول میبود ونیتلوز بھ رهیخ جفتمون و میبود نشستھ ونیتلوز بھ رو ھم

 رفع گھید ما خانوم خب: گفت عمو و ما سمت اومدن و شدن بلند!  بابا یا: گفت و دیخند ھم بابا!  مات و شیک: گفت خنده با عمو
 و داره کار صبح کھ گفت عمو یول بمونن و شبھ سر تازه حاال کھ کرد تعارف مامان شد بلند جاش از ھم عمو زن  م؟یکن زحمت

 بھ حرص با!  تنھاست فردا طنازم نجایا بمون یندار یکار اگھ تو جان آتش: گفت مامان کھ شد بلند ھم آتش شھ داریب زود دیبا
: گفتم من من با  ؟یندار یخاص برنامھ فردا  زم؟یعز یگیم یچ تو: گفت و کرد نگاه من بھ و زد یلبخند آتش کردم نگاه مامان

 آتش!  ناراحتھ دستت از ھنوز دخترم کھ معلومھ خان آتش: گفت و دیخند عمو بمون یدار دوست اگھ یعنی  ندارم یا برنامھ نھ
 رهیم سر ام حوصلھ فردا تنھام منم بمون نھ: گفتم خجالت با  زم؟یعز آره: گفت و انداخت گردنم دور رو دستش ییپررو با ھم

 من حرص از پررو بچھ نگفتم یزیچ و دادم تکون یسر میبزن ھم یگشت ھی میبر فردا شتیپ مونمیم پس باشھ: وگفت زد یلبخند
  !کنم تحمل یجور چھ خدا یا موند
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 بھ رو و اومد ینییتز ساک ھی با لحظھ چند بعد و اتاقش تو رفت مامان آتش کنار نشستم معذب رفتن و کردن یخدافظ نایا عمو
 نویا یک کردم نگاه مامان بھ تعجب با! یباش داشتھ یراحت لباس نجایا یموند شب اگھ کھ دمیخر تو واسھ نویا پسرم ایب: گفت آتش
 ریبخ شبتون میبخواب میبر گھید ما خب گفت و شد بلند ھم بابا دیکرد لطف عمو زن ممنون گفت و زد یلبخند آتش!  بود دهیخر
 خوشحال چھ زدم یپوزخند!  اتاقشون تو رفت پھن و پت لبخند ھی با و گفت ریبخ شب ھم مامان گفتم ریبخ شب لب ریز ھا بچھ

 و زد یلبخند یطوس شرت یت ھی با یمداد نوک اسلش شلوار ھی بود ساک یبررس مشغول کھ کردم نگاه آتش بھ برگشتم بودن
 تو واسھ نویا مامان نداشتم خبر اصال من گفتم و زدم یپوزخند پررو بچھ!  ؟یدونستیم کجا از رو زمیسا نکنھ درد دستت: گفت
 رو اش وهیم ظرف شدم بلند منم اتاقم تو رفت و شد بلند جاش از کن عوض من اتاق تو برو گفتم داد تکون یسر و دیخند!  دهیخر

 یجلو کردم باز درو تو ایب گفت کھ زدم در بھ ضربھ چند آروم اتاق سمت رفتم و زدم مسواک رفتم آشپزخانھ تو بردم و برداشتم
 عضالت بھ چشمم بود لخت اش تنھ باال و بود دهینپوش رو شرتش یت بازم پررو بچھ رفتیم ور موھاش بھ و بود سادهیوا نھیآ

 گفت و دیخند بعدم!  ریز بھ سر چھ بھ بھ: گفت و کرد نگام نھیٱ یتو از تخت لب نشستم و گرفتم ازش رو نگام افتاد بازوش پشت
 نگاه بخواھم کھ نمیبینم یجالب زیچ گفتم و زدم یپوزخند!  نداره اشکال کن نگام یدار دوست یچ ھر متعلقم خودت بھ امشب من
 پرروست و ایحیب چقدر کردم نگاش حرص با!  باشھ جالب واست ییزایچ چھ داره یبستگ خب:گفت و داد باال رو ابروش!  کنم

 نزن زور یالک پس باش مطمئن کنھینم جذب منو الیدان جز بھ یمرد چیھ: گفتم ارمیب در رو حرصش نکھیا واسھ بشر نیا
  دمیکش دراز تخت رو و کردم ھم تو رو اخمام منم!  ھیزپرت پسره ھمون اقتتیل آره: گفت و زد یپوزخند رفت ھم تو اخماش

  

 ھمونجا و کرد باز رو پنجره شدیم باز اطیح بھ رو و بود قد تمام پنجره ھی کھ اتاقم پنجره سمت رفت و نگفت یزیچ گھید اونم
 جام از شدینم نھ شدم جا بھ جا جام تو یکم بردینم خوابم کیتون اون با یول بستم رو چشمام و نذاشتم محلش سادیوا پنجره کنار
 کھ افتاد شرتام یت از یکی بھ چشمم کھ بردارم دیسف ساده شرت یت ھی اومدم انداختم لباسام بھ ینگاھ کمدم سمت رفتم و شدم بلند
 برش و نشست لبم رو یلبخند داشت یباز و خوشگل ی قھی و داشت یرنگ خوش یسرخاب رنگ بود دوخت خوش و جذب یلیخ

 حال تو کردم عوض رو لباسم و اشپزخونھ تو رفتم!  شھیم رهیخ یک یحاالچشما نمیبب بذار کنم عوضش کھ رونیب رفتم و داشتم
 و داشت یقشنگ تضاد دمیسف پوست با شرتھ یت رنگ کردم نگاه رو خودم و سادمیوا جلوش میداشت یسلطنت مدل یقد ی نھیآ ھی
 کنار بود سادهیوا من بھ رو کھ آتش اتاق تو رفتم بود پام جذبم دیسف شلوار ھی کردم مرتب رو موھام کردیم توجھ جلب شتریب

 رو کمیتون رفتم و نذاشتم محلش اوردمین خودم یرو بھ یول گرفت ام خنده کرد یا سرفھ تک دنمید با دیکشیم گاریس و پنجره
: گفتم و زدم یمحو لبخند کردمیم حس رو نگاھش ینیسنگ بستم رو چشمام و دمیکش دراز تخت رو اومدم و لباسام سبد تو گذاشتم

 رو بیعج گارشیس یبو یول بخوابم کردم یسع و کردم بھش رو پشتم منم دیکش یدار صدا نفس!  نبره ماتت یلیخ باش مواظب
 تفاوت یب کردم یسع دادیم مزه یلیخ گاریس پنجره کنار و ھوا نیا تو شستمیم ششیپ رفتمیم منم کاش! بودم کرده ھوس بود مخم
 مگھ!  بکشم من بده نخم ھی گمیم رمیم منم خب دمیکش یقیعم نفس دیچیپ مشامم تو گارشیس عطر شتریب یول زدم یغلط و باشم

 شھیم: گفتم کھ کرد نگام کنجکاو کنارش رفتم و شدم بلند جام از بود آسمون بھ چشمش کردم نگاھش و کردم باز رو چشام!  ھ؟یچ
  !  ؟یکشیم گارمیس مگھ تو: گفت و داد باال رو ابروش ھی  ؟یبد من بھ نخم ھی

 جلو اومد و گذاشتم لبم یرو گرفت سمتم بھ و آورد در نخ ھی و کرد نگام دل دو بکشم باھات منم کردم ھوس االن یگاھ فقط نھ
 یک یباز نیا آتش: گفتم آروم برگردوند رو روش و زد یمحکم پک بود بھم رهیخ کھ کردم نگاش و زدم یپک کرد روشن برام
  شھ؟ تموم زودتر یدار دوست یلیخ گفت گرفتھ ییصدا با شھیم تموم

  

 کرد نگاه بھم دوباره نگفتم یزیچ میکن صبر دیبا زوده فعال: گفت بود شده رهیخ روش بھ رو بھ کھ یحال در دادم تکون یسر
 کردم حس رو نگاھش ینیسنگ زدم یقیعم پک!  بودم ژستش عاشق زیچ ھر از شتریب کردم زونیم انگشتام نیب رو گاریس

!  ؟یجور چھ کردم نگاش تعجب با یبکش گاریس یندار حق یشکیھ یجلو گھید: گفت یخاص لحن با کردم نگاه بھش برگشتم
 من گفتم آروم و نزدم پک گاریس بھ گھید انداختم نییپا رو سرم!  شھیم یخطر داره کنم فکر نگفت یزیچ و کرد نگام رهیخ
    ؟یخوابینم تو بخوابم خوامیم

   نھ گفت برداره ازم رو نگاش نکھیا بدون

   ریبخ شب گفتم و کردم خاموش پنجره لبھ رو گاریس

 کرد خاموش رو چراغ کھ بود گذشتھ یا قھیدق چند بخوابم کردم یسع و بستم رو چشمام!  کردما یغلط عجب تخت سمت رفتم
 بود شده یقاط گارشیس عطر با عطرش یبو دیکش دراز کنارم و سمتم اومد بود اتاق تو یکم نور و بود روشن خوابم چراغ

 تو اومد قلبم شد دهیکش موھام یرو کھ دستش خوردمینم تکون اصال و بودم زده خواب بھ رو خودم کمینزد اومد کردم احساس
 رو نفساش یصدا دیکش میشونیپ زخم یرو رو دستش پشت و زد کنار رو موھام نخورم تکون و باشم آروم کردم یسع یول دھنم
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 چھ نیا اه بود اومده بند نفسم جانیھ از بود کم یلیخ مون فاصلھ دیکش دراز و عقب دیکش رو دستش و دیکش یقیعم نفس دمیشنیم
  رفتم خواب بھ کم کم و دادم فشار محکم رو چشام! بود؟ ییفکرا

  

  

 از خواب کھ کنم باز رو چشمام نکھیا بدون! خوابھیم خرس مثل گھید پاشو طناز طناز؟: شدم داریب خواب از آتش یصدا با صبح
  ! یداریب صبح ھفت خروس مثل آتش گھید بخواب ریبگ اه: گفتم بپره سرم

 کھ بستم رو چشمام و شم داریب تونمینم من ادیم خوابم گھید کن ولم اااااا: گفتم و زدم یغلط ظھره لنگ بود کجا ھفت بابا پاشو
 رو پاش و دست و دیکش دراز کنارم بشم متوجھ رو حرفش یمعن امیب تا!  میبخواب ھم با امیم منم پس یخواست خودت باشھ: گفت
 دختر نیآفر: گفت و دیخند کھ کردم نگاش تیعصبان با و نشستم و دمیپر جام از فنر مثل خودش بھ چسبوندم و کرد حلقھ دورم
 من بابا پاشو: گفت دوباره کھ دمیکش موھام تو یدست نگفتم یزیچ و کردم نگاش حرص با!  گھید یشدیم داریب آدم مثل خب خوب
   تنبل بذار یزیچ ییچا ھی برو گشنمھ

    ست؟ین مامان مگھ: گفتم یجیگ با

 کنھ مراقبت ازش و بکنھ رو کاراش و بره زیعز شیپ کھ بود مامان نوبت امروز بود ٩ انداختم اتاقم ساعت بھ ینگاھ رفتھ بابا نھ
 اشپزخونھ تو رفتم بعد زدم صورتم و دست بھ یآب ھی رفتم اول افتاد راه دنبالم شد بلند اونم میبر ایب باشھ گفتم و شدم بلند جام از

 تو زادیآدم جون تا مرغ ریش از بود دهید ھم یتدارکات چھ مامان اوووه کردم باز رو خچالی در یو یت جلو بود نشستھ ھم آتش
 و برداشتم ظرف چندتا و زدم رو ساز ییچا دکمھ گذاشتم رونیب رو ھمھ... و ریپن خامھ و عسل و مربا و کره!  شدیم دایپ خچالی

 نکرده کارا نیا از حاال تا خودم واسھ شھ گرم کھ ویکروویما تو گذاشتم ھم ریش وانیل ھی دمیچ قھیسل با و ختمیر یکم کدوم ھر از
 بھش و بود تنش تیف قشنگ بود دهیپوش رو شرتش یت عجب چھ اشپزخونھ تو اومد زدم صدا رو آتش و زدم یکج لبخند! بودم

 واقعا: گفتم کنم نگاه بھش نکھیا بدون  رفتھ؟ بعد دهیچ صبح مامانت ای یبلد ھم کارا نیا از تو بھ بھ: گفت و جلو اومد ومدیم
 یخوب ی قھیسل کرده ثابت تجربھ آخھ: گفت و زد یپوزخند گذاشتم جلوش و برداشتم رو گرم ریش وانیل و  نھ؟یبینم چشات

 کھ رو عسل ظرف دینوشیم رشیش از کم کم اونم کردم نیریش رو ام ییچا نشستم و ختمیر ھم یچا وانیل تا دو پررو بچھ! یندار
  نداشتم دوست عسل خودم گذاشتم جلوش و برداشتم رو بود دستم یجلو

  

  

 و دیخند! ؟؟یکندیم جا از منو انگشت عقد سفره سر یداشت چرا پس: گفتم و انداختم باال ییابرو! ندارم دوست عسل من ممنون
 و زدم یپوزخند!  یرینگ گاز منو یاونجور گھید کھ کردمیم قطع رو انگشتت وگرنھ بودن دورمون ھمھ کھ یآورد شانس: گفت

 سخت میبود تنھا خونھ تو ینجوریا رونیب میرفتیم حداقل کاش مینشست ییرایپذ تو میرفت صبحانھ خوردن از بعد دمینوش رو ام یچا
 از بھتر!  افتاد بابا شطرنج زیم بھ نگاھم!  بودما دهینپوش رو شرت یت نیا کاش کردمیم حس روم رو نگاھش ینیسنگ!  بود تر
    م؟یبزن شطرنج دست ھی یخوایم!  گذشتیم وقتمون بالخره! بود ھم بھ زدن زل و یکاریب

  !  ؟یکن یباز شطرنج من با یخوایم: گفت و زد یپوزخند

 عیضا یبازیم: گفت و دیخند!  حالجھ مرده چند یک ھر مینیبب میکنیم یباز حاال کنمیم یباز یبچگ از من یکرد فکر یچ ھھ
   ایشیم

  !  میببند شرط ایب اصال باش خودت نگران تو نھ

 بده حرصش یحساب ھم و باشھ نفعم بھ ھم کھ بگم یشرط ھی کھ کردم فکر یکم  ؟یشرط چھ باشھ: گفت و داد باال رو ابروش ھی
 ھم تو رو اخماش! شده تنگ براش دلمم نمیبیم رو الیدان رمیم ظھر از بعد من یباخت تو اگھ خب: گفتم و دیرس ذھنم بھ یفکر ھوی

 تیعصبان با!  یبود مطمئن کھ تو  ؟یبباز یترسیم ھیچ: گفتم و زدم یپوزخند!  ؟یبکن یخواینم یا گھید غلط: گفت و دیکش
!  یبازیم یدونیم خودتم گھید یدیترس بگو خب: گفتم درآر حرص یلبخند با ستین خبرا نیا از بگو گھید زیچ ھی رینخ گفت
 یول!  واسم بذاره خوادیم یشرط چھ دمیترس لحظھ ھی!  یزنینم رشیز ایخواست خودت قبول باشھ: گفت و دیکش یعصب ینفس

 یایم من با تولده ھیمھمون دوستام از یکی خونھ امشب: گفت و کرد نگاه چشام تو  ھ؟یچ تو شرط خب: گفتم و نباختم رو خودم
 گھید کرد شیکار شدیم رو یمھمون حاال کردم نگاش تعجب با!  میخوابیم من خونھ میریم شبم آخر یکنیم رفتار آدمم مثل اونجا
  ؟یدیترس ھیچ: گفت و زد یپوزخند کھ دادم قورت رو دھنم آب ترسمیم اونجا از یچ مثل من دونستیم! میبر چرا خودش خونھ

 سمت رفتم شدم بلند بعدم!  قبولھ نھ: گفتم داشت یفیخف لرزش کھ ییصدا با اوردمیم کم دینبا! یبود زبون بلبل کھ شیپ قھیدق دو تا
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 دیسف من و مینشست بود شده رید گھید! ؟یچ ببازم اگھ یول ارزه یم الیدان دنید بھ نداره اشکال یول کردما یغلط عجب شطرنج
  شدمیم خفھ داشتم و دیکوبیم استرس با قلبم کردم شروع و برداشتم رو

  

  

 و یبریم باش نداشتھ استرس یالک: دمیتوپ خودم بھ بود کرده عرق دستام کف من یول کردیم یباز آروم و لکسیر یلیخ آتش
 و زدم رو اش مھره نیاول نکنم فکر یزیچ بھ و کنم تمرکز کردم یسع!  ادیب در کاسھ از چشماش کھ ینیبیم رو الیدان یریم

 صورتش تو و کردیم یباز یعاد یلیخ ھم آتش دادم ادامھ یشتریب نفس بھ اعتماد با!  خانوم طناز یتونیم یدید زدم یلبخند
 و شده حساب کھ بس از میکردیم یباز میداشت بود یساعت مین نیزم رو بودم گرفتھ ضرب اضطراب با رو پام نبود معلوم یچیھ
 دھنم!  مات و شیک: گفت خاص یلحن با آتش کھ بودم فکر نیھم تو!  دمیدیم رو المیدان وقت چند بعد یوا میکردیم حرکت قیدق

 وضع کھ داشتم شانس اگھ من اصال گرفتیم ام ھیگر داشت!  نداشتم یفرار راه چیھ یجد یجد کردم نگاه ھا مھره بھ موند باز
 یبلند یصدا با کھ نگفتم یچیھ و کردم نگاش حرص با! یشد ساکت خانوم جوجھ خب: گفت و زد یلبخند آتش نبود نیا میزندگ
  ! نھ؟ ای یدار مناسب لباس شب واسھ خب: گفت و دیخند

 حاال: دمیشن رو خندانش یصدا کھ خوردم آب وانیل ھی رفتم شدم بلند و ندادم رو جوابش یلعنت! بره خواستیم یجد یجد یوا
  !  نکن شبو فکر االن از کن درست نھارمون واسھ یزیچ ھی فعال

  !کنمیم سکتھ اونجا امشب دونمیم من بشھ باز خشی گذاشتم و برداشتم مرغ بستھ ھی پررو بچھ فشردم دستم تو رو وانیل

  

 یو یت بود نشستھ ھم آتش نرفتم رونیب و بودم اشپزخونھ تو یساعت دو قشنگ یول کردم درست رو نھار یجور چھ دمینفھم
 بده حرصم خوادیم دونمیم بود صورتش تو خنده آثار ھنوز اشپزخونھ تو اومد کردم صداش بلند ییصدا با شد آماده کھ غذا دیدیم

 دلم میریم یمھمون ھی خوبھ بود رفتھ سر ام حوصلھ اتفاقا: گفتم و زیم پشت نشستم برهیم لذت شتریب بخورم حرص شتریب یھرچ
 تونستمینم اه یابونیب غول پروو بچھ!  گذرهیم خوش بھت یلیخ زمیعز آره: گفت دینوشیم رو اش نوشابھ کھ یحال در!  شھیم باز

 الیدان رو یدونیم خرتھ خود ریتقص لکسھیر ینجوریا کھ داره واسم یا نقشھ چھ نبود معلوم بودم دهیترس یچ مثل کنم یباز نقش
 یروان یابونیب غول نیا شیپ من کھ کجاست مھربونم الیدان آخ شده تنگ الیدان واسھ دلم خب!  یگذاشت رو شرط اون حساسھ

 یول!  بودم نکرده رو یکس یکوزت انقد حاال تا ییرایپذ تو رفت و کرد تشکر اونم کردم جمع رو زیم و میخورد رو نھار!  ھستم
 کھ دیکش ھم تو اخماشو نیھمچ خوند رو دستم نشستم کنارش رفتم و کردم درست قھوه تا دو شدمیم وارد یمھربون در از دیبا

  کردم کوفت رو ام قھوه و بزنم یحرف نکردم جرات

  

  

   نمیبب دیبا دونمینم!  ستین کن ول بابا نھ !  ؟یدار مناسب لباس شب واسھ خب: گفت خورد رو اش قھوه نکھیا از بعد

 و کمدم سمت رفتم اتاقم تو میرفت و شدم بلند جام از دنبالت امیم غروب برم دیبا دارم یکار ھی من چون مینیبب میبر پاشو خب
 اخم با!  خوبھ؟ نیا: گفتم و آوردم رونیب و بود بنده دو باالش کھ یزرشک کوتاه رھنیپ ھی انداختم لباسام بھ ینگاھ کردم بازش
 بھ و جلو اومد خودش بپوشم یچ من  تولده؟ یگینم مگھ خب کمد تو گذاشتمش و اومد دستم کار حساب کھ انداخت بھم ینگاھ
 زانو ریز کھ کوتاه رھنیپ ھی رونیب دیکش رو یکی سر آخر و گشت کم ھی!  نداشتم رو خواستیم کھ یزیچ انداخت ینگاھ لباسا
 اش سرشونھ یکم طرف ھی و بود خورده تا اش قھی رو ھیال ھی و بود کج ھم اش قھی و داشت یرق و شق جنس داشت نیآست و بود

 حرص با  ؟یکن درستش نویا یتونیم: گفت و کرد یاخم ؟!بپوشم نویا ذاشتیم یعنی کردم نگاش و دادم باال رو ابروھام بود رونیب
  !  بزنم؟ وصلھ بھش پارچھ سوزن نخ با نمیبش گفتم

 کردینم نگاھم بھم اصال شب اون داشت یا حافظھ چھ!  یشلوار جوراب با شیبود دهیپوش نایا بابا ازدواج سالگرد تو ادمھی رینخ
 و کردم نازک یچشم پشت!  پررو بچھ!  یندار زادیآدم مثل لباس ھی زیبر ات شونھ رو موھاتم! بود مشغول دخترا با ھمش و

!  نکنم شیآرا ادیز کرد سفارش رفتیم داشت کھ ھم یوقت کنھ عوض رو لباسش کھ رونیب اومدم بعدم کردم زونیآو رو لباس
  !کنھ تحمل نویا عمر ھی خوادیم یبدبخت کدوم

 رو موھام و گرفتم دوش ھی شدم داریب خواب از یوقت!  باد بادا چھ ھر نکنم فکر شب بھ کردم یسع و دمیخواب چرت ھی رفتم
 رنگ بھ کھ کردم یتیال شیآرا دیرسیم نظر بھ تر روشن ومدمیم حمام از یوقت شییخرما رنگ شد لخت لخت کھ دمیکش سشوار
 ینما دمیسف یپاھا بود ناز و یعروسک یلیخ کردم نگاه نھیآ تو رو خودم دمیپوش رو لباسم بعدم ومدیم لباسم کمرنگ یصورت
 ھی نبود معلوم پوستم اصال و بود کلفت کھ دمیپوش ام یشلوار جوراب!  بپوشم یشلوار جوراب دیبا رزنایپ مثل اه داشت یخاص
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 خوش بیعج شدیم داشیپ گھید االن برداشتم ھم رو کفشم و فیک مات یصورت تیالیھا شال با دمیپوش روش بلند یمشک مانتو
 تو دنمید با رونیب رفتم و کردم خاموش چراغارو زد رو خونھ زنگ کھ رونیب رفتم و گذاشتم فمیک تو ھم رو میگوش بود قول

 میدیرس تا میبود ساکت معمول طبق نیماش تو نشستم رفتم و دمیکش یپوف نگفت یزیچ و بود یراض انگار کھ کرد دقت صورتم
 میشد ادهیپ نیماش پارک واسھ کرد مونییراھنما و اومد استقبالمون بھ یشلوار و کت یمرد کھ داشت نگھ بزرگ باغ ھی در یجلو

 اوووه تو میرفت و گرفتم رو بازوش کھ گرفت جلوم یخاص حالت با رو دستش میدیرس کھ یورود در بھ میافتاد راه ھم کنار و
 رو لباسم کھ کرد مییراھنما اتاق ھی سمت بھ یورود اول ھمون جوون دختر ھی بود کننده کر یقیموس یصدا بود شلوغ چقدر

 گفتم حرص با انداخت ینگاھ پام تا سر بھ رونیب اومدم و کردم عوض رو لباسم و تو رفتم موند منتظرم رونیب آتش کنم عوض
 و دمیکش حرص با رو دستش!  نیا دست از خدا یوااااا!  ؟یشد تر چاق جذبھ یلیخ: گفت و کرد یاخم  ست؟ین دییتا مورد ھیچ

 سادهیوا پشتشون یا عده کھ بود ییزھایم فقط ھم طرف ھی بود یصندل و زیم از پر کھ سالن داخل میرفت نده ریگ انقد ایب: گفتم
 لبم رو یلبخند و اومد خوشم شادش طیمح از اریاخت یب بودن رقص حال در یادیز ی عده و بود رقص ستیپ کھ وسطم بودن

 بود بزرگ زیم ھی سالن یباال رفتم دنبالش و دادم تکون یسر میکن کیعل سالم اول میبر ایب: گفت و فشرد رو دستم آتش نشست
 و کوتاه یریش لباس ھی و داشت ینمک با ی چھره دختره بودن نشستھ ھم کنار یجوون پسر و دختر و بود پشتش یصندل دوتا کھ

 بھش یادیز شباھت کھ ھم پسره بود اش شده یگودیب یموھا یرو ھم گل از تل ھی بود معلوم زشیچ ھمھ کھ بود تنش جذب
 بھ بعدم و داد دست پسره بھ آتش شدن بلند جاشون از ما دنید با کردیم نگاه تیجمع بھ خندان یصورت با و بود پیت خوش داشت
 فرھاد دوستم شونیا زمیعز:گفت و انداخت کمرم دور رو دستش و کرد من بھ رو بعدم گفت کیتبر رو تولدش و داد دست دختره

 دوتا نیا پس!  زمیعز نامزد قلم لفظ چھ اوھو!  طناز زمیعز نامزد شونمیا: گفت و کرد یا اشاره من بھ بعدم فرناز خواھرشون و
 گفتم کیتبر رو دختره تولد و دادم دست باھاشون و زدم یلبخند شوھرن و زن گفتم نشستن ھم شیپ یجور ھی برادرن خواھر

 موھام تو یدست بود شده گرمم کم ھی مینشست نفره دو زیم ھی پشت میرفت مینیبش کرد دعوتمون و گفت خوشامد ییخوشرو با اونم
 بھ تو اونوقت گردنیم یجور چھ مردم کن نگاه: گفتم حرص با رونیب افتھیم ات شونھ ھمھ نده کنار رو موھات: گفت کھ دمیکش

 نگفتم یزیچ و کردم نگاش! یدار فرق اونا با تو بکنن غلطا یلیخ دیشا مردم: گفت و دیکش ھم تو اخماشو یدیم ریگ من پیت نیا
 و سمتمون اومد بود ھیدر یجلو اون مثل پشیت کھ مرد ھی بعد یکم کردن ییرایپذ ازمون یحساب و آوردن وهیم و ینیریش برامون

 عیسر آتش کھ من سمت ادیب خواست مرده کرد تشکر و برداشت السیگ ھی آتش برداره کھ گرفت آتش یجلو رو شربت ینیس
 ینجوریا چرا تشنمھ خب وا: گفتم و کردم نگاه آتش بھ تعجب با رفت و کرد کوتاه یمیتعظ مرده!  ممنون کننینم لیم خانوم: گفت

 مشروب داشت یجد یجد یوا یابونیب غول کردم نگاش حرص با!  کوچولو احمق ستین شربت: گفت و زد یپوزخند یکنیم
  دینوشیم من بھ توجھ یب کھ کردم نگاش استرس با!  مییتنھا!  نشھ وونھید وقت ھی شب!  خورد؟یم

  

: گفتم و زدم یلبخند کرد نگاه چشمام تو  ؟ینخور توام شھیم آتش: گفتم و کردم مظلوم رو خودم یکم نخوره کردمیم یکار ھی دیبا
  !  میبرقص میبر پاشو اصال

 از و نشست صورتش رو یمحو لبخند!  بود ترسناک یعاد یجور نیھم نیا کنھ مست و بخوره مشروب کھ بود نیا از بھتر باز
 کردم نگاش کرد حلقھ کمرم دور و دستش و کرد بغلم بود شلوغ نسبتا رقص ستیپ سمت میرفت گرفت رو دستم و شد بلند جاش
 جنبھ یب انقدرم گھید نترس: گفت و خودش بھ چسبوندم شتریب کنمیم فکر یچ بھ دیفھم نگام از!  شد مست ذره ھی ھمون با نکنھ

 فضا تو یکم نور میکرد حرکت بھ شروع آروم و گذاشتم اش شونھ رو رو دستم و نگفتم یزیچ! شم مست ذره ھی اون با کھ ستمین
 با و دوخت من بھ رو نگاھش بود ھم تو اخماش بود سرم پشت بھ نگاھش کردم نگاه چشماش تو و آوردم باال رو سرم بود پخش
 از روم روبھ صحنھ دنید با کھ کردم نگاه کردیم نگاه کھ یسمت بھ یکنجکاو با دیچرخ آروم و کرد نگاه چشمام تو یخاص حالت

 نگھم و شد تر محکم دورم آتش یدستا سمیوا پام رو تونمینم کردم احساس نمیبیم یچ شدینم باورم برد ماتم و سادمیوا حرکت
 فرناز از یکینزد فاصلھ با کھ بود الیدان خندان چھره دمیدیم کھ یزیچ تنھا و دیچرخیم سرم دور یچ ھمھ دیدیم تار چشام داشت
  !من الیدان بھ بود چسبونده الیدان بھ رو خودش و دیخندیم عشوه با ھم فرناز و دیرقصیم باھاش

  

 سمت بردتم و دیکش رو دستم نمیبب کن ولم: گفتم بغض با کجا؟: گفت و خودش سمت دمیکش خشونت با آتش کھ سمتش برم خواستم
 رفت شدمیم دهیکش دنبالش ھمونطور شد باز نفسم راه کم ھی باغ تو میرفت یوقت بکشم نفس تونستمینم شد خارج ساختمون از و در

 کھ برم خواستم کنھیم داره یغلط چھ نمیبب برم خوامیم کن ولم: گفتم حرص با ادیب جا حالت کم ھی نجایا ایب: گفت و درختا پشت
 بھ دمیکوب و کردم مشت رو دستام نمیبب نجایا سایوا یکن یزیآبرور یبر یخوایم ایب: گرفت رو بازوھام و دتمیکش محکم دوباره

 تو رو حرصم تموم خوردینم تکون و بود سادهیوا محکم ھمونطور یعوض کن ولم شھیم کھ یچ ھر درک بھ کن ولم پھنش نھیس
 ولم گفتم التماس با و شد یجار اشکام دیشنینم یکس رو صدامون و میبود یخلوت یجا دمیکوبیم اش نھیس رو و کردم یخال مشتام

 حلقھ دورم رو دستاش ھیگر ریز زدم بلند یصدا با و گذاشتم اش نھیس یرو رو سرم نییپا افتاد آروم و شد خستھ دستام آتش کن
 برم بذار خدا رو تو آتش: گفتم ھیگر با و کردم نگاه آتش بھ و دمیکش عقب رو خودم شدم آروم کھ یکم کرد بغلم محکم و کرد

 رو اشکام.  نکن ھیگر ینجوریا زاده حروم اون خاطر بھ کن بس طناز: گفت تیعصبان با بود سرخ سرخ چشماش کنمیم خواھش
 تورو اونجا من احمق آخھ: گفت دندوناش یال از آتش شمیم خفھ دارم کنمیم دق دارم کنمیم خواھش برم بذار: گفتم و کردم پاک
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 االن بعد واسھ بذارش اونجان ھمکارام و دوستا شتریب  کھ؟یمرت اون بھ یبپر ھمھ یجلو یبر یخوایم حاال کردم یمعرف نامزدم
   خونھ میریم میکنیم یعذرخواھ

 اگھ قرآن بھ طناز: گفت و دیکش یعصب ینفس نمشیبب خوامیم فقط رمینم سمتش گمینم یچیھ تو میبر حداقل کنمیم خواھش نھ
 ایب انداخت صورتم بھ ینگاھ میبر نھ: گفتم و کردم پاک رو اشکام!  کنمیم اهیس روزگارتو یبزن حرف باھاش یحت ای یبر سمتش

 و باغ یتو سیسرو میرفت و کجاست آب ریش کھ دیپرس نگھبانا از یکی از آتش کھ ساختمون سمت میرفت بشور رو صورتت برو
  گرفت رو دستم آتش تو میرفت و شستم رو صورتم

  

  

 داشیپ تا اطرافم بھ کردم نگاه و چرخوندم رو چشمم مینشست جامون سر و تو میرفت کرد نگام و کرد تعجب دستام دیشد لرزش از
 دستم و بود آتش دست تو ھنوز دستم بودن دهیچسب ھم بھ کامال و بود فرناز کمر دور شیلعنت یدستا دنیرقصیم داشتن ھنوز کردم

 کنم نگاشون تونستمینم بود داغون اعصابم... واقعا یعنی  دختره؟ نیا با کردیم کاریچ نجایا دیلرزیم تنم ی ھمھ فشرد یم محکم رو
: گفت و کرد نگام کنم تحمل تونمینم گھید میبر آتش: گفتم گرفتھ ییصدا با کردیم نگاه الیدان بھ تیعصبان با کھ کردم نگاه آتش بھ

 ادی انگار!  میبر گفتم و بھش دمیچسب و گرفتم رو دستش و کنارش رفتم شد بلند میبر پاشو: گفتم و شدم بلند جام از  خوبھ؟ حالت
   گذاشتم جا نیماش تو ارمیب رو فرناز واسھ گرفتم کھ ییکادو برم من سایوا: گفت و افتاد یزیچ

   برو باشھ

   میبر ھم با امیب کن صبر سمتشون ینر ھا نجایھم نیبش طناز: گفت و کرد نگام دل دو

 یلیخ آتش الیدان یجلو برم تنھا بخوام کھ بود یاون از تر خراب حالم رونیب رفت نشستم رفتم و باشھ گفتم و دادم تکون یسر
 بھشون یوقت باشم محکم کردم یسع و گرفتم ازش رو شده چیپ کادو بستھ سمتشون میرفت ھم ھمراه و شدم بلند برگشت زود
  !  جون فرناز: گفتم و کردم صاف رو صدام بود بھمون پشتش الیدان و کردنیم صحبت نفر چند با داشتن میدیرس

 جانم: گفت فرناز کردم نگاه چشمش تو نفرت با موند ثابت روم تعجب با نگاھش و برگشت شوکھ یحالت با الیدان فرناز از قبل
 رو دستم آتش کردیم نگامون و بود شده الل کامال کھ الیدان میبر دیبا اومده شیپ برامون یکار ھی ما: گفتم و زدم یلبخند زمیعز

  بود گرفتھ محکم

   اوردنین کمیک ھنوز دیریم کجا: گفت عشوه با فرناز

   میبر دیبا ممنون نھ: گفت کردیم نگاه الیدان بھ تیعصبان با کھ یحال در آتش

 المیدان میکرد یخدافظ و داد دست بھش ھم آتش!  کنم یبوس رو تونستمینم دادم دست بھش و گرفتم فرناز سمت بھ رو بستھ
 حالم و دیلرزیم پاھام کردم عوض رو لباسم عیسر و اتاق تو رفتم رفتم آتش ھمراه و زدم یپوزخند کردیم نگام مات ھمونطور

 کھ خوبھ چقدر افتاد راه و شد سوار خودشم شدم سوار و کرد باز برام درو آتش و رونیب میرفت و دادم ھیتک آتش بھ بود خراب
 دادم ھیتک شھیش بھ رو سرم.  نشن نگران و ششمیپ من کھ گفت و زد زنگ بابا بھ آتش نمیبینم نارویا مامان و خودش خونھ میریم
 فرھاده شرکت کننیم کار ھم با شرکت تو: گفت بود رهیخ رو بھ رو بھ کھ یحال در  بود؟ یک فرناز نیا  ؟یدونستیم تو: گفتم و

 فرمون آتش شد یجار اشکام بازم گھید بشنوم خوامینم بسھ: گفتم حرص با!  زننیم حرف ازشون ھمھ جورن ھم با یلیخ اونجا
 داشتم دوست نبود مھم واسم بار نیا اما کردیم یرانندگ تند شدیم یعصبان کھ شھیھم مثل و دادیم فشار دستش تو شدت بھ رو
  رمیبم

  

  

 چشمام کردم نگاه رو خودم آسانسور ی نھیآ تو میشد آسانسور سوار میشد ادهیپ و کرد پارک نگیپارک تو رو نیماش میدیرس یوقت
 ضرب پاش با و بود ھم تو اخماش کھ افتاد آتش بھ نگاھم بود کرده جادیا یدود ی ھالھ ھی چشمام دور ھم ملمیر بود کرده پف چقد

 و کرد روشن رو چراغ اومد سرم پشت آتش تو رفتم آروم ییقدمھا با تو برم من تا کنار رفت و کرد باز دیکل با درو بود گرفتھ
 انداختم مچالھ ھم رو مانتوم کاناپھ رو انداختم و آوردم در رو شالم ییدستشو سمت رفت و آورد در رو کتش بعدم بست درو

 درد دار پاشنھ کفش اون تو پاھام کنار انداختم و آوردم در ھم رو میشلوار جوراب شدمیم خفھ تنگ لباس اون تو داشتم روش
 اشک سوزش بستم رو چشمام دادم ھیتک کاناپھ یپشت یرو رو سرم و گوشم پشت دادم رو موھام کاناپھ یرو شدم ولو بود گرفتھ

 و رونیب اومد لحظھ چند بعد اتاقش تو رفت و رونیب اومد آتش خورد سر چشمم گوشھ از اشک قطره ھی و کردم احساس رو
 آورد رو دستش ینگ یچیھ شھیم: گفتم گرفتھ ییصدا با نداشتم طاقت اصال کردنم مسخره بھ کنھیم شروع االن یوا نشست کنارم
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 زنگ میگوش کھ بگھ یزیچ خواست و دیکش ھم تو اخماشو کردم نگاش و شد اشک پر چشمام اشکم یرو دیکش رو انگشتش و باال
  خورد

 و کردم خاموش رو میگوش لحظھ چند بعد و شدم رهیخ الیدان عکس بھ یپوزخند با کردم نگاش و کردم خارج فمیک از رو میگوش
 از بعد و اتاق سمت رفت و شد بلند جاش از آتش!  خنگا مثل بودم آورده خودم با یراحت لباس ھی حداقل کاش فمیک تو انداختمش

 بھ رھنیپ ھی بود سادهیوا کمد کنار کرد جلب رو توجھم اسپرت یمشک و دیسف لیوسا اتاق تو رفتم شدم بلند کرد صدام لحظھ چند
 انداختم رھنشیپ بھ ینگاھ کنم عوض رو لباسم تا رونیب رفت گرفتم رو رھنیپ و سمتش رفتم بپوش نویا ایب: گفت و گرفت سمتم

 و کردم عوض رو لباسم شم راحت تنگ لباس نیا شر از خواستمیم فقط و نداشتم حوصلھ اصال یول! شدمیم گم نیا تو کھ من
 و بود نشستھ آتش رونیب رفتم و بستم رو ھاش دکمھ و زدم تا بود بلند ناشمیاست!  دیرسیم زانوم یباال تا بایتقر دمیپوش رو رھنشیپ

   دیترکیم داشت سرم نشستم فاصلھ با کنارش رفتم بود گرفتھ دستاش نیب رو سرش

 رمیز رو پاھام ممنون گفتم آروم میبخور ذارمیم قھوه ھی االن بذار نھ: گفت و کرد نگاھم ترکھیم داره سرم ؟یدار مسکن قرص
 احساس بود سرم تو یمختلف یفکرا بودم کالفھ یلیخ اشپزخونھ تو رفت و شد بلند جاش از نباشھ معلوم ادیز کھ کردم جمع

 یپوزخند اومد قھوه تافنجون دو با بعد قھیدق چند! بودم کرده فیتعر الیدان از ششیپ ھمھ اون کھ آتش یجلو اونم کردمیم حقارت
 چشام و خوردم ام قھوه از یکم! کرده درست قھوه واسم بود رفتھ و سوختیم واسم دلش آتشم کھ بودم شده چارهیب چقدر نیبب زدم
 کالفھ بدم؟ سفارش یخوریم یچ شام: گفت و برداشت رو شیگوش آتش بود چشمم یجلو الیدان دنیرقص صحنھ ھمش بستم رو

 نفس!  داد سفارش مخلفات با جوجھ تا دو و زد زنگ من بھ توجھ بدون بعدم خودیب :گفت و کرد یاخم ندارم اشتھا خوامینم: گفتم
 بعد و اشپزخونھ تو برد و گرفت لیتحو رفت آوردن غذارو گفتینم یزیچ اونم کھ بود خوب چقدر نگفتم یزیچ و دمیکش یقیعم
 نھ گفتم حرص با نھ؟ ای یایم طناز: گفت بلندتر تیعصبان با خورمینم گفتم کن ولم آتش: گفتم حوصلھ یب کرد صدام قھیدق چند
 تو کھ شد کمینزد کھ کردم احساس دادم ھیتک رو سرم و بستم رو چشمام ندارم لیم گمیم یبش من الیخیب رو امشب ھی شھیم آتش

: گفتم و دمیکوب بھش رو مشتم کرد بلندم نیزم رو از کاه مثل و انداخت بدنم ریز رو دستاش!  دمید ھوا رو رو خودم لحظھ ھی
 نیزم بذارم خورمینم: گفتم یلجباز با یخوابیم بعدم یخوریم رو شامت گفت و بغلش تو داد فشارم تر محکم یکنیم کاریچ یروان
 یخوریم آدم نیع ای: گفت بزنم یحرف نکھیا از قبل و نشست جلوم خودشم یصندل رو گذاشتم و یخور نھار زیم سمت رفت آتش

  !حلقت تو زمیریم زور بھ ای

  

  

 با و خوردم نوشابھ کم ھی شدمیم خفھ داشتم رفتینم نییپا گلوم از خوردم برنج یکم و برداشتم رو قاشق و کردم نگاش حرص با
 قاشق ھی بار ھی قھیدق چند ھر کردمیم یباز غذام با طور ھمون و نذاشتم محلش!  بخور اومد در صداش دوباره کردم یباز غذام

 اخم با شدم ریس من ممنون گفتم کھ بودم نخورده رو غذام سوم کی ھنوز گفتینم یزیچ و بود مشغول اونم نده ریگ کھ خوردمیم
 بعد و زدم صورتم بھ آب کم ھی خوردیم ھم بھ داشت حالم ییدستشو تو رفتم و شدم بلند زیم پشت از نگفت یزیچ و کرد نگام
 منم رفت اتاق سمت بھ و کرد خاموش چراغارو آره گفتم حوصلھ یب  اد؟یم خوابت گفت و انداخت بھم ینگاھ آتش رونیب رفتم

 نشستم آروم و تخت سمت رفتم گھید ایب: گفت و انداخت بھم ینگاھ زد کنار رو یتخت رو و آورد در رو شرتش یت رفتم دنبالش
 و کرد یاخم کنھیم درد یلیخ سرم گفتم و دمیمال رو میشونیپ گھید بخواب ادینم خوابت مگھ: گفت و دیکش دراز اونم تخت لبھ

 گمینم یچیھ یچ ھر ؟یکن داغون رو خودت یخوایم است کاره یچ بود معلوم اولشم از کھ کھیمرت اون خاطر بھ حاال: گفت
: گفتم حرص با یریبگ درد سر واسش یبخوا کھ نداره ھم رو ارزشش نکن فکر ھا یور یدر نیا بھ بخواب ریبگ یکنیم بدتر

  کنم؟ کار یچ کھ یکنیم حتینص منو ینشست کھ یفھمیم یچ تو  نکنم؟ فکر تونمیم اصال کنم؟ فکر بھش دینبا  نداره؟ رو ارزشش
 تو اخماشو دیلرزیم تیعصبان از صدام!  بخندم گندم روزگار بھ بلند بلند و بخوابم یجنابعال بغل امیب تونمینم االنم شدم داغون من
 توقع چطور واقعا کردم پرت تخت یرو رو خودم رونیب رفت و شد بلند جاش از بعدم بکن یخوایم یغلط ھر: گفت و دیکش ھم

 کرده الیدان کھ یکار جواب دیبا بدبخت نیا مگھ جون احمق خب برسم ام روزانھ یزندگ ادامھ بھ راحت خرابم حال نیا با داشت
 کھ شامشم کرده درست ھم قھوه واست رفتھ کلشیھ اون با تازه انداختھ بھت ھیکنا کھیت کلمھ ھی نھ میاومد یوقت از بده رو

 برم و کنم رفتار احمقانھ یلیخ بود ممکن نبود شمیپ امشب آتش اگھ کھ کردمیم اعتراف نویا دیبا یکرد مارش زھر یاونجور
 نباختم رو خودم و کردم نگاه چشماشون تو غرور با و محکم اونجور نکھیا از یول کنم دعوا باھاش و ھیگر ریز بزنم ھمھ یجلو

 و آورد ھمراھش السیگ ھی و یبطر ھی دمید کھ بودم فکرا نیھم تو بود شده خورد غرورم آتش شیپ فقط بازم بودم یراض یلیخ
  رونیب رفت کنھ نگاه من بھ نکھیا بدون و تراس سمت رفت

  

 کردمیم یخال رو خودم و زدمیم حرف باھاش حداقل کاش بردینم خوابم الیخ و فکر از حاال و بودم کرده یخال سرش رو حرصم
 خاطرش بھ ھمھ نیا کھ من بکنھ کارو نیا باھام تونست چطور یلعنت الیدان شد روون باز اشکام شدمیم خفھ بغض زور از داشتم

 کھ نیھم بخوابم تونستمینم کردم باز رو چشام رهیبگ بغلش تو یاونجور رو دختره اون تونست چطور دمیجنگ ھمھ با شدم ریتحق
 ینگاھ و زدم کنار آروم رو پرده تراس سمت رفتم و شدم بلند جام از کالفھ چشمم یجلو ومدیم الیدان افھیق بستمیم رو چشام
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 یالسیگ بود کرده خم رو پاش ھی و بود کرده دراز رو پاش ھی بود داده وارید بھ رو اش ھیتک و بود نشستھ گوشھ ھی آتش انداختم
 خواستم داد تکون یسر! نم؟یبش شتیپ امیب منم شھیم: گفتم بغض با کرد نگام برگشت و شد من متوجھ دادیم فشار دستاش نیب رو
 رو دادم انجام گفت کھ رو یکار حرف یب نیبش ایب بعد نشھ سردت دورت یبنداز اریب رو یتخت رو اون برو: گفت کھ ششیپ برم
 بود بلند یلیخ یدرختا با پارک ھی رومون بھ رو منظره نشستم کنارش رفتم و دمیچیپ دورم رو داشت یسبک یلیخ جنس کھ یتخت

 فقط خواستیم دلم دینوشیم کم کم و بود رهیخ آسمون بھ آتش مینشست اونجا کھ نداشت دید بھمون یکس میبود پنجم طبقھ چون و
 اونجا کردم تصادف الیدان با گشتمیبرم آموزشگاه از یوقت شیپ سال سھ: کردم زدن حرف بھ شروع اریاخت یب یول نمیبش کنارش

 ازش بود شده زخم شمیشونیپ و کردیم درد یلیخ پاش المیدان دیلرزیم تنم ھمھ کھ بودم شده ھول اونقدر میشد آشنا ھم با کھ بود
 خوش یلیخ خونشون دم رسوندمش ھم سر آخر بود دهید ضرب یول بود نشکستھ پاش میرفت ھم با و مارستانیب ببرمش خواستم
 اومد انقدر اوردیم در یباز وونھید و مختلف یھا بھونھ بھ شدیم سبز راھم یجلو روز ھر اون یفردا از بود مھربون و برخورد

 خاطر بھ زدم حرف بابا با کھ بار نیاول امیدن ی ھمھ شد الیدان بعد بھ روز اون از شدم وابستھ بھش منم و کردم عادت بھش کھ
 و بود کرده رو ممکن رفتار نیبدتر بابا یول بابا شیپ رفت خودش بود نگرفتھ یجد ادیز کھ المیدان کرد مخالفت سخت طشیشرا

 خورد الیدان با منم بار ھر کرد یبدرفتار باھاش دفعھ ھر بابا یول خونمون دم اومد ھم گھید بار چند اون بعد بود کرده رونشیب
 بھ یروز ھی کھ کردمیم تحمل و دمیشنیم رو تو ایآخر نیا تو و بابا مامان یحرفا و خورمیم گریج خون دارم سالھ سھ شدمیم

 ھی آتش بزنم حرف تونستمینم و داشتم یبد بغض... حاال خورهیم دردم بھ و ھیدرست آدم کھ کنم ثابت ھمتون بھ و برسم الیدان
 طناز: گفت حرص با انداخت یدردمند نگاه بھم ارمینم طاقت تونمینم من  گفتم ھیگر با آتش زد یمحکم پک و کرد روشن گاریس
 یقیعم نفس!  یکنیم میروان یدار کن تمومش نداره رو تو اقتیل چوقتیھ اون نکن ینجوریا خودت با کھیمرت اون خاطر بھ

 در و شدم کینزد بھش یکم نگفت یزیچ و کرد نگاھم کنم کاریچ باھاش دونمیم نداره منو اقتیل یعوض اون آره: گفتم و دمیکش
 مشغول فکرم خوامیم آتش: گفتم و گرفتم رو بازوش کھ انداخت باال ییابرو...  منم شھیم: گفتم کردمیم مظلوم رو خودم کھ یحال
 و کرد نگاه چشام تو یمرس گفتم و زدم یلبخند کرد روشن واسم نخ ھی و دیکش یقیعم نفس نکن فکر بھش یگفت خودت گھید شھ

 شھیھم با نگاش حالت کردم نگاھش یجیگ با!  نکن ھیگر من یجلو گھید چوقتیھ یشیم تر خوشگل یلیخ یخندیم یوقت: گفت
 رو دستش گھید و دیچیپ دورم محکم رو پتو و انداخت دورم رو دستش دمیلرز خودم بھ اومد کھ یخنک باد از کردیم فرق

 زدم کھ گھید پک تا دو بودم ارومتر و بود شده بھتر حالم گذاشتم اش شونھ رو رو سرم و زدم گاریس بھ یمحکم پک برنداشت
 شده رگھ دو مشروب اثر بر صداش لبھاش نیب گذاشت و گاریس بعدم کنھیم درد سرتم گھید بسھ: گفت و گرفت دستم از گارویس

 نفس یصدا یول دیکشیم نفس منظم و آروم سوختیم حرارتش از بود لختش ی شونھ یرو کھ صورتم بود داغ یلیخ تنش و بود
  دمیشنیم رو ھاش

  

 بھ نکن فکر یچیھ بھ طناز: گفت خاص یلحن با کردم نگاه سرخش یچشما تو و آوردم باال رو سرم کنھیم نگام کردم احساس
 کردیم کم رو فاصلمون داشت و بود لبھام بھ رهیخ کھ کردم نگاش گنگ کن فراموش رو یچ ھمھ یلعنت نکن فکر چکسیھ
 بود تنش یگرما خاطر بھ دمیشا شم کینزد بھش شتریب داشتم دوست و داشتم کشش بھش یاونجور بار نیاول واسھ چرا دونمینم

 شد تر محکم بود گردنم دور کھ دستش نییپا ختیر یھر قلبم کردم احساس نشست لبام یرو داغش یلبا و رفت نیب از فاصلمون
 چشمام کرد نوازشم یآروم بھ و کرد فرو موھام یتو دستشم یکی اون نییپا کردم پرت رو گارشیس تھ و فشرد خودش بھ منو و
 و آوردم کم نفس کھ یجور دیمک رو لبم تر محکم و دیکش یقیعم نفس کھ گذاشتم صورتش یرو رو دستم شد بستھ اریاخت یب

 خشونت یکم با دوباره زدیم نفس نفس من مثل اونم و بود شده خمار یحساب چشماش کردم نگاه چشماش تو دمیکش عقب رو خودم
 کیتحر شتریب حرکتم نیا با یول گذاشتم اش نھیس یرو رو دستم گرفت لباش نیب رو نمییپا لب و دیکش خودش سمت بھ رو سرم
 حرکت حاال و کردمیم یھمکار باھاش منم تعجب کمال با و دمیبوسیم ولع با و بود شده خم روم بایتقر شد کترینزد بھم و شد

 کرد نگام و دیکش عقب یکم رو سرش بود کرده تیسرا منم بھ بدنش پوست یداغ و بود گونھ نوازش اش نھیس قفسھ یرو دستم
 ثابت لختم یپاھا یرو اتش نگاه کھ کردم باز دورم از رو پتو کردمیم ديیشد یگرما احساس گرفتم فاصلھ کم ھی و اومدم خودم بھ

 اش گھید دست دیبوس رو لبم خشونت با دوباره و گرفت رو گردنم بغلش تو افتادم و دیکش رو دستم دادم قورت رو دھنم آب موند
 اون یلعنت کردمیم حس یخوب بھ رو پام یرو دستش یداغ و بود اومده بند نفسم جانیھ از گذاشت پام رون یرو یآروم بھ رو

 بھ ؟یچ ینگرفت رو جلوم چرا تو دمینفھم بودم مست من گفتیم شدیم داریب خواب از فردا اگھ ومدمیم خودم بھ دیبا بود مست
 جام از بدم بھش یفرصت نکھیا از قبل و بخوابم رمیم من: گفتم دیلرزیم جانیھ از صدام کھ یحال در دمیکش کنار رو خودم یسخت
 نفس و دیلرزیم بدنم ی ھمھ بستم رو چشمام و دمیکش دراز تخت یرو رفتم بدنش یداغ از آتش از اونجا از کردم فرار و شدم بلند

  !...کردم کاریچ من  خدا یوا دمیکش لبم یرو رو دستم دمیکش دراز پھلو بھ و کردم جمع شکمم تو رو پاھام زدمیم نفس

  

 رفتم و شدم بلند جام از روم انداختھ آتش حتما کردم نگاه بود روم کھ ییپتو بھ نبود یخبر آتش از شدم داریب خواب از کھ صبح
 رفتم شبید شده سردش حتما شده مچالھ خودش تو و دهیخواب کاناپھ یرو دمید نمشیبب شدینم روم شبید اتفاقات با ییرایپذ تو

 رو پتو سمتش اومدم و برداشتم رو پتو رفتم بود خواب غرق آتش دمیپوش و برداشتم رو میشلوار جوراب سرش باال از آروم
 نگام جیگ یکم دمیکش عقب رو خودم و دمیترس کرد باز رو چشماش!  ھا بچھ پسر مثل بود مظلوم خواب تو چقدر دمیکش روش
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 تو یچ ھمھ: گفت و داد تکون یسر سردتھ کردم فکر دیببخش: گفتم آروم شده کوفتھ بدنش بود معلوم شد بلند جاش از و کرد
   میبر بعد میبخور کن آماده صبحونھ رمیگیم دوش ھی من تا ھست خچالی

 یچا دنبال نتایکاب تو کردم آماده رو صبحانھ و اشپزخونھ سمت رفتم منم اتاق سمت رفت باشھ گفتم کنم نگاھش میمستق نکھیا بدون
 یخوشگل یھا یبطر چھ یول!  داره ونیکلکس خبره چھ اوووه کرد جلب رو نظرم مشروب مختلف یھا یبطر کھ گشتمیم

.  شرکت رهیم گفت خودش و خونھ رسوند منو میافتاد راه بعدم و میخورد صبحانھ سکوت در. و اومد قھیدق چند بعد آتش!  داشت
 از تماس تا ستیب کردم روشنش و آوردم در رو میگوش اتاقم تو رفتم ندم جواب مامان یجوابا سوال بھ نکھیا یبرا و خونھ رفتم
   یخوب سالم گفتم یحال یب با! ستین ازت یخبر وونھید سالم گرفتم رو وایش شماره و زدم یپوزخند! داشتم الیدان از رفتھ دست

   شده؟ یچ خوبم

   خبر چھ تو است گرفتھ حالم یچیھ

   گرفت رو سراغت بھم زد زنگ الیدان شبید ینداد جواب زدم زنگ روزمید شده یچ نمیبب بگو کن ول منو

   شده یچ مگھ چرا: گفت تعجب با یعوض شھ گم بره

  !  دنیرقصیم داشتن الو تو الو دختره ھی با دمید اونجا رو الیدان میرفت بود آتش یدوستا از یکی تولد شبید

   ؟یییییییییییچ

    بود دختره ھی با دمشید خودم گمیم یزنیم غیج چرا شدم کر اااااا

  ! ؟یمرد  وا؟یش گفتم دوباره کھ نگفت یزیچ

   د؟ید رو تو اونم خب نجامیا نھ

   ندادم جواب زد زنگ یچ ھر بعدم میرفت زود ھم ما بود شده الل آره

  ! رو احمق ی پسره یکرد خوب

   آموزشگاه یایم امروز اره

   دارم کالس دوازده ساعت اره

   فعال نمتیبیم پس باشھ

  نداشتم رو یچیھ ی حوصلھ دمیکش دراز تخت رو و کردم قطع

  

 سوار رفتم بھتره خونھ برم زودتر نداشت حوصلھ و حاال انگار ھم وایش کردم یخدافظ ھا یمرب و وایش با شد تموم کالسم یوقت
 چیھ: گفت و کرد نگام قرمز ییچشمھا با شد سوار سرعت با الیدان و شد باز نیماش در کھ افتمیب راه خواستم و شدم نیماش

 یند گوش رو حرفام تا: گفت یبادلخور من نیماش از رونیب گمشو: گفتم تیعصبان با یدینم رو تلفنت جواب چرا ییکجا معلومھ
   رمینم

   رونیب گمشو گفتم ندارم تو با یحرف من

 تیعصبان با یشگیھم ی کافھ میرفت افتادم راه و دمیکش ھم تو رو اخمام یلعنت کن ام محاکمھ بعد یبد گوش رو حرفام دیبا رمینم
 گرفتھ دستشو یاونجور چرا  ؟یمھمون یاومد کھیمرت اون با شبید چرا: گفت و کرد نگام یناراحت با برم دیبا بگو زود گفتم
 من ھان  ؟یکردیم کاریچ دختره اون بغل تو تو  شدم؟ بدھکار من نکھیا مثل ال؟یدان یگیم یچ:گرفت ام خنده تعجب از! ؟یبود

: گفت بغض با یکردیم یغلط چھ دختره اون با یبود اونجا چرا تو شم آتش زن شدم مجبور تو خاطر بھ امیب آتش با شدم مجبور
 سھامداراست جزو و شرکتھ سیرئ چون منم بود شده زونمیآو دختره اون میدیرقص فقط نکردم یکار خودت جون بھ طناز خدا بھ

  !  ؟یشد الل ترس از یدید منو چرا پس کنم؟ باور رو حرفات نیا دیبا االن ھھ: گفتم و زدم یپوزخند نیھم کنم مخالفت نتونستم

 شوکھ دمید چشماتو تو نفرت یوقت شدم شوکھ کرده بغلت اون و یدیچسب کھیمرت اون بھ یاونجور دمید یوقت یلعنت نبود ترس از
 ام چونھ خودم ییآھو چشم دارم دوستت چقدر یدونینم مگھ ؟یندار قبول رو عشقمون مگھ یکرد کارو نیا من با چرا طناز شدم
   شدمیم وونھید داشتم سادمیوا خونتون در جلو صبح تا شبید داد ادامھ دوباره دیلرزیم بغض از

   د؟یدار ھم با یسر و سر ھی کھ زننیم حرف شما درباره ھمھ چرا الیدان ھیک دختره اون
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 بھ مونیزندگ و تو خاطر بھ منم داده ریگ بھم اونجا رفتم کھ یاول روز از دختره است کھیمرت اون ی نقشھ دیشا دونمینم خدا بھ
  رمینم گھید ینخوا تو اگھ یول دادم ادامھ کارم

  

 الیدان: گفتم و گرفتم رو دستش شد شیر دلم الیدان یاشک یچشما دنید با بودم نکرده شبید از کھ ییفکرا چھ شد یجار اشکام
 موردش در عشقم گھید کن ولش: گفت و زد یلبخند شدم وونھید یکرد بغل یاونجور رو دختره کھ دمتید یوقت خوامیم معذرت
 سمت بھ و رسوندمش نکھیا تا بودم ششیپ یساعت دو! بود شده ذره ھی واست دلم کھ میبگذرون خوش رو امروز بذار نزن حرف
 منو شبید!  بود؟ آتش ی نقشھ ھمھ نایا واقعا یعنی زد جرقھ ذھنم یتو یزیچ ھی دفعھ ھی کردمیم یسبک احساس چقدر رفتم خونھ
 بھ آتش خونھ سمت رفتم و زدم دور حرص با یلعنت...  شبید زد الیدان و فرناز مورد در کھ ییحرفھا اون یمھمون اون تو برد

   بلھ داد جواب زدم زنگ شیگوش

   ییکجا سالم

   خونھ گفت تعجب با

   اونجا امیم دارم من باشھ

 نفس نفس تیعصبان از آسانسور تو کرد باز برام درو آتش و زدم رو زنگ دمیرس یوقت کردم یرانندگ سرعت با و کردم قطع
 باال رو ابروش میبرزخ ی افھیق دنید با بود منتظرم در یجلو متعجب یا افھیق با باشھ گذاشتھ کارم سر آتش شدینم باورم زدمیم

  خبره؟ چھ شده یچ: گفت و داد

  

 دیلرزیم صدام کھ یحال در ستادیا نھیس بھ دست و بست درو سرم پشت تو رفتم و دیکش کنار رو خودش کھ جلو رفتم حرص با
    چتھ؟ یگیم یچ ھا شده لیتعط مخت: گفت و زد یپوزخند ؟یکرد فرض احمق منو ؟یکرد الیخ یچ تو: گفتم

 و الیدان یخواست بود تو ی نقشھ نایا ھمھ یکرد یباز لمیف من یجلو ھمھ اون یآورد در ھارو یباز نیا کھ چتھ تو! چمھ؟ من
   یکن خراب من شیپ

!  بچسبھ الیدان بھ تا یکرد رشیاج کھ فرنازه منظورم گفتم و سمتش رفتم ھیچ منظورت یگیم یچ: گفت و دیکش ھم تو اخماشو
  کرد؟ خرت کھیمرت اون باز باشم زایچ نیا دنبال کھ ام بچھ تو مثل من یکرد فکر کنم یقاط نذار برو: گفت و زد یپوزخند

 یھرچ وگرنھ رونیب یریم طناز: گفت تیعصبان با شبید یکرد خرم یلعنت یتو رینخ: گفتم و دمیکوب اش نھیس تو رو مشتم
 شبید کھ ھم یاتفاق ھر! یتونینم یکن جدا ھم از رو الیدان منو یتونینم ھات نقشھ اون با تو! شو خفھ! ایدید خودت چشم از یدید

 یزخم ببر مثل کاناپھ رو افتادم پشت از و دادم دست از رو تعادلم کھ یجور آورد ورشی سمتم بھ دفعھ ھی!  کن فراموش رو افتاد
 کردم احساس شد حبس ام نھیس تو نفس کھ دیبوس خشونت با یجور و گذاشت لبم رو رو لباش امیب خودم بھ امیب تا و زد مھیخ روم
 فاصلھ با و دیکش عقب رو سرش گرفت نمییپا لب از کھ یمحکم گاز از بعد دیبوسیم محکم کھ اونقدر مکھیم رو لبم خون داره
 بتونم کھ من شیپ یایب بعد بشھ دعوات التونیدان آقا با کھ ختمیر نقشھ واست نشستم یکرد فکر: گفت صورتم تو یکینزد

 کھیمرت اون واسھ دنیکش نقشھ بھ یازین پس بکنم باھات یکار ھر ای ببوسمت تونمیم خوردن آب یراحت بھ کھ یدید!  ببوسمت؟
 یاومد کھ یشیم یابونیب غول نیا فیحر تو دختر اخھ بودم شده الل و بود اومده بند نفسم عبوسش ی افھیق ترس از!  ندارم

 رونیب گھید ھیثان دو تا اگھ: گفت و دیکش عقب رو خودش کھ کردم نگاش ترس با زدیم گنجشک مثل قلبم کھ یحال در! نجا؟یا
 باز و در کردیم نگام تیعصبان با و بود کرده گره رو مشتش شدم بلند جام از ترس با! رونیب یبر سالم کھ کنمینم نیتضم ینباش

 خدا شدم نمیماش سوار و رونیب رفتم! نرفتم رو از بازم ترس ھمھ اون با!  داشتم رو کھ واقعا دمیکوب محکم سرم پشت و کردم
  !کردم دایپ نجات یابونیب غول نیا دست از کرد رحم بھم بازم

  

   زد زنگ بھم مامان گشتمیبرم کالس از داشتم یوقت بعد روز

    مامان؟ جانم

   ؟ییکجا جان طناز

   چطور؟ خونھ امیم دارم

  ! شده تنگ تو واسھ دلشم ششیپ میبر نھار گفت زد زنگ ونیکتا یچیھ

   بعدا میریم حاال ام خستھ من مامان یوا
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 ایب باش زود! ام؟ینم یگیم حاال کرده دعوتت زده زنگ اون یبزن سر شوھرت مادر بھ یبر تو نکھیا یجا از زشتھ طناز اااااا
   رسمیم گھید قھیدق ده خب یلیخ: گفتم و دمیکش یپوف میبر ھم با شو حاضر

 غول از یخبر و بود زنونھ یمھمون خوبھ حاال! نفر سھ واسھ غذا ھمھ نیا بود دهیچ زیم واسمون قھیسل یکل با بازم جون ونیکتا
 از بود معلوم بشش و خوش از و داد جواب جون ونیکتا خورد زنگ تلفنشون کھ میبود نشستھ ھم دور نھار از بعد نبود یابونیب

 ھفتھ آخر گھیم بود مھنوش: گفت و نشست ما کنار دوباره اومد کرد قطع و دمیم خبر بھت زمیعز باشھ گفت آخر در دوستاشھ
 و من با ھم مردا کردن یراض نھ؟ گذرهیم خوش میبر امسال تابستون خونھ تو میدیپوس گھیم راست خدا بھ یوا الشونیو میبر

 ونیکتا دوست جان مامان واا: گفتم تعجب با! شمال واسھ زده لک دلم منم خدا بھ آره: گفت و زد یلبخند ھم مامان زد یچشمک
 اونا با ما دیایب اش خانواده و عروست با گفت کرد دعوت ھم شمارو زمیعز خب: گفت زود جون ونیکتا!  کرده دعوتشون جون

 طناز یوا: گفت مامان رمیبگ یمرخص تونمینم شده تموم تازه التمیتعط من آخھ: گفتم من من با!  میندار حرفارو نیا میراحت یلیخ
 من مادر نیا اخھ کردم نگاش حرص با ھست کھ ھم وایش تازه بره جات کن ھماھنگ دوستات از یکی با خب ایگیم ییزایچ ھی
   کنمیم کاریچ نمیبب باشھ: گفتم و زدم یزورک یلبخند!  باشھ بارش نیدوم نیا کھ بود داده تیاھم من نظر بھ یک

!  نداشتم برنامھ شدن کنسل بھ یدیام بودن یراض کامال و بودن گرفتھ رو مشونیتصم مامان و جون ونیکتا کھ ییاونجا از یول
 ونیکتا بذاره کنار روز چھار سھ رو کارش کھ کرد شیراض و گفت بابا بھ مامان شب ھمون شد ھم کردمیم فکر کھ یزیچ قایدق

  ...کھ داشتم شانس اگھ من!  داد رو تشیموفق خبر و زد زنگ جونم

  

 روز اون تز!  یابونیب غول نیماش تو انداختن منم و ومدنیم عمو نیماش با مادرا و پدر میافتیب راه شنبھ سھ روز صبح شد قرار
 مسافرت رمیم دارم کھ بودم گفتھ و بودم زده زنگ الیدان بھ میافتیب راه نکھیا از قبل میبود نیسرسنگ ھم با و بودمش دهیند بعد بھ

 و خوابوندم رو میصندل نیماش تو! برم سفر نیا بھ خدامھ از من کرده فکر ختیر ھم بھ اعصابم کھ کرد یبداخالق یکل اونم
 و کنمیم یخال سرش رو حرصم بزنم حرف باھاش اگھ دونستمیم نداشتم رو آتش ی حوصلھ اصال دمیخواب و بستم رو کمربندم

 ھمھ چارهیب بدبخت نذاشتم محلش و زدم یپوزخند! کرد ادیز آخر تا رو صداش و کرد روشن رو ضبط اونم!  شھیم دعوامون
 اونجا اومده ادیز بود معلوم کھ آتش رامسر میدیرس ساعتھ سھ داشتن عمو البتھ و خان آتش جناب کھ یسرعت با ھیباز قلدر کاراش

 رونیب سرم و نییپا بودم دهیکش کامل رو شھیش بودن پشتمون ھم نایا عمو کرد عبور ھا کوچھ پس کوچھ از بلده کامل رو آدرس و
 دادم تکون آروم ھوا تو و کردم باز رو دستم کردم فراموش رو میحوصلگ یب و بودم اومده وجد بھ اطرافم یسبز سر از بود

 ایتازگ کھ الیدان تند یاخالقا یحت بودم شده خستھ یچ ھمھ از بردمیم رو لذت تینھا عتیطب نیا از و داشتم راحت فکر ھی یکاشک
 تو میرفت و کرد باز درو اومد یرمردیپ زد بوق چندتا الیو در یجلو کردمیم ییتنھا احساس یوقت ھر از شتریب االن بود شده ادیز

 و شناختیم ھم رو بابا البتھ کھ بود عمو یمیقد دوست و ھمکار یدیسع یآقا استقبالمون بھ در یجلو اومدن یدیسع خانواده
 بود برخورد خوش یلیخ و بود یمحترم زن و بود نایا امانم سال و سن ھم یزن کھ ھم خانم مھنوش داشتن ھم با یمیقد ییآشنا

 شرت یت ھی شھیھم مثل کھ بھرام پسرشون!  بودن افتضاح ھاشون بچھ بودن مودب و تیشخص با مرد و زن نیا چقدر ھر یول
 رو حالم و بودم متنفر ازش شھیھم من کھ بھارک شون مسخره و جلف دختر البتھ و بود تنش یا مسخره و گشاد شلوار با باز قھی

 و جلو میرفت بودمشون دهید ادیز نایا عمو خونھ تو قبال یول نبودن ھاشون بچھ و بودن خودشون فقط ما جشن تو زدیم ھم بھ
 وضع و سر بھ ینگاھ رفت بھش یحساب غره چشم ھی آتش کھ بود زده زل چشمام تو اونقدر بھرام میکرد کیعل سالم باھاشون
 از استخوناش و داشت یزشت و الغر کلیھ یآب تنگ نیج شلوار با بود تنش ییمویل نازک یلیخ ی بنده دو تاپ انداختم بھارک

 آتش با رو کشیعل سالم یوقت یول داد دست یمعمول یلیخ من بھ!  گذاشتھ شینما بھ رو یچ موندم من رونیب بود زده جاش ھمھ
 لوس عمو یبرا رو خودش یکل بعدم پررو بچھ!!!  کرد؟؟؟ یروبوس آتش با االن نیا جاااان رفت باال خود بھ خود ابروم ھی دمید

 یکم فاصلھ با آتش بھ دهیچسب مبل رو اومد ھم نشستن موقع تو میرفت ھم ھمراه و نشست کمرم یرو آتش دست کرد بغلش و کرد
: گفت خانم مھنوش ندارم محلشون و باشم تفاوت یب کردم یسع! آ شھیم شیزیچ ھی نمیا واا شد آتش با صحبت مشغول و نشست

 یول ممنون: گفتم و زدم یلبخند گرفتھ پسرش واسھ رو فرشتھ ھی ونیکتا ماشا2 گمیم کیتبر بھت بازم یاومد خوش زمیعز خب
 برامون نیماش از رو لمونیوسا گفت خانم مھنوش مینشست کھ یکم!  مونده عقب دختره!  بود بھارک لب رو پوزخند بھ نگام

 بودن کرده مرتب ما واسھ رو ھمھ کھ داد نشون بھمون اتاق چندتا و باال طبقھ میرفت بعدم میکن عوض رو لباسامون کھ ارنیب
 داره رو منظره نیبھتر اتاق نیا زمیعز ایب: گفت و زد صدام خانم مھنوش کھ انداختم اتاقا بھ ینگاھ بود بزرگ واقعا الشونیو
 بھ رو وارید ھی شدم زده جانیھ واقعا روم بھ رو منظره دنید با و تو رفتم کردم تشکر و زدم یلبخند کردم آماده شما واسھ نویا

 بازوم بھ یدست خوشگلھ یلیخ یوا بود کرده باشیز شتریب ھم الیو پشت بزرگ باغ ینما کھ ایدر بھ رو و بود یا شھیش کامال رو
  بود یداشتن دوست و مھربون یلیخ زمیعز تو یخوشگل بھ نھ: گفت و دیکش

  

  

 رهیخ روم بھ رو منظره بھ گذاشت تنھامون ھم خانم مھنوش کمد کینزد گذاشت و تو آورد رو خودش ساک منو چمدون آتش
 کردم مرتب لباسارو رونیب رفت اونم چمدونم سمت رفتم و کردم نازک یچشم پشت کمد تو نیبچ نارویا ایب: گفت آتش کھ بودم
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 نشون رو پام ساق و بود کوتاه ھاش پاچھ یکم کھ یطوس یساپورت شلوار ھی با دمیپوش یطوس دیسف راه راه کیتون ھی خودم بعدم
 تیعصبان با اونم بزن در تو یایم انایاح: گفتم حرص با اتاق تو اومد آتش کھ نییپا برم خواستم و انداختم سرم رو شالم ھی دادیم

 ماشیس ھنوز معلومھ رونیب رفتم و ندادم رو جوابش!  بزنم؟؟ در نایا یجلو من کھ زنھیم در مامانت اتاق تو رهیم تو یبابا: گفت
 با نجایا: گفت آروم شدم کینزد بھش یوقت و انداخت بھم ینگاھ رونیب اومد اتاق از باھام ھمزمان ھم جون ونیکتا یروان ھیقاط

 دیبگذرون خوش کم ھی ھم نیبب اونجارو ھم دیبر شب ھی میاومد نجایا تا کھ حاال نداره فاصلھ ادیز داده کادو بھت عموت کھ ییالیو
 ھا پلھ بھ نگاھش کھ بھارک مینشست و نییپا میرفت نگفتم یزیچ و زدم یزورک یلبخند داشتم کم نویھم خدا یوا زد بھم یچشمک و

  !داشت یاوسکول یعاشقا چھ آتشم زدم یپوزخند باال رفت شد پا و انداخت جمع بھ نگاه ھی بود

  

  

 با کھ ھم بھارک بود دهیپوش یلجن سبز اسلش شلوار با یا پستھ مغز جذب شرت یت ھی آتش نییپا اومدن بالخره ربع کی از بعد
 و من میشد دعوت نھار زیم بھ ھمھ شدن فرما فیتشر یوقت!!  انیم ھم بھ چقدر گرفت ام خنده!  دادیم قورتش داشت چشماش

 در رو شورش داشت گھید نشست رومون بھ رو درست رفت نکرد دایپ ییجا آتش کنار کھ ھم بھارک مینشست ھم کنار آتش
!  نداختیم کل باھام داشت خانوم وزغ نیا و بودم نشستھ آتش زن عنوان بھ اونجا یول نداشتم یا عالقھ آتش بھ کھ درستھ اوردیم

 یماھ ظرف و انداخت صورتم بھ ینگاھ ممنون ھیکاف: گفتم آروم دیکش برام و برداشت رو برنج سید آتش دمیکش ھم تو اخمامو
 و دیکش ھم خودش یبرا یمرس گفتم و برداشتم یماھ کھیت ھی کردیم نگاھمون یچشم ریز بھارک!  زمیعز ایب: گرفت جلوم رو

 شدم بلند منم باال رفتن کھ نایا بابا و نایا عمو ساحل لب میبر بعد و میکن استراحت کم ھی گفتن ھمھ نھار از بعد میشد مشغول ھمھ
 بھ ینگاھ آتش!  میباش ھم دور کم ھی دینیبش ادیم خوابتون مگھ کجا شما: گفت بھارک کھ شھ بلند خواست ھم آتش اتاق تو برم کھ
 از بعد کھ کن استراحت برو پس زمیعز باشھ: گفت و نشست الیخیب اونم نیبش یخوایم اگھ تو ام خستھ من: گفتم کھ انداخت من

 چطور نفھم یابونیب غول باال رفتم و دادم تکون یسر!!  دختره؟؟ نیا شیپ نشست خودش برم من گفت االن!  یباش حال سر ظھر
  بکنھ بخواد یکار ھر یابونیب غول اون اونوقت بکنم یکار چیھ دینبا زنشم من

  

  

 یول ستین مھم واسم!  بکنھ خوادیم یغلط ھر بذار مھمھ؟ واست آتش مگھ طناز چتھ تو اه انداختم تخت یرو حرص با رو خودم
 دنید با خورد زنگ میگوش کھ نکنم فکر بھشون کردم یسع و بستم رو چشمام!  کنم ادبش دیبا پرروست بچھ یلیخ دختره نیا

   سالم الو: دادم جواب عیسر الیدان عکس

 آره: گفتم حرص با بھم زده زنگ و شده آدم کردم فکر دمیکش یقیعم نفس! کھ؟یمرت اون با گذرهیم خوش: گفت گرفتھ ییصدا با
  !  طمیشرا نیا تو اون خاطر بھ من کھ انگار نھ انگار وونھید کردم قطع بعدم!  گذرهیم خوش داره

 عشوه مسخره یحالت با ھم بھارک و زدنیم حرف و بودن نشستھ ھم کنار بھارک و آتش فقط نییپا رفتم شدم بلند بعد ساعت کی
 پشت عمو بود خوب آره: گفتم و رفتم بھش یا غره چشم! زم؟یعز یدیخواب خوب: گفت من دنید با آتش دیخندیم و ومدیم یخرک
 شده تنگ ایدر واسھ دلم ساحل لب میبر کھ میشد آماده و اومدن ھمھ واشی واشی بعد قھیدق چند تا مینگفت یزیچ گھید و اومد سرم
 گرفتھ رو دستم آتش ایدر سمت میافتاد راه ادهیپ و بود الیو پشت درست ساحل افتادم راه آتش ھمراه و کردم ذوق شھیھم مثل بود
 پام ساق بھ یآروم بھ موج آب تو رفتم و آوردم در رو مییدمپا ومدیم راه آتش کنار اش مسخره پیت اون با ھم بھارک و بود

 گھید آب تو گفتم تعجب با کجا؟: گفت و دیکش رو دستم آتش کھ برم جلوتر خواستم و زدم یلبخند دادیم قلقلک رو پام و خوردیم
  !  خوبھ قدر نیھم آب تو یبر جلف ی پسره نیا مخصوصا آدم ھمھ نیا یجلو نکرده الزم: گفت و دیکش ھم تو اخماشو

   کنم شنا برم خوامیم دارم دوست رو ایدر من یند ریگ یچ ھمھ بھ انقد شھیم کنم کاریچ خوامیم مگھ

 دمیکوب نیزم رو رو پام حرص با!  گفتم کھ نیھم آب تو یبر یندار حق االن کن شنا خلوت یجا ھی میریم ییدوتا بعدا کن صبر
 دهیچسب تنش بھ سشیخ لباس و بود آب تو کھ کردم نگاه بھارک بھ نشست کنارم ھم آتش نشستم ھا ماسھ رو و ساحل سمت رفتم و

  برگردوندم رومو اخم با بود

  

 ما کنار اومد و انداخت راه بھ ونیقل ھم بھرام انداختن راه بھ رو یچا بساط و انداختن انداز ریز و دنیچ رو لیوسا نایا بابا
 واقعا نازکش لباس سمتمون اومد و رونیب اومد آب از ھم بھارک! کردیم نگاه بھش اخم با نداشت ازش یخوش دل کھ آتشم نشست

 یبلوبر یبو دنیکش بھ کرد شروع آتش و گرفت آتش سمت بھ رو ونیقل شلنگ بھرام نشست و آتش بھ دیچسب اومد بود افتضاح
 طناز: گفت و دیکش ھم تو ابروھاشو آتش!  بکشھ ھم خانوم طناز بده: گفت بھرام دینکش شتریب پک چندتا آتش دیچیپ مشامم تو
 عشوه یکل با اونم بھارک دست داد رو ونیقل بعدم داد فشار دستش تو رو کمرم کھ کردم نگاش حرص و تعجب با!  کشھینم
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 کھ دمیکش یعصب نفس! کنھیم یباز ی س ک س لمیف داره انگار کھ دادیم تکون رو دھنش و لب یجور کرد دنیکش بھ شروع
 تیعصبان با میافتاد راه ھم دست تو دست و شدم بلند!  دیرس شعورش خوبھ میبزن قدم کم ھی میبر پاشو زمیعز: گفت و دیفھم آتش
 اون با یلب ھی با ادینم خوشم: گفت و داد فشار رو دستم باش خودت رفتار مواظب یبد یالک ریگ من بھ انقد نکھیا یجا از: گفتم
  !  داره یا یمعن چھ پسرا نیب یدونینم ھنوز تو یبکش ونیقل کھیمرت

  !  ؟یکن مارم زھر یخوایم مسافرت اومدم من چھ من بھ دیا جنبھ یب پسرا شما

  !  بکن یدار دوست یکار ھر اونجا خودمون یالیو میریم فردا

 یتونست اگھ! یخوب یھا بھونھ چھ: گفت و زد یپوزخند!  میمھمون نجایا ما زشتھ تنھا و تک  ؟یچ کھ اونجا میبر امینم من رینخ
  !کن یراض رو مامانم

  

 دو بھ دو بودن صحبت مشغول و بودن نشستھ بزرگترا میکن یباز بالیوال کھ آورد توپ ھی بھرام میبرگشت بعد و میزد قدم یکم
 ھوا!  کردمیم ادبش دیبا شدینم ینجوریا داد حرص منو چقدر و کرد کارایچ بھارک کھ بماند حاال میکرد یباز بھ شروع و میشد

 کھ جون ونیکتا میبود جمع ھم دور ھم زنا ما و نشستن باغ تو رفتن مردا شام خوردن از بعد الیو میبرگشت کھ شدیم کیتار داشت
 بره کھ کردیم پا اون و پا نیا ھم بھارک میدیخندیم ھمھ و کردیم فیتعر رو شونینامزد دوران خاطرات بود شوخ و رک یلیخ
 ھوا کم ھی رونیب برم بھتره نھ گفت ستین خوب ادیز حالت انگار جون بھارک ھیچ: گفتم و کردم نگاه بھش حرص با!  رونیب

 بخوابم کھ اتاق تو رفتم و کردم بھونھ رو درد سر بود پررو یلیخ گھید نیا کردم نگاش واج و ھاج رفت و شد بلند بعدم!  بخورم
 تا گذشت یساعت کی کردیم خواستیم یغلط ھر خودش بده ریگ من بھ بود بلد فقط یابونیب غول بردینم خوابم تیعصبان از یول

 رو چشمام! شناختینم رو دخترا ما نیب مسائل اون شدم حساس روش و خبره چھ کردیم فکر االن باشم آروم کردم یسع اومد
  !دمیخواب و کردم بھش رو پشتم حرص با دیکش دراز کنارم و آورد در رو شرتش یت نذاشتم محلش و بستم

  

 نکردم تعجب روم بھ رو صحنھ از نییپا رفتم و کردم مرتب رو وضعم و سر نبود یخبر آتش از شدم داریب خواب از کھ صبح
 حیوق واقعا بود دهیپوش کھ یلباس اون با مخصوصا رفت ھم تو اخمام کردنیم یباز ورق داشتن و بودن نشستھ بھارک و آتش
 آروم خودم مثل ھم آتش کردم آروم سالم ھی ظاھر حفظ واسھ کنم سالم بھش بود منتظر کرد نگام و افتاد بھم چشمش آتش!  بود

 گفتم روشونو بھ رو نشستم پررو بچھ خونھیم خروس کبکش کھ معلومھ!  کرد سالم خندان و یانرژ با بھارک یول داد رو جوابم
 و شد بلند جاش از بھارک بگم یزیچ من نکھیا از قبل م؟یبر ھم ما یدار دوست یریگیماھ رفتن: گفت آتش  کجان؟ ھیبق پس

 و شدم بلند جام از حرص با باال رفت و ھا پلھ سمت رفت!  شم حاضر رمیم من!  گذرهیم خوش یلیخ میبر کھ من نظر بھ: گفت
 یول دارم شوھر یکنیم یادآوری من بھ قھیدق بھ دم چطور ؟یآورد در رو شورش یکنینم فکر گفتم تیعصبان با آتش سمت رفتم

   نرفتھ ادمی رو یزیچ من: گفت و کرد نگاھم یکنیم رفتار ینجوریا خودت

 سمت دیکش و گرفت رو دستم نشست صورتش رو محو یلبخند ؟ینشست احمق ی دختره نیا دل ور ھمش نیھم واسھ ؟یمطمئن ااا
 شمیپ نکنھ جرات یکس کھ بغلم نیبش خودت نھینش من بغل یکس یخوایم اگھ نشستم پاش رو و بغلش تو افتادم کھ یجور خودش

 کھ آتش چسبوندم بھش رو خودم و دمیخند یبلند یصدا با نییپا ادیم داره بھارک دمید کھ بگم یزیچ خواستم!  خان حسود نھیبش
  دیبوس رو دماغم نوک و آورد جلو رو سرش بود گرفتھ اش خنده حالتم رییتغ از

  

  

 یالیو میریم یک آتش: گفتم و انداختم گردنش دور رو دستم بود بھارک بھ حواسم یچشم ریز کھ یحال در و زدم یلبخند
 لوس رو خودم  ؟ینیبب اونجارو زودتر یدار دوست میریم نھار بعد انیب نایا بابا بذار: گفت و دیبوس رو گردنم ریز!  خودمون؟

 قدم کم ھی ساحل؟ لب میبر آتش: گفتم و شدم بلند جام از زدم آخرم ی ضربھ شدمیم منفجر خنده از داشتم!  اوھوم گفتم و کردم
 غرور با! بود زده خشکش ھا پلھ رو بھارک میشد بلند جامون از میبر زمیعز باشھ: گفت و زد یلبخند میبخور ھم صبحونھ میبزن

 میرفت ھم با و انداخت گردنم دور رو دستش آتش زد یزورک یلبخند! ساحل لب میریم میدار ما جون بھارک: گفتم و کردم نگاش
 ھیکنا با آتش جاش سر نشوندم خوب رو احمق دختره شد خنک دلم شیآخ خنده ریز میزد ھم با دو ھر میشد باغ وارد یوقت رونیب

 بدون گرفتمیم رو دختره نیا حال دیبا نشو پررو: گفتم و زدم بازوش بھ یمشت!  المون؟یو میبر زودتر یدار دوست پس: گفت
 بھارک ی افھیق یادآوری با رفتم ھمراھش و نکردم یاعتراض منم داد ادامھ راھش بھ برداره ام شونھ دور از رو دستش نکھیا

 لذت بھارک کردن عیضا از و نکنم فکر الیو میبر بود قرار کھ شب بھ فعال کردم یسع بود لبش رو لبخند ھم آتش دمیخند دوباره
  ببرم
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 شدمینم دور آتش از اصال منم و بود خودش تو یحساب بھارک الیو میرفت ھم ما و زدن زنگ بھمون الیو برگشتند یوقت نایا بابا
 ییتا دو کم ھی دیبر تا دو شما گھید خب: گفت و نشست کنارمون اومد جون ونیکتا نھار از بعد بود بھم حواسش ی ھمھ ھم آتش

 باشھ: گفت ھم آتش! بود سخت مقاومت مقابلش در دادم تکون یسر و زدم یلبخند! ما دل ور نجایا دینشست ھیچ دیبگذرون خوش
   میباش ھم با جاده تو کھ میافتیب راه ھم ما تو کھ دیبد خبر رونیب دیزد وقت ھر شما فردا میگردینم بر نجایا گھید ما پس

  ! د؟یبمون دیخواینم شتریب روز ھی یعنی

   دوباره میایم فرصت سر بعدا داره کالس طنازم دارم کار شرکت تو یکل من ارهیبس وقت جان مامان

 آتش! بده قورتم چشماش با خواستیم شدمیم راحت دختره نیا شر از زودتر بعدم بود تحمل قابل شب ھی باز شدم خوشحال دلم تو
 آتش نییپا رفتم و شدم حاضر و کردم جمع رو لباسامون باال رفتم و شدم بلند جام از کنم جمع رو الیوسا برم کھ گفت گوشم ریز

 با فقط ھم بھارک میبمون ششونیپ کھ کردن اصرار یلیخ خانم مھنوش و یدیسع یآقا ببره چمدونارو ادیب کھ زدم صدا رو
  کردم یخدافظ باھاش بدم دست بھش نکھیا بدون و زدم یپوزخند کردیم نگاه یدلخور

  

  

   نگفت یزیچ و زد یپوزخند! یریم یدار کھ شد دلخور یکل ات دلخستھ عاشق یآخ گفتم خنده با میافتاد راه و میشد نیماش سوار

 بعد قھیدق چند کرد عوض رو دنده و کرد نگام اخم با!  واست ھیمناسب سیک شد تموم کارمون نکھیا از بعد دایایم بھ یلیخ یول
 یجا ھی و داخل میرفت افتادم راه ھمراھش و نگفتم یزیچ یول افتاد سرم تو یفکر میشد ادهیپ و کرد پارک خونھ سفره ھی یجلو
 آدم اوقات یگاھ! کردم نگاش پھن یلبخند با داد سفارش یچا سیسرو و ونیقل آتش بود درست حدسم مینشست تخت ھی رو دنج

 بھ رو شلنگ زدم کھ پک چندتا دمیکشیم سبک یلیخ و دمیکشینم ونیقل ادیز من بھ داد شد چاق و دیکش خودش کھ یکم!  شدایم
 سمتش بھ رو بود ونیقل ینیس یرو کھ یاضاف یلب کرد نگام تعجب با کن صبر کن صبر: گفتم بکشھ خواست تا گرفتم سمتش
 رو شونیاصل ی مزه من: گفت و کرد نگاه چشمام تو! کن عوضش ایب! د؟یکش ونیقل یلب ھی با دینبا ینگفت مگھ:گفتم و گرفتم

  !  منھ از ریغ ھمھ واسھ نیا کوچولو دمیچش

 مین کردم نشیریش نبات با و کردم سرگرم مییچا با رو خودم گذاشت سرش بھ سر شدینم و بود پررو واقعا بشر نیا دمیکش خجالت
 خب یول شدمیم ینجوریا دمیکشیم ونیقل یوقت شھیھم گرفتم جھیسرگ شدم بلند پام رو کھ نیھم میشد بلند بعد و مینشست یساعت

 دستم و ستین خوب حالم دیفھم بود من بھ نگاش کھ آتش دمیپوش رو کفشم و گرفتم تخت لبھ بھ رو دستم! داشتم دوست کنم کاریچ
   خوبم: گفتم و کردم نگاش حرص با یکنیم غش االن  ؟یبکش یندار رو اش جنبھ یوقت یمجبور گرفت رو

 االن من کن صبر لحظھ چند: گفت آتش میشد نیماش سوار و میاومد رونیب خونھ سفره از!  معلومھ رفتنت راه و ات افھیق از اره
 یبستن ظرف ھی با آتش بعد قھیدق چند شد بد حالم انقدر چرا یلعنت اه بستم رو چشمام و دادم ھیتک شھیش بھ رو سرم شد ادهیپ امیم

 شد باعث شینیریش ھم آورد جا رو حالم شیخنک ھم گرفتم و کردم تشکر لب ریز افتاده قندت بخور ایب: گفت و شد سوار اومد
   شھ بھتر حالم

    ؟یبھتر

   ممنون آره

  نگفت یزیچ و داد تکون یسر

  

 ساختمانش ینما ھم بود یخوشگل و دنج یجا واقعا اومدم وجد بھ الیو دنید با میرفت الیو سمت بھ و میکرد دیخر یکم راه نیب
 گفت آتش کھ کرد باز برامون و در انسالیم یمرد بود بھشت از کھیت ھی انگار بود دورش کھ یمحشر یفضا ھم بود یعال
 است العاده فوق آتش یوا: گفتم وجد با و شدم ادهیپ نیماش از رسھیم اونجا بھ و کنھیم یزندگ تنھا خودش و اونجاست داریسرا

   نجایا خوشگلھ چقدر محشره

 و کیش لیوسا و لوکس یلیخ یمعمار تو میرفت ادیم خوشت ھم تو از نیبب ایب خوشگلھ یلیخ آره: گفت و کرد نگام محو یلبخند با
    ھ؟یک ی قھیسل نایا یوا کردیم رهیخ رو چشم ھمھ و ھمھ لوکس

 کردم دیجد رو لشیوسا و توش دادم راتیتغ کم ھی من میدیخر کھ موقع اون دهیند ھنوز مامان میدیخر نجارویا میاومد بابا و من
  !  یدار یخوب قھیسل بابا نھ: گفتم و دادم باال رو ابروھام میبمون کھ نجایا میایم باره نیاول یول

  !  دارم یخوب قھیسل آره: گفت و کرد نگام رهیخ
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 ھیچ نیا: دمیپرس خوردیم نییپا بھ رو پلھ تا چند سالن گوشھ ھی بود یعال یچ ھمھ کردم نگاه و دمیکش سرک الیو یجا ھمھ بھ
   آتش؟

   سوناست و استخر نییپا

 ھیعال نجایا: گفتم و باال برگشتم زدیم برق یزیتم از و داشت یزالل آب کھ بزرگ استخر ھی کردم نگاه و رفتم نییپا پلھ چندتا
   خوبھ یلیخ

  !  یکن شنا یخواست یچ ھر توش یبر یتونیم توام آره: گفت اوردیم در رو کتش کھ یحال در

    داره؟ استخر بھ یربط چھ ایدر.  ایدر تو برم خوامیم من

  ! تره یبھداشت و زتریتم نیا تازه داره؟ یفرق چھ

   نبود خلوت یدید کھ ساحلم آب تو یبر مرد ھمھ اون یجلو ادینم خوشم من: گفت و دیکش ھم تو اخماشو یگیم زور چقدر آتش اه

 حاال خب یلیخ اتاق تو اومد سرم پشت آتش کھ آوردم در رو شالم و مانتو اتاقا از یکی سمت رفتم و برگردوندم رومو حرص با
   کن ولش خوامینم: گفتم و کردم اخم!  خبره چھ مینیبب ساحل لب میبر ایب

 کھ دمیپوش دوباره رو مانتوم میزنیم یدور ھی میریم حداقل دمیکش یقیعم نفس!  منتظرم در جلو ندارم یکش ناز حوصلھ من ایب
   بلھ دادم جواب گرفتھ ییصدا با بود الیدان خورد زنگ میگوش

   یچطور زمیعز سالم

  ! شما یھا یپرس احوال از ممنون سالم

  ییکجا خبر چھ کنھیم قھر زودم چھ: گفت و دیخند

   میافتیم راه فردا میشمال ھنوز

    ؟یعموت دوست یالیو آھا

   آره: گفتم نجایا میاومد آتش با بگم دمیترس

   شده تنگ واست دلم آھا

   طور نیھم منم

   زمیعز نمتیبب امیب بگو یاومد برم قربونت

   شھیم یچ نمیبب بذار باشھ

 شالم شدم خستھ خدا یوا کردمیم بحث نمشیبب برم تونمینم کھ موضوع نیا سر باھاش دیبا دوباره االن کردم قطع و کردم یخدافظ
   عجب چھ: گفت دنمید با دیکشیم گاریس و بود منتظرم آتش رونیب رفتم و کردم سرم ھم رو

   خورد زنگ میگوش دیببخش

 بودن آب تو بچھ و مرد و زن و بود شلوغ نسبتا میزد قدم اونجا تا و میبود کینزد ساحل بھ نگفت یزیچ و انداخت بھم ینگاھ
 حاال تا دادنیم ھیکرا یاسک جت کھ یگاھیجا سمت میرفت نجایا ایب گفت و دیکش رو دستم آتش! آب تو برم کھ شدم مونیپش خودمم
   نھ ترسمیم من آتش یوا بودم نشده سوار

  ! شتمیپ من نداره ترس ایب

 سوار از نمیبش پشتش گفت منم بھ و نشست آتش اول و میدیپوش رو یرنگ زرد یھا قھیجل آب سمت میرفت و کرد ھیکرا دونھ ھی
   ترسمیم من الیخیب آتش یوا: گفتم و نشستم یسخت بھ!  آب رو بره سرعت اون با نکھیا بھ برسھ چھ دمیترسیم ھم شدنش

 ترس از قلبم افتاد راه یوقت افتاد راه و کرد روشن بعدم نترس شھینم یزیچ نینش شل انقدر: گفت و کمرش دور دیکش رو دستام
 بستھ رو چشمام دمیکش غیج توانم ی ھمھ با میافتاد ھا موج یرو یوقت بستم رو چشمام و کردم بغل و آتش قدرتم تموم با و شد کنده
 محکم فقط کھ نداره ترس کن نگاه نزن غیج انقد! دختر شدم کر: گفت و کرد کم رو سرعتش کم ھی آتش دمیکشیم غیج  و بودم

   نیبش
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 رو تو آتش زدم غیج کرد ادیز رو سرعتش دوباره و حقتھ: گفت خنده با دھنم تو اومد قلبم یریم تند انقد چرا کنھ ات خفھ خدا یوا
: زدم غیج دمید رو میبود گرفتھ ساحل از کھ یا فاصلھ یوقت کردم باز آروم رو چشمام کرد کم رو سرعتش یکم.. آتش آروم خدا
  !  یشد دور انقد چرا آتش یوا

 برو آروم فقط خوبھ: گفتم و دمیخند جانیھ با نبندم رو چشمام گھید کردم یسع ببر لذت کم ھی یبزن غیج انقدر نکھیا یچا از
  !  ینجوریھم

 قلبم ادیز جانیھ از! یا وونھید یلیخ گفتم و دمیخند بلند ییصدا با کردم ادیز رو سرعتش دوباره و سرعتشھ بھ اش مزه ی ھمھ
 یوقت کرد کمکم و گرفت منو دست خنده با بعد و شد ادهیپ خودش اول رفت ساحل سمت بھ و داد تیرضا بالخره دیکوبیم محکم
    نگذشت؟ خوش: گفت و دیخند!  یدیزی یلیخ: گفتم و زدم بازوش بھ یمشت نییپا اومدم

   بود خوب چرا گفتم دیلرزیم جانیھ از صدام کھ یحال در

  !شوھرت چارهیب یخورد رو مخم یزد غیج یادیز فقط

  

   

 نمیبب بذار یحساب درست یغذا ھی خب: گفت شدیم ولو یراحت مبل یرو کھ یحال در آتش الیو میبرگشت خنده و یشوخ یکل از بعد
   نھ ای یبلد

 تابھ کباب کھ برداشتم کرده چرخ گوشت خچالی تو از اشپزخونھ سمت رفتم حرف یب و بودم گرفتھ یانرژ یلیخ تعجب کمال با
 کمک: گفت و اشپزخونھ تو اومد کنمیم درست غذا دارم و شدم کن گوش حرف انقد بود کرده تعجب کھ ھم آتش کنم درست یا

! نکنھ اعتراض اصال کھ زدم پھن یلبخند بعدم!  حساسھ چشمم من کن رنده ازارویپ نیا زحمت یب چرا: گفتم زود  ؟یخواینم
 یا مزه با حالت با داشت آتش  کردم دایپ رو خواستمیم کھ ییظرفا کنھ درست غذا بردیم لذت آدم و بود نو آشپزخانھ لیوسا تموم

 شیگوش لحظھ ھمون گرفت ام خنده نسوزه ادیز چشماش کھ بود گرفتھ عقب رو سرش و بود شده سرخ چشماش کردیم رنده ازیپ
   خورد زنگ

   جونھ ونیکتا دمیکش رونیب رو شیگوش و سمتش رفتم ھیک نمیبب درآر بمیج از منو یگوش ایب طناز

   بده جواب خب

   جون ونیکتا الو

   دیچطور زمیعز سالم

   دیخوب شما یمرس

   خوبھ؟ یچ ھمھ  گذره؟یم خوش گلم ممنون

   ممنون یلیخ ھیقشنگ یالیو واقعا یعال جون ونیکتا آره

   کنھ؟یم کاریچ آتش زمیعز برم قربونت

   شد شتریب ام خنده کھ کرد نگام تیعصبان با آتش!  کنھیم رنده ازیپ: گفتم خنده با

   طناز تو دست از از؟یپ: گفت خنده با جون ونیکتا

  !  کنمیم درست خودم شویباق خدا بھ حساسھ چشمام من آخھ

   دیبگ شما یچ ھر چشم: گفتم و دمیخند!  آخھ دادم بھت یگل دستھ نیا بھ پسر رسمشھ نیا

   دیبگذرون خوش شمینم مزاحمتون من زمیعز باشھ

   جون ونیکتا یمرس

   رسونھیم سالم مامانتم

   نمتونیبیم فردا دیبرسون سالم ھم شما
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   شستیم رو صورتش کھ کردم نگاه آتش بھ خنده با و کردم قطع

   کنمیم درست خودم من گھید یمرس: گفتم و کردم کنترل رو ام خنده زور بھ کنمیم کاریچ دارم من ینگ شدینم حاال

  رونیب رفت اشپزخونھ از و!  برسھ دادم بھ خدا: گفت و دیکش صورتش یرو رو حولھ

  

 و میکرد یشوخ یکل ھم شام زیم سر شھیھم خالف بر زدم صدا رو آتش و دمیچ زیم رو و کردم آماده رو غذا بعد ساعت کی
 باال کاناالرو و کرد روشن رو یو یت مینشست میرفت و دمیچ نیماش تو ظرفارو شام خوردن از بعد! بود شده معجزه امشب میدیخند

   آتش: گفتم آروم کردیم نییپا

   بلھ

   نگفتھ؟ یزیچ سھامت مورد در بابات

 نیا آخر یعنی ؟یگیم یجد: گفتم ذوق با شھیم تموم کاراش ماه نیا آخر تا میکرد صحبت چرا: گفت و دیکش ھم تو رو ابروھاش
 ھی گفتم!  زدم چشمش یدید! رهیبگ رو پولش ادیب تونھیم تون عرضھ یب الیدان آقا آره: گفت و زد یپوزخند  م؟یشیم راحت ماه

   باالست یادیز بابا توقعات ستین عرضھ یب اون: گفتم حرص با مینکرد بحث ھم با امشب

   شده؟ تو زونیآو و نداره یچیھ کھ ستین عرضھ یب

 تیعصبان با یجور! یدار بابات از یدار یچ ھر و یندار عرضھ تو کھ فعال یبزن حرف ینجوریا اون بھ راجع یندار حق تو
 رو لباسام بستم و در و اتاق تو رفتم!  ذاشتمیم سرش بھ سر دینبا بود یروان نیا اتاق تو رفتم و شدم بلند جام از کھ کرد نگام

 بھ نگاه ھی و تخت رو دمیکش دراز کردم باز موھامم و دمیپوش ھمرنگش برمودا شلوار با یصورت ،شرتیت ھی و کردم عوض
 منم ییآھو چشم سالم داد جواب زود یلیخ شده تنگ واست یلیخ دلم ریبخ شبت زمیعز سالم دادم الیدان بھ امیپ ھی انداختم میگوش
   تیدور از رمیمیم دارم

 آباژور و کردم خاموش رو چراغ شدم بلند و گذاشتم کنارم یعسل یرو رو میگوش!  نمشیبب رمیم یجور ھی تھران میرفت کھ فردا
  برد خوابم و شد گرم زود چشمام بودم خستھ کردم روشن رو

  

  

 از صدا کردم نگاه اطرافم بھ ترس با شدم داریب خواب از دیچیپیم درختا یال بھ ال کھ یباد یصدا از کھ بود گذشتھ چقدر دونمینم
 بھ نکھیا بدون و جلو رفتم ترس با بودم گذاشتھ بازش خودم میبود اومده کھ ظھر سمتش رفتم و شدم بلند آروم ومدیم پنجره سمت

 آروم دھنم تو ومدیم داشت قلبم ومدیم ھمچنان باد یصدا یول انداختم تخت رو رو خودم دوباره و بستم رو پنجره کنم نگاه رونیب
 نجایا من رونیب رفتھ نکنھ بود خواب آتش یعنی اتاق تو برگشتم دوباره بود ظلمات کیتار رونیب کردم باز رو در و شدم بلند

 یجلو مبل ھمون یرو آتش کردم روشنش و کردم دایپ رو چراغ دیکل رونیب رفتم و کردم روشن رو میگوش ی قوه چراغ!  تنھام
 کھ رفتم کلنجار خودم با کرده خاموش چراغارم ھمھ!  ترسمیم یبزرگ نیا بھ نجایا تو من گھینم یابونیب غول بود دهیخواب یو یت

 کھ زدم صدا بار چند  آتش؟  آتش؟ کردم صداش آروم و آتش سمت رفتم! باال برگردم دوباره دمیترسیم گھید یول بخوابم برم
!  ترسمیم یاونجاتنھاب من یبخواب باال یایب شھیم آتش: گفتم و کردم مظلوم رو ام افھیق کرد نگاھم یجیگ با و کرد باز رو چشماش

 میرفت و افتادم راه سرش پشت منم رفت اتاق سمت بھ و انداخت میگوش قوه چراغ بھ ینگاھ شد بلند جاش از و دیکش یقیعم نفس
 از: گفت آروم گذاشتم کنار رو میگوش و دمیکش دراز کنارش آروم منم دیکش دراز تخت رو رفت و کرد خاموش رو چراغ اتاق تو
    ؟یدید خواب ؟یدیترس یچ

 دور دستش ھی و بود سرم ریز دستش ھی کھ یجور بغلش تو دیکش منو و شد کمینزد شدم داریب باد یصدا از بود باز پنجره نھ
 یدیترس شدم الیخیب یول بگم یزیچ خواستم!  بدزدتت ادیب تونھینم گھید یکس بخواب: گفت و دیکش یقیعم نفس بود بازوھام
  برد خوابم راحت یلیخ و بستم آرامش با رو چشمام!  درازه زبونتم

  

 کھ بود نیسنگ دستاش انقدر ماشا2 خوردم تکون یکم بودم آتش بغل تو حالت ھمون تو ھمونطور شدم داریب خواب از کھ صبح
  : گفت آلود خواب و کرد باز رو چشماش بخورم تکون تونستمینم

    چنده؟ ساعت
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 از ھم آتش بود ١١ ساعت کردم نگاه رو میگوش شدم بلند جام از و برداشت رو دستش! نمیبیم بخورم تکون یبد اجازه اگھ دونمینم
 از بعد.  کردم آماده رو صبحانھ و گذاشتم یچا رونیب رفتم و دادم تکون یسر رمیبگ دوش ھی رمیم من: گفت و شد بلند تخت رو

 قرار ھم با کھ ییجا بھ میافتاد راه و میکرد جمع رو لمونیوسا ھم ما افتنیم راه دارن گفت و زد زنگ مامان صبحانھ خوردن
 یباز بھ شروع و آوردم در رو میگوش میافتاد راه ھم ھمراه و میکرد کیعل سالم نیماش تو ھمونطور و میدیرس میبود گذاشتھ
 نایا عمو نیماش و میرفتیم ھم بھ کینزد راه یتو. ندادم تیاھم بود فکر تو یحساب و بود خودش تو باز آتش شم سرگرم کھ کردم

 یبرا منم میکرد دیخر کم ھی و میداشت نگھ بار ھی راه نیب رفتنیم ما از جلوتر نایا عمو و بود یکی سرعتمون بایتقر دمیدیم رو
! بزنم حرف من نذاشت یحت کرد حساب جلو اومد کردم دیخر دید یوقت و بود ھم تو اخماش آتش دمیخر یسوغات الیدان و وایش

 شدم رهیخ جاده بھ و دمیکش یقیعم نفس! باز کرده یقاط بود معلوم کرد روشن یگاریس آتش و میشد نیماش سوار دوباره! یروان
 ترس با یدیشد ترمز یصدا دنیشن با کھ بود یگوش تو سرم میبود اتوبان تو و میبود شده کینزد گھید و میبود راه تو یساعت دو

 بھ و شد دهیکش جاده کنار تا و شد چپ ما نیماش یجلو درست کھ کردم نگاه نایا عمو نیماش بھ باز دھن با آوردم باال رو سرم
 دیکش کنار رو نیماش عیسر کھ کردم نگاه آتش بھ وحشت با و دمیکش یا خفھ غیج شدیم دهیکش آسفالت یرو و شد کج راست سمت

 سرم پشت ھم آتش زدمیم نفس نفس و کردمیم ضعف احساس دمیدو نایا عمو نیماش سمت بھ و شدم ادهیپ سرعت با کرد توقف و
  گرفتم دھنم یجلو رو دستم و دمیکش یبلند غیج دمید کھ یا صحنھ از دمیرس نیماش بھ یوقت دیدویم

 فرمون پشت کھ عمو بودن ھوشیب نیخون یصورت با دو ھر و بود شده داغون بودن نشستھ مامان و بابا کھ یسمت درست نیماش
 باز رو عمو سمت در عیسر آتش بود نشده شیزیچ انگار و بود ھوش بھ ھم جون ونیکتا و بود شده جمع صورتش درد از بود
 نیماش دور و زدمیم غیج وقفھ یب من رونیب دشیکش و کرد کمک جون ونیکتا بھ بعدم رونیب ادیب عمو کرد کمک و کرد

 بابا رونیب آورد و کرد بغل رو بابا و آورد در رو بود شکستھ کھ جلو شھیش عیسر آتش زدمیم صدا نارویا بابا و دمیچرخیم
...  شو داریب بابا یشد یچ جونم بابا بابا زدم زانو کنارش و شدم شوکھ دنشید با رفتیم خون یادیز مقدار سرش از و بود ھوشیب

 آتش مامانم دمیکش غیج نترس باش آروم زمیعز سیھ: گفت و کرد بغلم و سمتم اومد جون ونیکتا شدن جمع دورمون ینفر چند
 جون ونیکتا کمک ادیب یکی دیبزن زنگ خدا تورو اورژانس دیبزن زنگ زدم داد تیجمع بھ رو بعدم رونیب اریب رو مامانم
 ومدینم خون سرش از و نبود ھوشیب رونیب دنیکش رو مامان یسخت بھ عمو و آتش اورژانس زد زنگ و آورد در رو شیگوش

 آروم ستین یزیچ مامانم برم قربونت یالھ: گفتم و کردم بغل رو سرش زدم زانو کنارش کردیم ھیگر درد از و بود حالیب یول
 خون کھ بست کرواتش با رو سرش و بود گرفتھ بغل تو رو بابا عمو بود سادهیوا بابا سر باال ینگران با آتش انیم االن باش

 رو مامان و بابا دیرس اورژانس قھیدق ده از بعد بالخره دمیبوسیم رو مامان صورت و کردمیم ھیگر یچارگیب با بشھ قطع شیزیر
 خودش نیماش شیپ ھم عمو و میرفت دنبالشون نیماش با ھم جون ونیکتا و آتش و من گذاشتن نیماش تو و گذاشتن برانکارد یرو

  ادیب سیپل تا موند

  

 چرا خدا رمیمیم من نشھ شونیزیچ خدا یوا یشد دور ازشون برو تند آتش: گفتم التماس با کردمیم ھیگر بلند یصدا با راه تو
: گفت ھیگر با و کرد بغلم بود نشستھ بغلم کھ جونم ونیکتا شھینم یزیچ باش آروم: گفت و کرد نگام نھیآ تو از آتش شد ینجوریا

 چرا یوا بود بد یلیخ حالش بابام رفت خون بابام سر از چقدر یدیند مگھ: گفتم ھیگر با شھینم یچیھ جونم طناز باش آروم
 تیوضع دمییدویم بردنشونیم کھ ییپرستارا دنبال میدیرس یوقت کردم یتاب یب و کردم ھیگر مارستانیب بھ دنیرس تا میرسینم

 افتادم و دیلرز زانوھام راھرو یتو برسم کدومشون بھ بودم مونده! عمل اتاق بردن رو بابا یول کردن اعالم یشکستگ رو مامان
   بابام آتش: گفتم یباحال با نمیبش یصندل ھی رو کرد کمکم و سمتم دیدو آتش

 مامان شیپ برم کھ شدم بلند کردمیم ھیگر کھ یحال در شھیم خوب حالش زمیعز باش آروم فشرد آغوشش تو رو سرم و کرد بغلم
 ینگران با گرفتم رو دستش و سرش باال رفتم گرفتنیم گچ رو پاش داشتن و بودن کرده وصل سرم بھش بود ششیپ عمو زن کھ

 دینبا!  خوادیم ھیبخ فقط سرش خوبھ حالش بابا تو باش آروم خوشگلم مامان آره: گفتم ھیگر با  خوبھ؟ حالش کو بابات طناز: گفت
 بود بد یلیخ حالش نمشیبب ششیپ دیببر منو: گفت و نکرد باور رو حرفم انگار یول بود بد حالش یجور نیھم کردمیم نگرانش

   دمید خودم

 کھ شد راحت المیخ یوقت گرفتن گچ رو پاش و کردن قیتزر بخش آرام ھی مامان بھ میریم ببندن رو پات گچ بذار جون مامان نھ
  نشد؟ یزیچ: گفتم بغض با دیلرزیم بدنم ی ھمھ بود سادهیوا عمل اتاق در پشت کھ آتش شیپ رفتم سرشھ باال عمو زن و دهیخواب

 حالش یریم حال از االن باش آروم سیییھ: گفت گوشم در کرد بغلم و کرد باز رو دستاش ھنوز نھ: گفت و کرد نگام یناراحت با
  ...شدیم شیزیچ بابا اگھ گرفت شدت ام ھیگر دوباره باش آروم فقط تو دمیم قول بھت شھیم خوب

  

   

   چطوره؟ حالشون شد یچ جون عمو باش آروم.: گفت و دیبوس رو سرم کردم بغلش ھیگر با و سمتش رفتم دیرس ھم عمو
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   عملھ اتاق تو بابا یول دیخواب و بھش زدن بخش آرام کھ مامان

 ممنوعھ ساعت نیا ادیبرنم شما دست از یکار دیببر فیتشر دیکرد شلوغ یلیخ نجارویا دیببخش: گفت و سمتمون اومد یپرستار
   میدار بخش نیا تو ضیمر یکل ما باشن سالن تو آدم تعداد نیا کھ

    خانوم؟؟ میبر کجا مینگرانش ما اتاقھ اون تو بابام: گفتم ھیگر با

   زمیعز باش آروم: گفت آروم و گرفت رو بازوم و سمتم اومد یحالیب با جون ونیکتا

 رو داد تکون یسر عمو دینکن جادیا ما کار تو یاختالل و دیکن خلوت رو نجایا لطفا محترم یآقا: گفت عمو بھ رو دوباره پرستار
 انداخت عمو بھ ینگاھ بعد باش آروم تو زمیعز باشھ: گرفت رو دستم و سمتم اومد آتش خورمینم تکون نجایا از من: گفتم آتش بھ
   میمونیم نجایا طناز منو دیبر نمونده صورتش بھ رنگ کھ مامانم ستین خوب حالتون جفتتونم خونھ ببر رو مامان تو بابا: گفت و

   مینیشیم مارستانیب اطیح تو میریم ما خب: گفت عمو زن

   دمیم خبر بھتون شد یخبر اگھ من خونھ دیبر کنھینم فرق یزیچ دیبد عذاب رو خودتون اگھ شما کنھ؟یم یفرق چھ من مادر آخھ

   کن استراحت کم ھی میبر ایب ستین خوب اصال حالت تو زمیعز گھیم راست آتش: کرد بغلش و جون ونیکتا سمت رفت عمو

 رونیب عمل اتاق از دکتر لحظھ ھمون تو شد یچ مینیبب ادیب دکترش حداقل بذار کنمیم دق ینگران از خونھ میبر خوبھ حالم من نھ
 یول میداد انجام ومدیم بر دستمون از یکار ھر ما: گفت و داد تکون یسر کھ کردم نگاه بھش استرس با دیلرزیم پاھام اومد

   بابام: گفتم ھیگر با کرد بغلم و طرفم برگشت عیسر افتمین کھ زدم چنگ آتش یبازو بھ!  کما تو رفت ماریب متاسفانھ

   اد؟یب ھوش بھ یک ستین معلوم دکتر یآقا: گفت دکتر بھ رو عمو

 ای انیب ھوش بھ گھید ماه چند ھست ممکنم ادیب بھوش فردا ممکنھ داد ینظر چیھ شھینم خورده سرشون بھ کھ یا ضربھ خاطر بھ
  رفت یاھیس چشام و دمینفھم یچیھ گھید... اصال یحت

 یتو رو دستم سرخ ییچشما و ختھیر ھم بھ. یوضع و سر با آتش بودن سرم باال جون ونیکتا و آتش کردم باز رو چشمام یوقت
 من آتش: گفتم بابام یادآوری با کردیم ھیگر آروم و بود سادهیوا کنارش ھم جون ونیکتا بود نشستھ تخت لبھ و بود گرفتھ دستش

   مشینیبب ذارنینم فعال طناز شھینم: گفت گرفتھ ییصدا با کھ شم بلند جام از خواستم نمیبب رو بابا برم خوامیم

 غصھ با و بود سادهیوا در یجلو ھم عمو نباش نگران شھیم خوب حالش زمیعز برم قربونت: گفت و کرد بغلم اومد جون ونیکتا
 اومد دوباره پرستار ندادم گوش عمو و جون ونیکتا اصرار بھ و افتادم راه سالن سمت بھ و شدم بلند تخت یرو از کردیم نگام

   میریم االن خانم باشھ: گفت عمو داد تذکر تر یجد بار نیا و سمتمون

   میایم زود صبح میبر ایب ادیبرم دستت از یکار نھ شونینیبب یتونیم نھ تو یاونجور کھ باباتم خوابھ کھ مامانت جان طناز

 حواسم من بابا دیبر شما: گفت آتش کھ کرد نگام کالفھ عمو دیبر شما نمیبب رو بابام خوامیم امینم جا چیھ من: گفتم تیعصبان با
   ارمشیم خودم ھست بھش

 در رفت عمو ھمراه خراب یحال با بعد و کرد سفارش آتش بھ یکل جون ونیکتا رفتن عمو زن ھمراه و داد تکون یسر عمو
 آتش نمیبب رو بابام کن صحبت برو خدا رو تو برم ییجا خوامینم من آتش: گفتم افتمین کھ بودم داده ھیتک آتش بھ یحالیب با کھ یحال

   کنمیم خواھش

   شرط ھی بھ: گفت و دیکش یقیعم نفس

   میایم صبح فردا یکنیم استراحت خونھ میریم یدید کھ رو بابات: گفت کھ کردم نگاش

   تونمینم آتش نھ

   یراحت جور ھر باشھ: گفت و کرد یاخم

   نمشیبب فقط قبول یبگ تو یچ ھر اصال باشھ آتش کنمیم خواھش آتش: گفتم التماس با

  میبر ایب: گفت و اومد قھیدق چند از بعد مردمیم سردرد از داشتم رفت و امیم االن کن صبر گفت و داد تکون یسر
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 اومد سرت بھ یچ برم قربونت یالھ جونم بابا: گفتم و سرش باال رفتم آروم ھیگر ریز زدم دوباره تیوضع اون تو بابا دنید با
 و اخم با و نشد کنھ فراموش رو شرطش آتش کردم یکار ھر رونیب بردم و دیکش رو دستم اومد پرستار کھ کردم ھیگر اونقدر

 و دمشیبوس و دمیکش صورتش یزخما یرو یدست بود خواب کھ زدم مامان بھ سر ھی رفتم ناچار میبر دیبا کھ زد تشر بھم تخم
 بھ یوقت بود ساکت ھم آتش نداشتم زدن حرف ینا یحت میافتاد راه و میشد نیماش سوار میرفت رونیب مارستانیب از آتش ھمراه
 زودتر شد یخبر اگھ کترهینزد مارستانیب بھ نجایا: گفت کھ انداختم اطرافم بھ ینگاھ میبود آتش خونھ در یجلو اومدم خودم

 میشد خونھ وارد یوقت کنم عوض رو لباسام کھ آورد ھم رو چمدونم آتش باال میرفت ھم ھمراه شدم ادهیپ و دادم تکون یسر میرسیم
 یرو خون لک انداختم لباسام بھ ینگاھ  ؟یریبگ دوش ھی یخواینم: گفت آتش بستم رو چشمام و انداختم کاناپھ یرو رو خودم
   رمیم چرا گفتم بغض با کرد شیر رو دلم روشنم یمانتو

   برم من بعد تا برو پاشو پس باشھ

 حمام داخل رفتم و برداشتم لباس و حولھ توش از آورد برام رو چمدونم و اومد سرم پشت آتش اتاق تو رفتم و شدم بلند جام از
 ی چشمھ گھید داشتم ديیشد درد سر و بود کوفتھ یخستگ از بدنم شدم آروم یکم کردم احساس سادمیوا گرم آب دوش ریز یوقت

  رونیب رفتم و گرفتم دوش زود یلیخ بود شده خشک اشکم

  

  

 ھمونطور و کردم خشک حولھ با یکم رو موھام دمیپوش ھمرنگش اسپرت شلوار با یآب شرت یت ھی و رونیب اومدم حمام از
 اونم لباس بود ختھیر شیشونیپ یرو آشفتھ موھاش بود بستھ رو چشماش و بود نشستھ کاناپھ یرو آتش رونیب رفتم و ختمیر دورم
 رونیب دهیکشیم نارویا بابا داشتھ یوقت حتما بود شده پاره رھنشیپ از یا کھیت کھ افتاد بازوش بھ نگام رفتم جلوتر یوقت بود یخون

   کرد نگام و کرد باز رو چشماش نشستم کنارش آروم رفتم شده ینجوریا

   امیب رمیبگ دوش ھی برم من تا بده سفارش یزیچ ھی بزن زنگ

 اتاق سمت رفت و شد بلند جاش از نگفت یزیچ و دیکش یقیعم نفس نده ریگ دوباره کنمیم خواھش ندارم لیم اصال من آتش یوا
 الو دادم جواب بغض با الیدان شماره دنید با داشتم برش و گشتم فمیک دنبال خورد زنگ میگوش کھ دادم ماساژ یکم رو میشونیپ

   الیدان

   ینگران از مردم یدینم جواب چرا شده یچ طناز: گفت ینگران با

   بابام الیدان: گفتم ھیگر با

    ؟ییکجا شده یچ  ؟ییکجا طناز یچ بابات

   مارستاننیب دوشون ھر کردن تصادف راه تو نایا بابام

   یکرد جونم نصفھ ییکجا االن یچطور خودت چطوره حالشون یگیم یدار یچ

   کماست تو بابام یول ستین میوخ یلیخ حالش ھم مامانم خوبم من

   شتیپ امیب بگو ییکجا تو شدم ناراحت یلیخ دلم زیعز

   میریم دوباره صبح فردا میبمون مارستانیب تو نذاشتن نامیا عموم خونھ من

   رهیبگ آروم دلم نمتیبب امیب من زمیعز دیریم مارستانیب کدوم

   کن درکم کنمیم خواھش جان الیدان شھینم

   ھمش شتھیپ فکرم من یکنیم ھیگر یدار ینجوریا بدم تیدلدار کھ باشم شتیپ نمتیبب امیب خوامیم طناز

 یخواینم چوقتیھ تو الیدان: گفتم حرص با  کھ؟یمرت اون ای انیم نایا عموت: گفت حرص با انیم ھم نایا عموم الیدان شھینم
   یلعنت یدیفھمیم منو توام کاش: گفت و دیکش یبلند نفس  ؟یکنینم درک منو ھم طیشرا نیا تو ؟یبفھم

   نکرد درکم شھیھم مثل ھم الیدان داشتم یناراحت امروز یکاف اندازه بھ ختیر ھم بھ اعصابم

   خدافظ الیدان برم دیبا من
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 اومد اتاق از آتش شد روون دوباره اشکام زیم رو کردم پرت رو میگوش و کردم قطع بدم زدن حرف اجازه بھش نکھیا بدون
 گردنش پشت رو حولھ کھ یحال در بود انداختھ اش شونھ یرو رو یکوتاھ ی حولھ و بود دهیپوش یرنگ یمشک شلوار رونیب
 بس طناز یکنیم ھیگر یدار کھ باز: گفت اخم با نشست کنارم اومد و کرد روشن رو ساز قھوه و اشپزخونھ سمت رفت دیکشیم

 و انداخت گردنم دور رو دستش ادین بھوش نکنھ آتش باباست شیپ دلم: گفتم و کردم نگاش یاشک یچشما با یکرد ام وونھید کن
 دلم رو شتریب ھم الیدان از میدلخور خواستیم گاه ھیتک ھی واقعا دلم باش مطمئن ادیم ھوش بھ: گفت و دمیکش خودش سمت بھ

  زد یا بوسھ موھام یرو آروم و دادم ھیتک اش نھیس بھ رو سرم کردیم ینیسنگ

  

  

 و کردم جمع رو صورتم شد شیر دلم کھ بود بازوش یرو یقیعم بایتقر زخم افتاد بازوش بھ چشمم کھ دمیکش عقب رو سرم
   شده؟ یچ دستت آتش یوا: گفتم

   ستین مھم یچیھ: گفت و انداخت بازوش بھ ینگاھ

 بود چشمام بھ رهیخ کھ طور ھمون ینگفت یزیچ مارستانیب تو چرا قھیعم زخمش یلیخ گفتم و بازوش رو دمیکش آروم رو دستم
 یندار یچیھ کنھیم عفونت وقت ھی وونھید: گفتم و دمیکش رو دستش کھ شھ بلند جاش از خواست کن ولش ستین قیعم نھ: گفت

 من یبابا خاطر بھ و بود بد یلیخ زخمش!  نگرانشم کھ بود کرده تعجب انگار کرد نگام خاص یحالت با دوباره  م؟یببند روشو
    ؟یندار نیبتاد: گفتم و شدم بلند جام از بود شده یاونجور

   نھ: گفت لب ریز

   بده بھم زیتم ی پارچھ ھی

 زیم یرو یچاقو ست از رو یچیق گرفت سمتم بھ و برداشت دیسف پارچھ ھی کشو از رفتم دنبالش اشپزخونھ سمت رفت آروم
 رو دستش نشستم روش بھ رو منم و نشست یخور نھار زیم پشت کردم جدا ازش کیبار کھیت ھی و دمیبر رو پارچھ و برداشتم

   زدینم پلکم و بود رهیخ بھم آتش مدت اون ھمھ تو بستمش کیبار کھیت اون با و دمیچیپ بازوش دور آروم رو پارچھ و گرفتم

    ؟یدار درد

   یلیخ نھ زد لب آروم

 آب یکم و برداشتم رو آب یبطر اشپزخونھ تو رفتم و برداشتم رو بودم برده خودم ھمراه کھ یمسکن قرص و فمیک سمت رفتم
   خورمیم دارم درد سر منم ندازهیم رو دردت بخور نویا ایب: گفتم و ختمیر

   میبخواب میبر: گفت و شد بلند جاش از بود ازدهی انداختم ساعت بھ ینگاھ و خوردم خودمم خورد قرص ھی و داد تکون یسر

 نگاش یحالیب با دیکش دراز کنارم اومد کنھ خاموش رو چراغ نکھیا بدون ھم آتش دمیکش دراز تخت یرو رفتم اتاق سمت میرفت
   نزنن زنگ مارستانیب از وقت ھی  آتش؟ کو تیگوش: گفتم و کردم

   ھیعسل رو نجاستیھم

   کرد بغل رو سرم و آورد سمتم بھ رو دستش  نھ؟ مگھ رونیب اومدن کما از ایلیخ: گفتم بغض با

!  نیبب نارویا طناز یراست: گفت لحظھ چند از بعد داد فشارم محکم و کرد فرو موھام یتو رو دستش دیچک اش نھیس یرو اشکم
 در توش از عکس چندتا و کرد بازش آورد رونیب بستھ ھی کشوش از و برد یعسل زیم سمت رو دستش و شد بلند جاش از یکم

  !  بود جشنمون یعکسا آورد

   یآورد کجا از نارویا

 از آتش کھ دمیرس یعکس بھ نشست لبم رو یتلخ لبخند بودن شده خوب یلیخ انداختم ینگاھ عکسا بھ!  تو بھ بدم کھ داد مامان
  !بود بستھ چشمامون مون دو ھر بود کرده بغلم پشت

 دمیکش یقیعم نفس! بودم بغلش تو کھ کردم نگاه االنمون بھ و افتادم شب اون ادی بود عکس بھ رهیخ کھ انداختم آتش بھ ینگاھ
 بھ و بستم رو چشمام شد آروم دردم سر و کرد اثر مسکن کردیم یباز موھام با فقط ساکت ھمونطور و گذاشت کنار عکسارو

  !  نداشتم رو توقعش اصال طیشرا اون تو کھ راحت خواب ھی رفتم خواب
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 کرد باز رو چشماش ھم آتش شدم بلند جام از استرس با بابا یآور ادی با بودم بغلش تو ھمونطور شدم داریب خواب از کھ صبح
   کرد نگام گنگ و شد بلند جاش از!  دیترس من یناگھان حرکت اون با چارهیب

   مارستانیب رمیم من آتش بخواب تو

   میبر بعد میبخور صبحونھ رمیبگ یزیچ ھی برم کن صبر: گفت و دیکش موھاش تو یدست

 چھ کھ داشتم نویا استرس میافتاد راه و میشد حاضر زود یلیخ شد بلند و دیکش یقیعم نفس نایا مامان شیپ برم دیبا ندارم لیم نھ
 و گرفت سمتم بھ و برگشت کیک و ریش کیپالست ھی با قھیدق چند بعد شد ادهیپ و داشت نگھ راه نیب آتش بگم مامان بھ یجور
   یگرسنگ از یکنیم ضعف بخور نویا ایب: گفت

   نباشھ حرف بخور: گفت و کرد یاخم خوامینم نھ

    بخورم؟ کیک و ریش نمیبش دیبا االن  ام؟ یطیشرا چھ تو من یفھمیم آتش خورمینم

    شھ؟یم خوب بابات ینخور یزیچ تو مثال

   ندارم لیم خورمینم

 رو کیک آروم و کردم نگاه اش یجد افھیق بھ!  مارستانیب یبر ذارمینم و خونھ میگردیبرم ای یخوریم ای: گفت و ترمز رو زد
  !گوئھ زور یکن جونش بھ جون خوردم زور بھ و کردم باز

  

  

 خوانیم کھ گفت و زد زنگ عمو کھ میبود مارستانیب کینزد گرفت و کرد تشکر گرفتم سمتش و کردم باز خودش واسھ کمیک ھی
 از اول زدیم دھنم تو قلبم میدیرس کھ مارستانیب بھ تو انیب بدن اجازه کھ انیب مالقات وقت بذارن گفت آتش یول مارستانیب انیب

 آتش نکنم ھیگر کھ کردم کنترل رو خودم یسخت بھ ومدهین ھوش بھ ھنوز و ستین یا تازه خبر گفت پرستار کھ میگرفت خبر بابا
   نگو بھش فعال یخوایم ینترسون رو عمو زن طناز باش آروم: گفت و گرفت رو دستم

   رهیگیم رو بابا سراغ فقط االن شھینم

 ارومتر یکم آورد آب وانیل ھی واسم رفت لحظھ ھی کن صبر جاش سر ادیب حالت بکش قیعم نفس چندتا بگو آروم پس خب یلیخ
   کردم بغلش و سرش باال رفتم زود نھیبش جاش سر کرد یسع دنمید با بود در بھ چشمش مامان اتاق تو رفتم و شدم

    خوبھ؟ حالت برم قربونت جونم مامان

    چطوره؟ حالش طناز کجاست بابات خوبم من زمیعز خوبم

   نباش نگران جونم مامان خوبھ

    کجاست؟ نمشیبب ومدین چرا پس

   ادیب تونھینم زمیعز ھیبستر تونم

   نمشیبب من میبر اصال بگو راستشو طناز

   زدم سر بھش من ھم با میریم یش بھتر کن صبر االن شھینم کنھیم درد پات جان مامان

   یگینم شده یزیچ ھی دونمیم من جوشھیم سرکھ و ریس مثل دلم شھینم باورم من: گفت شھ بلند جاش از کردیم یسع کھ یحال در

   اتاقش تو یبر دنینم اجازه خدا رو تو جان مامان

    شده؟ یچ بگو طناز  کجاست؟ مگھ چرا

   کردن عمل رو بابا مامان یچیھ

   خب؟؟؟

   ومدهین ھوش بھ ھنوز ھوشھیب فعال
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    کردن؟ عملش یک مگھ

   شیپ ساعت ھی نیھم

    چطوره؟ حالش  ؟یگیم راست طناز

 میبر کھ میبد انجام رو صتیترخ یکارا بگم آتش بھ برم من کن استراحت بکش دراز تو ادیم ھوش بھ جان مامان خوبھ حالش
   خونھ

 دکتر با برم بذار باشھ گفتم و کردم نگاش یکالفگ با مونمیم ششیپ شھ مرخص تا بعدم نمیبب رو بابات دیبا امینم جا چیھ من
   کنمیم خواھش مامان بکش دراز تو کنم صحبت

   دادم انجام رو صشیترخ یکارا مرخصھ گھیم دکتر شد؟ یچ: گفت و اومد سمتم بھ آتش رونیب رفتم

   رمینم جا چیھ نشھ مرخص بابات تا گھیم

  !  کشمیم یچ دستت از من یکرد درک حاال!  ؟یرفت مامانت بھ یلجباز انقد کھ یجنابعال پس

    م؟یکن کاریچ  حرفاست؟ نیا وقت االن آتش

   یگفتیم بھش رو یچ ھمھ دیبا

   کنھیم سکتھ آتش تونمینم

   خونھ بره کھ کنن شیراض اونا دیشا انیب کھ بزنم زنگ نایا مامان بھ بذار یچ کھ بالخره

 ھم جون ونیکتا صورت بود کرده ورم عمو چشم ریز رسوندن رو خودشون زود یلیخ زد زنگ عمو بھ آتش و دادم تکون یسر
 رو دستاش ریز آتش و عمو رفت حال از کھ کرد یتاب یب اونقدر گفتن مامان بھ بالخره بودن شده ما ریاس ھا چارهیب بود کبود

 خدا رو تو جون ونیکتا: گفتم عمو زن بھ ینگران با میکردیم ھیگر سرشون پشت ھم جون ونیکتا و من رونیب بردنش و گرفتن
   بذارم تنھا رو بابا تونمینم من باش مامانم مواظب

   بھش ھست حواسم خودمون خونھ برمشیم نمونده روت بھ رنگ باش خودت مواظب تو زمیعز باشھ

 ؛ گفتم ھیگر با مینشست مارستانیب اطیح تو مکتین ھی سمت میرفت و گرفت رو بازوم و اومد سمتم بھ آتش رفت و دادم تکون یسر
    کنم؟ کاریچ من آتش

   یکن کنترل رو خودت دیبا داره اجیاحت بھت مامانتم االن باش محکم طناز باش آروم: گفت و کرد بغلم

  ومدینم بر ازم ھیگر جز یکار

  

   

 ھی زدمیم سر بابا بھ و باال رفتمیم کباری ساعت مین و مینشست اطیح تو نیھم خاطر بھ کردیم بد رو حالم مارستانیب داخل یھوا
 رو بابا کھ ارنشیب خوانیم مالقات ساعت و کنھیم یتاب یب یلیخ: گفت کھ دمیپرس رو مامان حال و زدم جون ونیکتا بھ زنگ

 کھ بود ٢:٣٠ ساعت بخورم رو نصفش کرد مجبورم و دیخر چیساندو تا دو مارستانیب بوفھ از آتش بود یبد یلیخ تیوضع نھیبب
 اتاق تو میرفت مامان ھمراه و کردم خواھش یکل پرستار از باال میرفت و شد ادهیپ یسخت بھ پاش وضع اون با مامان اومدن نایا عمو
 رونیب مشیآورد و کمکم اومد پرستارا از یکی و کنم کنترلش تونستمینم گھید کھ زد صدا رو بابا و کرد یتاب یب اونقدر مامان بابا
 و رنگ چرا طناز یخوب تو: گفت و انداخت بھم ینگاھ بود شده آرومتر یکم کھ مامان آورد آب برامون آتش و اطیح تو میرفت

   مونمیم ششیپ خودم من خونھ برو تو شده ینجوریا روت

   باشھ راحت منم الیخ بذار خونھ برو خدا تورو یبمون یخوایم یجور چھ تتیوضع نیا با تو آخھ

 ریاس اونم چارهیب بود بستھ رو چشماش و بود داده ھیتک یصندل بھ رو سرش آتش میموند آتش منو باز و رفتن قھیدق چند از بعد
 کرد یاخم مونمیم نجایا من کن استراحت کم ھی خونھ برو آتش: گفتم و گذاشتم اش شونھ رو رو دستم سوخت واسش دلم بود شده

  !  ؟یچ گھید: گفت و

    ؟ینشد خستھ تو: گفت و کرد نگام یشد خستھ یلیخ آخھ
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   شمیم آروم کم ھی نجامیا یوقت فقط یول چرا

   طناز نداره یا دهیفا چیھ نجایا ما موندن

 کردم التماس بھش و زدم حرف باھاش یکل و بابا سر باال رفتم دوباره نگفت یزیچ و داد تکون یسر نجاستیا دلم برم ھم خونھ
   برگرده

 خوب حالت تو طناز: گفت و کرد نگام آتش رفتیم یاھیس چشمام و رفتیم جیگ سرم بود یکیتار بھ رو ھوا و بود شده غروب
   میایم دوبار خونھ میبر ایب یکن استراحت دیبا ستین

   بذارم تنھا رو بابام تونمینم نھ

   مونمیم نجایا من کن استراحت خونھ برو تو رمیگیم آژانس ھی خب یلیخ

   برمتیم زور بھ خودم ای یایم صبح یخوابیم خونھ یریم ای نکن ام وونھید طناز: گفت تیعصبان با ارهینم طاقت دلم آتش نھ

   یکرد ام وونھید ات خونھ برو پاشو اصال  ؟یدار من بھ کاریچ تو

   میایم زود صبح دوباره امیم بعد مونمیم نجایا شب آخر تا من کن استراحت خونھ برو  ؟یبکش خودتو کھ نجایا کنم ولت

  ...  آتش

  ! نھ؟ ای یریم: گفت و کرد قطع رو حرفم

 نیماش کھ کردم نگاش دیترد با آخر لحظھ داد بھم رو اش خونھ دیکل و گرفت آژانس ھی برام کردم قبول کھ گفت دیتھد با یجور
  افتاد راه

  

 تو رفتم و کردم پرت کاناپھ یرو رو شالم و مانتو بستم سرم پشت درو و کردم روشن رو چراغ تو رفتم و کردم باز دیکل با و در
 درست خودم واسھ تازه قھوه ھی بود شده کھنھ توش شبید قھوه کھ انداختم ساز قھوه بھ ینگاھ خوردم آب وانیل ھی اشپزخونھ

   بود آتش خورد زنگ میگوش کھ خوردم و کردم

   بلھ

    ؟یدیرس

   دمیرس تازه آره

    ؟یبخور یگرفت یزیچ

   ممنون خوردم آره

  ! کردم باور منم و یگفت تو

   نباش من نگران بخور ریبگ خودت واسھ یزیچ ھی برو تو

   ؟یندار یکار باشھ

   نھ

   دارم دیکل خودم اومدم من کن قفل تو از و در

    آتش؟ باشھ

  !  جانم؟

   تره راحت المیخ ینجوریا یموند اونجا کھ یمرس

  !  شب آخر امیم من ینترس کھ بذار روشن چراغو بخواب ریبگ کنمیم خواھش

   فعال باشھ
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 دراز تخت رو و اتاق تو رفتم و زدم یپوزخند! بود نزده زنگ بھم الیدان کھ بود جالب شدم رهیخ میگوش صفحھ بھ و کردم قطع
 در سر میزندگ از ھم خودم واقعا دمیکش یآھ کردم نگاھشون دوباره و داشتم برشون یعسل کشو تو از و افتادم عکسا ادی دمیکش
  رفتم خواب بھ ادیز یخستگ از و بستم رو چشمام و گذاشتم جاش سر عکسارو اوردمینم

  

   شدم بلند جام از و کردم نگاش گنگ یکم شدم داریب خواب از آتش آروم یصدا با کھ بود گذشتھ چقدر دونمینم

   یاومد یک سالم

   بخواب بعد بخور گرفتم غذا پاشو االن نیھم سالم

  ...  من ممنون: گفتم و دمیخواب جام سر

   نیبچ رو زیم کنمیم عوض رو لباسام من تا بدو ام خستھ طناز: گفت تیعصبان با و دیکش رو دستم

 ضعف یگرسنگ از داشتم مینشست زیم پشت و اومد کھ دمیچ رو زیم اشپزخونھ سمت رفتم و شدم بلند جام از گرفت درد دستم
 دراز ھم کنار و اتاق تو میرفت غذا خوردن از بعد!  نداشتم اشتھا مثال کھ اوردمین خودمم یرو بھ! خوردم اشتھا با و کردمیم

   میدیکش

    نشد؟ یخبر

   نھ

    ؟یکرد صحبت دکترش با

   نکرده یرییتغ ھمونھ طیشرا گفت آره

  برد خوابم و شد گرم چشام آروم آروم نگفتم یزیچ و دمیکش یآھ

  

  

 نگاش شوکھ یحالت با دکتر لب رو لبخند دنید با بپرسم رو حالش کھ بابا دکتر شیپ رفتم راست ھی میشد مارستانیب وارد یوقت
 دکتر یآقا ممنونم گفتم خنده با بود اومده بند زبونم یخوشحال از اومده ھوش بھ کھ ھست یساعت کی خوشبختانھ: گفت کھ کردم

   نمشیبب تونمیم

   سپردم پرستار بھ برو دخترم اره

 و رفتم سمتش بھ یخوشحال با کرد نگام و کرد قطع رو شیگوش زدیم حرف لیموبا با داشت کھ آتش رونیب رفتم یخوشحال با
   شھینم باورم اومد ھوش بھ بابام آتش یوا انداختم بغلش تو رو خودم

   کننیم نگامون دارن ھمھ وونھید خب یلیخ: گفت و دیخند بود شده شوکھ حرکتم تز کھ آتش

   شھینم باورم آتش یخوشحال از رمیمیم دارم گفتم و دمیکش عقب رو خودم

   یبود نگران یالک ادیم ھوش بھ گفتم یدید گفت و زد یلبخند

   نمشیبب خوامیم میبر گفتم و دمیخند

  دمیگنجینم خودم پوست تو یخوشحال از داد خبر بھشون و زد زنگ نایا عمو بھ ھم آتش و بابا شیپ رفتم من

 یماھ کی دیبا و بود گچ تو پاش فقط کھ مامانم بود بھتر حالش و بود شده مرخص بابا گذشتیم سخت یروزا اون از ھفتھ کی
 اومد نایا عمو با بار کی فقط و بودم دهیند رو آتش بعد بھ روز اون از رفتیم شیپ خوب یچ ھمھ کنھ باز رو گچش کھ گذشتیم

 شلوغ برم و دور یحساب و ومدنیم نایا بابا دنید یبرا ھمھ و میداشت مھمون ھمش مدت نیا تو نایا بابا از ادتیع یبرا خونمون
 نیھم خاطر بھ بود نمونده یباز آخر تا یزیچ آتش ی گفتھ بھ و بود آخر یروزا گھید آورد در دلم از و زد زنگ بھم المیدان بود
 و نمشیبب برم کردم وقت کھ روز ھی خواستمیم گفتھ ینجوریا آتش کھ نگفتم یزیچ بھش یول و نگرفتم سخت الیدان بھ ادیز

 معلوم!  داداشش شیپ ھفتھ ھی کانادا رفتھ گفت مامانش کھ خونشون زدم زنگ بار ھی نبود یخبر ھم وایش از بگم بھش یحضور
 یت یرو بھ رو ھم مامان و کار سر بود رفتھ بابا ومدین یکس و شد خلوت خونھ بالخره امروز!  بود رفتھ خبر یب چرا چشھ نبود
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 نیبھتر االن ام خونھ گفت و کجاست دمیپرس ازش زد جرقھ سرم تو یفکر دیپرس رو حالم و داد امیپ بھم الیدان بود نشستھ یو
 رو امروز بود رفتھ سر بیعج ام حوصلھ دمیم بھش رو خوب خبر ھم کنمیم رشیغافلگ ھم و شون خونھ دم رمیم بود فرصت

   بلھ: داد جواب بوق چندتا از بعد زدم بھش زنگ ھی شده حساب نقشھ ھی با افتادم آتش ادی لحظھ ھی ھم با میگرفتیم جشن

   یخوب آتش سالم الو

   یچطور تو یمرس سالم

   ییکجا ممنون خوبم منم

   چطور شرکتم

   میبزن دور ھی میبر یایب دیشا گفتم بود رفتھ سر ام حوصلھ یچیھ

 رمیدرگ شب تا دارم مھم جلسھ ھی یول زمیعز امیب داشتم دوست یلیخ:: گفت زنمیم حرف دارم نایا مامان یجلو نکھیا الیخ بھ
   فردا ی واسھ باشھ

   زمیعز ینباش خستھ باشھ: گفتم و زدم یناراحت بھ رو خودم بود نشستھ لبم رو لبخند کھ یحال در

   برسون سالم ممنون

  رمیم راحت الیخ با حاال شیآخ کردم قطع و کردم یخدافظ ذوق با

 زدم خونھ از و کردم یخال خودم رو رو عطرم شھیش کردم ھم یقیدق شیآرا کردم ست یمشک شلوار و شال با یزرشک مانتو ھی
 یسوغات کھ یانگشتر دمیخر ھم کیکوچ کیک ھی راھم سر و شدم نیماش سوار!  رونیب میریم وایش با گفتم مامان بھ رونیب

 در شانسم از دمیرس کھ خونشون در یجلو بودم ابرا رو یحساب و بودم گذاشتھ شاد آھنگ ھی بود ھمراھم ھم بودم دهیخر واسش
 نیا دونستمیم شدم ادهیپ و برداشتم رو کیک جعبھ و شدم ادهیپ!  شھیم زیسورپرا یحساب االن نشست لبم رو یلبخند بود باز اطیح

  شدم خکوبیم جام یتو ییصدا دنیشن با کھ تو برم خواستم و در سمت رفتم لبخند با ھیاطیخ و ستین خونھ مامانش روز موقع

  

   ؟یدینم رو تلفنت جواب چرا ؟یکرد مسخره منو تو الیدان

   کنم خراب ویچ ھمھ تونمینم من یدونستیم منو طیشرا کھ تو: گفت یعصب یحالت با الیدان کردم نگاه بھشون در یال از یناباور با

   موند ثابت بود کمرش بھ دستش و بود سادهیوا یتدافع یحالت با کھ وایش یرو نگاھم

  !  یکنیم خراب رو االنمون یزنگ یدار تو شده تموم وقتھ یلیخ یچ ھمھ ؟یکن خراب یتونینم ویچ ؟یطیشرا چھ

 تونمینم من کن درکم کن تموم رو یچ ھمھ کنمیم خواھش وایش: گرفت قاب رو صورتش دستاش تا دو با و رفت سمتش بھ الیدان
  !  زمیعز

 من الیدان: اومد حرف بھ دوباره وایش کھ تو برم خواستم کرد؟یم کاریچ نجایا وایش زم؟؟یعز گفت وایش بھ گفت؟؟؟یم داشت یچ
 میکن فراموش رو یچ ھمھ ایب خدا رو تو!  ؟؟یکنینم درک منو تو یوقت کنم درکت یچجور! کنم؟ کاریچ رو شکمم تو ی بچھ نیا

  !!  بکنم دل بچمون از تونمینم من میکن شروع اول از رو مونیزندگ بذار

 وضوح بھ الیدان برگشتن طرفم بھ ھم با دو ھر افتاد دستم از کیک جعبھ... وایش.... الیدان... بچمون بچھ؟؟؟ رفت یاھیس چشمام
 خودم بھ دفعھ ھی  ؟یکنیم کاریچ نجایا طنازم: گفت لرزون ییصدا با الیدان کردیم نگام مات طور ھمون ھم وایش دیپر رنگش
 با و شدم نیماش سوار دیدو دنبالم و کرد صدام بلند یصدا با المیدان دمیدو نیماش سمت بھ کردمیم فرار دیبا رفتمیم دیبا اومدم

 ھیگر ریز زدم بلند ییصدا با دمشیند نھیآ از گھید کھ گرفتم سرعت اونقدر یول دیدو دنبالم کوچھ سر تا الیدان افتادم راه سرعت
 بلند یصدا با اطرافم بھ توجھ بدون کردن؟ من با کارو نیا یچجور ممکنھ چطور بود؟؟ حاملھ الیدان از وایش یعنی ممکنھ چطور

 واضح رو جلوم و بود اشک پر چشمام رمیبم خواستیم دلم دمیفھمینم اطرافم از یچیھ و بودم نامعلوم ریمس ھی تو کردمیم ھیگر
  ...ترمز رو زدم توانم ی ھمھ با و دمید چشمم یجلو رو زن ھی لحظھ ھی دمیدینم

  

    خبرتھ؟؟ چھ خانوم کردیم نگام ترس با و بود کرده بغل محکم رو اش بچھ چارهیب زن کردم باز ترس با رو چشمام
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 بھ رو مردم ابونیخ تو یافتاد راه چرا کن ھیگر ات خونھ تو نیبش برو بده حالت: گفت و داد تکون یسر دید رو ام افھیق یوقت
   یبد کشتن

 زنگ ھم سر پشت میگوش باشم تنھا جا ھی خواستیم دلم رفت گذاشت خرابھ حالم یادیز دید کھ ھم زنھ گذاشتم فرمون رو رو سرم
 خاموشش گرفت شدت ام ھیگر الیدان عکس دنید با برداشتم رو میگوش توش از و برداشتم رو فمیک بود کرده ام کالفھ و خوردیم

 رو فمیک خونھ ادیم رید شب گفت تلفن پشت کھ دیچیپ گوشم تو صداش افتاد آتش آپارتمان دیکل بھ چشمم کھ فمیک تو انداختم و کردم
  زدم دور و گذاشتم یصندل رو

 در رو شالم و مانتو بود زده خی دستام و کردیم ینیسنگ پاھام ستین خونھ شم مطمئن کھ کردم نگاه بازم تو رفتم و کردم باز درو
 زدمیم حرف باھاشون مستادمیوا کاش شد ریسراز اشکام دوباره و انداختم کاناپھ یرو رو خودم گوشھ ھی کردم پرت و آوردم
 جفتتون بھ لعنت کردن باھام کارو نیا چرا دمیفھمیم کاش خواستمیم جواب یلعنت الیدان از کاش چرا؟؟؟ دمیپرسیم وایش از کاش

  ...  الیدان تو بھ لعنت جفتتون بھ لعنت زدم غیج و کردم پرت وارید سمت بھ و بود زیم رو کھ یآب وانیل

 من یچ ھمھ از کھ وایش گفتمیم بھش رو دلم درد ی ھمھ کھ دوستم نیکترینزد چرا وا؟یش با چرا زدم زار و زدم زانو نیزم یرو
  ...  رمیمیم الیدان بدون دونستیم داشت خبر

 یا قھوه ھی کھ آشپزخونھ تو رفتم شدم بلند رمیبگ آروم تونستمینم کردمیم یکار ھر شدمیم وونھید داشتم بود گذشتھ چقدر دونمینم
 فکر دوتا اون بھ شدیم باعث نیا دیشا زد سرم تو یا جرقھ افتاد بود نتیکاب رو کھ یالسیگ بھ چشمم بخورم کنم درست یزیچ

 و برداشتم السمیگ ھی و برداشتم یبطر ھی کردم داشونیپ تا گشتم و کردم باز رو نتیکاب چندتا در کنم فراموش ویچ ھمھ و نکنم
 یقیعم نفس بود تلخ یلیخ اوووف دمیکش سر نفس ھی و بستم رو چشمام و ختمیر یبطر یمحتوا از یکم شدم ولو کاناپھ رو رفتم
 فکر حماقتم ھمھ اون بھ خواستمیم فقط و نبود مھم واسم یچیھ ختمیر خودم واسھ گھید کم ھی و دادم قورت رو دھنم آب و دمیکش

  ...نکنم

 نفسام دادم ھیتک کاناپھ یپشت بھ رو سرم! من یزندگ مثل بود تلخ دمیچیپ خودم بھ شیتلخ از. دمیکش سر نفس ھی ھم رو آخر السیگ
 رو ام توجھ دیکل چرخش یصدا بود شده خشک گھید کھ اشکمم ی چشمھ سوزمیم درون از دارم کردمیم احساس بود شده داغ

 بعد و بست سرش پشت رو در من بھ توجھ بدون تو اومد و کرد باز رو در آتش دیدیم تار چشمام برگردوندم رو سرم کرد جلب
 و دیکش ھم در رو ابروھاش جلوتر اومد و اومد خودش بھ کھ زدم یخند زھر زد خشکش جاش سر بود دهید منو تازه کھ انگار
 بھ نگاھش بود شده یور ھی و بود نیسنگ سرم ومدیم کش اریاخت یب صدام چھ؟ تو بھ گفتم و دمیخند ؟یکنیم کاریچ نجایا تو: گفت
  ؟؟؟یخورد مشروب تو: گفت و کرد زیر رو چشماش افتاد زیم رو یبطر

 خدا بھ طناز بود مونده کارت ھی نیھم فقط: گرفت دستش تو محکم رو ام چونھ و سمتم اومد.  چھ تو بھ گفتم: گفتم خنده با دوباره
  . کشمتیم

 با میبرقص کم ھی بذار آھنگ ھی ادین ادمی یچیھ خوامیم امشب یکن مست دیبا تو فقط مگھ الیخیب: گفتم و سمتم دمیکش رو دستش
 منم از تر احمق مگھ یاومد خوب رو احمق گفتم و زدم یا قھقھھ احمق دختره کنمیم ات خفھ گفت و کرد یا قروچھ دندون! ھم

 و داد ھولم اتاق سمت بھ تیعصبان با برم راه درست تونستمینم و خوردمیم تلو تلو کرد بلندم جام از و دیکش رو بازوم  ھست؟؟
 حرص با گرفت دردم آتش نکن گفتم و دمیکش ھم تو رو ابروھام بود گرفتھ محکم رو بازوم دستش ھی با کرد باز رو حمام در

  !  وونھید کنم کاریچ باھات دونمیم بپره سرت از یمست نیا کن صبر گفت

 دمیکش یتند نفس دوش ریز داد ھولم و کرد باز رو آب دوش خنده ریز زدم بلند یصدا با و!  ؟یکن زمیج یخوایم: گفتم و دمیخند
 سیخ ادیز کھ بود سادهیوا دورتر خودش داشت نگھم و داد فشار ام نھیس یرو رو دستش کھ رونیب امیب خواستم بستم رو چشمام و

 نگام ھیثان چند دمیخند غش غش خودم کار از آب ریز دمشیکش و گرفتم رو دستش ینیب شیپ قابل ریغ و عیسر حرکت ھی تو نشھ
 شد قطع آروم آروم ام خنده و شدم رهیخ چشماش تو بود دهیچسب ھم بھ بایتقر بدنامون و بود کینزد یلیخ مون فاصلھ کرد

 خمار چشماش و شد عوض نگاش حالت کردمیم حس اونم بدن یداغ یول بود داغ یلیخ من بدن خوردیم ھم صورت تو نفسامون
 حرکت ھی با یچ ھمھ کردن فراموش واسھ فرصت نیبھتر بود یوونگید شب امشب بود نوسان در لبام و چشما نیب نگاھش شد

  چسبوندم لباش بھ رو لبام و بردم نیب از رو نمونیب فاصلھ

 لبام صانھیحر و پشتم وارید بھ چسبوندم و عقب داد ھولم خشونت با دفعھ ھی یول بود سادهیوا حرکت یب و بود شوک تو لحظھ چند
 و داد فشارم خودش بھ محکم و گذاشت کمرم یرو رو دستش چسبوندم بھش رو خودم و گذاشتم گردنش یرو رو دستم دیبوس رو
 رو دستش کردم جمع کمرش دور رو پاھام گرفت بغلش تو و کرد بلندم حرکت ھی با و دیکش باال رو پام رون اش گھید دست با

 با دمیکش عقب رو سرم و آوردم کم نفس بودم کرده فرو سشیخ یموھا یال رو انگشتام منم و دیکشیم کمرم یرو صانھیحر
 شتریب کھ دمیکش اش نھیس یرو و بردم داخل بازش ی قھی نیب از رو دستم بود چشمام تو رهیخ اونم کردم نگاش باز مھین ییچشما
 لحظات اون از کھ بود نیا دونستمیم کھ یزیچ تنھا نبود خودم دست حرکاتم گھید دیکش لبھاش نیب رو لبام دوباره و شد کیتحر
 ھم تو رو ابروھاش دیکش عقب رو سرش گھید یطوالن بوسھ ھی از بعد! کردمینم فکر لحظھ اون جز یچیھ بھ و بردمیم لذت

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 دیکش موھاش یال یدست کھ کردمیم نگاش حرکاتش از شوکھ نیزم گذاشتم بعدم! یلعنت یمست تو: گفت رگھ دو ییصدا با و دیکش
 از کردم نگاه بستھ در بھ یکم! رونیب رفت بده بھم زدن حرف اجازه نکھیا بدون بعدم رونیب ایب ریبگ دوش باش زود گفت و
 رفتم و بستم رو آب نبود خوب اصال حالم و سمیوا پاھام رو تونستمینم گرفتم دوش و آوردم در رو لباسام زدمیم نفس نفس جانیھ
 و داشتم برش در یجلو بود گذاشتھ واسم پوش تن حولھ ھی نبود اتاق تو آتش انداختم اطراف بھ ینگاھ و کردم باز درو  رونیب

  دمیپوش

  

 بھم رهیخ ینگاھ بود تنش حولھ ھی اونم اتاق تو اومد آتش بود نیسنگ یلیخ سرمم برم راه راحت تونستمینم و دیلرزیم پاھام
   ؟یخوب: گفت آروم و انداخت

   یخورد ھمھ اون خبره چھ  ؟یآورد خودت سر ییبال چھ نیبب: گفت تیعصبان با و سمتم اومد نشستم تخت لبھ و دادم تکون یسر

   نمیبب کن نگاه منو طناز: گفت و گرفت رو دستم دمیکش دراز و نگفتم یزیچ

: گذاشت صورتم یرو رو دستش و دیکش یقیعم نفس گذاشتم پاش یرو رو سرم و کن ولم آتش خوبم: وگفتم کردم باز رو چشمام
   ستین خوب حالت یلعنت یداغ انقدر چرا

   ستمین خوب آتش آره: کردم نالھ و افتاد راه چشمم گوشھ از اشکم

   مارستانیب میبر پاشو

   کنھ؟ خوب رو زخمم کھ کنھ یکار تونھیم کنھ؟ خوب رو قلبم تونھیم مارستانیب: گفتم و زدم یپوزخند

  ! باشم خودم حال بھ بذار کن ولم جونم از یخوایم یچ گھید تو زدم داد بلند ییصدا با

   زینر ھم بھ رو اعصابم طناز یگیم یچ: گفت کردیم نگاه چشام تو کھ یحال در و کرد بلندم و گرفت رو بازوھام

   کن ولم چھھھھھھ؟؟؟ تو بھ چھ؟؟ تو بھ: گفتم و دمیکوب اش نھیس بھ مشت با

  ! کرده؟ یکار کھیمرت اون باز شده یچ: گفت و کرد نگام رهیبگ رو جلوم نکھیا بدون

   رمیگیم شیآت دارم کنمیم دق دارم آتش: گفتم و زدم زار

   یکرد ام وونھید بگو یلعنت خب شده یچ: گفت و کرد بغلم

  !  است حاملھ ازش وایش.  وایش با اونم کرد انتیخ بھم الیدان: گفتم ھیگر با

   یعوض حرومزاده: گفت اش شده دیکل یدندونا یال از و دیکش یعصب ینفس

  کردم یخال رو خودم راحت الیخ با و نزد یحرف چیھ دادیم فشارم و بود کرده بغلم خشونت با آتش و کردمیم ھیگر بلند ییصدا با

  

  

 میبر یخوایم: گفت و کرد نگام سرخ ییچشما با آتش دمیکش عقب رو خودم ادیم بند داره نفسم کردم حس کھ کردم ھیگر اونقدر
   میایب میبخور ھم یزیچ ھی ادیم جا حالتم میبزن قدم کم ھی رونیب

   کھ ندارم شلوار شد سیخ شلوارم: گفتم دیام نا و دادم تکون یسر داشتم باز یھوا بھ ازین گفتینم بدم کردم نگاش

  !  رفتھ؟ ادتی نجاستیا ھنوز لباسات چمدون: گفت و انداخت لباساش کمد بھ ینگاھ

 نھیآ یتو دمیپوش رو لباسام و شدم بلند رونیب رفت اتاق از میبر بپوش رو لباسات پاشو: گفت و شد بلند جاش از زدم یتلخ لبخند
 و انداخت بھم ینگاھ آتش رونیب رفتم و زدم یپوزخند بود دهیپر رنگم و بود کرده پف یحساب چشمام انداختم خودم بھ ینگاھ
   امیم من تا بزن صورتت و دست بھ آب ھی: گفت

 خونھ از بود منتظرم و بود دهیپوش روشن نیج شلوار با دیسف شرت یت ھی ھم آتش زدم آب رو صورتم و ییدستشو سمت رفتم
 بگم یزیچ نکھیا بدون میبخور ییھوا ھی میبر ادهیپ ایب: گفت و گرفت رو دستم کھ انداختم نگیپارک در بھ ینگاھ رونیب میرفت

 گردنم دور رو دستش دادم قورت رو بغضم و دمیکش یقیعم نفس بود خلوت کوچھ و بود ده یحدودا ساعت افتادم راه ھمراھش
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 نھ؟ ای یکنیم بس طناز: گفت و داد فشار محکم رو بازوم آتش شد یجار دوباره اشکم و دادم ھیتک اش نھیس بھ رو سرم انداخت
   ینکن ھیگر گھید کھ رونیب میاومد

 برام یلیدل ھی دیشا کردن باھام کارو نیا چرا دمیپرسیم ازشون کاش کنمیم دق دارم گذرهیم یچ دلم تو یفھمینم تو آتش تونمینم
  !  ومدمیم رونیب االیخ و فکر نیا از کھ اوردنیم

 کھ من بھ یبتوپ یایب بعدم ارهیب لیدل واست رتیغ یب کھیمرت اون یخوایم البد! خدا بھ یا وونھید تو طناز: گفت و زد یپوزخند
   شیببخش دوباره احمقا مثل بعدم!! بوده؟؟؟ من نقشھ

 بھم خوادیم دلت یچ ھر کھ افتاده؟ واسم اتفاق نیا کھ یخوشحال یلیخ ھ؟یچ: گفتم و دمیکش عقب رو خودم دمیکش ھم تو رو اخمام
    ؟؟یبگ

  ! بذارم دستش کف رو حسابش برم خوادیم دلم یلعنت ناراحتم شتریب تو از من: گفت آروم و خودش سمت دتمیکش خشونت با دوباره

 نایا مامان ادی دفعھ ھی!  داشتم یحام ھی طیشرا نیا تو کھ بود خوب چقدر چسبوندم بھش رو خودم شتریب و دمیکش یقیعم نفس
   ؟یآورد رو تیگوش آتش یوا: گفتم ینگران با افتادم

   ؟یچ واسھ

   نجایا اومدم نگفتم اصال بزنم مامان بھ زنگ ھی

  !  یدادیم سکتھ ھارو چارهیب کھ بود تو بھ اگھ زدم زنگ عمو بھ یبود حمام تو یوقت: گفت و زد یلبخند

: گفت و کرد اشاره دایھا ھی بھ آتش نکھیا تا میزد قدم ھم کنار میبزن حرف نکھیا بدون یساعت مین.  دادم تکون یسر یناراحت با
 خنده با  آتش انداختم بود زیتم و تر و خوشگل یلیخ کھ جور و جمع و کیکوچ ی مغازه بھ ینگاھ  م؟یبخور چیساندو نجایا میبر

 من کننیم فکر میبر جا ھر تو ی افھیق نیا با االن میبخور مینیبش بغل پارک نیھم تو میبر میریبگ تا دو مونھ نھیگز تنھا نیا: گفت
  !  شده یشکل نیا ات افھیق و یکرد ھیگر ینجوریا کھ زدم کتکت ریس دل ھی

   شدم؟ بد یلیخ: گفتم و دمیخند

  کردم نگاش طور ھمون من و یچیساندو سمت رفت و زد یچشمک!  یخوب شھیھم تو یخانوم نھ: گفت و دیکش رو ام گونھ

  

  

   نجایا ایب: گفت و دیکش رو دستم آتش کھ مکتین ھی سمت برم خواستم بود خلوت بایتقر شب وقت اون پارک داخل میرفت

 کھ من شو مشغول باش زود: گفت کردیم باز رو چشیسادو کھ یحال در کردم نگاش و زدم یلبخند مینشست چمنا یرو میرفت و
 شدم مشغول و کردم باز رو چمیساندو اریاخت یب منم کھ کرد خوردن بھ شروع تاب و آب با یجور نخوردم چیساندو وقتھ یلیخ

    طناز؟ میبر: گفت و انداخت ساعتش بھ ینگاھ آتش میخورد رو غذامون نکھیا از بعد

 یول نکنم فکر وایش و الیدان بھ کھ کردمیم رو تالشم تمام و بود شده بھتر حالم میافتاد راه ھم ھمراه شدم بلند و دادم تکون یسر
 بھ لعنت!  بودم گذرونده باھاشون رو میزندگ از یادیز یروزھا کھ بودن اطرافم یآدما نیکترینزد نفر دو نیا شدینم واقعا

 الیدان دیفھمیم اگھ بابا گفتمیم بھشون یچ دنمیدیم روز و حال نیا با اگھ نایا مامان خونھ؟ برم خواستمیم یچجور حاال!  جفتتون
 از کھ ییجا ھی میبر روز سھ دو یدار دوست: گفت و داد بازوم بھ یفشار آتش بستم درد با رو چشمام... کرده باھام کارو نیا
   ؟یباش دور نجایا

   بود جوابم منتظر! بود خونده رو دلم حرف شھیھم مثل کردم نگاش تعجب با

  ...یندار دوست اگھ

   ممنونم آتش خوبھ یلیخ اتفاقا چرا: گفتم و کردم قطع رو حرفش

 ازین واقعا نشست لبم رو یلبخند و گذاشتم کمرش یرو رو دستم منم کرد تر تنگ رو گردنم دور دستش ی حلقھ و زد یلبخند
  ...زیچ ھمھ از باشم دور اونجا از کھ داشتم
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 نگاھش بود سرش ریز دستش ھی کھ یحال در آتش میدیکش دراز ھم کنار و میکرد عوض رو لباسامون میشد خونھ وارد یوقت
 کھ دمیکش یبلند نفس بود روم بھ رو وارید رو ماتم نگاه فقط و کردینم کار فکرم گھید کھ منم بود فکر تو و بود سقف بھ رهیخ

   م؟یبر یدار دوست کجا خب: گفت و برگشت سمتم بھ آتش

   سراغم ادیم و ذارهینم راحتم الیدان فردا از دونمیم باشم دور نجایا از کھ ییجا ھی فقط دونمینم: گفتم و کردم نگاھش

   یعوض کھیمرت کرده غلط: گفت و دیکش ھم تو اخماشو

   خوبھ ھواش و آب یلیخ االن ؟یرفت ھمدان حاال تا تو: داد ادامھ دوباره کھ کردم نگاھش ھمونطور

   حاال تا نرفتم نھ

   میافتیب راه میشد داریب صبح کھ بخواب ریبگ پس خب

    آتش؟: گفتم و زدم یلبخند

    ھووم؟

   ممنون یخوب یلیخ: گفتم و دمیبوس رو اش گونھ

 داشتم ازین ھاش یدلدار و تایحما نیا بھ دمیچسب بھش محکم و نکردم یاعتراض کرد بغلم و دیکش رو دستم و کرد نگاه چشمام تو
  برد خوابم زود یلیخ کھ بودم خستھ اونقدر

  

 بود دهیخر تازه نون و بود اشپزخونھ تو آتش رونیب رفتم و شدم بلند نبود جاش سر آتش شدم داریب خواب از یبد درد سر با صبح
 رو میگوش صبحانھ خوردن از بعد شستم رو صورتم رفتم و کردم یسالم نشست لبم رو یلبخند بود کرده آماده رو صبحونھ و

 زد ھم بھ رو حالم الیدان عکس خورد زنگ میگوش کردم روشن کھ نیھم مامان بھ ھم بزنم زنگ آموزشگاه بھ ھم کھ کردم روشن
 بده: گفت و سمتم اومد آتش یلعنت اه زد زنگ دوباره الیدان کھ رمیبگ رو آموزشگاه ریمد یفیلط یآقا شماره خواستم و کردم قطع
   تویگوش من

   زنمینم زنگ آموزشگاه بھ اصال کنھیم قطع خودش آتش کن ولش

   بلھ؟ داد جواب یعصب ییصدا با گرفتم سمتش بھ رو یگوش من بده گفتم

   چھ؟ تو بھ منھ دست شیگوش آره

   کنمیم اهیس روزگارتو یبزن زنگ طناز بھ گھید بار ھی یعوض چھ تو بھ! بوده من شیپ شبمید آره

 با و گرفتم رو شیگوش کرد خاموش رو میگوش بعدم بزن زنگ من یگوش با ایب گفت و کرد قطع رو یگوش دمیترس دادش از
   گرفتم رو یفیلط شماره لرزان ییدستا

   دییبفرما بلھ

   ھستم افروز یفیلط یآقا سالم

  !د؟یکرد ما از یادی عجب چھ خانوم سالم

   کالس سر امیب فعال تونمینم اومده شیپ واسم یمشکل ھی دیببخش

    م؟ییشما مسخره ما مگھ محترم خانم  د؟یاینم امروزم یعنی

   اومده شیپ مشکل برام گمیم محترم یآقا گفتم یتند با

   خانوم ستمین شما مشکالت مسئول من

  !  گھید نفر ھی دنبال دیبگرد جھنم بھ

   گھید نداشتم رو یکی نیا اعصاب واقعا! کردم قطع بعدم

   میبر بعد نایا بابات خونھ میبر سرم ھی کھ میبر زودتر شو حاضر طناز: گفت بود کرده عوض رو لباساش کھ یحال در آتش
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   شمیم حاضر االن باشھ

 بود خراب حالم منم دیرسیم نظر بھ یعصب آتش میشد نیماش سوار حرف یب و رونیب میرفت ھم ھمراه شدم حاضر و اتاق تو رفتم
 با آتش کردم یتھ قالب ترس از بود سادهیوا مون خونھ یرو بھ رو کھ الیدان دنید با خونھ در یجلو میدیرس یوقت بودم کالفھ و

 رو گھیھمد االن کردم نگاش واج و ھاج طور ھمون شد ادهیپ برق سرعت با و نشو ادهیپ: گفت و کرد ترمز یعصب یحالت
  !کشنیم

  

 سمتشون رفتم و شدم ادهیپ نیماش از سرعت بھ گرفت رو اش قھی و رفت الیدان سمت بھ خشونت با کھ شد خشک آتش رو نگام
 تو طناز: گفت و کرد نگاه من بھ کنھ یدفاع خودش از نکھیا بدون الیدان  ؟یکنیم یغلط چھ نجایا: گفت دار خش ییصدا با آتش
   ازت کنمیم خواھش طناز کن گوش رو حرفام خدا رو

   نیماش تو برو این نگفتم مگھ: گفت و برگشت سمتم بھ تیعصبان با آتش

   کن ولش ایب خدا رو تو آتش: گفتم ینگران با

 بھ قھیدق ده فقط قسم عشقمون بھ رو تو رمیمیم من نکن ھمیتنب ینجوریا کنمیم خواھش کن نگاه منو طنازم: گفت التماس با الیدان
   کھیمرت شو خفھ: گفت و دشیکوب وارید بھ خشونت با آتش!  کن گوش حرفام

  !  نیماش تو گمشو گفتم طناز: زد ادیفر بعدم

   ؟یطناز ی کارهیچ تو یعوض چھ تو بھ: گفت و داد ھول رو آتش الیدان سادمیوا باز یول رفتم تر عقب یکم

 سمتشون رفتم و دمیکش یفیخف غیج شدن ریدرگ ھم با و زد الیدان صورت تو یمحکم مشت بود کرده یقاط واقعا گھید کھ ھم آتش
   دمیکش رو آتش یبازو و

   میبر ایب خدا رو تو آتش

 زد آتش صورت تو یمحکم مشت و کرد استفاده فرصت از الیدان کھ رفتم عقب و دمیترس کھ انداخت بھم خشم یرو از ینگاھ
 چند گرفتتش لگد و مشت ریز و کرد حملھ الیدان بھ توانش ھمھ با و شد یروان دفعھ ھی آتش افتاد راه لبش ی گوشھ از خون کھ
 نگام اخم با یجور و اومد من سمت بھ کردیم دشیتھد ھنوز کھ یحال در آتش کردن جداشون زور بھ و شدن جمع دورمون نفر
 شد بلند نیزم رو از مردم کمک بھ و بود یخون صورتش و سر کھ انداختم الیدان بھ ینگاھ برگشتم کنم سکتھ بود کینزد کھ کرد

  کردم باز دیکل با درو عیسر و رفتم آتش دنبال

  

  

 نگام برگشت گذاشتم اش شونھ یرو رو دستم و کشینزد رفتم شست رو صورتش و رفت آب ریش سمت بھ آتش اطیح تو میرفت
  ؟؟یبشنو رو حرفاش یداشت دوست یلیخ ن؟یماش تو نیبش نگفتم مگھ: گفت و کرد

   یشیم نگرانش ھنوزم پس: گفت و زد یپوزخند شدم نگران فقط خدا بھ نھ گفتم ھیگر با

   یاریب سرش ییبال دمیترس آتش نھ

   شده؟ یچ طناز: گفت ینگران با و اطیح تو اومد مامان کھ بزنم یحرف خواستم شد تر پررنگ پوزخندش

   شد دعواش یکی با آتش مامان یچیھ: برگشتم سمتش بھ

   پسرم؟ خوبھ حالت  چرا؟ یوا

   نباش نگران عمو زن خوبم: گفت و داد تکون یسر آتش

 زدیم تند ھنوز قلبم آورد برامون شربت وانیل تا دو و اشپزخونھ تو رفت عیسر اش گرفتھ گچ یپا ھمون با مامان تو میرفت سھ ھر
 حالمون دید کھ مامان خوردم شربتم از یکم منم دیکش سر نفس ھی رو شربتش وانیل بود نیزم بھ چشمش و کردینم نگاه بھم آتش

 وقت ھی اگھ الیدان بھت لعنت! شد کنسل ھم مسافرت کردم عوض رو لباسم و اتاقم تو رفتم نکرد جو و پرس گھید ستین خوش
 رفتم و دادم تکون محکم رو سرم شد ظاھر چشمم یجلو شیخون صورت لحظھ ھی کنھینم فکر یچیھ بھ  ؟یچ دنشیدیم نایا بابا

   گھید کن جمع رو لتیوسا برو ؟ینشد حاضر چرا پس: گفت و انداخت بھم ینگاھ آتش رونیب
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   ھا بچھ دیبر دیخوایم کجا: گفت و کرد نگاھم مامان م؟یبر خواستیم ھنوز واقعا یعنی کردم نگاش تعجب با

   ببرم خودم با طنازم خوامیم اونجا دارم یکار قرار ھی من ھمدان میبر طناز با میخوایم دیبد اجازه اگھ عمو زن: گفت آتش

  بگذره خوش دیبر پسرم باشھ: گفت و زد یلبخند مامان

  

  

 بھم ینگاھ مین کنمیم نگاش دید یوقت کردم نگاه آتش بھ و برداشتم بود حرکت حال در کھ مونیکنار نیماش یرو از رو چشمم
    ھ؟یچ: گفت و انداخت

   میبر کردمینم فکر: گفتم و انداختم باال یا شونھ

  !  زنمینم حرفم ریز من

 و میشد سوار دوباره نداشت اخمم یول بود نیسرسنگ باھام میخورد یبستن ھم با و داشت نگھ راه نیب. نگفتم یزیچ و زدم یلبخند
 اتاق ھی و ھتل ھی میرفت اول نداشت تھران با یادیز ی فاصلھ میدیرس کردمیم رو فکرش کھ یزیچ از زودتر یلیخ میافتاد راه

    آتش؟: گفتم آروم میدیکش دراز ھم کنار یوقت م،یکرد استراحت یکم و میگذاشت رو لمونیوسا میگرفت

   ھوم

  ...خواستمینم خدا بھ خوامیم معذرت: گفتم و سمتش برگشتم

   یبگ خوادینم یچیھ سیییھ: گفت و کرد قطع رو حرفم

   نمشیبب خواستمینم یحت نبود مھم واسم اصال اون خدا بھ آتش

 یساعت ھی رفتم فرو بغلش تو و بستم رو چشمام دونستمینم خودمم! دادم؟یم حیتوض واسش داشتم چرا کرد بغلم و دیکش یقیعم نفس
  رونیب میزد بعد و میکرد استراحت

  

 و حال کھ یموقع ھی اگھ دیشا ھوا و آب خوش و بود قشنگ و ومدیم نظر بھ یجالب شھر بودم رهیخ اطرافم بھ نیماش شھیش از
 استراحت فقط و باشم آروم و خلوت یجا ھی خواستیم دلم شتریب... االن یول بردمیم لذت یلیخ ومدمیم داشتم یبھتر ی حوصلھ

   آتش؟ میریم کجا: گفتم و انداختم آتش بھ ینگاھ کنم

   نامھ گنج

  ! االن ندارم رو یخیتار یجاھا نیا حوصلھ اصال من آتش یوا نامھ؟ گنج

   نھ ای ادیم خوشت بگو بعد نیبب میبر بذار: گفت و زد یپوزخند

 دمیکش نییپا رو شھیش بود قشنگ اش جاده بود درخت و کوه اطرافش کھ میشد ییسرباال جاده ھی وارد شدم رهیخ اطراف بھ کالفھ
 بھ تونستمینم کردمیم یکار ھر خورد صورتم یتو خنک و تازه یھوا آوردم رونیب شھیش از رو دستم دمیکش یقیعم نفس و

 نیماش توقف با نشست گلوم تو بغض الیدان یگفتنا زمیعز شدیم تکرار سرم یتو وایش یحرفا شدینم نکنم فکر اومده شیپ اتفاقات
 باال ھا پلھ از میافتاد راه ھم کنار!  ومدینم اسمش بھ اصال بود یقشنگ و صفا با یجا چھ میشد ادهیپ و کرد پارک اومدم خودم بھ

   اینکن الیخ و فکر انقد کھ نجایا یاومد: گفت و گرفت رو دستم آتش بود پام ریز فرش سنگ بھ چشمم و داشتمیبرم قدم آروم میرفت

   کنھیم ام وونھید کردن فرض احمق منو انقد نکھیا فکر سرمھ تو حرفاشون اش ھمھ تونمینم آتش شھینم: گفتم و دمیکش یبلند نفس

   تو نھ احمقھ داده دست از رو تو کھ یاون: گفت و فشرد رو دستم

  !  یدیم میدلدار خوب چقدر: گفتم و زدم یپوزخند

 یزیچ از تر راحت یلیخ کنمیم یکار کن اعتماد من بھ نکن فکر یچیھ بھ بگذره خوش بھمون سفر نیا بذار طناز: گفت کالفھ
   شھ خوب حالت و یکن فراموش رو یچ ھمھ یبکن رو فکرش کھ

   داد ادامھ دوباره کردم نگاش
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  !  میشوھر و زن واقعا کن فکر روزو چند نیا اصال

   شھیم خوب حالتم کن باور میبگذرون خوش میاومد کن فکر گفت؛ دادم باال رو ابروھام

 حال کھ خرمیم مزه خوب زیچ ھی خانومم واسھ منم یباش یخوب دختر اگھ: گفت و دیکش رو دستم نگفتم یزیچ و دادم تکون یسر
  !  شھ عوض ھواش و

 رنگ خوش یھا آلوچھ دنید با بزنھ حرف ینجوریا ومدینم بھش اصال!  آتش دھن از اونم شدم یجور ھی دنشیشن از!  خانومم
  !  شکمو ارهیم لبت رو لبخند یچ دونمیم کھ من: گفت و دیخند آتش نشست لبم رو یلبخند روم بھ رو

 با ینگاھ آتش!  دادم قورتش دار صدا و بود افتاده راه دھنم آب نخورده ھنوز برداشتم کیکوچ ظرف ھی و رفتم ھمراھش خنده با
 تعارف بھش و دمید رو اتش نگاه ینیسنگ یوقت شد جمع صورتم شیترش از و خوردم ازش یکم کرد حساب و انداخت بھم خنده
   کنم فکر بھش تونمینم یحت خورمینم من نھ نھ: گفت و دیکش عقب رو خودش کردم

   باش زود یبخور دیبا رینخ

   شھ تموم زود بخور شھیم بد حالم داره من یخوریم یدار کھ توام طناز

  !  بخوره اونم خورمیم من یچ ھر کنمیم مجبورش رونیب برم میواقع شوھر با اگھ من: گفتم یبدجنس با

  !  ارمایب زنم سر بالھا یلیخ منم ممکنھ اونوقت: گفت و داد باال رو ابروش ھی

 جلو اومد ییپررو با کھ برداره دست با کھ گرفتم سمتش بھ رو قاشق و گفت یچ کھ اوردمین خودم یرو بھ و کردم یا سرفھ تک
 گرفت ام خنده بود شده جمع یترش از کھ اش افھیق دنید با کھ بگم یزیچ خواستم دیکش عقب رو سرش کرد دھنش تو رو قاشق و
   رفت ضعف دلم طناز نکنھ لعنتت خدا: گفت و داد قورتش زور بھ

  خوردم گھید قاشق کم ھی و انداختم باال رو ھام شونھ انداختم آلوچھ ظرف بھ ینگاھ گرفت شدت ام خنده

  

  

 چقدر نجایا یوا: گفتم ذوق با و انداختم آشغال سطل یتو رو یخال ظرف زدم یلبخند روم بھ رو خوشگل و بزرگ آبشار دنید با
   خوشگلھ

 بھ رو آب یھا قطره و دیوز یم یخنک باد میسادیوا آبشار کینزد و میرفت باال ھا پلھ از جلوتر میبر ایب: گفت و زد یلبخند آتش
   م؟یبنداز عکس ھی یدار دوست: گفت و کرد نگام آتش کردیم پخش اطراف

 ینما میزد لبخند دو ھر و انداخت کمرم دور رو دستش آتش میسادیوا آبشار بھ پشت آورد در رو شیگوش و دادم تکون یسر
 اطرافمون مردم بھ میسادیوا ھم کنار دو ھر و گذاشت بشیج یتو رو شیگوش شد یخوب عکس بود قشنگ یلیخ پشتمونم آبشار
 خنده با و بودن سادهیوا رومون بھ رو ھم یجوون مرد و زن بودن انداختن عکس مشغول اکثرا و بودن شاد چقدر کھ کردمیم نگاه

  !  باشھ؟ ما مثل شیزندگ کھ بود نشونیب ھم یکس واقعا کردنیم صحبت

 کردم جمع بغلم تو رو دستام و گرفت لرزم دفعھ ھی.  بنده دو تاپ ھی رشیز و بود تنم ینازک یمانتو بود شده سرد یلیخ گھید ھوا
 و انداخت باال یا شونھ کھ کنم اعتراض خواستم انداخت ام شونھ یرو و آورد در رو اسپرتش کت و انداخت بھم ینگاھ آتش
  !  یبکش ناز دیبا میدا گھید داره ھم رو دردسرا نیا گرفتن زن گھید: گفت

 بعد و میسادیوا اونجا گھید یکم دمیچیپ خودم دور رو کت و دمیخند یبلند یصدا با و کنم کنترل رو ام خنده نتونستم لحنش از
   باال میبر ایب: گفت آتش

   باال؟

   ایب آره

 نگاه یرنگ و خوشگل لیوسا بھ یکنجکاو با و میگذشت یدست یھا ھنر شگاهینما یرو بھ رو از میرفت ھم ھمراه و گرفت رو دستم
    ؟یدار دوستش: گرفت سمتم بھ و برداشت رنگ آب کیکوچ ی نھیآ ھی و رفت غرفھ ھی سمت بھ آتش کردمیم

   نازه یلیخ اوھوم: گفتم و زدم یلبخند

  !  مبارکھ پس
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   میافتاد راه دوباره و کرد حساب

   خوشگلھ یلیخ آتش یمرس

   کنمیم خواھش

    کجاست؟ نجایا: گفتم یکنجکاو با بود روم بھ رو بزرگ دهیسرپوش یجا ھی کردم نگاه اطرافم بھ و فمیک تو گذاشتمش

   بدم نشون بھت گھید زیچ ھی خوامیم ایب داره یوتریکامپ یھا یباز شتریب ھیباز شھر

    آتش؟ گھید ھیچ سورتمھ: گفتم تعجب با دیخر نیتلکاب طیبل تا دو و سورتمھ طیبل تا دو آتش و یفروش طیبل شھیگ سمت میرفت

  !  میشیم سوار میریم االن کھ ھیزیچ سورتمھ: گفت و دیخند

   شم؟؟ سوار نویا من کھ یخواینم االن: گفتم خنده با!  بود شده دهیکش ھا کوه نیب کھ یلیر انداختم کردیم اشاره کھ ییجا بھ ینگاھ

  !  کنمیم وادار کارا یلیخ بھ رو زنم منم کھ گفتم قایدق چرا

   ترسمیم خدا بھ آتش

   میبر ایب باحالھ یلیخ نترس

 و دیکش رو دستم زود کنمیم مخالفت دونستیم کھ آتش کردم نگاه شدنیم سوار کھ یمردم بھ استرس با گاهیجا سمت میرفت
    نم؟؟؟یبش تنھا من آتش یوا: گفتم وحشت با ترسمیم بگم تونستمینم مردم یجلو گھید شم سوار کرد مجبورم

 نگاش ترس با دادیم حیتوض واسم داشت مرد اون یوقت نشست من ییجلو نیکاب یتو رفت خودش بعدم میش سوار تنھا دیبا آره
 لحظھ چند!  رفتمیم ازش فاصلھ با دیبا من افتاد راه من از زودتر آتش!  ستین یزیچ خانوم نترس: گفت و زد یلبخند کھ کردمیم

 بستم رو چشمام ترس از رفتم باال ییباال سر از و رفتم رونیب گاهیجا از یوقت بود اومده بند زبونم ترس از فرستاد ھم منو بعد
 زدم غیج قدرتم تمام با گرفتنم سرعت با ھمزمان و کردم باز رو چشمام یال ترس با ینییسرپا تو افتمیم بعد لحظھ چند تا دونستمیم
 و شد تموم بالخره بود شده خشک گلوم کھ بودم زده غیج انقدر دھنم تو ومدیم قلبم ھا خم و چیپ تو و رفتمیم یادیز سرعت با

 رو دستم و سمتم اومد کردم مرتب رو شالم و شدم ادهیپ حرص با بود شده قرمز خنده زور از کھ آتش دنید با شد کم سرعتم
   گرفت

   ؟یچ کردمیم سکتھ اگھ داره ھم خنده مرض

 گفت دیخندیم ھنوز یول شد ساکت اونم و دمیکوب بازوش بھ یمشت حرص با!  گرفتمیم گھید زن ھی رفتمیم یچیھ: گفت خنده با
   ایب قھیدق ھی طناز

   کجا؟؟ باز

   نترس ایب: گفت خنده با

   کردنیم ظاھر موقع ھمون و بودن گرفتھ عکس ازمون راه نیب شد جالب خودمم یبرا ماجرا دنیفھم با غرفھ ھی تو میرفت

 انداختم عکسم بھ ینگاھ شدیم منفجر خنده از داشت رونیب اومد و گرفت رو عکسامون آتش شد نوبتمون تا میسادیوا صف یتو
 آتش عکس بھ ینگاھ خنده ریز میزد بلند ییصدا با و گرفت ام خنده خودمم بود دنمیترس اوج تو قشنگ بود دار خنده ام افھیق واقعا

  !  بود گرفتھ ژست نیدورب واسھ قایدق انداختم

    داره؟ نیدورب کجا یدونستیم تو

   اومدم چندبار بابا آره

   نامرد ینگفت من بھ چرا پس

  !!دمیدینم رو ات مزه با ی افھیق نیا گھید اونوقت: گفت و دیکش رو لپم

  

  

   رهیم جیگ سرم مینش نیتلکاب سوار گھید آتش یوا
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   میبر ایب باشھ

   یبود دهیخر طیبل یول

   میاومد دوباره فردا دیشا حاال نداره اشکال

 سمت میرفت و میشد نیماش سوار!  کردمیم رو فکرش کھ یزیچ خالف بر بود یخوب روز چھ رفتم ھمراھش و دادم تکون یسر
 من یگوش گفت آتش بود جون ونیکتا خورد زنگ آتش یگوش اتاق تو باال میرفت بعد و میخورد رو شاممون رستوران تو اول ھتل

 بھ و گرفتم رو شیگوش منم کرد قطع بعد و کردن یپرس احوال یکم کنم روشن رو میگوش خواستمینم خوبھ خاموشھ و شده خراب
   زدم زنگ مامان

 باز یلیخ تاپم آوردم در رو مانتوم شدم بلند کردم قطع یوقت رهیبگ دوش کھ حمام سمت رفت آتش زدمیم حرف تلفن با داشتم یوقت
 رو شرتم یت عیسر اومد رونیب حمام از آتش کھ دمیپوشیم رو شرتم یت داشتم آوردم در رو تاپم و برداشتم قرمز شرت یت ھی بود
 یکم نشست کنارم اومد و دیکش سشوار رو موھاش ھم آتش نشستم یو یت یرو بھ رو رفتم کنم نگاش نکھیا بدون و دمیکش نییپا

   ارن؟یب بزنم زنگ یخوریم قھوه: گفت و کرد نگام

   بخورم ھم قھوه نکھیا بھ برسھ چھ برهینم خوابم ینجوریھم بابا نھ

  بود ١٠ ساعت تازه انداختم ساعت بھ ینگاھ

  

   

 دیفھمیم یجور ھی دیبا کنم یتالف رو الیدان کار خواستیم دلم گرفتینم آروم دلم بود گھید یجا فکرم یول بود ونیتلوز بھ نگام
 وایش با دمیترکیم نفرت و حرص از داشتم!! ست؟؟؟ین مھم واقعا: گفتم دلم تو و زدم یپوزخند!  ستین مھم برام اصال نبودش کھ
 آخر تا گفت افتادم آتش حرف ادی کردمیم یتالف رو کارش دیبا...  الیدان یول کنم نگاش یحت و شم رو بھ رو خواستمینم اصال کھ

 شدن جدا سر داشتم ھم نایا بابا با گھید جدال و جنگ ھی  کنم؟ کاریچ خواستمیم طیشرا نیا با حاال واقعا!  تمومھ یچ ھمھ ماه نیا
 بخوابم کردم یسع و بستم رو چشمام کردیم کار تاپ لپ با ھم آتش دمیکش دراز تخت رو رفتم شدم بلند و دمیکش یآھ!  آتش از

   دیکش دراز کنارم اومد و کرد خاموش رو چراغا و شد بلند ھم آتش بعد قھیدق چند

    آتش؟ گفتم آروم

   بلھ

   برد ادمی از رو یچ ھمھ واقعا بود خوب یلیخ امروز یچ ھمھ بابت ممنونم

  ! داد جواب یزنم واقعا یکن فکر کھ حل راه نیا پس: گفت و دیخند

   بود خوب آره گفتم خنده با

  !  یزنم یکن حس شتریب کھ بکنم ھم یا گھید یکارا تونمیم

   نکرده الزم مرض گفتم و دمیکوب بازوش بھ یمشت

   یببر لذت االنت از و یکن فراموش ویچ ھمھ تا یمن زن کھ بشھ باورت قشنگ دیبا تو نیبب: گفت و کرد بغلم

 منم شد لیتبد قیعم یلبخند بھ اش خنده و کرد نگام کم نور اون تو دمیکش رونیب بغلش تو از رو خودم و دمیخند غش غش
   یمھربون واقعا تو کردمیم اشتباه یلیخ موردت در من: گفتم و زدم یلبخند

  ! خشنم؟ یلیخ یکردیم فکر یعنی: گفت و کرد نگاه چشمام تو

   میباش شده یمیصم انقدر ادینم ادمی چوقتیھ دمتیدیم جذبھ و اخم با شھیھم آخھ

   یبود ترسناک ھم تیبچگ آره: گفتم و دمیخند یومدینم من سمت ادیز یدیترسیم من از یبود کھ ھم بچھ

     ترسناکم؟ االنم یعنی

   ترسمیم ازت یشیم یعصبان یوقت واقعا بگم دیبا کنم اعتراف بخوام اگھ

  !  الزمھ واست ییوقتھا ھی: گفت و دیخند
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   پررو

 ھیچ: گفت و زد یکج لبخند زدم استرس پر یلبخند و کردم گم رو پام و دست بود چشمام تو رهیخ و بود نیسنگ یلیخ نگاھش
    ترسناکم؟ االنم

  !  نھ

 ھی ینکن دل رو: گفتم و دمیخند بلند دیخواب شکم یرو بعدم!  شو مشغول لطفا پس!  بده ماساژم شب ھر دیبا میواقع زن من نیبب
   وقت

 کم ازت حاال کردم ھم یکار کتک یجنابعال خاطر بھ صبح از کردم یرانندگ ھمھ نیا من: گفت و دیکش ھم تو رو ابروھاش
  ! شھ؟یم

 و کرد نگام رهیخ  کنھ؟یم درد: گفتم و دمیکش لبش یرو رو دستم آروم بود لبش رو یکیکوچ زخم انداختم لبش گوشھ بھ ینگاھ
   نھ: گفت

 یدستا آخھ دادم ماساژ رو اش شونھ سر یآروم بھ بود داغ شھیھم مثل بدنش گذاشتم کمرش یرو رو دستم و دمیکش یقیعم نفس
 فاصلھ کردمیم یسع دادمیم ماساژ رو ھاش شونھ سر و گردنش پشت منم بست رو چشماش! کجا؟ نیا ی گنده کلیھ و کجا من

 منظم و آروم نفساش!  شد خستھ دستم مچ گفتینم یزیچ و بود ساکت باشھ داشتھ تماس باھاش دستم فقط و کنم شتریب رو مون
!  یزخم ببر مثل وقتھا یگاھ و شدیم ھا بچھ پسر مثل ینجوریا وقتھا یگاھ نشست لبم رو یلبخند!  برده خوابش انگار بود شده

 و بردم جلو رو دستم آروم بود ختھیر صورتش تو موھاش کردم نگاه بھش و دمیخواب کنارش و دمیکش عقب آروم رو دستم
 چشمام یرو رو دستم!!  کردم؟؟یم کاریچ داشتم من دمیکش پس عیسر رو دستم و خورد یتکون زدم کنار شیشونیپ از رو موھاش
  دمیخواب و گذاشتم

 ینگاھ نشستم جام تو کالفھ!  کردیم نگاه یگاھ صبح برنامھ و بود نشستھ یو یت یرو بھ رو آتش شدم داریب خواب از کھ صبح
 ھم یکی با خوابم خوش من: گفتم حرص با! دمیم طالقش روزه دو باشھ خواب خوش و تنبل انقدر زنم اگھ من: گفت و انداخت بھم
  !  کنمیم ازدواج خودم مثل

   میبخور صبحانھ نییپا میبر پاشو: گفت و دیکش ھم تو رو ابروھاش

   نجایھم ارنیب بگو آتش نھ یوا

   بدو نییپا میبر بعدم یش حال سر ریبگ دوش ھی عیسر شو بلند

 از خواب گھید دوش ریز حمام سمت رفتم و برداشتم رو لباسام و کمد سمت رفتم و شدم بلند و زدم کنار رو پتو کالفھ اوووف
 حولھ و نشستم تخت ی لبھ رونیب رفتم و دمیپوش رو پوشم تن حولھ گرفتم دوش نکھیا از بعد شدم تر حال سر کم ھی و دیپر سرم
 یچشم پشت!  تنبل؟ دیپر سرت از خواب: گفت و انداخت بھم ینگاھ بود منتظرم و بود شده حاضر آتش دمیکش موھام یرو رو

: گفت تیعصبان با و کرد خاموش رو یو یت آتش دمیپوش رو لباسام و حمام داخل رفتم بعد لحظھ چند نگفتم یزیچ و کردم نازک
   مردم یگرسنگ از باش زود طناز

   میبر گھید شدم حاضر خب یلیخ: گفتم و دمیپوش رو مانتوم

  !  آره؟ گھید یحاضر االن: گفت پوزخند با کردم مرتب رو شالم و نھیآ یجلو سادمیوا

    م؟یبر کجا خب: گفت صبحونھ از بعد میخورد صبحونھ و نییپا میرفت یزنیم غر چقد آتش میبر: گفتم و در سمت رفتم

   ندارم رو رفتن رونیب ی حوصلھ اصال آتش باال میبر

   تھران میگردیبرم قرآن بھ ندارم رو موندن تیکبر یقوط اون تو حوصلھ منم: گفت و دیکش ھم در رو ابروھاش

   میبر خب یلیخ

 غار میرفت!  بخوابم بازم خواستیم دلم بودم حوصلھ یب انقدر امروز چرا دونمینم میشد نیماش سوار و میرفت رونیب ھتل از
 روز مثل و میشد قیقا سوار کردم فراموش رو میحوصلگ یب کل بھ کھ بود جالب و داشت یتازگ واسم انقدر اونجا و صدریعل

 دلم کھ یجور گذشت خوش بھم یحساب و ارهیب جانیھ بھ رو آدم بود بلد خوب آتش میدیخند و میزد حرف راه نیب یکل قبل
 چشماش و انداخت تخت یرو رو خودش و کرد عوض رو لباسش آتش ھتل میبرگشت نھار خوردن از بعد!  ھتل میبر خواستینم

 ینگاھ کنن استراحت یکم کھ کردم باز ھم رو موھام دمیپوش زرد ساپورت و شرت یت ھی و کردم عوض رو لباسام منم بست رو
   رهیم سر ام حوصلھ من یبخواب یندار حق خان آتش: گفتم حرص با بود شده ولو و بود خستھ یحساب کھ انداختم آتش بھ
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   بخواب ایب توام خب: گفت گرفتھ ییصدا با بود بستھ چشماش کھ ھمونطور

   نداره؟ اشکال یبخواب یخوایم خودت حاال ینذاشت بخوابم خواستمیم کھ صبح برهینم خوابم موقع نیا من رینخ

 یلبخند و افتاد سرش یباال آب وانیل بھ نگاھم! کردیم دارمیب دادیب و داد با بودم من اگھ االن! کرد بغل رو بالشت و دیخواب دمر
  نشست لبم رو

  

  

 از کردم یخال سرش یرو رو وانیل آب از یکم و دمیخند زیر بود بستھ چشماش برداشتم رو وانیل و سرش یباال رفتم آروم
  !  طناز زد داد و دیپر جاش

 تونستمینم خنده زور از گرفت دستم از رو وانیل و دیکش و گرفت رو دستم حرکت ھی با کھ زمیبر رو شیباق خواستم و دمیخند بلند
 پا و دست یچ ھر و بودم شده قفل یول نبود روم شینیسنگ تمام کھ یجور نشست شکمم رو و تخت رو کرد پرتم و کنم مقاومت

 و زدم غیج گرفت سرم باال رو آب وانیل اش گھید دست با و گرفت رو دستام دستش ھی با شم خالص دستش از تونستمینم زدمیم
 صورتم یرو رو آب از یکم و ادیم خوشم یلیخ من کھ نھ: گفت و زد یلبخند حرص با ادیم بدم آب از من خدا رو تو آتش: گفتم

 از و بود ختھیر صورتم یتو موھام دادم تکون بار نیچند رو سرم شم رھا دستش از کھ کردمیم تقال ھم دمیخندیم ھم ختیر
   خدا رو تو کن ولم یوا آتش: گفتم و دمیکش یبلند غیج کھ ختیر صورتم یرو آب گھید یکم زدمیم نفس نفس جانیھ

 رو موھام و آورد جلو رو دستش شد عوض نگاش حالت دفعھ ھی کرد نگاھم و گذاشت یعسل یرو رو وانیل و شد دوال خنده با
 زور بھ و کرد حلقھ دورم رو دستش دمیکش یقیعم نفس و کنم کنترل رو جانمیھ کردم یسع شد رهیخ چشمام تو و زد کنار آروم
 یصدا یول بستم رو چشمام بغلش تو بخورم تکون تونستمینم!  بخواب ریبگ حاال گفت و داد فشارم محکم خوابوند خودش کنار
 بغلش از طیشرا اون از کنم فرار دستش از خواستیم دلم دادم قورت رو دھنم آب کرد کمتر رو دستش فشار آتش دمیشنیم رو قلبم

  !الیدان با یحت بودم نکرده تجربھ وقت چیھ و داشتم اون بغل تو فقط کھ یحس نبود باور قابل واسم کھ داشتم یحس چون

  

 درد یلیخ دلم ریز دمیکش ھم تو اخمامو بود یقیعم خواب تو و بودم آتش بغل تو ھمونطور شدم داریب خواب از یبد درد دل با
 ھی رفتم اومدم رونیب بغلش از و کرد باز رو دستش ی حلقھ کرد نگام و کرد باز چشماشو ھم آتش کھ شدم جا بھ جا یکم کردیم

 دستم و دمیکش دراز کاناپھ یرو دادیم قوس و کش بدنش بھ و بود نشستھ تخت یرو ھم آتش نشستم کاناپھ یرو و خوردم آب کم
   ست؟ین خوب حالت ھیچ: گفت و شد بلند جاش از آتش شدم؟ ینجوریا چرا شکمم یرو گذاشتم رو

   کنھیم درد دلم کم ھی ستین یزیچ نھ

   م؟یبخور یزیچ ھی میبر یخوایم ست؟ین ات گرسنھ

   ممنون خوبم نھ

 ھم آتش شکر خدارو میکرد تماشا لمیف ھی و مینشست شام موقع تا نشستم و شدم بلند بشھ الیخ یب نکھیا برا منم ییدستشو سمت رفت
 از آه خون یھا لکھ دنید با و ییدستشو رفتم شده بدتر دردم دل کردمیم احساس شام خوردن از بعد رونیب میبر کھ نداد ریگ گھید

 یغلط چھ خدا یا! ارم؟یب کجا از یبھداشت نوار حاال بود وقتش چھ االن یوا کردیم درد دلم انقد چرا بگو پس یلعنت شد بلند نھادم
 وقت نیا کجا: گفت تعجب با امیم زود رونیب رمیم قھیدق چند من آتش گفتم؛ بود داده لم کاناپھ رو کھ آتش بھ و رونیب رفتم بکنم
   شب؟

  امیم زود رمیبگ یزیچ ھی رمیم گفتم کالفھ

   میبر ھم با سایوا یبر یخوایم کجا شب وقت نیا یگیم یچ معلومھ طناز

   زود امیم رمیم خودم نھ

  ییجا یبر یبذار تنھا خودت کھ یبلد رو نجایا مگھ تو اصال شھینم: گفت و دیکش ھم تو اخماشو

 از ریغ بھ کردیم فکر یزیچ ھر بھ خنگ کرد نگام و کرد زیر رو چشماش باشم تنھا خوامیم اصال آتش رمینم یدور یجا
  !  داشتم من کھ یمشکل

   نرو راه من مخ رو طناز
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  !  بگم یجنابعال بھ تونمینم کھ دارم یکار ھی حتما یریم راه من مخ رو یدار تو گفتم تیعصبان با

  ! ؟یباش داشتھ رونیب یتونیم یکار چھ مثال: گفت و کرد نگام مشکوک لحظھ ھی

   ستین کن ول نگم واسش رو موضوع اصل تا االن خدا یوا

   بخرم یزیچ برم خوامیم: گفتم آروم

   امیب بخرم برم خودم بگو یخوایم یچ خب

   گفتم بودم شده قرمز کھ یحال در خداااا یوا

   ؟؟؟یدیفھم حاال است زنونھ زیچ ھی

   رمیگیم واست رمیم االن من کن صبر خب آھا: گفت و داد باال رو ابروش

 زرنگ جا ھمھ بشر نیا رفت و امیم االن کن صبر گفت و دیپوش رو لباسش انداختم نییپا خجالت با رو سرم دیفھم بالخره یلعنت
 بعد ربع کی کردیم درد چقدر دلم آخ بود وقتش چھ االن اخھ خجالت از مردم یوا! بود شده خنگ گرفتیم زود دیبا کھ االن بود

 اومدم یوقت ییدستشو سمت رفتم عیسر و ممنون گفتم دیلرزیم صدام کھ یحال در گرفت سمتم بھ رو یمشک کیپالست برگشت
   بود دهیکش دراز و بود آورده در رو رھنشیپ رونیب

   بخور زهیم رو دمیخر برات ھم مسکن ھی

 یبلند یصدا با کھ دیکش دراز رفتم نکنم نگاش کردمیم یسع کھ یحال در و خوردم رو قرص عیسر دهیرس فکرش بھ خوبھ یوا
 کردم یآروم ی نالھ کمرم درد از و برگردوندم رومو حرص با! یشیم دار خنده یلیخ یکشیم خجالت یوقت یوا: گفت و دیخند
 مگھ اخھ چھ تو بھ بود؟ نیھم خاطر بھ دردتم دل: گفت ذاشتیم کمرم یرو رو دستش کھ یحال در شدو کینزد بھم پشت از کھ
 حرف بدون شھیم آروم دردم داره کردم احساس کھ داد ماساژ رو کمرم آروم نگفتم یزیچ و دادم تکون یسر!  ؟یفضول تو

 و نشست لبم رو یلبخند بود بخش لذت یلیخ بود شده گرم چشمام کردیم نوازش رو کمرم یآروم بھ اون و موندم ثابت ھمونطور
  برد خوابم یک دمینفھم بستم رو چشمام

  

  

 گھید تو برو: گفت و داد تکون یسر گذشت خوش یلیخ آتش ممنون بازم: گفتم و بردم داخل رو سرم یکم نیماش شھیش از
   باش خودت مواظب

 چشمم دمیکش دراز تخت رو و اتاقم تو رفتم.  خونھ تو رفتم افتاد راه اونم در سمت رفتم و دادم تکون براش یدست و زدم یلبخند
 برام اومد ھم سر پشت امیپ نیچند دوختم اش صفحھ بھ چشم و کردم روشنش کردمیم روشنش دیبا یچ کھ بالخره بود میگوش بھ
   کردم باز رو اول امیپ!  نذاشت میکنجکاو یول کنم پاکشون خوندن بدون خواستم بود الیدان طرف از ھمھ کھ

   کن روشن رو تیگوش خدا رو تو زمیعز طناز

   ییکجا شمیم وونھید دارم طنازم

   ستین یکنیم فکر کھ یاونجور بدم حیتوض واست دیبا ییآھو چشم

   ییکجا کنمیم دق دارم طناز

 رو گلوم بغض و انداختم بود میگوش صفحھ یرو کھ عکسش بھ ینگاھ کردم پاک رو ھمھ بود ھم مثل امایپ ی ھمھ زدم یپوزخند
 بمونھ ازش ینشون چیھ خواستمینم کردم پاک ھم رو اش شماره کردم پاک رو داشتم ازش عکس یچ ھر بودم احمق چقدر گرفت

 کردم بازش لرزون ییدستا با برداشتم رو کمیکوچ صندوقچھ و کمدم سر رفتم  کنم؟ پاک تونستمیم ھم رو فکرم یعنی میزندگ تو
 ییشعرھا حافظ یھا فال شده خشک رز گل یھا شاخھ اومد چشمم بھ کھ بود یزیچ نیاول بود قلب شکل کھ یزنگال یآب دستبند

 روزا اون ادی نشست لبم رو یتلخ لبخند...  اطیح تو نداختیم اطیح در از یباز مسخره با کھ ییھا نامھ بود نوشتھ واسم الیدان کھ
  الیدان تو بھ لعنت وارید سمت بھ کردم پرت رو صندوقچھ تیعصبان با و دستم تو کردم مچالھ ھارو نامھ!  ریبخ
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 بزن وایش بھ زنگ ھی حداقل گفتیم ھمش مامان کردمیم دق خونھ تو داشتم و رفتمینم ھم آموزشگاه گھید بود گذشتھ روز  چند
!  بود حاملھ خانوم باشھ یچ ھر ادیب تونھینم شلوغھ سرش روزا نیا گفتمیم و زدمیم پوزخند فقط منم!  یدرآ ییتنھا از شتیپ ادیب

 مارستانیب بودن رفتھ بابا ھمراه مامان صبح روز اون دادمیم فشار دستم یتو رو ناخونام حرص با کردمیم فکر بھش یوقت یوا
 انداختم خودم بھ ینگاھ نھیآ یتو کردمیم یافسردگ احساس بودم دهیخواب روزا نیا بس از کنن باز رو پاش گچ دیبا یک ننیبب کھ
 حالل چھ خورد زنگ میگوش...  االن یول خوردمیم غذا آتش زور بھ سفر یتو روز چند اون حداقل بود افتاده گود چشمام ریز

   بلھ دادم جواب است زاده

   یخوب سالم

   ؟یچطور تو ممنون سالم

   ییکجا خوبم منم

   خونھ

   میبخر مامان واسھ یزیچ ھی میبر دنبالت امیم گھید ساعت ھی شو حاضر

    ؟یچ

  !  مامانھ تولد امشب ستین ادتی مگھ

   نمتیبیم باشھ نبود ادمی اره آھا

   فعال یاوک

  کردم قطع

  

 یحال در رونیب اومدم و گرفتم دوش ھی عیسر رفتم!  یمھمون برم خواستمیم شبم ھم در ی افھیق نیا با رمیبگ دوش ھی برم بھتره
 دھنم یرو پشت از یدست کردم باز رو خچالی در کھ نیھم بخورم آب وانیل ھی تا رونیب اتاق از رفتم بود تنم پوش تن حولھ کھ
 رو دستش نکھیا بدون نمیبب رو سرم پشت کردم یسع ترس با و شدم خکوبیم جام یتو ترس از عقب دمیکش محکم و گرفت رو
 رو دستش آروم کردم تعجب شتریب و ختیر ترسم از یکم الیدان دنید با برگردوندم خودش سمت بھ برداره دھنم یرو از

 یروان: گفتم و گذاشتم قلبم یرو رو دستم!  ینکن داد و غیج ترس از وقت ھی کھ گرفتم رو دھنت منم طناز نترس: گفت و برداشت
   یکنیم یغلط چھ نجایا تو شدم ترک زھر

 امیب وارید یباال از و یشیم تنھا یک کھ بدم کیکش خونتون در شمیم مجبور یدینم جواب رو تلفنام یدینم گوش حرفام بھ یوقت
  ! وقتت سر

    ؟یبزن حرفم شھیم روت واقعا تو نمونده دادن گوش واسھ یحرف گھید نبود ھایباز ستیآرت نیا بھ یازین

   گفتن واسھ دارم ادیز حرف آره: گفت و گرفت رو دستم

   رونیب برو دمینم گوش حرفات بھ گھید من: گفتم و دمیکش رو دستم

  ...یبد گوش کھ یمجبور گفت و افتادم بغلش یتو کھ یجور دیکش محکم رو دستم

  

   

   رونیب برو گفتم ارین در یباز مسخره الیدان: گفتم و دمیکش عقب رو خودم تیعصبان با

   ستین یکنیم فکر تو کھ اونجور طناز

  ! ست؟ین حاملھ ازت وایش یعنی گفتم و زدم یپوزخند

 بدون یرفت یگذاشت کھیمرت اون با کھ یروز اون شد یچ دمینفھم خودمم بود اتفاق ھی کن باور: گفت و انداخت نییپا رو سرش
  ... وایش شد خراب یلیخ حالم ادیم من سر ییبال چھ باشھ مھم واست نکھیا

   کردم نگاش انزجار حالت با زبونش از وایش اسم دنیشن با
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 خودم بھ یوقت شد یچ دمینفھم ادینم ادمی گھید رو بعدش خدا بھ طناز بشورم رو صورتم و سر تا اش خونھ برم کرد تعارفم وایش
 ینمیزتریعز کھ تو جون بھ طناز کردم یغلط نیھمچ شدینم باورم خودمم شدم گور و گم روز چند تا رونیب زدم اونجا از اومدم
   ام حاملھ گفت و اومد بعد روز چند یلعنت اون یول شد بار ھی ھمون

 نکن خراب رو یچ ھمھ خدا رو تو طناز بندازه رو اش بچھ گمیم بھش: گفت.و ھیگر ریز زد کھ کردمیم نگاش مات ھمونطور
   طناز رمیمیم تو بدون من کنم فکر تو جز یشکیھ بھ تونمینم یمن عشق تنھا تو

   شد سیخ اشک از منم صورت

 شوھرمم و دارم شوھر من االنم الیدان شد تموم یچ ھمھ کنم باور رو حرفات زود اونقدر کھ ستین فرناز ھیقض مثل بار نیا
   یباش اطرافم و دور تو کھ ادینم خوشش اصال

  !  کشمشیم خودم یدستا با روز ھی خودم ستین تو شوھر کھیمرت اون شو خفھ طناز زد ادیفر

 ی چھره تونستمینم و بودم کور من گفتنیم راست نایا بابام شم جدا ازش خواممینم دارم دوست رو آتش من: گفتم و زدم یپوزخند
   نمیبب رو تو یواقع

 منو ھینامرد خدا بھ طناز یول یکن یتالف یخوایم یگیم ینجوریا من دادن حرص واسھ دونمیم کھ من: گفت و کمینزد اومد
  !  ندارم رو طاقتش من نکن ھیتنب ینجوریا

   رونیب خونمون از گمشو گفتم الیدان یزنیم یتوھمات چھ

 یچ ھمھ گرفتھ یجد یلیخ کھ سرشھ تو ییفکرا ھی ایتازگ کھیمرت اون: گفت حرص با کردم اشاره در سمت بھ و ییرایپذ تو رفتم
    ؟یدیفھم یشیم جدا ازش زودتر طناز رو

 میزندگ از رونیب برو شده تموم یچ ھمھ گمیم یفھمینم  ؟یدیم دستورم من بھ تازه! تو؟ یگیم یچ: گفتم و کردم یعصب یا خنده
   شدم خستھ تیچ ھمھ از گمشو

 سر طور ھمون آتش ریتصو دنید با کھ میکرد نگاه فونیآ ریتصو بھ ھمزمان شد بلند فونیآ زنگ یصدا کھ بزنھ حرف خواست
  زد خشکم جام

  

  

   کنھ؟یم کاریچ نجایا کھیمرت نیا: گفت و زد یپوزخند الیدان

   برو کنمیم خواھش الیدان: گفتم استرس با

  !  نکنھ رم شھیھم مثل و باشھ آدم اگھ البتھ شھ بحثمون یقاط ادیب ھم آتش آقا نیا بذار کجا؟  برم؟: گفت و دیخند

 در چارچوب یتو آتش و شد باز یورود در ھیثان چند ی فاصلھ بھ ومدینم بر ازم یچکاریھ برد ماتم! زد رو فونیآ ی دکمھ
 نگاه آتش بھ پوزخند با ھم الیدان کردم محکم رو اش گره و ام حولھ سمت رفت دستم اریاخت یب دمیلرزیم استرس از شد ظاھر

 تیعصبان با بود لحظھ ھی فقط چون کردم حس ینجوریا من دمیشا!  یدلخور از پر بود یخاص جور ھی... یول اتش نگاه کردیم
    د؟یکنیم دیدار یغلط چھ  خبره؟ چھ نجایا: گفت و کرد نگاه الیدان بھ

 ربط ھم یجنابعال بھ بحث یقاط ایب ھم شما!  میکردیم اختالط میداشت یچیھ: گفت و دیخند کردیم ھیگر داشت االن تا کھ الیدان
  !  داره

 بردار دست نکشمت من تا نکھیا مثل تو: گفت بود انفجار حال در تیعصبان از کھ یحال در و گرفت رو لباسش ی قھی آتش
  !  یستین

  ! منھ مال طناز بازم یبزن منو کھ ھم یچ ھر یاریب دست بھ یتونینم زور با و عشق: گفت و دیخند الیدان

  !  بکشھ رو الیدان ممکنھ لحظھ ھر کردمیم احساس کھ دیکشیم نفس یجور آتش

 ھولش محکم و گرفت رو الیدان یبازو و میکنیم ھیتسو ھم با رونیب  رون،یب گمشو نجایا از: گفت اش شده دیکل یدندونا یال از
 طناز بازم افتھیب نمونیب کھ ھم یاتفاق ھر رونیب بکش ما یزندگ از رو سرت: گفت و رونیب رفت خنده با الیدان در سمت بھ داد
  !  یکن جدامون ھم از یتونینم منھ مال
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 پنجره از پ دمیدو استرس با!  نگفتم دروغ بودم شده الل مدت اون تو بگم اگھ دیکوب ھم بھ محکم درو و افتاد راه دنبالش آتش
 پام تا سر بھ ینگاھ گرفت شدت ام ھیگر و شدم ولو مبل یرو نبودن دمید یتو گھید و رفتن رونیب ھم اطیح در از کردم نگاه

 اشکام عیسر تو اومدن نایا بابا و شد باز دیکل با در بود چشمم یجلو ھمش اتش نگاه سیخ یموھا و یلعنت ی حولھ اون با انداختم
 مبل یرو و بود کرده باز رو پاش گچ مامان رونیب رفتم و دمیپوش شلوار و شرت یت ھی عیسر اتاق تو دمیدو و کردم پاک رو

 نشیماش میرسیم گھید قھیدق ده گفتم منم نجایا ادیم داره گفت زد زنگ ما بھ االن بابا؟ کجاست آتش: گفت دنمید با بابا بودن نشستھ
   نبود یخبر خودش از یول بود در یجلو

 یزیچ یگاریس رفتھ حتما بابا دونمینم: گفتم من من با رونیب دیکش رو الیدان نیھم خاطر بھ آتش حتما کردم نگاھش ینگران با
   ؟یکرد ھیگر: گفت و کرد نگام مشکوک بخره

  !  شده قرمز چشماش حموم رفتھ باز  ؟یشناسینم نویا تو: گفت مامان بدم جواب من نکھیا از قبل

   ؟یکرد باز رو پات گچ: گفتم یپرت حواس با شدمیم خفھ داشتم

   دمینم دست از امشبم یمھمون شدم راحت آره: گفت یخوشحال با مامان

   دیجوشیم سرکھ و ریس مثل دلم!  شھ؟ینم جھنم بھ لیتبد امشب یمھمون یعنی زدم یپوزخند

   بزنم آتش بھ زنگ ھی بذار: گفت و برداشت رو شیگوش بابا

  داد جواب کھ انگار بعد و موند منتظر یکم

   پس ییکجا پسرم الو

   میدیرس ما اره

   میا خونھ ما ایب باشھ

   گفت؟ یچ: گفتم استرس با

   ادیم داره بخره گاریس رفتھ گفت یچیھ

   اریب کن درست شربت چندتا مادر پاشو جان طناز: گفت مامان

 ترس از بود خودش اومد در صدا بھ در زنگ کھ برداشتم نتیکاب از وانارویل دیلرزیم دستام آشپزخونھ تو رفتم و شدم بلند جام از
  طناز؟ شد یچ: گفت ینگران با مامان شکست و افتاد دستم از وانیل ھی

   افتاد دستم از وانیل یچیھ

 برم زود دیبا دارم یکار ھی من دیببخش جان عمو: گفت و کرد کیعل سالم نایا بابا با گرفتھ یلیخ کھ دمیشن رو آتش یعصب یصدا
    اتاقشھ؟ تو طناز

   است آشپزخونھ تو پسرم نھ

 چکھ ازش خون دمیبر رو دستم و شدم ھول کرد صدام یوقت کھ کردمیم جمع رو وانیل شکستھ یھا کھیت داشتم کرد صدام مامان
 و بود سادهیوا اتاقم در یجلو آتش رفتم رونیب آشپزخونھ از آروم دادم فشارش و گرفتم ام گھید دست یتو محکم عیسر کرد

 مامان یپا عکس دنید مشغول ما بھ توجھ یب نایا بابا نکردن؟ یکار کتک یعنی بود ختھیر ھم بھ موھاش یکم فقط بود منتظرم
 بستم سرم پشت آروم رو در!  تو رفتم و خوندم رو اشھدم تو رفت و کرد باز رو اتاق در سمتش رمیم دارم من دید کھ آتش بودن

 کھ زد صورتم تو یمحکم یلیس باال آوردم رو سرم کھ نیھم بود شده رهیخ بھم تیعصبان با اون یول کنم نگاش کردمینم جرات
 با کھ کردم نگاش یاشک ییچشما با گذاشتم صورتم یرو رو دستم و شدم شوکھ زد کھ یا یلیس شدت از شد کج طرف ھی بھ سرم
 راحت کھ کنمیم تموم رو یچ ھمھ ھفتھ نیھم تو یول کنم ناراحت تولدش شب تو رو مامانم خوامینم امشب: گفت دار خش ییصدا

  !  یبرس تیباز عشق بھ تر

 گھید ھمھ بھ گفتم کنده پوست و صاف رو یچ ھمھ دمیشا میشیم جدا میدار کھ توست ریتقص کنھ فکر یکس کھ ستین مھم برامم
  کردم رو ات مالحظھ یچ ھر بسھ

 اش چھره لحظھ ھی افتاد دیچکیم دستم از کھ یخون بھ چشمش بزنم بھش کھ دیچرخینم دھنم تو یحرف یول کردم نگاش ھیگر با
  اشکم دستم سوزش افتادم زانوھام یرو رونیب رفت اتاق از و دنبالت امیم شب: گفت و شد رد کنارم از زود یلیخ یول شد نگران

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


  

  

 بھ لعنت عیسر گرفتم آب ریز رو دستم و حمام تو رفتم و شدم بلند بود شده خون پر دستم انداختم دستم بھ ینگاھ کردیم شتریب رو
  ...شدیم یچ حاال الیدان تو

  

   

  !  شھیم رید گھید شو حاضر پاشو پس ینشست چرا وا بکش سشوار ھی منو یموھا ایب پاشو طناز: گفت و اتاقم تو اومد مامان

 خب: گفت و شد بلند کھ دمیکش سشوار حوصلھ یب رو مامان یموھا برداشتم کشو تو از رو سشوارم و شدم بلند جام از کالفھ
    ؟یپوشیم یچ لباس یراست شو حاضر خودتم باش زود خوبھ

   پوشمیم یزیچ ھی گھید تولده مامان دونمینم

 دعواتون رفت؟ کرد ول یاونجور آتش چرا اصال ینرفت کھ ھم شگاهیآرا یعروس تازه سرت ریخ تو کردن دعوت مھمون یکل
  !شده؟

   داشت کار نھ

   قشنگ بود معلوم ھاتون افھیق از!  شده حرفتون کھ فھممینم منم اره

   یمھمون امیب خوامینم من مامان اصال

 از من بھ توجھ یب بعدم!  دیکنیم یآشت دینیبب رو گھیھمد جشن تو ھیزندگ نمک دعواھا نیا نمیبب شو حاضر بدو  ؟یچ گھید وا
 رو یچ ھمھ و کردیم عمل دشیتھد بھ آتش اگھ اصال ای رمیبگ طالق خوامیم من دنیفھمیم نایا اگھ واقعا رونیب رفت اتاق

 کتش ریز کھ رنگ کرم شلوار و کت ھی کمدم سمت رفتم!  الیدان یکار گند نیا با االن مخصوصا ذاشتینم ام زنده بابا...  گفتیم
 کش ھی با سرم یباال رو موھام بود مناسب تولد واسھ و بود دهیپوش یول بود جذب یلیخ دمیپوش و برداشتم خوردیم دیسف بلوز ھی

 و دمیپوش رنگ کرم یروسر و یمشک مانتو ھی اصال نداشتم حوصلھ نستادمیوا نھیآ یجلو ادیز کردم یا ساده شیآرا و بستم ساده
    بلھ؟ دادم جواب بود آتش شماره خورد زنگ میگوش بودن حاضر ھم نایا مامان رونیب رفتم و برداشتم ھم یمشک فیک

  ! در یجلو ایب

   گھید دیایب ھم شما رفتم من اومد آتش: گفتم و دمیکش یقیعم نفس کرد قطع

 کردم سالم لب ریز نشستم کنارش و سمتش رفتم آروم دیکشیم گاریس و بود نشستھ نیماش یتو در یجلو رونیب رفتم خونھ از
  افتاد راه بده رو جوابم نکھیا بدون

  

   

 کھ یوقت شدم ساکت و بزنم یحرف نکردم جرات کھ بود ھم تو اخماش یجور دیکشیم گاریس و کردیم یرانندگ یادیز سرعت با
 رو تولدش و میکرد یروبوس ھم با اومد سمتمون بھ جون ونیکتا داخل میرفت و کرد پارک نگیپارک یتو رو نیماش میدیرس
 رفت من بھ توجھ یب آتش دادم تکون یسر کن عوض رو لباست آتش اتاق تو زمیعز برو گفت و کرد تشکر لبخند با گفتم کیتبر
 از چندتا نییپا برگشتم و کردم مرتب رو موھام آوردم در رو مانتوم و باال رفتم انداخت پاش یرو رو پاش و نشست یمبل یرو

 مثل انگار بود زیکامب اش خالھ پسر با صحبت مشغول کھ نشستم آتش کنار رفتم و کردم کیعل سالم باھاشون بودن اومده مھمونا
 باھاشون و شدمیم بلند ومدیم دیجد یمھمون کھ کباری لحظھ چند ھر و بود اطراف بھ نگاھم بودن گرفتھ یبزرگ یمھمون شھیھم

 کنارم شھیھم مثل و نشستھ بھم توجھ یب یلیخ آتش کھ منھ یرو ھمھ نگاه کردمیم احساس چرا دونمینم کردمیم کیعل سالم
 مین یحت کھ بود آتش بھ نگاھم ھمش یول کردم بش و خوش باھاشون و نشستم نایا عمھ شیپ رفتم و شدم بلند جام از کالفھ!  ستین

 بودم گفتھ بھش ظھر کھ ییدروغا ینجوریا  شھ؟ جدا ازم خوادیم کھ بود گفتھ ھم الیدان بھ آتش یعنی نداختینم بھم ھم ینگاھ
 خواستمینم!  شدن وارد یدیسع یآقا ی خانواده کھ افتاد در بھ چشمم!  داشتیبرنم سرم از دست حاالھا حاال اونم و بود شده برمال

 بھ و شدم بلند و زدم یزورک یلبخند داد تکون برام یسر خانم مھنوش و بودم دشونید یرو بھ رو درست یول سمتشون برم
  رفتم سمتشون
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 دفعھ با کھ موند ثابت بھارک یرو نگاھم دیبوس رو ام گونھ لبخند با ھم خانم مھنوش گفتم آمد خوش و دادم دست یدیسع یآقا بھ
 نگاه ھم بھرام بھ میکرد کیعل سالم یمصنوع یلبخند با دو ھر بود باز ششین یحساب و کردیم فرق یلیخ بودمش دهید کھ یآخر

!  بود لبش رو ھم یلبخند چھ کرد کیعل سالم باھاشون و اومد سرم پشت آتش کردم سالم بدم دست بھش نکھیا بدون و کردم
 شکل بھ یمھمون کم کم مینشست میرفت و گفتن آمد خوش بھشون اومدن ھم عمو زن و عمو!  کردیم اخم من واسھ فقط شعوریب

 با کھ بود آتش یرو نگاھم کردن رقص بھ شروع و وسط رفتن ینفر چند و کردن بلند رو یقیموس یصدا شد شروع یرسم
 و بود تنش کوتاه یلیخ قرمز دکلتھ رھنیپ ھی شھیھم مثل بود صورتش رو پھن و پت لبخند ھی اونم و زدیم حرف بھارک با لبخند

 مخم رو بھارک یھا خنده یصدا یول نکنم فکر بھشون کردم یسع برگردوندمو رومو حرص با بود انداختھ ھم یرو رو پاھاش
 در رو شورش واقعا گھید پررو بچھ! زد یپوزخند و میشد چشم تو چشم ھم با لحظھ ھی کھ کردم نگاه آتش بھ تیعصبان با بود

 یچ ھمھ کاش باشم جمع اون تو خواستینم دلم اطیح تو رفتم و شدم بلند جام از!  کنھ یمحل یب من بھ انقدر نداشت حق بود آورده
  شدیم تموم زودتر

  

   

 و کردم ھم تو رو اخمام بھرام دنید با و برگردوندم رو سرم دمیشن رو ییپا یصدا آورد جاش سر رو حالم رونیب خنک یھوا
   ست؟ین خوب حالتون نجایا دیسادیوا تنھا چرا: گفت و زد یلبخند شدایم شیزیچ ھی ھم پسره نیا کردم نگاش

  !  دییبفرما شما خوبھ حالم ریخ

  !  د؟یدار یمشکل آتش با: گفت ییپررو با

   باشھ داشتھ ربط شما بھ کنمینم فکر ضمن در رینخ گفتم حرص با

 دیببخش: گفت بھرام کھ سمتمون اومد ھم در ییاخما با آتش خورد جا وضوح بھ و شد ساکت آتش اومدن با کھ بزنھ یحرف خواست
   ؟یکنیم کاریچ نجایا: گفت بود کرده بشیج تو رو دستاش کھ یحال در آتش داخل رفت و!  اجازتون با

  !  برس بشت و خوش بھ برو شما نداره ربط یجنابعال بھ ؛ گفتم حرص با

 رفت شد پا بود در بھ چشمش کھ بھارک دمیکش یقیعم نفس و خوردم شربت وانیل ھی سالن داخل رفتم بھش توجھ بدون بعدم
  !کشمیم رو دختره نیا امشب من یوا رونیب

  

 زد یلبخند نشستم جون ونیکتا کنار رفتم و انداختم آتش بھ تاسف با ینگاھ داخل اومدن دو ھر تا دیکش طول یا قھیدق ستیب قایدق
  !  گرفتن تولد واسم ھا بچھ مثل باز ینیبیم: گفت و

   مبارک تولدتون خوبھ ھم یلیخ بابا نھ: گفتم و دمیخند

   گلم یمرس

 نیا از بعد کردیم رفتار ینجوریا کھ بودم کرده کاریچ من مگھ اصال باشم توجھ یب آتش بھ نسبت تونستمینم کردمیم یکار ھر
 کالفھ و بود رفتھ سر ام حوصلھ جلف و احمق ی دختره نیا یجلو اونم کنھ رفتار ینجوریا باھام کھ نداشتم عادت گھید مدت
 ھی کھ رو کادوش عمو و میزد دست براشون ھمھ دنیبر رو کیک و ستادنیا ھم کنار عمو و جون ونیکتا و آوردن رو کیک بودم
 بشیج از کیکوچ جعبھ ھی و سادیوا کنارم اومد بالخره آتش کرد بلند رو ھمھ سوت و غیج کھ داد عمو زن بھ بود طال سیسرو

 کرد بازش و کرد تشکر دومون ھر از دادم بھش و کردم یبوس رو جون ونیکتا با و جلو رفتم منم دستم داد حرف یب و آورد در
 ونیکتا کھ دادن رو کادوھاشون ھمھ!  کرد ذوق یلیخ بود زایچ نیا عاشق کھ جونم ونیکتا بود خوشگل یلیخ اقوتی ست مین ھی

 امشب مامان نھ: داد جواب من از قبل آتش!  دیباش زود دینشست ھمش ھیچ دیبرقص کم ھی دیپاش ھا بچھ: گفت و کرد ما بھ رو جون
  !  ام خستھ یلیخ کن معاف منو

 پاشو پس: گفت بھم رو عمو برگردوند روشو و کرد یاخم اونم!  درک بھ: گفتم لب ریز و انداختم بھش ینگاھ مین حرص با
  چشم: گفتم و زدم یلبخند!  کم ھی برقص من با میبر دخترم
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 میدیرقص یا قھیدق چند دادیم انجام قیدق و منظم رو حرکاتش و کردیم نگام لبخند با عمو میکرد دنیرقص بھ شروع و وسط میرفت
 مردا شیپ آتش نشستم رفتم و دمیکش خودم یبرا غذا یکم کردن سرو رو شام بود یافتضاح شب امشب کال نشستم دوباره بعد و

 رفتار نیا تحمل رفتینم نییپا گلوم از یچیھ خورد اونھا وکنار دیکش غذا خودش یبرا ھم ھمونجا بودن صحبت مشغول و بود
 تیرضا بالخره کھ بودن ینفرات نیآخر ھم یدیسع یآقا خانواده کردن رفتن قصد ھمھ کم کم بالخره بود سخت واسم واقعا آتش
 ادا و عشوه جور ھزار با بود باز بناگوش تا ششین و بود شده فیک خر امشب یحساب کھ ھم بھارک کردن یخدافظ و دادن

 ھا مبل یرو و میبود خستھ یھمگ!  ارمیدرب کاسھ از رو چشماش ناخنام با خواستیم دلم کرد گم رو گورش و کرد یخدافظ
   خوابم جیگ من کھ میبر ھم ما پاشو گھید خب: گفت مامان بھ رو بابا مینشست

   بردارم رو مانتوم رمیم من: گفتم و شدم بلند جام از خواستھ خدا از منم

  ! دارم کارت بمون تو زم؟یعز گھید کجا تو: گفت و انداخت بھم ینگاھ جون ونیکتا

 دارم کارت زمیعز کھ گفتم: گفت و گرفت رو بازوم و سمتم اومد پاشد!  ادهیز وقت حاال دیا خستھ ھم شما گھید نھ: گفتم کالفھ
  کردینم نگامونم یحت و بود نشستھ تفاوت یب یلیخ کھ انداختم آتش بھ ینگاھ مین زد بھم یچشمک بعدم

  

  

 نایا بابا! بود گذاشتھ تموم سنگ واقعا امشب کردیم ظاھر حفظ گرانید یجلو کھ شھیھم خالف بر کردمیم اش خفھ خواستیم دلم
 نیبش ایب: گفت و نشست تخت ی لبھ رفتم دنبالش پاشدم برم اتاقش بھ ھمراھش کرد اشاره بھم عمو زن رفتن و کردن یخدافظ

   زمیعز

    جون؟ ونیکتا شده یچ: گفتم و کنارش نشستم

 بھ آتش با بدم انجام براتون ادیبرم ازم یکمک اگھ دارم دوست یوا کنم دخالت تونیزندگ تو کھ ندارم دوست اصال من زمیعز نیبب
    د؟یبود گرفتھ انقدر امشب چرا  زم؟یعز دیخورد یمشکل

  !  خانم بھارک جوار در گذشت خوش بھش ھم یلیخ نبود گرفتھ کھ خان آتش گفتم؛ اریاخت یب

 من پسر اگھ ؟یبد نشون تیحساس روش یبخوا تو کھ ھست سھیمقا قابل تو با اصال دختر اون جان طناز: گفت و زد یلبخند
  !  کنمیم اش خفھ خودم نھینب رو تو یخوشگل ھمھ نیا چشمش کھ باشھ احمق انقدر

   کنھیم رفتار یاونجور ارهیب در منو حرص خوادیم آتش دونمیم یول ستمین حساس اون رو من نھ: گفتم و دمیخند

 تو بده نشون تفاوت یب رو خودش کنھیم یسع کھ نکن کاراش نیا بھ نگاه شناسمیم رو پسرم من یول شده بحثتون یچ سر دونمینم
   بود تو شیپ حواسش ھمھ یمھمون کل

   بود مشخص کامال: گفتم و زدم یپوزخند

   شناسمشیم چون مطمئنم من داره دوستت یلیخ و داره یمھربون دل  یول است دنده ھی و غد یلیخ آتش زمیعز نکن اشتباه

   بگم یچ: گفتم و دادم تکون یسر

 بندازه فاصلھ نتونیب قھرا نیا نذار کن یآشت باھاش امشب نیھم گھید یول کن ھشیتنب یخوایم چقدر ھر تو: گفت و زد یچشمک
 االن آره گفتم ریبخ شب و دمیخند خجالت با!  نذار منتظرش ادمیز گھید حاال پاشو!  بود ییفکرا چھ تو چارهیب زدم یلبخند زمیعز
  !بخوابم بغلش برم کھ بود من منتظر ھم یابونیب غول اون

  

 خودم بھ ینگاھ یبخواب راحت یتونینم کھ لباسا نیا با جان طناز لحظھ ھی کن صبر زد صدام کھ رونیب برم اتاق از خواستم
 در کنمیم دایپ واست یچ نمیبب بذار: گفت و کمدش سمت رفت شد بلند!  شدمیم خفھ داشتم شمینجوریھم گفتیم راست انداختم
 رنگ یآب ساک ھی بودم دهیند زن نیا تن تو یتکرار لباس وقت چیھ زدم یلبخند لباس ھمھ اون دنید از کرد باز کھ رو کمدش

   بردار رو شھیم ات اندازه بھتر کدوم ھر نیبب دمشونینپوش ھنوز یول آوردم قشم از نارویا: گفت و کرد باز رو

 ییمویل شیکی انداختم بود گرفتھ میجلو کھ یتاپ تا دو بھ ینگاھ!  داشت وزن شتریب من از لویک چھار سھ کال کنم فکر سنش اون با
 رنگ و بود بنده دو ھم یکی اون!  بود لیتعط کال کمرش پشت و داشت ابر اش نھیس قسمت تو و بود یگردن پشت و رنگ
  ... شرت یت ھی اگھ یول خوشگلن یلیخ: گفتم و دمیخند بلند اش گھید طرف و بود کوتاه طرفش ھی و داشت یخوشگل یلیخ یشاتوت
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 ھی بود اون از بدتر ییجاھا ھی یحت آتش ی لنگھ یکی عموتم دارم تجربھ سالھا من زمیعز: گفت و بدم ادامھ رو حرفم نذاشت
  !  یکن ثابت شوھرت بھ یحساب و درست خودتو و یبد خرج بھ ھا استیس یسر ھی دیبا ییجاھا

 پس ممنون باشھ: گفتم لبخند با و اوردمین خودم یرو بھ گھید یول کنھیم فرق ھمھ با ما ھیقض گفتم دلم تو گرفت شدت ام خنده
   پوشمیم رو نیھم

 بعدم!  تره مناسب امشب واسھ ھییمویل نیا من نظر بھ یول زمیعز خودت مال دوش ھر: گفت کھ بردم ھیشاتوت سمت رو دستم
 کمدش از ھم بود ساق یرو تا قدش کھ جذب دیسف شلوارک ھی!  اوردیم کم یکس ھر شوھر مادر نیا یجلو واقعا زد یچشمک

  !  راحتن خوابتم واسھ شنیم خوب ھم با یلیخ نایا: گفت و برداشت

 ونیکتا یمرس: گفتم و دمیخند دلم تو!  خدا بھ بکنھ ھم یکار نیھمچ ستین دیبع ازش!  بپوشم نداد رو خواباش لباس از یکی خوبھ
 بدون داد رو جوابم لبخند با عمو ریبخ شبتون جون عمو: گفتم عمو بھ رو رونیب اومدم کھ اتاق از دمیبوس رو اش گونھ و جون

 ایب لحظھ ھی جان آتش: گفت و کرد صداش عمو زن کھ گفت ریبخ شب و شد بلند اونم رفتم اتاقش سمت بھ کنم نگاه آتش بھ نکھیا
 عوض رو لباسام و باال برم آتش قبل من کھ بود نیا منظورش!  زد یچشمک من بھ بعدم تونمینم من کمد یباال بذار رو ساک نیا

  اتاق سمت رفتم و دمیخند کنم

  

 ھییمویل تاپ بھ بود رونیب پام ساق و بود خوشگل پا تو یلیخ کردم عوض رو شلوارم عیسر اول انداختم لباسا بھ دوباره ینگاھ
 نھیآ یتو خودم بھ ینگاھ و آوردم در رو کتم خوابمیم خودم بلوز نیھم با اصال کن ولش بپوشمش شدینم روم انداختم ینگاھ

 و انداختم لباس بھ ینگاھ باشھ تفاوت یب براش بود محال بود مرد ھی بود یچ ھر بالخره بودم یحرص دستش از یلیخ انداختم
  !نھ ای خان آتش یریگیم افھیق بازم نمیبب بذار آوردم در رو رھنمیپ عیسر

  

  

 یلبخند دادیم نشون شھیھم از تر دیسف رو پوستم و ومدیم پوستم رنگ بھ یلیخ تاپھ ییمویل رنگ کردم نگاه رو خودم نھیآ یتو
 سادمیوا نھیآ یجلو ھمونطور و باشم یعاد کردم یسع اتاق سمت ادیم داره دمیفھم آتش یھا قدم یصدا از نشست لبم رو قیعم
 کردم شونھ رو موھام انگشتام با و دمیکش موھام یتو یدست و کردم باز رو موھام کش بھش توجھ بدون تو اومد و کرد باز و در

 یچشم ریز!  رهیم آبروم شنوهیم رو قلبم یصدا االن یوا بست سرش پشت درو و تو اومد بعد و سادیوا در یجلو ھیثان چند
 کردم شروع و برداشتم یکاغذ دستمال ھی انداخت بود اتاق ی گوشھ کھ یتک مبل یرو و آورد در رو کتش کھ بود بھش حواسم

 نگام یول! باشم تفاوت یب و نلرزه دستام کردمیم یسع  وجود ی ھمھ با کردمیم حس رو نگاش ینیسنگ کردن پاک رو شمیآرا
 چشم تو چشم نھیآ تو لحظھ ھی گھید نکردم پاک رو لبم رژ کردیم باز رو رھنشیپ یھا دکمھ داشت بود بھش یچشم ریز ھمش

 اگھ حاال افتادم کردن غلط بھ قایدق سمتم ادیم داره خدا ای شد بلند جاش از برگردوندم رومو و کردم نازک یچشم پشت کھ میشد
 برم خواستم!  بودم شده ریجوگ جون ونیکتا یحرفا با واقعا یعنی! یخواست خودت گفتیم بعدم یچ دادیم دستم کار یجد یجد

   بھت؟ گفتیم یچ مامانم: گفت و شد رهیخ چشمام تو سادمیوا اش نھیس بھ نھیس کھ تخت سمت

   گھید گفتیم خودت بھ کھ بگھ تو بھ خواستیم اگھ: گفتم یجواب حاضر با

  !  اونوقت؟ ھیچ لباسا نیا ی ھیقض: گفت بود بازم ی قھی بھ چشمش کھ یحال در و انداخت باال ییابرو

  !  ؟یدار یمشکل خواب واسھ یراحت لباس

 یبنداز رو سرت یزیچ ھی مثل ادینم خوشم زنمیم حرف باھات دارم گرفت محکم رو دستم مچ کھ شم رد کنارش از خواستم بعدم
  ! یبر و نییپا

 حرف خانوم بھارک با یدار حاال تا شب سر از بخوابم برم خوامیم ادیم خوابم ندارم یحرف تو با من: گفتم حرص با پررو بچھ
    ؟یدار گفتن واسھ حرف ھنوزم یزنیم

  ! شم فیک خر و بدم گوش شما فیاراج بھ ندارم حوصلھ شونیا مثل من یول دیببخش دادم ادامھ زد یپوزخند

   گم؟یم فیاراج من: گفت و دیکش ھم تو رو ابروھاش

  !  قایدق

  ! شد؟ تیحسود: گفت یخاص لحن با و زد یلبخند
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 با و موند ثابت ام نھیس یرو دوباره نگاھش! دانھ پنبھ ندیب خواب در شتر ھھ گفتم زدمیم نفس نفس تیعصبان از کھ یحال در
  ! یکن یخور خود ھمھ نیا نبود یازین زدمیم حرف توام با یگفتیم خودم بھ یومدیم بود شده تیحسود اگھ خب: گفت مکث

   یزنیم توھم اساسا تو گفتم و زدم یپوزخند

   یروان کن ولم: گفتم و دمیکش رو دستم بعدم

 تو رو حرفش خواستم تا!  کنم؟ پاک برات من یخواستیم ؟ینکرد پاک رو لبت رژ چرا: گفت و انداخت لبھام بھ رهیخ ینگاھ
 عقب برم گفتیم عقلم سادمیوا ھمونطور و شدم شوکھ حرکتش از دیبوس رو لبم خشونت با و کرد خم رو سرش کنم یحالج ذھنم

  سادمیوا حرکت یب ھمونطور و بدم انجام نتونستم یکار چیھ یول

  

   

  !  یزد یا مزه خوش رژ چھ: گفت رگھ دو ییصدا با کرد نگام و دیکش عقب رو سرش بعد لحظھ چند

 با و آروم اونقدر بار نیا شد خم روم دوباره و زد یلبخند بود نھیآ پشتم گھید یول رفتم تر عقب من و جلو اومد گھید قدم ھی
 منم گذاشت ام برھنھ کمر یرو رو دستش و دیکش یقیعم نفس کردم شیھمراھ و کنم کنترل رو خودم نتونستم کھ دمیبوس احساس

 موھام دمیکش ھام ھیر تو ولع با رو بدنش عطر و رفت ادمی از یچ ھمھ میرفت فرو ھم بغل تو و کردم حلقھ گردنش دور رو دستم
 گردنم یرو یآروم بھ رو لباش گذاشتم داغش یپھلو یرو لباسش ریز از رو دستم دیبوس رو گردنم یآروم بھ و زد کنار رو
 یکم و دیبوس رو گوشم ی اللھ دیچسب ھم بھ صورتمون کردم خم سمتش بھ رو سرم داد ادامھ ام شونھ سر یرو تا و دیکشیم

 فشار رو پھلوش و چسبوندم لبش بھ رو لبم!  شھ تموم خوب حس نیا نداشتم دوست دادم قورت رو دھنم آب آورد عقب رو سرش
 رو صورتش دستم دو ھر با منم دیمکیم رو لبام خشونت با بغلش تو کردو بلندم لحظھ ھی تو و شد کیتحر شتریب کارم نیا با دادم
 چشماش تو شدینم روم دمیکش عقب رو سرم میآورد کم نفس دو ھر کھ میداد ادامھ اونقدر کردمیم شیھمراھ و بودم گرفتھ قاب
  میدزدیم رو نگام و کنم نگاه

  

 حاال تا کرد نگام قیعم یلبخند با و زد مھیخ روم زدم استرس با یلبخند انداختم تخت یرو یکم ارتفاع از و رفت تخت سمت بھ
 رو سرش گذاشتم داغش صورت یرو رو دستم اریاخت یب شده تر جذاب شھیھم از کردم احساس بودمش دهیند یلبخند نیھمچ با

 خودش کرد باز رو تاپم گره کردیم نوازشم کھ یحال در و برد گردنم پشت یآروم بھ رو دستش بعدم دیبوس رو دستم و کرد خم
 دیترد یا ذره بدون کرد فرو ام نھیس یتو رو سرش بعد!  یخودم مال فقط امشب: گفت گرفتھ ییصدا با و چسبوند بھم شتریب رو

 لذت و نیریش یحس بودم نکرده تجربھ حاال تا کھ یحس کنم مھار رو خواستنم حس نیا تونستمینم کردم فرو موھاش یتو رو دستم
 بوسھ تموم بود تر بخش لذت برام ھم خشونتش نیا یحت اشیبداخالق ی ھمھ با وجود ی ھمھ با خواستمیم رو آتش نکھیا حس بخش
  ...خواستمینم یچیھ گھید لحظھ اون تو من و وجود ی ھمھ با منھ مال نکھیا دادیم بھم تیمالک حس ھی دستاش نوازش و ھاش

  

 و آروم تپش یصدا بود اش نھیس یرو سرم و بود کمر دور دستش بودم آتش بغل تو کردم نگاه اطرافم بھ و کردم باز رو چشمام
 باز رو چشماش کھ امیب رونیب بغلش از آروم خواستم گرفتم گر و شد سرخ صورتم شبید یادآوری با بود گوشم ریز قلبش منظم
 رو دستش و دیکش یقیعم نفس بشم رو بھ رو باھاش تونستمینم اصال بستم رو چشمام و زدم خواب بھ رو خودم مضطرب کرد
  !  کنمینم نگاه بھت من کوچولو پاشو: گفت زدیم موج خنده توش کھ ییصدا با دیلرزیم پلکام دیکش موھام یتو

 بغلش تو تر محکم و دیخند بلند یصدا با بار نیا کردم نگاش و کردم باز رو چشمام یال خجالت از مردم کنھ لعنتت خدا یوا
 حالت: گفت و دیکش صورتم یرو رو دستش بره ھم تو اخمام شد باعث دلم ریز یفیخف درد احساس داد فشارم یوقت فشردتم
   خوبھ؟

 ییصدا با!  بود رفتھ ادمی رو شبید انگار ھھ!  بپوشم رو لباسام تا رونیب رفتیم حداقل کاش بودم معذب یلیخ دادم تکون یسر
   کنمیم خواھش رونیب یبر شھیم آتش: گفتم لرزان

 شدم منتظر و دمیدزد رو نگام رفت حمام سمت بھ و شد بلند جاش از بعدم یراحت جور ھر باشھ: گفت و دیبوس آروم رو میشونیپ
 لباسام و شدم بلند جام از و دادم تکون محکم رو سرم بود چشمم یجلو ھمش شبید اتفاقات نشستم جام تو بست کھ درو ببنده درو
 بلوز!  حمام میرفت جفتمون شدیم معلوم بالخره نایا عمو یجلو بود عیضا یلیخ یول رمیبگ دوش ھی برم شدیم کاش دمیپوش رو
 نشم تنھا آتش با دوباره نکھیا یبرا و کردم جمع سرم یباال رو موھام و دمیپوش جون ونیکتا شلوار ھمراه رو خودم بلند نیآست
 رفتم و باشم یعاد کردم یسع بودن خوردن صبحونھ مشغول و بودن نشستھ اشپزخونھ تو عمو و جون ونیکتا رونیب رفتم عیسر
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 با اونا و کردم سالم آروم کنم فرار اونجا از زودتر داشتم دوست! فھمنیم رو یچ ھمھ ام افھیق از االن کردمیم احساس ششونیپ
   نمیبش کنارشون کھ کرد تعارفم جون ونیکتا و دادن رو جوابم خوش ییرو

    زم؟یعز ھنوز نشده داریب آتش

   رهیبگ دوش ھی رفت چرا

  شد خوردن مشغول و زد یلبخند

  

   

 ومدیم نییپا ھا پلھ از داشت و بود دهیپوش دیسف اسلش و قرمز شرت یت ھی کھ دمید رو آتش شھ باز گلوم راه کھ خوردم یچا یکم
 رو ام گونھ و سمتم اومد ییپررو با بعدم کرد سالم یانرژ با و اشپزخونھ تو اومد مینش چشم تو چشم کھ انداختم نییپا رو سرم
 نفس!  زد بھم یچشمک و زد دار معنا یلبخند ھم جون ونیکتا افتادم سرفھ بھ و دیپر گلوم یتو لقمھ!  نشست کنارم و دیبوس
   زمیعز ایب: گفت و گرفت سمتم بھ رو ریش وانیل آتش  خوردم رو ام صبحانھ و دمیکش یقیعم

 رو ریش کرد اشاره و زد یلبخند!  دنیفھم رو یچ ھمھ قایدق گھید االن دادم فشار پاش یرو رو پام و کردم نگاش حرص با
 ھم کنار ییرایپذ تو میرفت و شد تموم گذشت سال چند مثل برام کھ یا قھیدق چند زیم رو گذاشتم و دمینوش ریش از یکم بخورم
   میبر شو حاضر پاشو طناز: گفت آتش کھ مینشست

 ینیسنگ اتاق تو اومد ھم آتش بعد لحظھ چند شم حاضر کھ اتاق تو رفتم و شدم بلند جام از!  دیرس فکرش بالخره عجب چھ
   اتاق از رونیب رفتم و برداشتم رو فمیک عیسر کردمیم حس رو نگاھش

 سوار یوقت بود لبش رو لبخند ھم یخدافظ موقع جون ونیکتا میکرد یخدافظ نایا عمو با و رونیب اومد ھم آتش بعد قھیدق چند
    ؟یکنیم رفتار تابلو یاونجور چرا یبرد رو آبروم گفتم حرص با میشد نیماش

 یالک تو بعدم یاوردیم در یباز تابلو یداشت خودت یشد قرمز یجور چھ نیبب کن نگاه نھیآ تو رو خودت تو: گفت و دیخند
  !  ھیا یعاد یلیخ زیچ یکنیم بزرگش

   برگردوندم رومو و کردم نگاش حرص با

   خدافظ یمرس: گفتم کنم نگاه چشماش تو نکھیا بدون داشت نگھ کھ در یجلو

  خونھ تو برم شد منتظر و داد تکون یسر بود نگاش تو خنده ھنوزم

  

  

 مطمئنم وگرنھ نکرد توجھ بھم ادیز و زدیم حرف تلفن با داشت شکر خدارو اتاقم تو رفتم زود و کردم یسر سر یسالم مامان بھ
 دوش حمام تو رفتم و آوردم در رو لباسام بود سرخ سرخ صورتم گفتیم راست آتش کردم نگاه رو خودم نھیآ تو!  دیفھمیم اونم
 مونیپش یول دمیکشیم خجالت شبید از دمیفھمینم رو خودم حال خودمم نشستم نیزم یرو دوش ریز و کردم باز رو گرم آب

 از چشمام یتو آتش داغ نگاه!  بودم شده وونھید رسما گھید! نشست لبم یرو یلبخند بدنم یرو آتش یھا بوسھ یآور ادی با! نبودم
 دوش نکھیا از بعد اومد جا حالم دمیکش موھام تو یدست و دادم تکون رو سرم... داشتم بغلش یتو کھ یآرامش اون رفتینم ادمی

...  نھار ایب طناز: گفت و کرد باز رو اتاق در مامان گرفت ام خنده جون ونیکتا مرموز یھا نگاه یادآوری با رونیب اومدم گرفتم
 رونیب رفت و زد یلبخند امیم االن برو افتادم یزیچ ھی ادی بابا نھ: گفتم و شدم ھول! ؟یخندیم خودت با یشد وونھید دختر وا

  دمیپوش رو لباسام و دمیخند دوباره

  

   

!  کردمیم ذوق شماره نیا دنید با کھ افتادم ییروزا ادی کردم یاخم الیدان شماره دنید با خورد زنگ میگوش نھار خوردن از بعد
   اتاق از رونیب رفتم و تخت رو کردم پرتش و کردم خاموشش بعدم کردم قطع و زدم یپوزخند

 کھ دمیفھم شیپرس احوال از داد جواب و بود نشستھ کنارش مامان خورد زنگ تلفن کھ میکردیم صحبت و میبود نشستھ مامان با
   اتاقم سمت رفتم کردمیم سالم کھ یحال در و گرفتم رو یگوش گرفت سمتم بھ رو یگوش و کرد من بھ رو بعد خطھ پشت آتش

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


   سالم

    ؟یخوب سالم

   یمرس

    خاموشھ؟ تیگوش چرا

  !  نکردم نگاه حتما شده تموم شارژش ینجوریھم یچیھ

  ! باز؟ بھت زد زنگ کھیمرت اون

   کھ گفتم آتش نھ

    خوبھ؟ حالت باشھ

  ! بده؟ من حال کھ داشت یاصرار چھ گرفت ام خنده

   آره: گفتم خنده با

   یندار یکار باشھ: گفت و گرفت اش خنده خودشم

   خدافظ ممنون نھ

  !داشتم دوست رو راتییتغ نیا دلم تھ ییجورا ھی من و بود رییتغ حال در یچ ھمھ روزا نیا رونیب رفتم و کردم قطع خنده با

  

 و دمیپوش رو مانتوم درم یجلو رونیب ایب گفت دادم جواب آتش شماره دنید با خورد زنگ میگوش کھ بود ده ساعت یحدودا شب
   داد رو جوابم و برگشت طرفم بھ کردم سالم و نشستم کنارش بود نشستھ نشیماش یتو در یجلو رفتم

   تو؟ یومدین چرا

   خوبن نایا عمو خونھ برم خوامیم ام خستھ

   برم دیبا دارم کار گھیم گفتم تو ادیب بگو گفت بابا آره

   گرفت سمتم و آورد رونیب کارت میس ھی داشبورد از  و داد تکون یسر

   کن عوض نیا با رو مکارتتیس

   بودم فکرش تو خودم ممنون

   گذاشتم بمیج تو و گرفتم رو مکارتیس نگفت یزیچ

   وقتھ رید تو برو گھید خب: گفت و دیکش یبلند نفس کردم نگاش و آوردم باال رو سرم کردم حس رو نگاھش ینیسنگ

   ریبخ شب گفت و زد یلبخند باش خودت مواظب: گفتم آروم و کردم نگاھش بستم درو و شدم ادهیپ

 و کرد نگام بابا تو رفتم و بستم درو منم افتاد راه و زد یبوق کردم نگاش دوباره آخر لحظھ خونھ سمت رفتم و دادم تکون یسر
    تو؟ ومدین شد یچ: گفت

   کنھ استراحت بره خوادیم گفت بود خستھ

 راحت الیدان دست از ینجوریا گھید انداختم داخلش رو کارت میس و برداشتم رو میگوش اتاق تو رفتم و گفتم ریبخ شب بعدم
 آتش طرف از کردم بازش اومد امیپ میگوش یبرا کھ بودم فکر تو طور ھمون بود یچ ھمھ فکر بھ آتش کھ بود خوب چقدر شدمیم

   مبارک دیجد خط: بود

    خونھ؟ یدیرس ممنون نوشتم

  یکن ویس رو ام شماره بدم امیپ بھت گفتم دمیرس تازه آره
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   کردم ویس کھ یبود یا شماره نیاول آره: دادم جواب!  نبود ویس میقبل خط یتو کردم ویس رو اش شماره و زدم یلبخند

   ریبخ شبت!  یخجالت یکوچولو گھید بخواب برو!  خوبھ

!  داشت تعجب یجا خودمم واسھ لبم یرو لبخند گذاشتم ام نھیس یرو رو میگوش و ریبخ شب نوشتم!  بود پررو بشر نیا واقعا
  دمیخواب راحت الیخ با و بستم رو چشمام

  

   

 گفتم و افتادم جون ونیکتا ادی بود رفتھ سر یحساب ام حوصلھ و بودم تنھا خونھ تو منم زیعز شیپ بره کھ بود مامان نوبت امروز
   زدم زنگ بھش و برداشتم رو یگوش دیپرسیم رو حالم اون شھیھم زشتھ بزنم بھش زنگ ھی بذار

   جانم؟

    خوبھ؟ حالتون جون ونیکتا سالم

   یچطور تو گلم یمرس زمیعز سالم

   چطورن جون عمو ممنون خوبم منم

   خبرا چھ زمیعز خوبھ اونم

   بزنم شما بھ زنگ ھی گفتم بودم تنھا من کاره سر ھم بابا زیعز شیپ رفتھ کھ مامان یچیھ

   من شیپ نجایا ایب پاشو تنھام منم اتفاقا یکرد خوشحالم یلیخ گلم یمرس

   شمینم مزاحمتون ممنون نھ

   میبر ھم با کنمیم صبر شنا کم ھی برم خواستمیم من اتفاقا ایب پاشو شمایم ناراحت طناز وا

   سرم بھ زد شنا ھوس گفتینم بدم

   نمتونیبیم امیم من پس باشھ

  منتظرتم گلم باشھ

  

  

 ھمراه و دمیبوس رو اش گونھ اومد استقبالم بھ جون ونیکتا دمیرس یوقت افتادم راه و برداشتم ھم رو ومیما و شدم حاضر شدم بلند
 رید گفت میباش ھم دور نجایا ادیب نھار واسھ گفتم ھم آتش بھ: گفت لبخند با جون ونیکتا آورد شربت ھی برام مستخدم مینشست ھم
   ادیب نداره اشکال گفتم یول رسھیم

   ممنون دیکرد خوب: گفتم و زدم یلبخند

   زمیعز نییپا میبر پاشو خب: گفت کھ مینشست ھم شیپ یکم

 لباسام و کن رخت سمت رفتم بود یبھداشت سیسرو و حمام با ھمراه دهیپوش سر استخر ھی نییپا طبقھ شدم بلند و دادم تکون یسر
 یا گوجھ سرم یباال رو موھام بود یفانتز یلیخ و بود رنگ ییآلبالو کھیت دو یویما ھی کھ دمیپوش رو ومیما و کردم عوض رو

 مھارت با جون ونیکتا استخر سمت میرفت بود دهیپوش رنگ یمشک ھم سر یویما ھی ھم جون ونیکتا رونیب رفتم و کردم جمع
  !نییپا رفتم ھا پلھ از یمجلس و کیش یلیخ نبودم بلد شنا ادیز کھ منم آب تو زد رجھیش

  

 لبخند با جون ونیکتا گرفت ام خنده زدمیم پا و دست یالک داشتم علنا و بودم آورده کم جلوش واقعا من و بود ماھر شنا یتو یلیخ
   ؟یخندیم یچ بھ ھیچ: گفت
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   دیماھر یلیخ شما ماشا2

   کنمیم شنا وقتھ یلیخ اخھ

   ندارم رو اش حوصلھ دارم رو وقتش کھ االنم نداشتم رو وقتش چوقتیھ یول دارم دوست یلیخ منم

   بده ادتی خودش کھ بھتر ھمون بلده خوب یلیخ ھم آتش البتھ دمیم ادی بھت خودم یداشت دوست اگھ

 یحساب منم و میدیخند یکل بده ادمی رو آب یرو دنیخواب کرد یسع جون ونیکتا کھ میکرد شنا گھید یکم نگفتم یزیچ و دمیخند
  !شدم ساکت و گفتم یفیخف نیھ آتش یصدا دنیشن با کھ بودم دنیخند حال در خوردم آب

  

   

  ! گذره؟یم خوش بھ بھ

 کار یگفت کھ تو آتش وا: گفت جون ونیکتا کردم سالم آروم بود لبش رو یقیعم لبخند کردم نگاش برگشتم و آب تو رفتم گردن تا
   یایم رید یدار

   ندارم شتریب کھ زن ھی و مادر ھی بالخره فردا واسھ گذاشتم رو کارام ام؟یب رترید برم دیخوایم

  !  میکن شنا کم ھی ایب کن عوض رو لباسات برو زینر زبون بسھ خب یلیخ: گفت و دیخند جون ونیکتا

 رونیب برم استخر از تا ارمیب یا بھونھ چھ بودم نیا فکر تو رفت و داد تکون یسر آتش کردم نگاشون و زدم یمصنوع یلبخند
! بود کلیھ خوش واقعا کھ کردمیم اعتراف دیبا سمتمون اومد بود تنش جذب یمشک یویما ھی کھ یحال در قھیدق چند از بعد کھ
 دست نباشھ معلوم ادیز لختم بدن کھ بودم آب تو گردن تا ھمچنان من و اومد سمتمون بھ شنا با و آب تو زد یا حرفھ یا رجھیش

: گفت و گذاشت ام گونھ یرو یا بوسھ و انداخت گردنم دور رو دستش دمیکشیم خجالت ازش اتفاق اون وجود با ھنوز نبود خودم
 با سشیخ بدن برخورد از کشمایم خجالت جون ونیکتا یجلو من دونھیم خدا یوا ؟ینگفت یزیچ من بھ چرا زمیعز یاومد یک

 نذاشتم من کھ گھید کنھ زتیسورپرا خواستیم: گفت من از قبل جون ونیکتا دمیکش یقیعم نفس و داد دست بھم یخاص حس بدنم
 کل تون خنده یصدا کھ دیکردیم کاریچ دیداشت: گفت خنده با آتش کھ میدیخند سھ ھر!  دادم خبر زدم زنگ بھت عیسر و

   بود؟ برداشتھ رو ساختمون

  ! یبد ادشی یتونیم بھتر خودت شمینم فشیحر من نکھیا مثل یول دادمیم ادی شنا خانومت بھ داشتم

   دمیم ادشی خودم: گفت و فشرد خودش بھ منو آتش

 گرفتیم گر بدنم بودم کینزد بھش یاونجور یوقت چیھ بود باز بناگوش تا کھ شمین! بودم؟ شده جنبھ یب انقدر من یک از خدا یوا
  !نشدم مرد من خوبھ کنم رونیب سرم از رو فکرا نیا کردم یسع کردیم منتقل بھم یخاص حس ھی! بردمیم لذت بدنش یداغ از و

   

   کنمیم صداتون شد آماده نھار بزنم غذا بھ سر ھی برم من دیبگذرون خوش شما ھا بچھ خب: گفت جون ونیکتا

 دیخوایم: گفتم زود! کنمیم رسوا رو خودم دونستمیم نداشتم رو تیوضع نیا تو اونم آتش با ییتنھا طاقت گرفت شدت قلبم ضربان
   د؟یندار الزم یکمک امیب منم

 نگاه ینیسنگ و بود بھش نگاھم کن رخت سمت رفت و رفت باال ھا پلھ از بعدم! شوھرت شیپ بمون شما زمیعز نھ:گفت و دیخند
  !  ؟یریبگ ادی شنا یخوایم پس خب: گفت آروم ییصدا با! من بھ آتش

   ممنون یلیخ نھ

   یبش خودمم فیحر کھ یجور دمایم ادتی خوب: گفت خاص یلحن با

 دلم یجد یجد باشم گرمش آغوش تو باز و بره نیب از ھم کممون ی فاصلھ نیھم داشتم دوست چقدر یلعنت دمیکش یقیعم نفس
   شدم وونھید اه! بود شده تنگ بغلش واسھ

   یبخواب آب رو کنم کمکت اول ایب

   شدم خستھ یلیخ خوادینم آتش: گفتم و بستم رو چشمام برد کمرم سمت بھ رو دستش
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   آب یرو باال آوردم و برد پاھام ریز رو اش گھید دست آتش داد تکون برامون یدست و اومد رونیب کن رخت از جون ونیکتا

   خوردم آب انقد شد بد حالم خدا بھ آتش یوا

   یبخور آب ذارمینم من

   زانوم ریز رو دستش ھی و گذاشت کمرم ریز رو دستش ھی و بکشم دراز آب یرو کرد کمکم کھ کردم نگاھش فقط

   رونیب بده رو شکمت کن حبس رو نفست خب

   دادم انجام رو گفت کھ یکار

   کن رھا رو بدنت خوبھ آھا گرفتمت من نترس دار نگھ صاف رو سرت خوبھ آھا

   سوزهیم داره پوستم دستاش یداغ از کردمیم احساس دادمیم انجام رو گفتیم کھ یکار ھر

   خوبھ بکش قیعم نفس حاال خب

 تکون آب یرو آروم ھمونطور و اومد در نوازش حالت بھ کمرم ریز دستش کردم احساس دیتپیم صدا با قلبم بستم رو چشمام
 عیسر آتش آب ریز رفت سرم یوقت و نتونستم شتریب یول موندم آب یرو ھیثان چند دیکش عقب رو دستش واشی واشی خوردمیم
   سختھ یلیخ شد خستھ مامانتم تونمینم آتش: گفتم و دمیخند آب یرو دمیکش و گرفت رو بغلم ریز

    ؟یترسیم آب از انقد چرا: گفت و کرد نگام خنده با

    رفتھ؟ ادتی شدمیم غرق ایدر تو داشتم میبچگ تو بار ھی اخھ

   یشدینم بند جا ھی وقت چیھ یبود طونیش کھ بس از یترسوند رو لیفام ی ھمھ ادمھی آره: گفت و داد تکون یسر

   دیترسیم ازت آدم شھیھم بود؟ خوب داده قورت عصا تو مثل: گفتم لبخند با

  بود نشستھ روش آب یھا قطره کھ بود پھنش نھیس عضالت بھ نگام کرد نگام بود کمرم دور دستش کھ یحال در و دیخند

  

 فاصلھ آوردم باال رو سرم و دادم قورت رو دھنم آب کردیم یتاب یب بدنش یداغ واسھ دلم بیعج یول بود شده مرگم چھ دونمینم
 سمتش بھ یادیز یروین بود شده خمار جفتمون یچشما  بود نوسان در لبھاش و چشما نیب نگاھم بود کینزد یلیخ صورتمون ی
 آورد کترینزد رو سرش کردیم تر خراب رو حالم و شدیم دهیکش کمرم یرو انگشتاش بودم توان نا برابرش در من و دتمیکشیم
 کردیم برخورد ھم با لبامون زدیم حرف یوقت!  شده تنگ تنت یگرما واسھ دلم زد لب آروم بود نمونده نمونیب یا فاصلھ گھید

 ازم یقیعم ی بوسھ و شد محکمتر کمرم دور دستاش ی حلقھ دمیکش باال یکم رو خودم و بردم کترینزد رو سرم و اوردمین طاقت
 بعد یدار دوست: کرد زمزمھ گوشم کینزد  گرفتم رو نگام و دمیگز رو لبم دیکش عقب یکم رو سرش لحظھ چند بعد و گرفت

  !  من؟ خونھ میبر نھار از

 گردنم یرو رو دستش بودم شده جیگ تنش عطر از و زدمیم نفس نفس  االن؟؟؟ بود یچ منظورش شد حبس نفسم کردم احساس
   کرد لمس رو گوشم یآروم بھ و گذاشت

  ! میتر راحت ینجوریا میباش تنھا ھم با دارم دوست

   بپرم جام از شد باعث جون ونیکتا یصدا کھ بود جوابم منتظر و زد زل چشمام تو کردم نگاش یجیگ با و آوردم باال رو سرم

   است آماده نھار دیایب ھا بچھ

  !  منتظره جون ونیکتا میبر: گفتم لرزون ییصدا با بودم گرفتھ گر یحساب دمیکش عقب رو خودم

 بھ کردیم نگام دار یمعن یلبخند با و بود داده ھیتک استخر وارهید بھ آتش رفتم رونیب استخر از آروم و رفتم ھا پلھ سمت بھ و
 دمیکش قیعم نفس بار چند و ستادمیا سرد آب دوش ریز و کردم باز رو آب حمام داخل رفتم و رفتم کن رخت سمت بھ سرعت

  !...بود میزندگ ینیب شیپ قابل ریغ اتفاقات ی ادامھ نمیا زدم یلبخند جانیھ از و دمیکش لبم یرو رو دستم
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 رو اش خنده یصدا!  شدم رد بغلش از عیسر کنم نگاش نکھیا بدون بود حمام در یجلو آتش رونیب رفتم و دمیپوش رو لباسام
 منتظرتون دیببخش: گفتم و زدم یلبخند بود منتظرمون نھار زیم کنار جون ونیکتا باال رفتم گرفت ام خنده حرکتم از خودمم دمیشن

   ادیم رهیگیم دوش االن ھم آتش میگذاشت

   ادیب تا مینیبش ایب گلم باشھ

 آتش ؟یبد ادشی یزیچ یتونست شد یچ: گفت خنده با جون ونیکتا نشست کنارم و اومد ھم آتش بعد لحظھ چند زیم پشت مینشست
 خوردن از بعد دیکش غذا یکم برام آتش و زدم یلبخند گرفت رو دستم بعدم!  دمیم ادشی یول سختھ: گفت و انداخت بھم ینگاھ
 و استرس زور از بود آتش حرف شیپ فکرم اش ھمھ من و بودن صحبت حال در جون ونیکتا و آتش مینشست ھم دور میرفت نھار

   زم؟یعز یخورینم وهیم چرا: گفت و کرد نگاھم آتش دادمیم تکون ضرب با رو پام و نمیبش تونستمینم جانیھ

   ندارم اشتھا ممنون

  !  بده منم بھ کن قاچ ندارم اشتھا یچ یعنی

 و برداشت یا کھیت گرفتم سمتش بھ و دمیبر کھیت چند چاقو با و برداشتم رو لیشل ھی!  بکنھ کوه خوادیم انگار پررو کردم نگاھش
  خوردم و برداشتم خودم ھم کھیت ھی بخورم خودمم کرد اشاره

  

   

    کنن؟ درست بگم دیدار دوست یچ شام ھا بچھ: گفت جون ونیکتا

 میخوایم جان مامان میمونینم نجایا شام ما: گفت انداختیم اش گھید یپا یرو رو شیپا کھ یحال در و انداخت من بھ ینگاھ آتش
   رونیب میبر

   زدم یلبخند جون ونیکتا بھ و گرفتم گاز رو لبم ی گوشھ

   میباش ھم دور نجایا دیایب شام واسھ بعد دیبر دیریم جا ھر خب

   میخوریم شام رونیب ھمون!  میباش ھم با رو امشب دادم قول طناز بھ جان مامان نھ: گفت و زد یلبخند آتش

 خنده فکرم از!  کندیم رو ام کلھ آتش  شدم مونیپش کھ رونیب میریم گھید شب ھی حاال بگم اومدم!  نداختیم کھیت داشت شعوریب
 نییپا رو سرم! یشد فیک خر یحساب کنھیم فکر االن طناز سرت تو خاک زد لبخند و انداخت بھم ینگاھ ھم آتش گرفت ام

  نکردم نگاش گھید و انداختم

  

   

  طناز؟ میبر: گفت آتش کھ مینشست گھید کم ھی

 فمیک تو کھ یلب رژ دمیپوش رو شالم و مانتو رفتم و شدم بلند جام از شم حاضر بذار میبر: گفتم و دادم تکون یسر افتاد تپش بھ قلبم
 یخدافظ جون ونیکتا با و شد بلند جاش از ھم آتش ادیب در یروح یب حالت از صورتم کھ دمیکش لبم یرو و برداشتم رو بود
   میافتاد راه و میکرد

  !  م؟یبر یدار دوست کجا خب: گفت آتش کھ میبود ساکت دو ھر نیماش یتو

   دونمینم: گفتم و کردم نگاھش

!  نھیبب رو العملم عکس خواستیم بود گذاشتھ کارم سر!  یمردیم استرس از یداشت یالک یدید اش؟ خونھ میبر خوادینم یعنی
   میبزن یدور ھی میبر! خونھ میبر زوده کھ االن: گفت کردیم نگاه ساعت بھ کھ یحال در و خوند رو فکرم معمول طبق

    نما؟یس میبر: گفتم و دادم تکون یسر! طناز سرت بر خاک دمیخند خودم بھ دلم تو

    نما؟یس! بود؟ کردنت فکر اوج االن: گفت و کرد یفکر

  !  م؟یبر یدار دوست کجا یپرسیم چرا گھید پس:: گفتم و برگردوندم رومو یدلخور با

  !  کنھیم قھر زودم چھ حاال خب: گفت و دیخند
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   کرد صدام کھ نذاشتم محلش

   طناز؟

   ندادم رو جوابش یول دیلرز دلم صداش تن از

  نمیبب کن نگاه منو!  مایکنیم تصادف باز االن: گفت و گرفت رو ام چونھ

  

   

  !خونھ؟ میبر زودتر و مینر جا چیھ کھ یکنیم کارارو نیا یدار آھا: گفت و دیخند بلند کھ کردم نازک یچشم پشت

 اش شونھ بھ رو سرم انداخت ام شونھ دور رو دستش کرد بغلم و دیکش خنده با رو دستم کھ دمیکوب بازوش بھ یمشت حرص با
 منم و دیخر طیبل تا دو داخل میرفت و گرفت رو دستم میشد ادهیپ و کرد پارک نمایس یرو روبھ نشست لبم رو یلبخند و دادم ھیتک
 بعد قھیدق چند ھم کنار مینشست سالن یتو میرفت بخورم پرت و خرت ادیز نمایس تو کھ داشتم عادت برداشتم یخوراک و تنقالت یکل
 پاپ کردن خاموش چراغارو و شد پر ھا گاهیجا و نشستن ھمھ کم کم مینشست جامون سر و نمایس  سالن یتو میرفت و کردن جیپ

 شدن شروع با کردم تعارف بھش و دمیخند! کمویش شھ شروع لمیف بذار گفت و زد یلبخند آتش شدم مشغول و کردم باز رو کرنم
 و بودن مخالفش ھمھ کھ بود یمرد عاشق کھ یدختر داستان بود یا عاشقانھ و درام لمیف دوختم نمایس ی پرده بھ رو نگاھم لمیف

 نھیس بھ رو سرم ھیچ یواقع عشق دیفھم و زد ھم بھ رو شیزندگ معادالت ی ھمھ کھ شد شیزندگ وارد دیجد مرد ھی لمیف یوسطا
 چیھ بھ دختره و شد تموم تلخ ھم لمیف آخر کردیم نوازش رو بازوم آروم و بود بازوم یرو دستش و بودم داده ھیتک آتش

 ھیگر چرا وونھید: گفت و کرد نگام آتش چراغا شدن روشن با شد یجار اشکام! بود مشکم دم اشکم کھ منم دینرس کدومشون
  ! بود لمیف خوبھ یکنیم

  ! داشت گناه سوخت دلم آخھ: گفتم و زدم یلبخند ھیگر ونیم

  !کوچولو؟ خانوم ینازک دل انقد یعنی:گفت و دیکش رو لپم

   

 کھ یجور بود مھربون یلیخ رفتارش و داشت فرق شھیھم با اتش نگاه میخورد یبستن و کافھ ھی میرفت و میاومد رونیب نمایس از
 باھام آتش ھم دست تو دست میزد قدم تھران شلوغ یابونایخ یتو ھم کنار میاومد رونیب کھ کافھ از! باشھ خودش کردمیم شک
 آتش از رو ام رهیخ نگاه گھید شھ تموم وقت چیھ نداشتم دوست بود خوب امشب چقدر دمیخندیم دل تھ از من و کردیم یشوخ

 بردمیم لذت کنارش بودن از و دمیدیم رو آتش فقط بودم برده ادی از رو یچ ھمھ بودم چشماش تو رهیخ لبخند با ھمش و دمیدزدینم
 خودمون جز یچیھ بھ من و بود خاص شب ھی امشب لرزوندیم رو دلم داغش نگاه و فشرد یم دستش یتو رو دستم ھمش اونم
 بھ رو سرم بود دستش یتو دستم ھم نیماش یتو میافتاد راه خونھ سمت بھ و میشد نیماش سوار شام خوردن از بعد کردمینم فکر

 نیبھتر آتش کنار کنھ دایپ ادامھ ینجوریھم زیچ ھمھ کاش یا کھ کردمیم فکر نیا بھ دلم یتو بودم فکر تو و بودم داده ھیتک شھیش
 از بعد میزندگ تو نداشتم چوقتیھ رو آرامش احساس نیا نداشتم ھم الیدان کنار یحت چوقتیھ کھ داشتم یاحساس داشتم رو حال

  !...بود نیا یواقع داشتن دوست دیشا بودم خوشحال بودم آتش کنار نکھیا از اتفاق ھمھ نیا و مدت نیا

  

 صورتم یرو سرزنده لبخند نیا بود وقت یلیخ شدم رهیخ نھیآ بھ آسانسور یتو میشد ادهیپ و کرد پارک نگیپارک یتو رو نیماش
 چراغارو آتش میشد خونھ وارد و میشد ادهیپ ھم ھمراه برگشتم سمتش بھ و زدم بھش یلبخند کردیم نگاھم سرم پشت از آتش نبود

 چند کردمیم یباز انگشتام با و بودم معذب نشستم کاناپھ یرو رفت اتاق سمت بھ اوردیم در رو کتش کھ یحال در و کرد روشن
 بازوش یھا عضلھ از رو نگاھم بود دهیپوش یمداد نوک اسلش ھمراه یجذب یمشک یرکاب رونیب اومد اتاق از آتش بعد قھیدق

 تو لباسات از یسر ھی کن عوض رو لباسات پاشو: گفت رفتیم اشپزخونھ سمت بھ کھ یحال در انداختم نییپا رو سرم و گرفتم
   کمد تو گذاشت و شست رو ھمھ اومد کھ شیپ ھفتھ خانوم نویم نییپا ی طبقھ ھست کمدم

 ھی بنده دو دیسف تاپ ھی و شرت یت تا سھ دو انداختم کمد تو یلباسا بھ ینگاھ آوردم در رو مانتوم اتاق تو رفتم و دادم تکون یسر
 رو میمشک شلوار و قرمز شرت یت ھی و شدم مونیپش یول رفت تاپھ سمت بھ دستم!  یمشک شلوار ھی و نمیج شلوار و مانتو
 پشت کردیم درست قھوه داشت آتش رونیب رفتم و دمیکش یقیعم نفس دمیکش بلندم یموھا تو یدست و کردم باز رو پسمیکل دمیپوش
  شدم رهیخ بھش و سادمیوا اشپزخونھ اپن
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  ! یکنیم درست قھوه خوب یلیخ: گفتم و زدم یلبخند کرد نگام و برگردوند سمتم بھ رو سرش

  !خوبھ؟ ھام قھوه فقط: گفت یخاص لحن با و شد خم اپن یرو سمتم اومد و کرد روشن رو ساز قھوه

   امیم االن من نیبش برو: گفت و انداخت باال ییابرو!  کنم دایپ بگردم کنم فکر دیبا: گفتم و دمیخند

   کن روشن رو ونیتلوز: گفت اشپزخونھ یتو از نشستم کاناپھ یرو رفتم

 اش قھوه از یکم نشست کنارم و اومد قھوه فنجون تا دو با آتش کردم دایپ لمیف ھی و گشتم کردم روشنش و برداشتم رو کنترل
 یخبر گھید: گفت ذاشتیم زیم یرو رو فنجونش کھ یحال در میخورد رو مون قھوه سکوت در شد ونیتلوز بھ رهیخ و دینوش

  ! نشد؟ ازش

   نھ: گفتم آروم بود منتظر و کردیم نگام بود دهیکش ھم تو رو ابروھاش کھ یحال در کھ کردم نگاش شیا دفعھ ھی سوال از شوکھ

   ؟یکنیم فکر بھش ھنوزم: گفت و داد ھیتک

   نھ: گفتم و دادم ھیتک بھش اریاخت یب

 نیا بھ دادن ھیتک کردمینم فکر الیدان بھ گھید ھم واقعا چسبوندم بھش رو خودم شتریب انداخت گردنم دور و کرد بلند رو دستش
   ؟؟یمطمئن: گفت و دیکش یقیعم نفس گذاشتم اش نھیس یرو رو سرم! داشتم دوست رو پھن ی نھیس

   شد شتریب گردنم دور دستش فشار و چسبوند سرم بھ رو اش چونھ مطمئنم: گفتم و گذاشتم شکمش یرو رو دستم

  ؟یمطمئن انقدر چرا

  

 خورهیم ھم بھ حالم شنومیم رو اسمش یوقت یحت نکھیا واسھ: گفتم و زدم زل چشماش تو و برگردوندم رو سرم شدم یعصب یکم
 جلو رو سرش سرعت بھ...  بکنم فکر بھش یحت گھید چوقتیھ خوامینم رونیب شد گم من یزندگ از شھیھم واسھ گھید الیدان

 دیکش لبھاش نیب رو نمییپا لب و گرفت قاب رو صورتم دستاش با اون و موندم حرکتش مات گذاشت لبام یرو رو لباش و آورد
 کم کم بود دهیکش و دار صدا ھاش نفس و بود بستھ چشماش!  مکھیم رو لبھام خون االن کردمیم حس کھ دیبوسیم محکم اونقدر
 کردمیم شیھمراھ پاش بھ پا و بود گرفتھ رو وجودم ی ھمھ یلذت احساس نشست لختش یبازو یرو دستم و شد خمار منم یچشما

 ول رو لبام نکھیا بدون دیکشیم سمتش بھ منو شتریب لحظھ ھر و بود فیتوص قابل ریغ بدنش یداغ دمیبوسیم رو داغش یلبا و
 کرد نگام محو یلبخند با و دیکش عقب رو سرش کردم حلقھ گردنش دور رو دستام نشستم پاش یرو و خودش سمت دتمیکش کنھ

 و کردم یشدستیپ من بار نیا و دمیگز رو لبم ی گوشھ شم محروم ھاش بوسھ از خواستینم دلم و دمیکشیم خجالت شھیھم از کمتر
 تر محکم و فشردم ھم یرو جانیھ از رو چشمام فشرد خودش بھ محکم و دیکش کمرم یرو رو دستش چسبوندم لبھاش بھ رو لبم

 تک رمیبگ نفس یکم کھ دمیکش عقب رو سرم شد بلند مبل یرو از بودم بغلش تو کھ ھمونطور و گرفت رو پھلوھام کھ دمشیبوس
 دوباره و دیکش کمرم یرو لباسم ریز از رو دستش دمیکش یقیعم نفس و زدم یلبخند جانیھ با منم کرد نگام و کرد یجذاب ی خنده
 اتاق سمت بھ میکن ول رو ھم یلبا یا لحظھ نکھیا بدون درآورد تنم از رو شرتم یت رفتیم اتاق سمت بھ کھ یحال در دمیبوس
 تر داغ لحظھ ھر کمرم پوست یرو داغش یدستا نوازش از و بودم گرفتھ رو گردنش پشت کرد باز دستش ھی با رو در و رفت

  شدمیم

  

   

 دمیکش دیکل سمت بھ رو خودم!  دمیکشیم خجالت ازش ییروشنا یتو کردم نگاھش کرد روشنش و برد برق دیکل سمت رو دستش
 شکمش یرو منو و دیکش دراز بود افتاده اتاق یتو ییرایپذ از یمیمال نور رفت تخت سمت بھ و دیخند کردم خاموشش و

 ھم باز و گرفت لبم از یکیکوچ گاز و آورد باال رو سرش و زد یلبخند زدم زل چشماش تو و دادم قورت رو دھنم آب خوابوند
 شده عاشقش یجد یجد روزا نیا دیشا کھ یمرد با یھمراھ لذت شدم لذت غرق من و شد شروع احساسش پر و نرم یھا بوسھ
  ...!بودم

   

 نوک و بود اش نھیس یرو دستم منم بود ساکت و کردیم نوازش یآروم بھ رو موھام شدم جا بھ جا بغلش تو و دمیکش یقیعم نفس
 نیا ی ھمھ تو داشتم رو آتش کھ بود خوب چقدر بود لبم یرو آرامش از یلبخند دمیکشیم پوستش یرو یآروم بھ رو انگشتام

 حاال و بودم شده وابستھ گرم آغوش نیا بھ چقدر بفھمم نکھیا بدون من و بانمیپشت یگاھ بود صبورم سنگ وقتھا یگاھ. ھا لحظھ
 بود شده میزندگ از ینشدن جدا مھین ھی آتش کھ بودم یراض افتاد نمونیب اتفاق نیا کھ بودم یراض  بود تمیرضا از یحاک لبخندم
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 بود زیچ ھی ی نشونھ ھمھ احساسش پر یھا بوسھ سوزانش نگاه و یمھربون یول نکرد بھم یا عالقھ ابراز امشبم کھ چند ھر
 رو احساسش ھنوز من مثل اونم دیشا شدم متوجھ یخوب بھ رو نگاھش راتییتغ داره دوست منو اونم کنمینم اشتباه کھ مطمئنم

 آتش داغ ی بوسھ! بخواب ریبگ یکنیم یباف الیخ چقدر طناز اوف...  دمیشا گھینم یزیچ غرورش یرو از دمیشا نکرده قبول
   ریبخ شبت: زد لب آروم و نشست موھام یرو

   ریبخ شب: گفتم و فشردم اش نھیس یرو رو سرم

  برد خوابم و شد گرم چشمام زود یلیخ کھ بودم خستھ اونقدر

  

   

 نگاه اطرافم بھ و کردم باز رو چشمام ستین کنارم شدم متوجھ کھ بچسبم آتش بھ تو خواستم شدم داریب خواب از سرما احساس با
 کھ افتاد تراس در بھ چشمم ؟یشب نصفھ رفتھ کجا یعنی باشم دهیخواب ادیز نکنم فکر بود کیتار ھنوز ھوا نبود تخت یرو کردم
 کنار رو پرده و تراس پشت رفتم دمیپوش رو لباسام و شدم بلند جام از خوردیم تکون باد از پشتش ی پرده و بود باز الش انگار
   ؟یشد داریب چرا برگشت سمتم بھ کھ کردم باز رو در کشھیم گاریس و ستادهیا رونیب بھ رو دمید کھ زدم

   ؟یکشیم گاریس نجایا یاومد یشب نصفھ چرا شده یچ دمیپر خواب از شد سردم

   بردینم خوابم: گفت و زد یقیعم پک

   شده؟ یزیچ خوبھ؟ حالت: گفتم آروم و کشینزد رفتم

 قرار ھی یدب برم دیبا فردا من: گفت کھ کردم نگاش ینگران با! بود شده چش یشب نصفھ نیا یوا کرد چشمام بھ نامفھوم ینگاھ
   دارم پرواز صبح اونجا دارم یکار

   ؟ینگفت زودتر چرا ینباش خستھ فردا کھ بخواب ایب پس خب

  !  گھید گمیم دارم االن خب

 دوباره و کرد نگاه چشمام تو و کرد یمکث کشھیم طول ھفتھ ھی کارم: گفت و زد گارشیس بھ یگرید پک کردم نگاش ھمونطور
 گھید کردم نگاھش مات ھمونطور شد منجمد بدنم یتو خون کردم احساس!  میکن اقدام طالق واسھ میتونیم برگشتم یوقت: داد ادامھ

   کردینم نگاه چشمام بھ

  ! مینش معطل ادیز کھ ھفتھ نیا تو بده انجام رو کاراش یسر ھی سپردم لمیوک بھ من

 رو بھ و برگردوند روشو اونم کردمیم نگاش فقط و بگم تونستمینم یچیھ بود نشستھ گلوم یتو یبد بغض کردمیم یخفگ احساس
 یول بگم یزیچ کھ کردم باز رو دھنم دیکشیم گاریس یعصب یحالت با دمشیدیم تار و بود شده اشک پر چشمام شد رهیخ روش بھ
   ریبخ شب بخوابم رمیم من!  خوبھ یلیخ باشھ: گفتم لرزون ییصدا با بزنم کھ نداشتم یحرف چیھ

 کردم فرو بالشت یتو رو سرم شد روون اشکام و انداختم تخت یرو رو خودم شدم اتاق وارد سرعت بھ و نموندم جوابش منتظر
 ایدن نیا تو ھم من از تر احمق واقعا! شد یچ و کردمیم فکر یچ کردمیم یخفگ احساس و دیکشیم ریت قلبم نشنوه رو صدام کھ

  !ھست؟

  

 یمون الل ھمونطور چرا گفتمیم یزیچ ھی دیبا کرد کارو نیا چرا دمیفھمینم واقعا فشردمیم مشتم یتو رو یتخت رو تیعصبان از
 کھ زور بھ ؟یخواست خودتم گھینم اونوقت خب ؟یکرد کارو نیا چرا یبگ یخواستیم احمق یبگ یچ یخواستیم خب گرفتم؟
 فرق شھیھم با اونم اخھ یول گرفت شدت ام ھیگر! یآورد در یباز شل انقدر گھید کھ امشب مخصوصا جون احمق نبوده باھات

 عادت احمق من زدم یپوزخند کرد کارو نیا من با چرا! بود؟ یالک حرفش پر نگاه بود یالک اشیمھربون ی ھمھ یعنی کردیم
 نسبت کھ یکشش و احساس یحت بودم؟ کرده احساس ینجوریا چرا داشت فرق الیدان با آتش یول! کنم باور رو یکس زود داشتم
 مھم واسم درک بھ اصال میشدیم جدا و میش جدا بود قرار کنم خورد رو غرورم خواستمینم... یول داشت فرق ھم داشتم بھش

  برد خوابم کھ کردم الیخ و فکر اونقدر!  ھمن مثل مردا ی ھمھ ستین

 رو بود ختھیر اش نھیس یرو کھ موھام کردم بلند رو سرم بودم بغلش تو و بود آتش ی نھیس یرو سرم شدم داریب خواب از یوقت
 گفتم ریبخ صبح لب ریز ناراحتم نفھمھ کھ باشم یعاد کردم یسع کرد نگام و کرد باز رو چشماش زدم گوشم پشت و کردم جمع

 امروز گفت کھ افتادم شبشید یحرفا ادی یول رمیبگ دوش ھی برم خواستیم دلم جام تو نشستم و اومدم رونیب بغلش یتو از و
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 و بود سرش ریز دستش ھی آتش اتاق تو برگشتم و زدم صورتم و دست بھ یآب ھی ییدستشو رفتم و شدم بلند جام از بره خوادیم
   دمیپوش و برداشتم رو مانتوم بھش توجھ یب کردیم نگاھم

   ؟یپوشیم لباس چرا

   گھید برم خوامیم: گفتم و انداختم سرم یرو رو شالم

   برمتیم خودم میبخور صبحونھ کن صبر

   رمیم خودم ندارم لیم خوامینم

   اومد سمتم بھ و شد بلند جاش از

  !گذاشتن؟ دنبالت مگھ رمیم خودم یچ یعنی

   شمینم مزاحمت من برس کارات بھ تو یدار پرواز امروز ینگفت مگھ

   یستین مزاحم: گفت و گرفت رو بازوم

   نھیبب رو میاشک یچشما تا نکردم نگاھش رفتمیم بغلش تو بازم خواستیم دلم یلعنت اه

   دارم کار کن ولم برم خوامیم خودم گفتم آتش

  ؟یدار کاریچ: گفت و دیکش ھم تو اخماشو

   ستین مربوط تو بھ

 بھ نکھیا بدون و کردم باز و در نگفت یچیھ گھید یول اومد دنبالم دمیلرزیم تیعصبان از رفتم در سمت بھ و برداشتم رو فمیک
 وارید بھ یزیچ شدن دهیکوب یصدا کھ رفتمیم آسانسور سمت بھ داشتم دمیکوب سرم پشت درو و رونیب رفتم کنم نگاه سرم پشت
  رفتم خونھ سمت بھ و گرفتم یتاکس ھی شدم آسانسور سوار و شدم مونیپش یول برگردم خواستم سادمیوا جام سر اومد

  

  

 رو میگوش مردمیم یکالفگ از داشتم گرفتینم آروم دلم شد روون چشمم ی گوشھ از اشکم و دمیکش دراز تختم یرو حولھ با
   نشستم ییرایپذ تو رفتم و شدم بلند جام از کالفھ نبود یخبر یول! بزنھ زنگ بھم بودم منتظر چرا دونمینم کردم نگاه و برداشتم

 زنگ منتظر نشستم من چرا اصال اه! نزد زنگم ھی شعوریب بود رفتھ االن تا حتما انداختم ساعت بھ ینگاھ بود غروب یکاینزد
   ؟یا کالفھ انقدر دخترم ھیچ: گفت و انداخت بھم ینگاھ بابا!  نزد زنگ کھ درک بھ نیا

  !  شده تنگ دلش نشده یزیچ ھنوز خانوم یکار سفر ھی رفتھ امروز آتش اخھ داد جواب من از قبل مامان

: گفتم و کردم یاخم! یریبگ ماتم شیدور از نجایا ینیبش کھ بود نیا از بھتر طناز یرفتیم باھاش توام خب: گفت من بھ رو بعدم
   باھاش برم کجا من یکار سفر رفتھ گمیم منو یکشت صبح از جان مامان

   کنمیم یحسود دارم یجد یجد گھید کھ برس بابات بھ کم ھی نجایا ایب ندارن فیتشر آتش آقا کھ حاال خب گفت؛ و دیخند بابا

   جون بابا رهیگینم  شمارو یجا کس چیھ: گفتم و دمیبوس رو اش گونھ رفتم سمتش بھ و زدم یلبخند

  ! بدن بھ میبزن ییتزایپ ھی رونیب شام میبر مایقد ادی بھ شو حاضر برو بدو پس

 یظاھر یلبخند با نشکنھ دلش نکھیا واسھ یول نداشتم رفتن رونیب حوصلھ اصال بودم شنھادشیپ نیا عاشق کھ شھیھم خالف بر
 اش ھمھ کردمیم نگاه مامان و بابا یشاد بھ یوقت رستوران یتو شدم حاضر یسر سر و اتاقم تو رفتم شدم بلند و چشم باشھ گفتم
 سفر از آتش یوقت کنم صبر کھ بود نیا کار نیبھتر شمیم جدا آتش از دارم بگم بھشون خوامیم یجور چھ کھ بودم نیا فکر تو

  ...بھتره ینجوریا آره بگم برگشت

  

 بودنش بھ یلیخ! بود شده تنگ براش دلم تاسف تینھا با البتھ و بودم کالفھ یواقع یمعنا بھ من و گذشتیم آتش رفتن از روز دو
 و اوردمین در یباز تابلو منم!  نباشھ یخال آتش یجا بگھ کھ بود زده زنگ بود جون ونیکتا خورد زنگ میگوش بودم کرده عادت
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 انقد گھید!  یلعنت بود خبر با احوالش و حال از کھ بود زده زنگ جون ونیکتا بھ بود معلوم یول نزده ھم زنگ بھم یحت کھ نگفتم
 زود یول بدم جواب خواستمینم اول! زد زنگ بالخره غروب نکھیا تا! شدمیم وونھید داشتم بودم کرده نگاه میگوش صفحھ بھ
   لرزوند رو دلم گرمش یصدا بلھ دادم جواب یجد و خشک یلیخ یول!  بودم زنگش منتظر بود روز دو شدم مونیپش

   سالم

  !  سالم

   خبر چھ یخوب

  ! یسالمت یمرس

  : گفت دوباره بود ینیسنگ یلیخ جو

    چطورن؟ نایا عمو یکنیم کارایچ

   یمھمون میبر کھ میشدیم حاضر میداشت خوبن

   کجا؟ ؟یمھمون

  !  مییدا خونھ: گفتم یبدجنس با

  ! ؟یشدیم حاضر یداشت ھم یجنابعال: گفت و دیکش یعصب نفس

   گھید آره

  !؟یبر توام قراره مگھ

  !  نرم؟ چرا آره خب

  ! ؟یدیفھم ستین یخبر ھم تییدا خونھ از ما خونھ برو ریبگ آژانس ھی بزن زنگ

  ! بود الیدان با ھاش تفاوت نیبزرگتر از یکی نیا بود بخش لذت برام تشیحساس نیا چقدر نشست لبم یرو یلبخند

   برم دارم دوست رفتھ سر ام حوصلھ منم ھستم منم گفتھ مامانم شھینم! ؟یکن فیتکل نییتع من واسھ اونجا از دیبا تو یعنی

   یرینم راه منم اعصاب رو یدیم گوش توام کنمیم نییتع من بلھ: گفت حرص با

   ؟یندار یکار منتظرن نایا مامان شده دمید یول دیببخش دارم کاریچ تو اعصاب بھ من

 نیا نداره دوست منو اگھ کرد قطع یحرف چیھ بدون بخوره حرص کم ھی بود حقش یول دمیشنیم رو شیعصب یھا نفس یصدا
  !ھ؟یچ واسھ ھاش تیحساس

  

   

   کھ ینشد حاضر ھنوز طناز وا: گفت و کرد باز رو اتاق در مامان

   امینم ندارم حوصلھ من کھ گفتم جان مامان

   خونھ؟ تو یبمون تنھا یخوایم یچ یعنی

   بگذره خوش دیبر شب آخر تا گھید دیایم ھیچ مگھ آره

   ؟یمطمئن

 دیبا کردم خوندن بھ شروع و برداشتم رو زیم یرو ی مجلھ منم رفت و داد تیرضا بالخره دیبرسون سالم دیبر جون مامان آره
 شماره دنید با خورد زنگ میگوش کھ بود گذشتھ یساعت دو رفتیم سر ام حوصلھ یلیخ خونھ تو رفتمیم گھید آموزشگاه ھی دنبال
   بلھ: دادم جواب اوردهین طاقت نشست لبم رو یلبخند آتش

  !گذره؟یم خوش
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  !  گذره؟یم خوش چطور شما بھ! ستین بد یا

  ! ؟ییکجا اونجا ساکتھ انقدر چرا خونھ؟ دیبرنگشت ھنوز د؟یکنیم کاریچ.  آره: گفت حرص با

   داره گناه گھید بسھ!  مردیم یفضول از داشت یعنی

   اتاقم تو

  !  اتاقت؟؟ تو

   خونمیم مجلھ دارم خونمون تو اتاقم تو بلھ

   کجان؟ نایا عمو

   یمھمون رفتن

   ما خونھ ینرفت چرا خطرناکھ یموند تنھا چرا پس: شد تر مھربون و آرومتر صداش  گرفت ام خنده دیکش یقیعم نفس

   اونجا برم نداشتم حوصلھ گھید گردنیبرم زود نایا بابا نباش نگران

   وقتم سر ادیب الیدان باز دیترسیم ھیچ نگران دمیفھم

   ادینم من سراغ گھید اون نباش نگران

  !  ادیب تونھینم بخوادم اگھ

   مگھ؟ چطور

  !  زندانھ

   چرا؟ ؟!زندان ؟یچ: گفتم تعجب با

   ؟یشد نگرانش ھیچ: گفت پوزخند با

  ! ستین دیبع یچیھ گھید اون از چون یدونیم کجا از تو کردم تعجب فقط نھ

  ! زندان انداختش اونم کھ داده رد جواب فرناز یھا خواستھ بھ انگار زندانھ ھیوقت چند کردن تیشکا ازش داداشش و فرناز

   ؟یندار یکار گھید خب: دمیشن رو دلخورش یصدا رفتم فرو فکر بھ

  . خدافظ نھ: گفتم بودم الیدان فکر تو کھ ھمونطور

  !کرد؟یم کاریچ داشت الیدان! داده؟ رد جواب فرناز یھا خواستھ بھ کھ یچ یعنی

  

   

 ھی مھرنوش یبرا کھ کرد فیتعر برام مامان شدم داریب خواب از کھ صبح داشتم رو الیدان الیخ و فکر صبح تا شب اون
 صبحانھ خوردن از بعد یول شدم خوشحال مھرنوش یبرا رنیبگ ینامزد جشن ھی ھفتھ آخر یبرا قراره و اومده خواستگار

 بودم نشستھ تختم رو ھمونطور! نھ ای مھمھ برام ھنوزم الیدان کھ بودم فکر نیا تو اش ھمھ بود ریدرگ ذھنم اتاقم تو رفتم دوباره
   یدار مھمون زمیعز ایب جان طناز زد رو اتاقم در مامان کھ

   مھمون؟ کردم نگاش تعجب با

  !  اومده یک نیبب پاشو: گفت رونیب رفتیم اتاق از کھ یحال در زمیعز آره

 با زد خشکم جام سر وایش دنید با کھ گھیم ینجوریا مامان کھ برگشتھ آتش کردم فکر لحظھ ھی رونیب رفتم و شدم بلند جام از
 با ارهیب وهیم کھ اشپزخونھ تو رفت مامان کرد سالم آروم کھ کردم نگاش و دمیکش ھم تو رو اخمام کردیم نگاھم نیغمگ ینگاھ

  نجا؟یا یایب شد روت واقعا یکنیم کاریچ نجایا: گفتم و کردم نگاش تیعصبان

   بزنم حرف باھات دیبا طناز: گفت بغض با
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   رونیب گمشو ندارم یحرف تو با من

   کن گوش رو حرفام فقط رمیم زود خدا بھ طناز

 تونمینم رو یا بھونھ چیھ تو از یول دادمیم گوش حرفاش بھ بود نجایا یبود دوستم نیکترینزد کھ تو جز یا گھید کس ھر اگھ
   کنم قبول

   نیبش جان وایش دینیشینم چرا: گفت و اومد وهیم ظرف ھی با مامان

   ببر ھم رو ھا وهیم نیا ایب پس: گفت مامان اومد دنبالم ھم وایش اتاقم سمت رفتم و مامان اتاق تو میریم ما: گفتم حرص با

  بستم درو و رفتم اتاق بھ و برداشتم رو وهیم ظرف و رفتم سمتش کالفھ

   شنومیم بگو خب: گفتم و جلوش ستادمیا نھیس بھ دست کردیم نگاھم و بود سادهیوا اتاق ی گوشھ وایش

   شد ینجوریا چرا دونمینم کن باور طناز

   د؟یبود ھم با یک از! گفتیم نویھم ھم الیدان: گفتم و زدم یپوزخند

   ستین یکنیم فکر تو کھ یاونجور: گفت و بست رو چشماش

   ؟ینداشت ارتباط الیدان با تو کردمیم دل درد تو واسھ من کھ ییوقتھا یعنی  د؟ینکرد فرض خر منو یعنی پس

 بود خراب یلیخ حالش دیرفت شما و شد دعواش آتش با کھ یروز اون یعنی نبود خودمون دست شد یاتفاق یچ ھمھ کن باور طناز
  ... بعدش و کرد دل درد باھام کم ھی ما خونھ اومد و

  بعدش؟؟؟؟ خب؟: گفتم تیعصبان با

   میدینفھم ھم جفتمون شد یا دفعھ ھی طناز

 تو و مردمیم واسش من کھ یکس الیدان ؟؟یفھمیم یا حاملھ الیدان از تو شد یچ میدینفھم یچ یعنی  ؟یکرد مسخره منو تو وایش
   یدونستیم خوب یییلیخ نویا یکی

   ام حاملھ دمیفھم نکھیا تا مینداشت یا رابطھ چیھ گھید بعدش شد بار ھی ھمون خب

   ؟؟یچ کھ بدم؟؟؟ گوش تورو یھا یور یدر نیا دیبا چرا من حاال خب

   نکن ینجوریا کنمیم خواھش بود شده ذره ھی واست دلم رمیمیم وجدان عذاب از دارم من طناز

   یکردینم کارو نیا روز ھمون یریبگ وجدان عذاب یخواستیم اگھ تو

  ... طناز

   دیشد تموم من واسھ وقتھ یلیخ الیدان و تو برو شو بلند ارین منو اسم انقد

   یبخشیم منو بگو فقط دمیم قسمت میبود ھم با کھ ییروزا حرمت بھ طناز

  ؟؟؟؟یداشت نگھ رو روزا اون حرمت تو مگھ گفتم و دمیخند

 موندم کنھیم سکتھ بفھمھ بابام اگھ کنم کاریچ موندم بنداز رو ات بچھ کھ داده ریگ دهینم منو جواب موقع اون از الیدان طناز
   ینبود رحم یب انقد کھ تو کنمیم دق دارم کنم کاریچ

   مربوطھ خودت بھ ھم مشکالتت نیا بود رحم یب دیبا شما امثال با: گفتم و دادم فرو رو بغضم

   ترسمیم شیزیر آبرو از کنم سقط رو ام بچھ خوامیم

   بکن یخوایم یکار ھر برو نداره یربط من بھ یچیھ کھ گفتم

 تقاص الیدان منو باش مطمئن دمیفھم خوب نویا مدت نیا تو من داره دوست رو تو فقط الیدان طناز: گفت و شد بلند جاش از
 نمیبب رو تو قبلش خواستمیم برم رانیا از خوامیم من ببخش منو کنمیم خواھش: گفت و ھیگر ریز زد...  یول میداد رو کارمون

 شدم مند عالقھ بھش من چرا؟ دروغ دمیشن رو تو اسم الیدان از شھیھم من بود اتفاق ھی فقط افتاد اتفاق الیدان منو نیب کھ یزیچ
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 کنار رو خودم منم توست شیپ ذھنش و فکر ی ھمھ الیدان کھ دمیفھم کم کم یول دیلغز دلم کنم کنترل رو دلم نتونستم طناز نتونستم
   نکن خراب رو تونیزندگ شده داغون و شکستھ یلیخ کنھیم دق داره الیدان تونیزندگ از کشمیم

   ببخش منو کن حاللم کنمیم خواھش طناز: گفت و گرفت رو دستام شد اشک پر چشمام و برگردوندم رومو

 نیزم یرو رونیب رفت و کرد باز درو دیچک ام گونھ یرو اشکم رفت در سمت بھ ھیگر با دمیکش رو دستام و نکردم نگاھش
  زدم زار و نشستم

  

   

 کاش ومدینم وقت چیھ کاش شدیم تکرار ذھنم یتو وایش یحرفا رفتینم رونیب سرم از الیخ و فکر فشردم بالشت یرو رو سرم
 یروزا ی ھمھ افتادم وایش با خوبم خاطرات ی ھمھ ادی سوختیم ھم بدبخت ی بچھ اون واسھ دلم دمیشنینم رو حرفاش وقت چیھ

 گفتناش دارم دوستت ادی افتادم الیدان ادی بود کنارم میزندگ لحظھ ھر تو شھیھم و میدیخندیم دل تھ از ھم با کھ ییروزا خوبمون
 چرا دونمینم چشمم یجلو اومد آتش سوزان نگاه ھمھ از آخر  بود زندان یتو االن یعنی...  مھربونش نگاه اش عاشقونھ یحرفا

 از دیترکیم داشت دلم داشتم اجیاحت بھش یلیخ بزنھ زنگ بھم امشبم یکاشک بود تر رنگ پر برام ھمھ از آتش ی خاطره و ادی
  برد خوابم کھ کردم ھیگر اونقدر کنم فراموش و ببخشم تونستمینم نکھیا

  

   سالم الو: دادم جواب آلود خواب ییصدا با بود آتش شدم داریب خواب از میگوش یصدا با بعد روز صبح

    ؟یبود خواب ؟یخوب سالم

    است؟ گرفتھ صدات چقدر خوبم منم یچطور تو شدم داریب تازه اوھوم

   دمینخواب خوب شبید یچیھ

    چرا؟

   نجایا بود اومده وایش روزید: گفتم و کردم یمکث

   ؟یزد حرف باھاش خب

   شدم مجبور مامان یجلو

    خب؟

   شھیھم واسھ رهیم رانیا از داره گفت حرفا نیا از و ببخش منو کھ گفت یور یدر مشت ھی یچیھ

    برد؟ینم خوابت چرا حاال خب آھا

   بود ختھیر ھم بھ اعصابم یچیھ

   گفت؟ یزیچ ھم کھیمرت اون از

 بار ھی فقط الیدان گفت کنھ سقط رو اش بچھ کھ خواستھ ازش و داره دوست رو تو فقط اون گفت چرا: گفتم و دمیکش یقیعم نفس
   بود باھام نبود خوب ادیز حالشم کھ

   نمیبب رو العملش عکس کھ گفتم نویا قصد از

   دمیشن رو شیعصب نفس یصدا

  !  رهیم شیپ خوب داره اوضاع پس

  چطور؟: گفتم حرص با

  !  معلومھ شھیم دهیبخش داره آقا گھید یچیھ

   ؟یبرسون رو خودت یتونینم مھرنوشھ ھینامزد جشن فردا یراست

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


   نایا بابات با برو خودت تو دارم کار نھ: گفت شده یعصب بود معلوم کھ اونم کردم عوض رو بحث خوب

   نایا بابا با رمیم من پس باشھ: گفتم توجھ یب

    ؟یندار یکار باشھ

   خدافظ نھ

 چشمام شده یعصبان بود معلوم یول نبود معلوم ضشینق و ضد رفتار از یچیھ یلعنت انداختم تخت یرو و کردم قطع رو یگوش
 بھ بھ! بود شده تنگ واسش دلم زیچ ھر از شتریب دیکش پر واسش دلم کردم تصور ذھنم یتو رو شیعصب ی چھره و بستم رو

  !یدیرس کجا بھ نیبب خانوم طناز

  

   

 یبلند یھا نیآست و داشت یکوتاھ یاسک قھی کھ بودم دهیپوش یبلند رنگ زرد رھنیپ کردم نگاه رو خودم و سادمیوا نھیآ یجلو
 رھا ھمونطور و دمیکش اتو موھامم بود خوشگل یسادگ نیع در ستادیمیوا خوشگل یلیخ تن تو و بود یماھ مدل و جذب داشت
 دونستمیم یول برم یمھمون نیا بھ نداشتم دوست دلم تھ بودم یراض خودم از ومدیم لباسم رنگ بھ کھ کردم یتیال شیآرا کردم

 انقد گرفت ام خنده کنھیم نگام و ستادهیا پشتم کھ دمید رو آتش ی چھره کھ بود نھیآ یتو نگاھم شھیم ناراحت دستم از مھرنوش
 ھمونطور جشن برو تنھا خودت گفت و نداد نشون تیحساس ھم ذره ھی یحت امشب یلعنت زنمیم توھم دارم گھید کردم فکر بھش

 تازه دنشید با! بود داده ھیتک در چوب چھار بھ کھ بود خودش یجد یجد برگشتم تعجب با شد تر قیدق نگاھم کھ بودم فکر تو
   بود شده تنگ براش دلم چقدر دمیفھم

  ! آتش؟ یکنیم کاریچ نجایا تو

 خنده با! بغلش تو نپرم کھ کردم کنترل رو خودم زور بھ رفت ضعف خوشگلش لبخند واسھ دلم انداخت باال یا شونھ و زد یلبخند
   یاومد خوش سالم: گفتم

 دیکشیم پر بغلش واسھ دلم ومدینم جلو چرا اون یلعنت شدیم نییپا و باال جانیھ از ام نھیس قفسھ ممنون سالم: گفت و اتاق تو اومد
   ؟یدیرس یک: گفتم و کردم مشت رو دستام

   اومدم گرفتم دوش ھی خونھ رفتم دمیرس تازه: گفت کردیم نگاه پام تا سر بھ و بود صورتش رو یمحو لبخند کھ یحال در

  !  ست؟ین پسندتون مورد ھیچ: گفتم و زدم یچرخ

  ! چشمھ تو یلیخ اندامت جذبھ کم ھی فقط خوبھ: گفت یدودل با و داد باال رو ابروش ھی

 چادر یخوایم نداشتم تر دهیپوش نیا از لباس گھید: گفتم کردمیم یباز انگشتام با کھ یحال در بود ام نھیس یرو نگاھش رد
  !  بپوشم؟

   رفتن نایا مامانت میبر ایب خب یلیخ: گفت و دیخند

   رفتن؟ یک وا

  میایم ما دیبر خودتون شما گفتم منم ومدهین ھنوز میمنتظرش ما ساعتھ ھی خودت لیتحو زنت نیا ایب گفت بابات اومدم کھ من

  

   

 بھ کردیم ام کالفھ شتریب ھم آتش ی رهیخ نگاه دیکوبیم محکم قلبم شد شتریب جانمیھ مییتنھا خونھ تو کال نکھیا حس با زدم یلبخند
  کرد؟یم کاریچ باھام داشت ایخدا کردیم نگام حرف یب و داد ھیتک وارید بھ ھمونطور شمیم حاضر االن:گفتم و رفتم کمد سمت

 من میبر خب: گفتم و گذاشتم توش رو میگوش و برداشتم ھم یدست فیک ھی دمیپوش و برداشتم رو شالم و مانتو ندارم رو طاقتش من
 پشتش برق دیکل بود ستادهیا در کنار کھ رفتم سمتش بھ کردم یخال خودم رو و برداشتم ھم رو عطرم شھیش آخر ی لحظھ حاضرم

 رو خودم دیکش کھ یقیعم نفس احساس با شد کینزد یلیخ فاصلمون رسوندم دیکل بھ رو دستم و شدم خم سمتش یبدجنس با بود
 اومد سرم پشت آروم ییقدمھا با رونیب رفتم خودم و گھید میبر: گفتم و زدم یلبخند کردیم نگاھم گنگ یحالت با دمیکش عقب
 نگاش برگشتم بود افتاده ھم خونھ یتو نورش و بود روشن اطیح چراغ کردم باز درو و کردم خاموش ھم رو ییرایپذ چراغ
  !  بده من بھ آب وانیل ھی طناز: گفت کھ کردم
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  و رفتم اشپزخونھ سمت بھ! نبود دنده ھی و غد انقد کاش فقط قراره یب اونم یدید خانوم طناز یدید کردم جمع رو لبخندم زور بھ
 اومد کھ دمید یچشم ریز ختمیر واسش آب وانیل ھی برداشتم رو آب پارچ و خچالی سمت رفتم کنم روشن رو چراغ نکھیا بدون
 تکون یسر ممنون گفت رگھ دو ییصدا با و دیکش سر نفس ھی گرفتم سمتش بھ رو آب وانیل داد ھیتک اپن بھ و اشپزخونھ سمت
  ! گھید میبر گفت و دیکش یقیعم نفس کھ کردم نگاه اش رهیخ نگاه ھی و دادم

 احمقھ من دل فقط انگار زدم یپوزخند بود یجد مشیتصم تو انگار رفتم دنبالش یدلخور با افتاد راه من از جلوتر خودش بعدم
  نیماش سمت میرفت ھم ھمراه و کردم قفل درو رونیب رفتم و دمیکش ھم تو اخمامو است ساده انقدر کھ

   

 میرفت ھم کنار و میشد ادهیپ و میکرد پارک رو نیماش بود بزرگ باغ خونھ ھی کھ بودن گرفتھ ییدا زن یبابا ی خونھ تو رو جشن
 با معمول طبق ھم آتش دیاومد خوش یلیخ سالم: گفت و اومد سمتمون بھ مھران بود شلوغ یلیخ ینامزد نسبت بھ جشنشون داخل

   گمیم کیتبر جان مھران ممنون: گفتم و زدم قیعم یلبخند من اما داد رو جوابش خشک یلحن

 ییدا کردم کیعل سالم باھاشون و ومدنیم سمتمون بھ کھ کردم نگاه ییدا زن و ییدا بھ الیخ یب منم رفت بھم یا غره چشم آتش
 با دنیرس ما زیم بھ یوقت اومدن داماد و عروس کھ شدینم یا قھیدق چند مینشست کنارشون میرفت و داد نشونمون نارویا مامان زیم

 نمک با و خوشگل یلیخ نظرم بھ داشتم خبر سالشون چند عشق و پسره نیا با کاجراھاش از کردم بغل رو مھرنوش یخوشحال
 ام وهیم آب از کھ یحال در! مینشست و گفت کیتبر بھشون خودش سبک بھ ھم آتش ومدنیم ھم بھ و بود خوب ھم پسره بود شده

 بھ نگاھم کردنیم صحبت بود داده انجام کھ ییکارا و سفرش مورد در ھم آتش و بابا کردمیم نگاه جوونا رقص بھ خوردمیم
 بودم خوشحال براش یلیخ کردمیم نگاشون لبخند با شدن رقص مشغول و شدن بلند جاشون از کھ افتاد شوھرش و مھرنوش

 بھ رو ھفتھ ھی نیا کھ یمن! شھ؟ جدا ازم خواستیم واقعا یعنی افتاد آتش جذاب مرخین بھ نگاھم نبود بدبخت من مثل اون انگار
 با مامان! افتادم امیجوون ادی کھ پاشو خانوم: گفت و انداخت مامان بھ ینگاھ بابا  کنم؟ تحمل شویدور یجور چھ کردم تحمل زور
   د؟ینشست ینجوریا ھیچ گھید دیپاش ھم شما ھا بچھ: گفت و شد بلند لبخند

 رو باھاش دنیرقص ی جنبھ من شدم بلند و گذاشتم داغش دست یتو رو دستم گرفت سمتم بھ رو دستش و شد بلند جاش از آتش
 دستش ھی و گرفت ھم رو ام گھید دست گذاشت اش شونھ یرو و آورد باال رو دستم میرفت رقص ستیپ سمت بھ ھم کنار! نداشتم

 ھم بھ شتریب لحظھ ھر یول میکرد شروع آروم یحرکات با دیچیپ سرم تو عطرش یبو شد حبس نھیس تو نفسم کرد حلقھ دورم رو
 ھمون دیکوبیم ام نھیس وارهید بھ قلبم بود صورتم یرو قرارش یب یچشما کردم نگاش و آوردم باال رو سرم میشدیم کینزد

 خوبھ فشرد خودش بھ محکم منو و برد فرو گردنم یتو رو سرش چسبوند خودش بھ منو و برد نیب از ھم رو کممون ی فاصلھ
 تر خراب رو حالم و خوردیم گردنم پوست یرو داغش ینفسا نبود ما بھ حواسش ادیز یکس بود کیتار نسبتا و شلوغ اونجا

 در ادا میبود تنھا خونھ تو بشر خب بگھ ستین یکی بود کرده بغلم کامال گھید اون و دادمیم فشار دستم یتو رو بازوش کردیم
 یچشما دمیکش عقب رو خودم یکم گرانید یجلو بود زشت!  یکرد بغل ینجوریا منو رقص بھونھ بھ نفر صد جلو نجایا یاریم

   م؟یبر آتش: گفتم دیلرزیم جانیھ از صدام کھ یحال در دوخت بھم رو خمارش

   میبزن قدم کم ھی میبر ایب: گفت و فشرد رو دستم کھ میرفت زمونیم سمت بھ و گرفت رو دستم میبر: گفت آروم ییصدا با

 داشتم دوستش یلیخ کھ بود باغ تھ یآھن بزرگ تاب ھی میافتاد راه ھم کنار حرف یب ھمونطور نگفتم یزیچ و دادم تکون یسر
  !  نجاست؟یا ھنوز نیا اا گفتم و زدم یلبخند دنشید با بودم اومده نجایا میبچگ یتو

   گھید ایب: گفتم ذوق با کردیم نگام و بود کرده بشیج یتو رو دستاش آتش نشستم روش و رفتم سمتش بھ سرعت با

  بود؟ نیھم زورت کل گفت و دیخند آتش دادم تکون رو تاب یکم و دمیکش عقب رو پاھام نشست کنارم اومد و زد یلبخند

  

   

   میافتیم االن وونھید یوا: گفتم و گذاشتم بازوش یرو رو دستم خورد تکون تاب و داد یھل خودش بعدم

   شھینم یزیچ نترس: گفت و انداخت گردنم دور و کرد بلند رو دستش

 دمیشنیم رو منظمش قلب ضربان یصدا داشتم یخاص آرامش احساس بود خوب چقدر شیآخ گذاشتم اش نھیس یرو رو سرم
 خواستینم دلم بودم راحت و مینبود یکس دید معرض تو گھید نجایا شد تر تنگ دستش ی حلقھ کھ چسبوندم بھش شتریب رو خودم

 کالفھ یحالت با شھیم تر داغ داره تنش کردمیم احساس کنم فکر مونییجدا بھ خواستینم دلم بدم دست از رو آغوش نیا وقت چیھ
   گھید بسھ میبزن قدم پاشو: گفت

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 بلند جام از یکرخت با دمیفھمینم نگاش از یچیھ چرا کردیم یدور ازم چرا کردم نگاش خمار ییچشما با و دمیکش عقب رو سرم
 نگاش و کردم حس رو نگاھش ینیسنگ دمیشنیم رو ھاش نفس یصدا میافتاد راه بزرگ درختان نیب از افتادم راه کنارش و شدم

 با انگار میاومد ھم سمت بھ ھم با ھمزمان نداشتم طاقت گھید خودمم!  شناختمیم خوب یلیخ گھید رو نگاھش حالت نیا کردم
 رفتم فرو بغلش تو لذت با و بستم رو چشمام دیبوس رو لبم خشونت با و گرفت قاب رو صورتم شدم دهیکش سمتش بھ قدرت

 و کرد خم رو سرش دوباره میزدیم نفس نفس دو ھر گذاشت درخت یرو طرفم دو رو دستاش و سرم پشت درخت بھ چسبوندم
 و دیکش عقب رو خودش قھیدق چند گذشت از بعد ... کردم شیھمراھ و کردم حلقھ کمرش دور رو دستام دیبوس رو لبم احساس پر
 لوس رو خودم شم جدا بغلش از نداشتم دوست دیلرزیم جانیھ از تنم ی ھمھ میینجایا وقتھ یلیخ میبر: گفت دار خش ییصدا با

  فشرد بھم رو خودش  دیچیپ دورم محکم رو دستاش دمیخز بغلش تو دوباره و کردم

  ! ھا داره یبد عواقب حرکاتت نیا: گفت گوشم در آروم

   ؟یچ یعنی: گفتم یجیگ با

  ! دمیم دستت کار و شمیم وونھید من یعنی: گفت رگھ دو ییصدا با

 نیب شتریب و کرد بغلم دیکش لبھاش نیب رو لبم دوباره و داد فشار محکم و گذاشت پام رون یرو رو دستش یفرصت چیھ بدون
 ادیم یکی وونھید: گفتم خنده با و کنھ کاریچ خوادیم دمیفھم دیرسیم گوشمون بھ کم ھم یقیموس یصدا گھید یحت رفت درختا

   رهیم آبرومون

   ھست حواسم نترس: گفت دیکشیم پام ساق یرو رو دستش کھ یحال در و زد باال رو لباسم

  ...فشردتم بغلش تو تر محکم و زد یقیعم لبخند  وونھید: گفتم و دمیخند جانیھ با

  

   

: گفت و دیخند ھم آتش گرفت ام خنده تمونیوضع از کردیم مرتب رو لباسش کھ انداختم آتش بھ ینگاھ و کردم مرتب رو موھام
   رفت آبرومون کھ میبر بدو

 خودم بھ استرس با میافتاد راه ھم ھمراه و گرفت رو دستم میبر گفتم و زدم یلبخند دارم دوستش قبل از شتریب کردمیم احساس
   کردمیم نگاه

   شده؟ خراب شمیآرا آتش یوا

    ھ؟یچ:گفت تعجب با گفتم یفیخف نیھ اش افھیق دنید با کھ بده جواب و نھیبب رو صورتم کھ کردم نگاھش

  !  لبھ رژ پر صورتت آتش یوا گفتم خنده با

   ؟یگیم یجد

   یوا افھیق نیا با یریم لو االن: گفتم و گرفت شدت ام خنده

    کنم؟ کاریچ ست؟ین ییدستشو نجایا کوفت: گفت و دیخند ھم آتش دمیخندیم غش غش

   نتتیبب نباشھ یکس مینیبب دیبا یول ھست ییدستشو

   اده؟یز یلیخ.  تو دست از: گفت و کرد یپوف

 رژم نظرم بھ کردم تعجب کم ھی بود یصورت دھنش دور بازم یول کردم پاک شدیم کھ ییجا تا و دمیکش صورتش یرو رو دستم
  ! بود کمرنگ یلیخ

  !  اریب برام زیم رو تز یکاغذ دستمال ھی برو خب

  !!  باغ؟؟ پشت امیب بردارم یکاغذ دستمال ھی اونجا برم ساعت مین بعد خوبھ؟ حالت آتش یوا: گفتم و کردم گرد رو چشمام

   کنم کاریچ خب: گفت و دیخند بلند ییصدا با

 یحال در تو رفت سرعت با بعد نباشھ یکس نھیبب کھ کرد نگاه اول آتش میرفت ییدستشو سمت ھی مردمیم خنده از داشتم ھم خودم
    خوبھ؟: گفت و کرد نگاھم برگشت سیخ صورت با قھیدق چند بعد سادمیوا منتظرش رونیب ومدینم بند ام خنده کھ
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   چطورم؟ من آره گفتم خنده با

  ! نکن یخال لبت یرو رو لب رژ ینجوریا گھید خواھشن فقط یخوب تو

 نگام کھ یحال در  ساعتھ؟ ھی دییکجا: گفت و انداخت بھم مشکوک ینگاھ مامان نایا بابا سمت میرفت ھم ھمراه و دمیخند غش غش
  ! یباز تاب میرفت: گفتم خوردیم ینیریش داشت کھ بود آتش بھ

  تاب اون سراغ یبر دیبا نجایا یایم وقت ھر تو گفت لبخند با

  

   

 از بعد کردم کنترل رو ام خنده و زدم یلبخند شدمیم منفجر خنده از داشتم ھم خودم خورد وهیم آب یکم و گرفت اش خنده آتش
 یتو  کردم یخوشبخت یآرزو براش و گفتم کیتبر مھرنوش بھ دوباره میافتیب راه کھ میشد حاضر واشی واشی گھید شام خوردن

 یاینم: گفتم آروم داشت نگھ در یجلو میبود ساکت خونھ بھ دنیرس تا بود فکر تو باز ھم آتش میبود ساکت دو ھر برگشت راه
   تو؟

   خونھ رمیم ام خستھ گھید نھ: گفت و کرد نگاھم

   ریبخ شبت: گفت کھ کردم نگاھش دوباره شدم ادهیپ و دادم تکون یسر

   باش خودت مواظب

   رفت بعد و برم خونھ بھ شد منتظر

 چرا خر من اصال گفتینم یچیھ چرا بود فکر تو بازم چرا بودم دلخور افتادم تخت یرو کردم عوض رو لباسم و اتاقم یتو رفتم
 طالق فکر تو االنم حتما بودم اراده یب جلوش انقد چرا! خواد؟یم ھوسش واسھ رو تو اون یدینفھم ھنوز احمق دادم پا بھش باز
   ؟یکن اعتماد یخوایم بار چند  طناز؟ یشیم آدم یک تو  بود

 واسھ یشناسینم مردارو تو زدم یپوزخند  پس؟ شدیم یچ نگاھش تو احساس و حرف ھمھ اون داشت فرق زشیچ ھمھ آتش یول
  ...داشتم یبد حس انقدر چرا دونمینم شمیم وونھید دارم گھید اه شنیم احساس با و کیرمانت جوره ھزار ھوسشون

  

 زنگ بھم آتش کھ رفتمیم رونیب خونھ از داشتم مصاحبھ یبرا داشتم قرار آموزشگاه ھی با امروز گذشتیم ماجرا اون از روز دو
   یخوب سالم: زد

   یچطور تو ممنون سالم

   ؟ییکجا خوبم

   ام خونھ در یجلو مصاحبھ واسھ آموزشگاه ھی رمیم دارم

   شھ؟یم تموم کارت یک باشھ آھا

   چطور؟ گھید ساعت دو یکی دونمینم

   منتظرتم اونجا من تونیز کافھ ایب شد تموم کھ کارت

   امیم باشھ

   نمتیبیم یاوک

 ی ھمھ یول افتادم راه و شدم نمیماش سوار بود گرفتھ صداشم زدیم مشکوک چقد داشت کاریچ یعنی رفتم فرو فکر تو و کردم قطع
 سر ھست؟ حواستون اصال خانوم:گفت و کرد نگاھم مرده گفتم یچ دمینفھم اصال ھم ام مصاحبھ یط بود آتش شیپ فکرم

  ! د؟یبد درس  دیخوایم ینجوریھم کالستونم

   اومد شیپ برام یموضوع ھی االن دیببخش نھ: گفتم یجیگ با

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 دل کافھ سمت بھ افتادم راه بھش توجھ یب رهیگیم تماس باھام گفت آخر در بزنم حرف باھاش و کنم جمع رو حواسم کردم یسع
  داره کارمیچ آتش کھ نبود دلم یتو

  

   

 رو بندش و گذاشتم پام یرو رو فمیک و نشستم روش بھ رو کردم سالم و رفتم سمتش بھ کردم داشیپ و انداختم اطرافم بھ ینگاھ
   گرفتم دستم یتو

    شد؟ یچ ات مصاحبھ

   بزنن زنگ شد قرار بود خوب: گفتم و دادم تکون یسر

   ؟یخوریم یچ

   یشکالت یبستن ھی

 یبستن از یکم استرس از آوردن رو سفارشمون بودم حرفاش منتظر منم  بود فکر تو گرفت نویکاپوچ خودشم یبرا داد سفارش
   امیم لمیوک شیپ از االن: گفت کھ کردم نگاش کالفھ بود مخم رو صداش زدیم ھم بھ آروم رو نوشیکاپوچ ھم آتش خوردم رو ام

 یرو و آورد در فشیک از پاکت ھی بعدم شد تموم سھامم یکارا داد ادامھ کھ کردم نگاش ساکت ھمونطور دادم قورت رو دھنم آب
   بودم داده قول کھ یپول نمیا: گذاشت میجلو زیم

   کردم نگاه پاکت بھ اخم با

 و ندن ریگ یزیچ بھ گھید کھ بھتره میبگ یا دفعھ ھی من نظر بھ میبگ نایا بابا بھ یجور ھی دیبا فقط داده انجام ھم رو طالق یکارا
  !  شھ تموم کارمون زودتر

 مونیلعنت قرار اون گھید و کنھیم اعتراف داشتنم دوست بھ کھ داشتم دیام االن تا ومدینم رونیب گلوم از ھم یحرف بودم مونده مات
 نگاش و برداشتم رو پاکت بود منتظر و بود زده زل بھم رهینگ ام ھیگر کھ دمیکش یقیعم نفس... االن یول میکنیم فراموش رو

   زنمیم حرف امشب نیھم ھم نایا بابا با ندارم یازین نیا بھ گھید من: جلوش گذاشتم و زدم یپوزخند بود چک برگ ھی کردم

  !  یکن آزادش و یبد رو الیدان یبدھ یتونیم نیا با یول: گفت و گرفت سمتم بھ رو پاکت کھ شم بلند جام از خواستم

 رونیب رفتم سرعت بھ و شدم بلند جام از خوامینم تورم پول نداره یربط چیھ من بھ اون یآزاد: گفتم و کردم نگاش نفرت با
 اونجا از خواستمیم افتادم راه سرعت بھ و شدم سوار و رفتم نمیماش سمت بھ دو حالت با باختم رو میزندگ راحت انقد شدینم باورم
  کرد یباز باھام الیدان از بدتر حاال و بود کرده دوارمیام یزندگ بھ دوباره کھ یلعنت اون از کنم فرار

  

   

 پرت رو مانتوم کردم قفل درو و اتاقم تو رفتم کردیم صدام کھ مامان بھ توجھ یب خونھ دمیرس یجور چھ حالم اون با دمینفھم
 غیج بلند ییصدا با کھ زد در بار نیچند مامان سوختیم خودم حماقت از دلم شد یجار اشکام و تخت رو افتادم و گوشھ ھی کردم
   باشم تنھا خوامیم: زدم

 یول نمیبب رو یکس فعال خواستمینم نرفتم رونیب ھم نھار یبرا شدم حالیب گھید کھ کردم ھیگر اونقدر رفت و شد الیخیب بالخره
 از مھمتر یچیھ یول بود سخت خودمم واسھ باورش ھنوز کھ یحرف شم جدا آتش از خوامیم گفتمیم بھشون دیبا یچ کھ بالخره
 اصال یخوند کور آتش آقا یخوند کور!  نشھ جدا ازم کھ کنمیم التماسش رمیم طمیشرا نیا با االن من کرده فکر اون نبود غرورم

  !باشھ میزندگ تو یمرد چیھ خوامینم عمرم آخر تا

  

   

   دمیپر جام از بابا ادیفر یصدا با

   میزیریم رو تونیعروس ی برنامھ میدار ما رم؟یبگ طالق خوامیم یچ یعنی
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   باشم مسلط خودم بھ کردم یسع

   گمیم بھتون دارم کھ من دیزینر برنامھ خب

   ؟یکرد مسخره منو تو طناز یگیم یچ

   جفتمونھ میتصم نیا ضمن در گمیم بھتون رو گرفتم کھ یمیتصم دارم یول جون بابا نھ

  د؟ینکرد مارو یآبرو فکر دیگرفت رو میتصم نیا کھ دیکرد غلط یلیخ جفتتون

   خودم از ریغ بھ بودم یچ ھمھ فکر بس از شدم خستھ بابا گھید بسھ

 کنھینم حساب یکس گھید احمق دختره ؟یریبگ طالق یخوایم کھ یخودت فکر بھ االن مثال: زد ادیفر دوباره کھ شدم بلند جام از
   شھیم خراب تیزندگ کننیم نگاه بھت مطلقھ زن ھی عنوان بھ ھمھ!  تیزندگ خونھ سر یبود نرفتھ و یبود کرده عقد تو کھ

 اگھ کنم ازدواج یمرد چیھ با خوامینم عمرم آخر تا: گفتم بغض با! بودم زن ھی واقعا من بود الیخ خوش چھ ھم بابا زدم یپوزخند
   رمیگیم خودم واسھ خونھ ھی رمیم ام یاضاف خونتون تو

 آتش با مشکلت بگو درست خب یکنیم رو تیزندگ راحت یدار و یشد آدم کردمیم فکر بگو منو طناز ستین تیحال اصال تو
  اومد؟؟؟ در کجا از یا دفعھ ھی طالق ھیقض نیا ھیچ

  

   شمیم جدا آتش از ندارم یحرف گھید االنم  نرفتھ؟ کھ ادتونی میداشت مشکل ھم با اولشم ھمون از ما

 میگوش دیلرزیم تیعصبان از تنم ی ھمھ نشستم نھیآ یجلو یعصب یحالت با کنھ آروم رو بابا داشت یسع مامان رفتم اتاقم سمت بھ
   بلھ: گرفتم رو آتش شماره و برداشتم رو

   بکشھ طول خوامینم نیا از شتریب میکن تموم رو یچ ھمھ میبر فردا نیھم گفتم نایا بابا بھ رو یچ ھمھ من

   ؟یدار عجلھ یلیخ: گفت گرفتھ ییصدا با

   نباشم نایا بابا فشار ریز کھ شھ تموم زودتر یچ ھر دارم عجلھ آره

   ؟یگفت بھشون یچ

   گفتم؟یم دیبا یچ ھست جفتمونم نظر میش جدا میخوایم گفتم

   نایا بابام بھ نگفتم ھنوز من

   بگو بھشون برو بعد میشیم جدا محضر میریم فردا یکرد کارارو ھمھ ینگفت مگھ

   گمیم بھشون امشب نیھم: گفت و دیکش یقیعم نفس

   امیب محضر کدوم: گفتم خشک یلحن با

   کنمیم اس ام اس برات

   خدافظ باشھ

  ...آتش بھت لعنت کردم خفھ رو ام ھیگر یصدا و کردم قطع رو یگوش

  

   

   طناز؟ یریم کجا: گفت ینگران با مامان رونیب رفتم اتاق از و کردم مرتب سرم یرو رو میمشک شال

   دارم قرار آتش با

 بودم یعصبان ھم رفتم بود فرستاده واسم آتش کھ یآدرس سمت بھ و زدم رونیب خونھ از محضر رمیم دارم کھ دیرسینم فکرشم بھ
 ھم نایا بابا فکر بھ گھید باشم داشتھ تونستمیم یدیام چھ بودم محضر راه تو ھھ داشتم دیام دلم تھ ھم ھنوز نگران و دلخور ھم
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 آتش کردم پارک رو نیماش کنم فکر یچیھ بھ خواستمینم! کھ کشتنمینم گھید کنن یتلخ اوقات مدت ھی خواستنیم تشینھا نبودم
 یظیغل اخم و بود یبرزخ اش افھیق کردم سالم آروم و رفتم سمتش بھ برم راه محکم کردم یسع بود منتظرم محضر در یجلو

 مرد کردمیم یخفگ احساس!  بود کرده ھم رو شاھد فکر یحت میشد وارد ھم ھمراه تو میبر کرد اشاره و داد تکون یسر داشت
 با آتش دادم تکون یسر و دادم قورت رو دھنم آب  جوونا؟ دیکرد رو فکراتون خوب: گفت و کرد نگاھمون تاسف با یانسالیم

 توافق بھ ھیمھر مورد در: گفت و کرد ثبت زارویچ یسر ھی مرده کردیم نگاه دفتر بھ یعصب یحالت با و بود گرفتھ ضرب پاش
    د؟یدیرس

 زودتر فقط آقا حاج خوامینم ھیمھر من: گفتم نلرزه کردمیم یسع کھ ییصدا با ھمراھمھ آقا حاج بلھ: گفت خشک ییصدا با آتش
   دیکن تمومش

   دخترم توست حق نیا بالخره: گفت و کرد نگاھم ھم مرده کرد نگام اخم با آتش

   خوامینم یزیچ من

 گلوم یتو یبد بغض شد طالق خطبھ خوندن مشغول دیلرزیم شدت بھ دستام داشتم تھوع حالت نگفت یزیچ و داد تکون یسر
 آقا حاج با داشتن کھ انداختم بودن اومده شاھد عنوان بھ کھ یمرد دو بھ ینگاھ شنومینم یچیھ کردمیم احساس گھید انداخت چنگ
 سرم زدم امضا و شدم بلند جام از یسخت بھ دادیم نشونم امضا یبرا رو ییجا کھ انداختم روم بھ رو دفتر بھ ینگاھ زدنیم حرف
 چشم و آوردم باال رو سرم کردیم نگاھم دلخور ینگاھ با آتش دادمیم انجام رو گفتیم آقا حاج یھرچ رباط ھی مثل و بود نیسنگ

 رونیب میزد محضر از و شد تموم کارمون! زدمیم توھم داشتم ھم تیوضع اون تو! بود چشماش یتو حرف چقدر میشد چشم تو
   خدافظ: گفتم و انداختم آتش بھ ینگاھ

 گاز پدال یرو رو پام کردیم نگاھم رهیخ اخم با و بود سادهیوا شیجا سر ھمونطور شدم سوار و رفتم نمیماش سمت بھ سرعت بھ
  شدم رد کنارش از سرعت بھ و فشردم

  

   

 بابا از کھ بود یبار نیاول نیا فشردم ھم یرو و بستم رو چشمام شد خم طرف ھی بھ سرم خورد گوشم تو کھ یمحکم یلیس با
   دیچیپ گوشم تو بابا یعصب یصدا انداخت چنگ رو گلوم بغض خوردمیم یلیس

 یایم و یکنیم رو کارات ی ھمھ محضر یریم خودت کھ یشد صاحب یب حاال تا یک از ؟یشد خود سر انقد حاال تا یک از
   ؟ینکرد منو یآبرو فکر ؟یبد سکتھ منو یخوایم طناز؟ یک از گرفتم؟ طالق یگیم

  ...بابا: گفتم بغض با کردیم ھیگر و بود سادهیوا گوشھ ھی ھمھ مامان بود نییپا سرم و بودم ساکت ھمونطور

  !  یبکن یخوایم یغلط ھر یرفتینم من از خبر یب بودم بابات اگھ من بابا نگو من بھ شو خفھ: زد داد و بدم ادامھ رو حرفم نذاشت

 کردم نگاه چشماش تو یدلخور با زدم نفس نفس و کردم مشت رو دستم زدیم حرف باھام ینجوریا بابا کھ بود نیسنگ برام یلیخ
 عمو اون از بعد و نایا بابا با شدن رو روبھ  کردم؟یم کاریچ دیبا شد ریسراز اشکام و دمیکش دراز تخت یرو اتاقم سمت دمیدو و
 کھ انداختم ام حلقھ بھ ینگاھ! دارن یالعمل عکس چھ نایا عمو مینیبب تا کرد ینجوریا کھ بابا بود سخت یلیخ برام جون ونیکتا و

 رفتم و شدم بلند جام از! بودم کرده عادت ھم حلقھ نیا بھ یحت آتش بھت لعنت آوردم درش یآروم بھ دیدرخش یم انگشتم یرو
  ...یول دادمیم پسش دیبا جواھرام جعبھ تو گذاشتمش

   

 بھ شروع قلبم!  نانیا ونیکتا: گفت کھ دمیشن رو مامان یصدا کردم زیت رو گوشام فونیآ یصدا دنیشن با کھ بودم اتاقم تو شب تا
 تو و شدم بلند جام از وقتم سر ادیم بابا مطمئنم یول رفتمینم رونیب اصال یکاشک!  بده نارویا جواب خواستیم یک حاال کرد تپش

 کردم مرتب رو موھام بود تنم یتوس شلوار با یآب بلوز ھی بود قرمز و بود کرده پف ھیگر از چشمام کردم نگاه رو خودم نھیآ
 باز رو اتاق در اومد مامان! بود؟ اومده چرا گھید اون کردم تعجب آتش یصدا دنیشن با کردن کیعل سالم یجد و آروم چقدر
   رونیب ایب: گفت اخم با و کرد

 مثل عمو کردم سالم آروم بود نییپا سرم کھ ھمونطور بشم چشم تو چشم نایا عمو با شدینم روم رفتم دنبالش و دمیکش یقیعم نفس
   نیبش نجایا لحظھ چند ایب جان طناز سالم: گفت یناراحت با جون ونیکتا یول داد رو جوابم یمھربون با شھیھم

 بھ شروع جون ونیکتا کھ نشستم روش بھ رو رفتم دادیم تکون رو پاش و بود نشستھ یعصب و اخم با کھ افتاد آتش بھ چشمم
   کن نگاه منو لحظھ ھی جان طناز: کرد صحبت
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  داد ادامھ کردم نگاھش و آوردم باال رو سرم

   کردم؟ یبد بھت حاال تا من

   کردم نگاش ھمونطور

 پسرم از تو مقابل در حاال تا ؟ینباش راحت باھام و شوھرتم مادر یکرد حس حاال تا کنم؟ ناراحتت کھ زدم یحرف حاال تا
   کردم؟ یطرفدار

   اصال نھ: گفتم و دادم فرو رو بغضم

 واسھ محضر دیرفت نکھیا بعد چرا د؟یدار مشکل ینگفت چرا یناراحت آتش دست از یبگ بھم یایب کھ نبودم محرم انقد چرا پس
    م؟؟یبفھم دیبا ما دیگرفت طالق خودتون

  ! ؟یدار یتوقع چھ شما نداشتم خبر و دمینفھم باباشم کھ من: گفت تیعصبان با بابا

 چرا د؟یکرد کارو نیا چرا!  دمیکشیم رو آتش گوش خودم یناراحت یچ از یگفتیم خودم بھ یومدیم: گفت بغض با جون ونیکتا
    د؟یکرد خراب رو تونیزندگ

 یزندگ نیا یول میذاشتیم انیجر در شمارو دیبا ما شماست با حق شده تموم یچ ھمھ دیکن بس مامان: گفت یکالفگ با آتش
   میش بازخواست شما شیپ میگرفت کھ یمیتصم خاطر بھ دینبا خودمونھ

  !  متأسفم دیببخش جان عمو: گفت بابا بھ رو و شد بلند جاش از بعد

 گھید بود ساده انقدر نظرش بھ واقعا کردم نگاھش یتفاوت یب با ھمونطور انداخت بھم ینگاھ آخر ی لحظھ رفت در سمت بھ و
 بھ تو جان طناز: گفت یناراحت با عمو دیچک ام گونھ یرو یاشک قطره بست محکم سرش پشت درو و رفت! کرد شدینم شیکار
   ده؟یرس نجایا بھ کارتون کھ بزرگھ چقدر مشکلتون آخھ کرد یکار بشھ دیشا شده یچ بگو ما

   اجازتون با دیببخش: گفتم و شدم بلند جام از نداشتم واسشون یجواب چیھ چون بدم گوش حرفاشون بھ نمیبش نداشتم طاقت گھید

 دستام نیب رو سرم زنمینم دم و دمیشنیم رو اونا یحرفا دیبا حاالھا حاال نشستم تخت یرو حرص با رفتم اتاقم سمت بھ سرعت بھ
 یدست نشست کنارم و سمتم اومد کھ کردم نگاه جون ونیکتا بھ یاشک ییچشمھا با شد باز در و خورد در بھ ضربھ چند گرفتم

 و عشق کھ ستمین کور اونقدر ھنوز من کنم کمکتون بذار بگو من بھ رو مشکلت کنمیم خواھش طناز: گفت و دیکش صورتم یرو
  . خونمیم توام یچشما از دارم االن کھ یزیچ خوندم چشماش از خودم کنھیم دق داره نمینب تو بھ رو پسرم ی عالقھ

 یدونیم!  زمیعز بوده فراتر ینامزد از تون رابطھ کھ دونمیم من طناز: گفت و گرفت دستش یتو رو دستم گرفت شدت ام ھیگر
  ! یشیم مطلقھ زن ھی سن نیا یتو ؟یکنیم داغون رو تیزندگ یکنیم یدار کھ یکار نیا با

 خبره چھ دلتون تو فھممیم کنمیم نگاھتون یوقت من: گفت و زد یلبخند!  آخھ زن نیا داشت بیغ علم مگھ کردم نگاش تعجب با
 خودم دختر مثل رو تو گفتم بارھا من دیشدیم جدا ھم از ساده انقد دینبا اتفاق نیا وجود با یول نبوده شرع خالف دیکرد کھ یکار

   بود کدومتون میتصم ییجدا نیا بگو من بھ نویا فقط دونمیم مسئول تو مقابل در رو خودم دارم دوست

 اصال یعنی ندارم یمشکل من دیش الیخیب ھم شما کنمیم خواھش شده تموم یچ ھمھ گھید جون ونیکتا: گفتم و زدم تلخ یلبخند
   فھمنینم یچیھ وقت چیھ کھ ھم نایا بابا باشھ مھم برام مسئلھ نیا کھ ندارم مجدد ازدواج قصد

  د؟؟یبد دق ھم رو مادرا پدر ما دیبد عذاب رو گھیھمد دیخوایم یعنی: گفت و دیکش یقیعم نفس

  ! کنھیم دایپ رو بخوره دردش بھ کھ یدختر مدت ھی بعد ھم آتش دینباش نگران شما نھ

  !  گرفت حرصم گفتم کھ یزیچ از خودمم

  ! ؟یگیم دلت تھ از واقعا

   آره گفتم و دادم فرو رو بغضم

 مطمئنم یول ارمینم در سر شما کار از کھ من: گفت و شد بلند جاش از بعدم! یدیدیم نھیآ تو ھم ات افھیق کاش: گفت و دیخند
   دیکنیم اشتباه دیدار

  دمیکش سرم یرو رو پتو و دمیکش دراز یکالفگ با رفت رونیب اتاق از نگفتم یزیچ و انداختم نییپا رو سرم
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 از!  دادیم زور بھ سالمم جواب بابا یول بود بھتر مامان البتھ بودن نیسنگ سر باھام ھنوز نایا بابا و گذشتیم یروز چند
 سرگرم یجور ھی کھ داشتم اجیاحت نیا بھ یلیخ اوضاع نیا تو خوبھ زدن زنگ بھم بودن رفتھ مصاحبھ واسھ کھ یآموزشگاھ

 نگام تفاوت یب مامان رونیب رفتم اتاق از و شدم حاضر! اتاقم تو شدمیم وونھید داشتم کم کم گھید چون نمینش خونھ تو انقد و باشم
 گھید سمتش رفتم و اوردمین طاقت داد تکون یسر زدن زنگ بھم آموزشگاه رمیم من گفتم آروم و دمیکش یآھ نگفت یزیچ و کرد
 رو سرش دمیبوس رو صورتش و کردم بغلش پشت از بود نشستھ مبل یرو نداشتم رو نایا مامان یناراحت طاقت تیوضع نیا تو

 منو خدا رو تو ندارم رو قھرت و یناراحت تحمل من برم قربونت جونم مامان: گفتم بغض با کرد نگام یدلخور با و برگردوند
   بدم حیتوض تونمینم کھ داشتم ییالیدل ھی خودم واسھ کن باور نکن ھیتنب ینجوریا

  !  ؟ینکن خراب رو تیزندگ و یببخش و یتونستینم اصال یعنی: گفت کرده یبد کار آتش نکھیا الیخ بھ

   دیکن درکم حداقل شما خدا رو تو نداشتم یا گھید راه جونم مامان نھ

   جونم؟ مامان: گفتم و دمشیبوس دوباره کھ کرد نگام ھمونطور

   طناز نکن لوس رو خودت

   یخودم عشق: گفتم و کردم بغلش محکم یخوشحال با گرفت اش خنده کھ کردم نگاش زونیآو یا لوچھ و لب با ھمونطور

   ییما ییدارا تنھا تو طناز گفت و دیبوس رو صورتم

   دیباش کنارم و دینکن پشت بھم شھیھم مثل پس دیمن ییدارا تنھا ھم شما مامان دونمیم

   بگم یچ گفت؛ و زد یلبخند

  !  گردمیبرم من تا کن درست ھات خوشمزه پلو آلبالو اون از دونھ ھی یچیھ: گفتم و دمیخند

  ! گھید امر چشم: گفت خنده با

  کردم یخدافظ و دمیبوس رو اش گونھ محکم دوباره

  

 بھ اتاقش یتو رفتم بودم کرده مصاحبھ باھاش کھ یمرد ھمون گرفتم رو یتوکل یآقا سراغ داخل رفتم و شدم ادهیپ نیماش از
   نمیبش کھ کرد تعارفم و شد بلند جاش از احترام

   دیاومد خوش یلیخ خانم خب

   ممنون: گفتم و زدم یلبخند

 کالس براتون و کنمیم سکیر منم دیدار یادیز تسلط و دانش بود معلوم یول بود پرت حواستون یلیخ مصاحبھ تو کھ چند ھر
  !  دینباش پرت حواس اونقدر گھید کالستون سر دوارمیام ذارمیم

 االن ختیر ھمم بھ کم ھی کھ بود شده بھم یمھم تلفن اونروز من یتوکل جناب نھ: گفتم و زدم یلبخند افتادم یلعنت روز اون ادی
   کنھیم فرق طیشرا گھید

   شد؟ حل مشکلتون پس

  ! شد حل آره زدم یپوزخند! فضول آخھ چھ تو بھ

   میکنیم شروع امروز نیھم از دیباش لیما اگھ پس خب

   ممنون بلھ: گفتم و دادم تکون یسر

 تا پانزده کالس سر رفتم بعدم سشونیتدر ی نحوه و گفت اونجا نیقوان و طیمح از برام و میزد آموزشگاه یتو یدور ھی میرفت
 کھ مخصوصا بود سخت ادارشون کم ھی بودن سالھ ستیب رنج تو شتریب و بودن پسر نفرشون شش و بودن مختلط کھ داشتم شاگرد

 حرفم مامان برگشتم خونھ بھ کھ بود ظھر یکاینزد کالس از بعد گرفتن رو میانرژ یحساب و بودن طونیش یلیخ تاشون سھ دو
 حس مدت نیا از بعد و کرد کم ھام غصھ بار از یکل مامان دوباره شدن مھربون بود کرده درست پلو آلبالو و بود داده گوش رو

  ...آرومم کم ھی کھ کردم
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 بودم کرده عادت ھم آموزشگاه طیمح بھ بود تر راحت کارم و بودم شده آشنا ھا بچھ با گھید رفتمیم آموزشگاه بھ کھ بود ھفتھ کی
   رهیم شیپ چطور کالس دینباش خستھ: گفت و اومد سمتم بھ یتوکل یآقا اومدم رونیب کھ کالس از

  ! یعنی شده بھتر االن خوبھ ممنون یلیخ

   مگھ؟ چطور

   راحتم ھا بچھ با و شده تر راحت برام االن یول بود سخت برام کم ھی اولش نداشتم مختلط کالس حاال تا من آخھ

   شماست با حق بلھ: گفت و زد یلبخند

   اجازتون با خب

   سالمت بھ کنمیم خواھش بلھ

 بود قرار کردم پارک رونیب ھمون رو نیماش خونھ در یجلو زدم رونیب آموزشگاه از و برداشتم رو فمیک و دفتر سمت رفتم
 جام سر شد باعث سرم پشت از ییصدا کھ گشتمیم دمیکل دنبال داشتم رفتم در سمت بھ و شدم ادهیپ استخر میبر مامان با عصر
   بزنھ خشکم

  !وفا یب ییآھو چشم سالم

   

 کنم تیحال یچجور من الیدان: گفتم و دمیکش ھم تو اخمامو دیرس نظرم بھ الغرتر یلیخ اول نگاه تو برگشتم سمتش بھ سرعت با
 قربون: گفت و زد یلبخند بردار سرم از دست یکرد ام وونھید خونھ در یجلو نجایا یایم یکنینم رو یچیھ فکر یاین نجایا کھ

   رمیگینم رو وقتت ادیز مینیبش ھم با جا ھی میبر ایب بود زده لک قشنگت یصدا نیا واسھ دلم بشم خوشگلت یچشما

   ستین تیحال چرا نمتیبب خوامینم گھید برو رونیب برو میزندگ از الیدان

   کنم درست رو یچ ھمھ بذار نگو ینجوریا گھید یشد راحت یعوض اون شر از گھید کھ حاال نکن ینجوریا طناز

   شده داشیپ باز نیھم خاطر بھ حتما!  دونست؟یم کجا از اون

 گھید نکن من االف خودتو برو کنمینم فکرم بھت یحت گھید کردم فراموشت وقتھ یلیخ من شده تموم یچ ھمھ ما نیب الیدان
   شھینم قبل مثل یچیھ

   کنمیم خواھش طناز: گرفت رو دستم کھ کنم باز درو خواستم

  ...شد حبس ام نھیس تو نفس بابا نیماش دنید با کھ بگم یزیچ خواستم

  

   

 ییصدا با بابا کرد نگاش و برگشت الیدان اومد سمتمون بھ و شد ادهیپ نیماش از کردم نگاه بابا یعصب ی چھره بھ مات ھمونطور
  !  کھ؟یمرت یکنیم یغلط چھ نجایا تو: گفت بلند نسبتا

   کنمیم خواھش دیکن گوش لحظھ ھی افروز یآقا

  ! گمشو برو نجایا یخوایم یچ بدم گوش یچ بھ: گفت و دیکوب اش نھیس بھ یدست بابا

 ھم دارم کار ھم االن من شھ خراب مونیزندگ دیندار دارم دوست رو طناز من میکن صحبت دیبذار کنمیم خواھش افروز یآقا
   کنمیم خواھش میندار یمشکل گھید یزندگ خونھ

   کرده خراب رو شیزندگ کھ یپلکیم ورش و دور یدار دوباره تو پس: گفت و گرفت رو اش قھی بابا

   کنمیم خواھش افروز یآقا
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   گمشو برو ببرتت ادیب سیپل نزدم زنگ تا نجایا از گمشو برو

 دیبذار میدار دوست رو گھیھمد ما دیکن خراب مارو یزندگ دیتونینم شما: گفت بلند یصدا با و رفت عقب یکم الیدان داد ھلش
  !د؟یکن جدامون ھم از دیخوایم یک تا مونیزندگ خونھ سر میبر

 با بابا افتاده یاتفاقات چھ و کرده ییغلطا چھ کھ انگار نھ انگار بود پررو چقدر واقعا بودم شده الل بزنم جرف تونستمینم یحت
   نجایا از گمشو زد ادیفر تیعصبان

  !  دیریبگ ازم رو طناز ذارمینم امیم بازم من: گفت رفتیم عقب کھ یحال در الیدان

   نمیبب کن باز درو: گفت خشن ییصدا با رفتم عقب ترس با سمتم اومد بود شده قرمز تیعصبان از کھ یحال در بابا

 تو رفت و کرد نگام نفرت با کردم نگاش بغض با و سادمیوا ھمونطور اومد سرم پشت خودشم داخل داد ھولم کردم باز درو
   ستین یکنیم فکر کھ یاونجور خدا بھ بابا: گفتم ھیگر با و رفتم دنبالش

   ارین منم اسم گھید طناز شو خفھ

   بره نجایا از گفتمیم بھش داشتم اومد کھ االنم دمشیند وقتھ یلیخ من خودت جون بھ خدا بھ بابا

   ؟یکنینم منو یآبرو فکر تو خونھ در یجلو اونم دیبود دست تو دست نیھم واسھ: گفت و آورد ھجوم سمتم بھ

   کنمینم فکرم الیدان بھ گھید من خدا بھ بابا: گفتم و زدم زار اومد سمتمون بھ ینگران با مامان

    آره؟ داد طالقت کھ دتتید کھیمرت نیا با ھم آتش حتما شو خفھ

  .. بابا: گفتم خفھ ییصدا با و کردم نگاش یدیام نا با

  !  چشمم یجلو از گمشو

 اون با مخصوصا بکنھ یفکر نیھمچ کھ داشت حق بابا بکشم نفس تونستمینم ھیگر زور از الیدان تو بھ لعنت دمیدو اتاقم سمت بھ
 بد حالت بابات ایب طناز طناز: کرد صدام ینگران با مامان بعد قھیدق چند دمیشنیم رو بابا یادھایفر یصدا یلعنت الیدان یحرفا
  !شده

  

 نفس شد یچ جونم بابا سمتش رفتم ھیگر با بود قلبش یرو دستش و بود شده کبود صورتش بابا دمیدو ییرایپذ سمت بھ سرعت با
   بابا؟؟ خدا رو تو بابا بکش

 ھیگر و بود کرده بغل رو بابا سر مامان زدم زنگ اورژانس بھ و شدم بلند جام از عیسر بود سادهیوا سرمون باال ھیگر با مامان
 یقلب یایاح براش خونھ ھمون تو دیرس اورژانس بعد ربع ھی نشستم کنارشون بودم سکتھ مرز تو ترس از کھ یحال در کردیم

 کاریچ: گفت ھیگر با مامان میافتاد راه سرشون پشت من نیماش با ھم مامان و من گذاشتنش آمبوالنس یتو بعد و دادن انجام
   ؟یکرد کاریچ ما با طناز؟ یکرد

  ..روندمیم سرعت با فقط بزنم حرف کھ ادینم امونم ھیگر

   

   چطوره؟ حالش دکتر یآقا: گفتم و دمیدو دکتر سمت بھ

   ازش شھ مراقبت شتریب دیبا و رفتھ یقلب سکتھ مرز تا خب یول فیخف یلیخ ی سکتھ ھی گفت شھیم شده رفع خطر دینباش نگران

    مش؟ینیبب شھیم چطوره االن: گفت ھیگر با مامان

   کننیم صداتون فعال دیکن صبر نھ

 دنید با خورد زنگ میگوش بود من ریتقص اش ھمھ کردم نگاھش بغض با داد ھیتک وارید بھ رو سرش مامان مینشست ینگران با
   عمو سالم دادم جواب عمو شماره

   ؟یخوب جان طناز سالم

    د؟یخوب شما عمو یمرس
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 ھر حاال میبر وراثت انحصار یکارا واسھ کھ برداره رو اش شناسنامھ خونھ از ادیب بود قرار  است؟ خونھ بابات دخترم ممنون
   دهینم جواب زنمیم زنگ یچ

   میمارستانیب ما عمو شده بد حالش بابا: گفتم ھیگر با

   مگھ شده یچ: گفت ینگران با

   گذشت ریخ بھ شکر رو خدا خوبھ حالش یول فیخف ی سکتھ ھی گفت دکتر یچیھ

   دیمارستانیب کدوم امیم االن من زمیعز باشھ

   مینشست راھرو تو میھست باال ی طبقھ مدائن

   امیم دارم من دخترم باشھ

 یساعت کی بودم نخورده یزیچ صبح از بودم افتاده فشارم و بود بد یلیخ حالم گرفتم دستام نیب رو سرم و کردم قطع رو یگوش
   رفتم پرستارا گاهیجا سمت بھ و شدم بلند جام از کھ میبود نشستھ اونجا

   مینیبب رو پدرم میبر ما شھیم دیببخش خانم

   دینکن شون خستھ و دینکن منتقل بھشون استرس و تشنج اصال فقط شده تموم کامل ناتشونیمعا گھید دیبر دیتونیم االن بلھ

 شروع مالقات ساعت دینیبب رو ضتونیمر دیبر بگھ ومدینم رفتمینم خودم اگھ شعوریب دختره مامان سمت رفتم و دادم تکون یسر
   مشینیبب میبر گفت مامان پاشو: گفتم مامان بھ رو بود شلوغ یکم و بود شده

 و جون ونیکتا و عمو کردم نگاه رو سرم پشت برگشتم داد تکون یسر بود سرم پشت بھ نگاھش کھ یحال در و شد بلند جاش از
 ومدیم راه اخم با و یجد ھمونطور! بود شده تنگ براش دلم چقدر دمیکش یقیعم نفس آتش دنید با ومدنیم سمتمون بھ داشتن آتش

 افتاد شماره بھ ھام نفس دمشیدیم کھ بود یبار نیاول طالق روز از بعد ومدیم تر گرفتھ اش چھره نظر بھ کھ داشت یشیر تھ
   شدم نگران یلیخ دخترم یخوب: گفت و کرد بغلم محبت با عمو رفتم عمو سمت بھ و گرفتم چشماش از رو نگام دنیرس بھم یوقت

 داد رو جوابم یآروم بھ اونم کردم سالم لب ریز و انداختم آتش بھ ینگاھ داد شیدلدار و کرد بغل رو مامان ھم جون ونیکتا
   زمیعز خوبھ حالت: گفت و گذاشت میبازو یرو یدست جون ونیکتا

   مشیدیند ھنوز ھم ما مینیبب رو بابا میبر خوبم من: گفتم و زدم نیغمگ یلبخند

 ی فاصلھ از تو برم من اول کھ دیکش کنار رو خودش آتش شدن وارد اول نایا عمو میرفت داد نشون پرستار کھ یاتاق سمت بھ
 و سادنیوا سرش یباال نایا مامان بود دهیکش دراز تخت یرو یحالیب با بابا تو رفتم و دمییبو رو عطرش میداشت کھ یکینزد

  ! ؟یکنیم کاریچ نجایا تو: گفت و دیکش ھم تو رو اخماش دنمید با کھ بغلش برم کھ رفتم جلو یکم کردنیم یپرس احوال باھاش

  ... بابا گفتم بغض با

  !  نباش چشمم یجلو برو نکن صدا بابا منو گھید نگفتم مگھ

 نتونستم گھید گرفت ازم رو نگاھش کھ کردم نگاش نیغمگ شد اشک پر چشمام شدم خورد ھمھ یجلو کردیم ام خفھ داشت بغض
  رونیب رفتم اتاق از و ارمیب طاقت

  

 

   

 کنھ رفتار ینجوریا باھام کھ نداشتم توقع بابا از چوقتیھ خوردیم سر ام گونھ یرو اشکام کردم دنیدو بھ شروع سرعت بھ
 زار و شدم خم زانوھام یرو و گوشھ ھی سادمیوا بود گرفتھ نفسم گھید رفتم رونیب یخروج در از کھ دمیدویم ھیگر با ھمونطور

 و گرفتھ یصورت با آتش آوردم باال رو سرم نشست ام شونھ یرو یدست یکرد کارو نیا باھام کھ الیدان تو بھ لعنت زدم
   ؟یخوب: گفت آروم کردیم نگاھم ھم در ییابروھا

   نیبش کم ھی ایب دهیپر بدجور روت و رنگ: گفت و گرفت رو بازوم کردم نگاھش اشک از یا پرده پشت از

    افتاد؟ یاتفاق چھ: گفت آروم مینشست ھم کنار یصندل ھی رو و افتادم راه دنبالش حرف یب
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   شد ینجوریا من خاطر بھ شد یعصبان من دست از بابا: گفتم ھیگر با

   ؟یچ سر چرا: گفت و کرد خم سمتم بھ رو سرش

   مونییجدا مسالھ ھمون سر

   کردمیم ھق ھق ھیگر از

   شده بد حالش انقد کھ شد یچ پس؟ افتاد ادشی دوباره امروز چرا

 جدا ازم کھ یدید الیدان با منو توام میدار رابطھ ھم با کرد فکر دتشید ھم بابا در یجلو بود اومده الیدان: گرفت شدت ام ھیگر
  ! یشد

   اونجا کردیم یغلط چھ باز کھیمرت اون: گفت حرص با و دیکش ھم تو اخماشو

 کھ بره کردمیم دعوا باھاش داشتم دمشید کردم تعجب منم بود بارش نیاول بود اومده کھ بار اون از بعد دونمینم: گفتم ھق ھق با
   دارهیبرنم سرم از دست اون کھ آخھ ھیچ من ریتقص دتشید و اومد بابا

   دتمیکش خودش سمت بھ یکم و گذاشت کمرم یرو رو دستش

   باش آروم سیییھ

 و بودم شده حالیب واقعا گھید گذاشتم اش نھیس یرو رو سرم و رفتم فرو بغلش تو ھیگر با دیکشیم پر تنش یگرما واسھ دلم
   حتما افتاده فشارت خھی دستت انقد چرا: گفت و گرفت دستش یتو رو سردم دست رفتیم یاھیس چشمام

    طناز؟: گفت و کرد جدام خودش از یکم کھ ندادم رو جوابش

 جاش از یعصب!  برم رونیب بغلش از نداشتم دوست بود شده نگرانم بازم کھ بود خوب چقدر کرد صدام ینجوریا یوقت دیلرز دلم
   امیم االن من کن صبر لحظھ ھی: گفت و بلند

 داغ صورتم دمیکش اشکم از سیخ صورت یرو یدست دیلرزیم ضعف احساس از پاھام رفت بوفھ سمت بھ کردم دنبالش نگاھم با
 کرد باز رو وهیم آب بود دهیخر برام کیک و وهیم آب ھی برگشت بعد قھیدق چند سوخت پوستم سردم دست برخورد از و بود داغ

   باال ادیب فشارت بخور نویا ایب: گفت و

 شیخنک کھ خوردم رو وهیم آب از یا جرعھ نشست یکم فاصلھ با کنارم گرفتم ازش رو وهیم آب و بردم جلو رو لرزونم دست
   بخور نمیا از ایب: گفت و کرد باز ھم رو کیک کرد باز رو گلوم راه

   ندارم لیم نھ

   باش زود: گفت تیجد با

 بھتر و اومد جا حالم خوردم ازش یا کھیت و گرفتم رو کیک نمیبب رو ھاش ییزورگو نیا گھید کردمینم فکر زدم یلبخند دلم تو
   ممنون: گفتم گرفتھ ییصدا با شدم

 نا ازم کال و ادین خونھ دم گھید کھ کردمیم یکار ھی دیبا شدینم ینجوریا افتادم الیدان ادی کرد نگام طور ھمون و داد تکون یسر
   شھ دیام

 کمم ھی خونھ برسونمت میبر پاشو: گفت قھیدق چند بعد بود فکر تو و بود نشستھ کنارم ساکت ھم آتش گرفتم دستام نیب رو سرم
   کن استراحت

   یاونجور ارهینم طاقت دلم باشم بابا شیپ خوامیم نھ

   بشھ تر آروم کم ھی ھم عمو بذار نداره دهیفا تو موندن نجایا

   ھیعوض الیدان اون ریتقص اش ھمھ: گفتم و کردم بغض دوباره بابا رفتار یادآوری با

 یبازو افتاد راه سرم پشت ھم آتش شدم بلند جام از بود ھمراھشون ھم مامان رونیب اومدن نایا عمو کھ افتاد آسانسور بھ نگاھم
   چطوره بابا شد یچ: گفتم و گرفتم رو مامان

   شھ مرخص فردا بمونھ نجایا امشب بھتره گفت دکتر خوبھ
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   مونھیم نجایا مامانت جون عمو ما خونھ میبر ایب تو: گفت و انداخت من بھ ینگاھ عمو

   امیب تونمینم مونمیم منم نھ

 کھ یدید ایب دوباره فردا شھیم ارومتر فردا تا ھم بابات بمونھ تونھینم شتریب نفر ھی نجایا دخترم برو: گفت و کرد نگاھم مامان
   ادیم سرش ییبال وقت ھی میارین فشار بھش گفت دکتر

 رنگ کن استراحت کمم ھی زمیعز میبر ایب: گفت و انداخت کمرم دور رو دستش جون ونیکتا کردم نگاھش اشک پر ییچشمھا با
   میایم ھم با ھمھ زود صبح نمونده روت و سر بھ

 نجایا امشب اطیاحت خاطر بھ فقط بود خوب حالش یدید کھ باباتم جان طناز میبر: گفت عمو کردم نگاه مامان بھ یدیام نا با
   بھتره باشھ ششیپ مامانت مونھیم

 بھ رو نیماش چییسو زدینم دم بازم یول ازم بود دلخور نگاھش تھ دمیبوس رو مامان صورت نگفتم یزیچ و دادم تکون یسر
   باشھ نجایھم برمینم رو نیماش من پس: گفتم و گرفتم سمتش

  میافتاد راه و میکرد یخدافظ ھم با

  

 خونھ رفتمیم کاش یا مینشست عقب ھم عمو زن منو کنارش ھم عمو و نشست فرمون پشت آتش بودن اومده نیماش ھی با نایا عمو
 چشم و نگرفت رو نگاھش اونم کردم نگاھش کردم حس نھیٱ یتو از رو آتش نگاه ینیسنگ بودم معذب یلیخ ینجوریا خودمون

 بھ دنیرس تا موندم رهیخ بھش ھمونطور و نگرفتم چشماش از رو نگام داشت؟ رو یدلتنگ احساس نیا اونم یعنی میشد چشم تو
 لب ریز یخدافظ ھی با! خودش ی خونھ رهیم اونورم از برسھ کاراش بھ رهیم گفت آتش میدیرس یوقت میبود ساکت ھمھ شون خونھ

   بخور یزیچ ھی ایب کن عوض رو لباسات برو زمیعز: گفت و کرد بھم رو جون ونیکتا داخل میرفت نایا عمو ھمراه و شدم ادهیپ

   کنھیم درد یلیخ سرم بخوابم کم ھی خوامیم خوردم وهیم آب ممنون نھ

   کنمیم صدات امیم شام واسھ بخواب آتش اتاق تو برو گلم باشھ

 و کردم باز رو اتاق در باال رفتم و کردم یخواھ عذر بگم یزیچ نشد روم یول گھید اتاق ھی تو رفتمیم یکاشک شد زده چنگ دلم
  ...کنم تحمل رو اتاق نیا خاطرات تونستمینم من انداخت چنگ گلوم بھ بغض انداختم اطرافم بھ ینگاھ تو رفتم

  

  

 بالشت یرو چشمم ی گوشھ از یاشک قطره کردمیم حس رو آتش عطر دمیکش دراز تخت یرو ارمیب در رو مانتوم نکھیا بدون
 سراغ رفتمیم دیبا شستمیم نجایا دینبا رفتم فرو فکر بھ و نشستم جام سر اوردینم طاقت دلم یول فشردم ھم یرو رو چشمام دیچک
 ونیکتا نییپا رفتم و شدم بلند جام از نشھ داشیپ میزندگ تو گھید کھ کردمیم یکار ھی دیبا بود اتفاقا نیا ی ھمھ باعث اون الیدان

   برم جا ھی تا دیبا دارم یکار ھی من دیببخش: گفتم آروم کرد نگاھم کنجکاو دنمید با جون

   یرفتیم بعدا یکردیم استراحت حاال دخترم یکار چھ: گفت عمو

   گردمیبرم ساعتھ ھی برم دیبا واجبھ آخھ نھ

   م؟یبر ھم با یخوایم خب

   خودم رمیم جون عمو نھ: گفتم و زدم یلبخند کردمیم درک رو شونینگران

   برو من نیماش با ایب خب: گفت و داد تکون یسر

   ندارم رو یرانندگ ی حوصلھ رمیم آژانس با عمو نھ

   زمیعز ایباش خودت مواظب: گفت ینگران با جون ونیکتا

   ادیب نیماش ھی دیبزن زنگ شھیم اگھ چشم

 ی خونھ آدرس و شدم نیماش سوار رونیب رفتم و کردم یخدافظ باھاشون اومد نیماش ھی بعد قھیدق ده و زد زنگ آژانس بھ عمو
  ...کنم دورش میزندگ از دیبا دونستمیم فقط کنم کاریچ خوامیم دونستمینم خودمم دادم رو الیدان
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 و زدم در بھ یمحکم یھا ضربھ و جلوتر رفتم آروم انداختم خونشون در بھ ینگاھ کردم حساب رو ھیکرا و شدم ادهیپ نیماش از
 خودش بھ کھ کردمیم نگاش اخم با ھمونطور خورد جا وضوح بھ دنمید با کرد باز درو لحظھ چند بعد دیلرزیم دستام کردم صبر
   ایب تو ایب زمیعز سالم: گفت و زد یلبخند و اومد

   یکرد خوشحالم چقدر یدونینم طناز یوا: گفت یخوشحال با و بست درو اطیح تو رفتم دیکش کنار رو خودش

 و کردم مشت رو دستام بود چشمام یجلو زدنیم حرف اطیح نیا تو وایش با کھ یا لحظھ فقط کردمینم درک رو حرفاش من یول
   کردم نگاه بھش برگشتم

   یکرد خوشحالم یلیخ ایب زمیعز تو میبر ایب

   مارستانھیب تو االنم کرد سکتھ بابام: گفتم گرفتھ ییصدا با

    چطوره؟ حالش: گفت تعجب با

   ھیبستر فعال یجنابعال لطف بھ: گفتم و زدم یپوزخند

   زمیعز متأسفم واقعا من: گفت و اومد سمتم بھ

   نتمیبب خوادینم بابام تو خاطر بھ: گفتم و دمیکش عقب رو خودم

   بشھ ینجوریا خواستمینم یول بود ختھیر ھم بھ اعصابم واقعا متأسفم واقعا من طناز: گفت یناراحت با

   ؟؟یکن یخواھ معذرت یخوایم یک تا  ؟؟یباش متاسف یخوایم یک تا تو: زدم داد

   مییآھو چشم میببخش تو کھ وقت ھر تا

 گھید گمیم یفھمینم چرا ستین تیحال چرا نزن دست من بھ: گفتم و دمیکش رو دستم نفرت با گرفت رو دستم و اومد کترینزد
    خونمون؟ دم یایم نییپا یندازیم رو سرت یچ برا نمتیبب خوامینم

  !یش آروم تا بگو بھم یخوایم یچ ھر کنمیم رو تینوکر عمر آخر تا خدا بھ کنم درست رو یچ ھمھ خوامیم من زمیعز نیبب

  

   

   ستین تیحال حرف اصال الیدان یگیم یچ تو

   بده تیرضا تا کنمیم التماسش امیم انقد باباتم میندار یمانع چیھ گھید انداختھ رو اش بچھ وایش زمیعز نیبب

  !  بوده توام ی بچھ اون رفتھ ادتی نکھیا مثل اش؟؟؟؟ بچھ: گفتم و کردم یعصب یا خنده

   دمیکش عذاب تیدور از یکاف اندازه بھ مدت نیا تو خدا بھ خوردم گوه کردم غلط طناز

    ؟یفھمیم کردم فراموش رو یچ ھمھ من کنمینم فکرم بھت یحت ندارم دوست رو تو گھید من الیدان کن بس

   یگیم ینجوریا کھ یناراحت دستم از االن تو

 خاطر بھ فقط نجامیا االنم اگھ یستین مھم برام گھید اصال ستمین متنفرم ازت یحت ندارم دوستت گھید گمیم یکرد ام وونھید الیدان
   یباش دور میزندگ از کھ نھیا

   یبگ ینجوریا ادیم دلت چطور رمیمیم تو بدون من طناز تونمینم من

  ! ؟یزدیم حرف راحت انقد باز یکی از بودم حاملھ منم اگھ ؟یگفتیم نویھم باز بود افتاده منم واسھ اتفاق نیا اگھ یعنی

    طناز؟ داره یربط چھ

  !  نداره اشکال یبکن خواست دلت ھم یغلط ھر یمرد تو نداره یربط خب آره گفتم و زدم یپوزخند
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   بدم دست از آتشم یشد باعث یحت تو: گفتم خشک ییصدا با کرد نگام و شد ساکت

   شد مونییجدا باعث اون اولشم از ارین رو کھیمرت اون اسم

  ستین میقد مثل یچیھ گھید: گفتم و زدم زل چشماش تو

   

   کردم رییتغ تو مثل منم طناز اون من نھ یقبل الیدان اون تو نھ

 و تمام بودم آتش با کھ یمدت اون یبود دنبالش تو کھ ستمین یدختر گھید ستمین طناز اون گھید من: گفتم و زدم زل چشماش تو
   جسمم ھم: گفتم و کردم یمکث...  قلبم ھم شدم اون مال کمال

  ! یگیم دروغ سگ مثل شو خفھ زد نعره

   کن فکر یدار دوست کھ یجور ھر تو: گفتم و زدم یپوزخند

   یکن یتالف کھ یگیم نارویا یدار فقط ؟یشد جدا ازش چرا پس

 ھی کھ حماقتم خاطر بھ میلعنت غرور خاطر بھ شدم جدا ازش بودم گذاشتھ باھاش احمق تو خاطر بھ کھ ییقرارا و قول خاطر بھ
 اون بھ و شدم دور تو از روز ھر شدم عاشقش شتریب روز بھ روز مدت نیا تو من بدون نویا یول داشتم دوست رو تو یروز
 گوشھ االن بابام سادمیوا بابام یجلو تو خاطر بھ شدم جدا ازش تو خاطر بھ یول کنمیم دق شیدور از دارم االنم شدم کترینزد

   کردم غلط بدم تاوان خوامینم گھید بسھ مارستانھیب

   یندار دوست اونو تو طناز یگیم دروغ

 یپ کھیمرت اون با خودت ؟یومدیم من واسھ یالک اطوار و ادا ھمھ اون پس زد داد برم کھ افتادم راه و کردم نگاش تاسف با
  !؟یبود تیھرزگ یپ خودت یباز عشق

 تو نگاه ھی ھیک ھرزه یبفھم یخوایم اگھ داشتم رابطھ شوھرم با فقط منم بود من شوھر آتش: گفتم نفرت با و برگشتم سمتش بھ
 نھیس بھ نھیس کھ کردم باز و در و رفتم در سمت بھ باشھ میزندگ یرو نحست ھیسا گھید خوامینم رونیب گمشو میزندگ از بنداز نھیآ

  ...بود سادهیوا در یجلو کھ شدم آتش

  

   

 بھم فقط نبود معلوم یچیھ اش چھره از میشد چشم تو چشم ھم با!  کردیم کاریچ نجایا آتش یلعنت شدم خکوبیم جام سر لحظھ ھی
 من از باشھ یچ ھر بالخره کھیمرت ھمون ریز گمشو برو آره زد داد نداشت دید بود سادهیوا آتش کھ ییجا بھ الیدان بود زده زل

 کھ واقعا دمیکوب سرم پشت درو و گذاشتم اش نھیس یرو رو دستم کھ ادیب جلو خواست و کرد مشت رو دستاش آتش!  پولدارتره
 سوار برو: گفت دار خش ییصدا با کھ کردم نگاه آتش بھ التماس با زد بھم ییحرفھا نیھمچ شدینم باورم داشت رو یلیخ الیدان
   شو

 ناخنم ی گوشھ پوست کھ یحال در فشرد گاز یرو رو پاش و زد استارت نشست فرمون پشت خودشم شدم سوار رفتم حرف یب
 چھ حاال رفتھ آبروم کھ باشھ دهیشن اگھ یوا یزیچ باشھ دهینشن دمیشا بود؟ اومده یک از یعنی بودم زده زل رونیب بھ کندمیم رو

 یعوض الیدان آخر لحظھ کھ یحرف خاطر بھ ھم بودم زده خودم کھ ییحرفھا خاطر بھ ھم کنم نگاه بھش شدینم روم بکنم یغلط
 اومد یمعدن آب یبطر ھی با لحظھ چند بعد شد ادهیپ و داشت نگھ جا ھی کردیم یرانندگ حرف یب یول گفتیم یزیچ ھی کاش زد

 از رو یبطر شد باز گلوم راه کھ خوردم ازش یکم کردم بازش و گرفتمش بود شده خشک گلوم واقعا گرفت سمتم بھ رو یبطر
 دق گفتمینم یزیچ ھی اگھ بودم کالفھ کنھیم خودش شیپ یفکر چھ داره االن اه کرد نگاھم رهیخ و دیکش سر نفس ھی و گرفت دستم

  کردمیم

  

   

 ستین الزم دونمیم: گفت و زد یتلخ پوزخند برداره سرم از دست کھ بگم بھش یاونجور شدم مجبور: گفتم آروم ییصدا با
   یبد حیتوض
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 نیا یجور ھی یخواستینم مگھ اصال یزدینم حرف یشدیم الل  اه افتاد راه دوباره و دیکش ھم تو اخماشو شد نیغمگ نگام
 اعتراف داشتنش دوست بھ اون از قبل من خواستمینم نبود خودم دست یول بود گرفتھ حرصم خودم دست از یبزن بھش حرفارو

    ؟یکرد دایپ کجا از رو اونجا آدرس تو: گفتم آروم کنم

   گرفتم فرھاد از: گفت تیجد با کنھ نگاه بھم نکھیا بدون

    اونجا؟ یبود اومده چرا

  !  بود تر آمد کار انگار تو یدروغا خب یول ادین خونتون دم گھید کھ کنم یکار اومدم گفت یعصب

 گلوم بھ بغض!  شو خفھ قایدق االن کرد ادیز رو ضبط یصدا کھ بگم یزیچ خواستم انداختم نییپا رو سرم گرفتم رو اش ھیکنا
 و فشرد گاز یرو رو پاش یخدافظ بدون اونم شدم ادهیپ داشت نگھ در یجلو بعد قھیدق چند دادم ھیتک شھیش بھ رو سرم زد چنگ

  ...شد دور ازم سرعت با

  

 اصال یول بود شده آرومتر و دینتوپ بھم گھید کردن صشیترخ و بود بھتر حالش بابا مارستانیب میرفت نایا عمو با بعد روز صبح
 احساس اتاقم تو رفتم و نباشم بابا چشم یجلو ادیز کردم یسع رفتن بعد و نشستن شمونیپ یساعت ھی نایا عمو کردینم نگاھمم

 بھ کھ ھم الیدان کنم دل درد براش کھ نداشت وجود ییوایش گھید بود شده رو و ریز واقعا میزندگ کردیم ام خفھ داشت ییتنھا
 خاطر بھ اون گفتیم یزیچ ھی اونم دیشا زدمینم یحرف و شدمیم الل نیماش تو یکاشک... کھ ھم آتش شناختمش آتش و بابا لطف

 و اخم انقد بابا کھ رونیب رفتم شام موقع شب بودم شده خستھ الیخ و فکر از گھید دادم تکون محکم رو سرم اونجا بود اومده من
 و کردم یباز غذام با کم ھی بخورم تونستمینم بغض زور از آورد برام غذا بشقاب ھی مامان اتاقم تو اومدم نخورده شام کھ کرد تخم

   کنار گذاشتمش

 داغون یاعصاب با زدینم ھم حرف باھام یحت گذشت سال نیچند مثل واسم ھفتھ ھی نیا کرد استراحت خونھ تو رو یا ھفتھ ھی بابا
 یلیخ واسم خونھ یفضا خونھ برم تر رید کھ شستمیم ییجا یپارک ھی تو رفتمیم ھم ھا برگشتنھ آموزشگاه رفتمیم مشغول یفکر و

  بود نیسنگ

 و برگردوند رو سرش کھ کردم سالم دیام نا روز چند نیا طبق بود نشستھ ونیتلوز یجلو بابا تو رفتم و کردم باز دیکل با درو
 اومده رحم بھ دلش بالخره دیشا زدم محو یلبخند بود نداده رو جوابم بارم ھی مدت نیا تو کردم نگاھش تعجب با داد رو جوابم
: گفتم آروم و ییرایپذ سمت رفتم ینگران با زد صدام بابا نبود خونھ و دیخر بود رفتھ مامان کنم عوض رو لباسام کھ اتاقم تو رفتم
   بابا بلھ

   ؟یکنیم درست ھات خوشمزه نیچ تھ اون از شام واسھ: گفت و کرد نگام یجد ھمونطور

   جون بابا چشم: گفتم و دمیخند ذوق با کنم ھضم رو حرفش تا دیکش طول یکم

  جون؟ بابا: گفتم و گذاشتم دستش یرو رو دستم نشستم کنارش و سمتش رفتم آروم شد رهیخ ونیتلوز بھ دوباره و زد محو یلبخند
 بغض دیکش سرم یرو رو دستش بود زده لک بغلش واسھ دلم رفتم بغلش تو و کرد باز رو دستش خوامیم یچ دونستیم کرد نگام

 برام جونمم از شما کنم ناراحت رو مامان و شما کھ کنم یکار نخواستم چوقتیھ من بابا: گفتم لرزون ییصدا با زد چنگ گلوم بھ
   نبود دیکردیم فکر شما کھ یاونجور خدا بھ نیتر زیعز

   دخترم دونمیم

   کرد فیتعر واسم ییزایچ ھی میکرد صحبت ھم با دفتر بود اومده آتش امروز: گفت کھ کردم نگاھش تعجب با

   گفتھ ایچ دونستمینم چون ندم یسوت وقت ھی کھ نگفتم یزیچ بود؟ کرده فیتعر یچ یعنی شدینم باورم

    نشده؟ مزاحمت گھید ینذاشت ونیم در من خود با کھ یکرد اشتباه توام یول

   دمشیند گھید بابا نھ: گفتم و انداختم نییپا رو سرم

   میبخور ھم با زیبر یچا تا دو پاشو حاال خوبھ

 نیا و کرده آروم یلیخ رو بابا گفتھ یچ ھر یول گفتھ بابا بھ یچ آتش کھ بود ریدرگ فکرم آشپزخونھ تو رفتم و زدم یلبخند
  کردیم خوشحالم
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 گھید و میشد جدا ھم از آتش منو کھ بود رفتھ ادشونی ھمھ گھید انگار داشت ادامھ یزندگ و گذشتیم ھم سر پشت روزھا
 یول اومدن اونا یبار چند و نایا عمو خونھ میرفت ما یبار چند بودمش دهیند بارم ھی یحت مدت نیا تو زدینم یحرف چیھ چکسیھ
 شبھا یبعض کھ یجور کردمیم فکر بھش شتریب انگار دمشیدینم یچ ھر من یول نکرد شرکت ھا یمھمون از کدوم چیھ تو

 گھید گفت عمھ آوردن برامون رو نایت عمھ دختر اللھ کارت شیپ ماه کی نکھیا تا شمیم وونھید واقعا دارم کردمیم احساس
 یوقت از خواستنیم رو گھید ھم یبچگ از ییجورا ھی و بود اش عمھ پسر پسره چون کنن عقد دفعھ ھی خوانیم و نگرفتن ینامزد
 پر دنشید واسھ دلم میروز نیھمچ ھی منتظر ماھھ کی قایدق! نمیبب رو آتش جشن نیا یتو دیشا شدم زده جانیھ دمید رو کارت

  !کشھیم

  

   

 دمیکش سیبابل دقت یکل با ھم رو موھام و داشتم یظیغل بایتقر و رنگ پر شیآرا شدم حاضر وسواس با یلیخ شھیھم برخالف
 شونھ سر شدیم باعث کجش و برگردون ی قھی دمیپوش رو بودم دهیخر امشب واسھ شیپ ی ھفتھ از کھ یخوشگل یا نسکافھ لباس

 نشون تر فرم خوش و کتریبار رو کمرم کمرش یرو یپھن کمربند و بود پوشونده رو دستام بلندش ینایآست باشھ انینما چپم ی
 یبیعج حس چرا دونمینم کردم نگاه خودم بھ تیرضا با بپوشونھ رو لختم یپاھا کھ دمیپوش ھم رو بلندم یکارامل یھا بوت دادیم

  ...!شدمیم حاضر داشتم اون ی واسھ فقط انگار و ادیم امشب آتش گفتیم بھم

  

   

   گھید ایب ؟یشد حاضر طناز: گفت و کرد صدام مامان

 میشد نیماش سوار میرفت! بودن منتظرم در یجلو بایتقر گھید نایا بابا رونیب رفتم و کردم نگاه نھیآ یتو رو خودم بار نیآخر یبرا
 چھ نمشیبب اگھ کھ کردمیم تصور ذھنم یتو اومدن مھمونا ی ھمھ حتما میریم رید میدار ما کھ انقد نبود دلم یتو دل میافتاد راه و

 و کرد پارک رو نیماش بابا!  شدم زنده و مردم میبرس باغ بھ تا کھ خالصھ! ھیچ دنمید با العملش عکس ای میزنیم ھم بھ ییحرفھا
 استرس از داشتم و زدیم دھنم یتو قلبم گرفتم رو اش گھید یبازو و سادمیوا اش گھید سمت منم گرفت رو بازوش ھی مامان

 کال روزا نیا!  باشھ شده تنگ من واسھ اونم دل دیشا ادیم کھ مطمئنم من نھ اصال ادین دیشا یزد پیت ھمھ نیا جون احمق مردمیم
 میرفت مامان ھمراه بود یجالب ی دهیا خوبھ بود لباس ضیتعو یبرا بزرگ سالن ھی اول ھمون داخل میرفت!  من بودم توھم کار تو
 سالم کھ بودن اونجا لیفام یزنا از چندتا کردم نگاه نھیآ تو رو خودم وسواس با یکل دوباره اونجا میاریب در رو مانتومون تا
 در گھید میافتاد راه ھم ھمراه و کرد مرتب رو لباساش ھم مامان شد ادیز نفسم بھ اعتماد کردن فیتعر ازم ھمھ و میکرد کیعل

 وجودم ی ھمھ یول نباشم تابلو کردمیم یسع گاهیجا سمت میرفت بود منتظرمون در یجلو بابا نبود دلم یتو دل و بودم سکتھ حال
  ...داشتم نظر ریز رو اطرافم و بود شده چشم

  

   

 یک زدم مضطرب یلبخند خھی یدستا چقد جون عمھ یوا: گفت داد دست بھم یوقت عمھ اومدن استقبالمون بھ شوھرش و عمھ
 انداخت جمع بھ ینگاھ بابا میگفت کیتبر بھشون و میرفت سمتشون من بھ بودن اومده ھم داماد و عروس خبره چھ دلم تو دونستیم

 بھ کھ میکرد کیعل سالم نفر چند با میافتاد راه آروم بودن نشستھ داخلشون مھمونا کھ بود باغ دور تا دور یخوشگل یھا قیآالچ
 چقد نشست گلوم تو یبغض بود؟ ومدهین یعنی وارفتم خی مثل بودن نشستھ تنھا کھ جون ونیکتا و عمو دنید با میدیرس نایا عمو زیم

 نامرد کردیم ینیسنگ نفسم مینشست کنارشون و دادم دست باھاشون و بدم نشون یعاد رو خودم کردم یسع! یالک دمیکش زحمت
 موقع نیا تا یوقت جون احمق!  ادیب دیشا اصال کجاست دمیفھمیم کھ دنیپرسیم کاش دنینپرس آتش از یچیھ ھم نایا بابا بود ومدهین
  ...قبل یھایمھمون ی ھمھ مثل ادینم صد در صد گھید ومدهین

  

    جان؟ طناز یخوب: گفت جون ونیکتا بودم نشستھ فکر تو ھمونطور

   ممنون یمرس: گفتم و زدم یمصنوع یلبخند

 شدم بلند جام از ومدیم سمتم بھ کھ الیل دنید با بود گرفتھ یلیخ دلم بودم نشستھ ساکت من فقط و بودن زدن حرف مشغول نایا بابا
   خبرا چھ تو یچطور: گفت من بھ رو و کرد کیعل سالم ھم نایا بابا با میکرد یروبوس ھم با و طرفم اومد لبخند با

   خودت یعروس شا2یا گمیم کیتبر ممنون وگفتم دادم تکون یسر
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   میستین زرنگ نایا مثل کھ ما بابا نھ

 ای داشتن خبر ھمھ دونمینم شدمیم حاضر لیفام جمع تو کھ بود یبار نیاول طالقمون از بعد ھم یطرف ھی از نبود خوب اصال حالم
 وسط ھا یلیخ بود کننده کر یقیموس یصدا رفت بعد و نشست شمونیپ یکم الیل منھ بھ حواسشون ھمھ کردمیم احساس یول نھ

 خوش یمشک شلوار و کت ختیر یھر دلم آتش دنید با افتاد باغ یورود بھ چشمم کھ بود روشون ماتم نگاه دنیرقصیم و بودن
 با کنم کنترل رو خودم نایا مامان یجلو کھ بود سخت چقدر اومد بند نفسم لحظھ ھی کردم احساس دیسف رھنیپ با بود تنش یدوخت

 یلیخ دونستنیم و داشتن خبر آتش بھ عمھ ی عالقھ از ھمھ رفتن سمتش بھ نایا عمھ شده تنگ براش دلم چقد دمیفھم تازه دنشید
 بھ آتش کردنیم فیتعر ظاھرش و پیت از فقط دمینشن یزیچ چوقتیھ اللھ و الیل از من البتھ بشھ دامادش آتش کھ بود مشتاق
 با ومدیم سمتمون بھ داشت کھ کردمیم نگاھش یچشم ریز کرد کیعل سالم باھاشون و رفت ھم داماد و عروس گاهیجا سمت
 سالم کھ دمیشن رو گرمش یصدا...  یکن نگاش دینبا یکن نگاش دینبا فشردم و گرفتم دستم یتو رو شربتم وانیل لرزون ییدستا
 بھ ھمھ از آخر!  ترکھیم جانیھ از دلم گھید االن میشد بلند احترامش بھ ھمھ دادیم دست بابا با داشت آوردم باال رو سرم آروم کرد

 یابروھا داشت شیر تھ بازم بھش زدم زل و بودم شده ھول یحساب من یول انداخت بھم ینگاھ ھیثان صدم کی تو اومد من سمت
   سالم: گفت یجد ییصدا با و کرد دراز سمتم بھ رو دستش بود خورده گره ھم یتو فرمش خوش

 اصال کھ کردم سالم ومدیم در چاه تھ از کھ ییصدا با کرد نگاه چشمام تو لحظھ ھی گذاشتم داغش دست یتو رو لرزونم دست
 کنار رفت و دیکش عقب رو دستش آروم زدم زل چشماش تو اریاخت یب دیلرز قلبم کھ داد دستم بھ یفیخف فشار!  دیشن نکنم فکر
 حس رو جون ونیکتا نگاه ینیسنگ شدن صحبت مشغول بابا با آتش نشستم جام سر آروم بود کرده ضعف پاھام نشست عمو

  نرم حال از کھ گذاشتم دھانم داخل ینیریش کھیت ھی کردمیم

  

   

 بار ھی لحظھ چند بودم شده یعصب!  بشھ یچ کھ نییپا یانداخت رو سرت ینشست ینجوریا حاال ادیب ادیب یبود منتظر ھمھ نیا اه
 بھ گذاشتم وقت ھمھ نیا!  احساس یب شعوریب گرفت دلم بود نکرده نگاه بھم بارم ھی یحت اون یول کردمیم نگاھش یچشم ریز

 دوباره و کرد نگاھم کوتاه یلیخ ی لحظھ ھی شدم بلند جام از و کردم یعذرخواھ نمیبش اونجا تونستمینم! شدم حاضر تو خاطر
 دخترا از چندتا و بود نشستھ کھ اللھ سمت رفتم نباشھ مشخص رفتنم راه از خرابم حال کھ رفتم راه آروم آروم شد صحبت مشغول
 انداختم آتش بھ ینگاھ شد بھتر کم ھی حالم خب یول دمیخند پرتاشون و چرت بھ یالک و نشستم کنارشون بودن شده جمع دورش

 اسمش کھ داماد ھمراه بھ لیسھ و اوشیس!  بود شده تنگ براش انقد دلم کھ بودم من فقط واقعا یعنی یلعنت کردینم نگاھم بازم
 بھ بھ: گفت و انداخت پام تا سر بھ ینگاھ اوشیس دادم دست لیسھ و اوشیس بھ میشد بلند جامون از اومدن سمتمون بھ بود بھزاد
   آشنا امسال دوست پارسال ییدا دختر

   گھید گھید: گفتم و زدم یلبخند

  !  یشد تر افتضاح دمتید کھ یبار نیآخر از یشیم تر زشت روزم بھ روز کھ نمیبیم نھ: گفت و دیخند

   شده مرغ تخم ھیشب ات کلھ  موست؟ مدل چھ نیا تو اندازه بھ نھ: گفتم و دمیخند داشتم عادت ھاشیشوخ نیا بھ

 و کرد دراز سمتم بھ رو دستش گرفت ام خنده اصطالحش از خودمم دنیخند ھمھ! موھات نیا با شده ریش الی ھیشب توام کلھ اتفاقا
   ره؟یش خانوم میبرقص ھم با دور ھی دیدیم افتخار حاال: گفت

 ستیپ سمت بھ و گرفتم رو دستش کردمیم عشیضا بود زشت گفت جمع تو چون یول نداشتم رو اش حوصلھ اصال زدم یلبخند
 یباش تنھا کھ ییجا ھی میبر یخوایم: گفت و انداخت چشمام تو ینگاھ میکرد رقص بھ شروع ھم از فاصلھ تیرعا با میرفت رقص

   ؟یکن ھیگر ریس دل ھی و

    چرا؟ وا: گفتم تعجب با

   یکن ھیگر خوادیم دلت معلومھ پره چشمات آخھ

   باز یزد توھم: گفتم و زدم یلبخند

   د؟یگرفت رو میتصم نیا چرا

   میتصم کدوم: گفتم و زدم راه اون بھ رو خودم

   شده اتوبان گھید چپ یعل کوچھ زمیعز: گفت و داد فشار رو دستم

   کن بس اوشیس: گفتم و دمیخند
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   داره سوال یجا واسم تیخر ھمھ نیا آخھ

   ؟یدار خبر یچ از تو ت؟یخر چرا

 االن کھ ییتو و شد جدا ازت یجور چھ خواستیم رو تو اونقدر کھ یآتش نھیا دونمیم کھ یزیچ تنھا ندارم خبر یزیچ از من
  ! یشد جدا ازش چرا نھیغمگ انقد چشمات

   زمیعز غلطھ اطالعاتت: گفتم و زدم یپوزخند

   خوادیم رو خاطرت چقدر آتش کھ دوننیم خرت خود جز بھ آدم و عالم ھمھ

 درد یکی با خواستیم دلم واقعا دیشا زدم رو حرف اون چرا دونمینم!  کنھینم نگاه بھم یحت اونم میشد جدا ھم از ینیبیم کھ فعال
   کنم دل

    ؟یمطمئن: گفت و کرد یا خنده تک

 انداختم بودن نشستھ نایا بابا کھ یقیاالچ بھ ینگاھ ماست شیپ نجایا حواسش و ھوش ھمھ کھ فعال: گفت کھ کردم نگاش ھمونطور
   نبود ششونیپ آتش

   بچرخ یعاد: گفت کھ کردم تعجب

  میکرد عوض ھم با رو جامون و میزد یچرخ

  

 کھ یحال در و بود ھم تو اخماش بود کنارش ھم لیسھ و بود سادهیوا دورتر قیآالچ ھی کنار کردم داشیپ و چرخوندم رو نگاھم
 نیا داشتم دوست یلیخ!  کنھ خفھ منو نجایا ادیب داره دوست یلیخ االن: گفت لبخند با اوشیس بود ما بھ نگاھش دیکشیم گاریس

   فکره تو معلومھ است رهیخ ما بھ کھ ستین حواسش حتما اوشیس کنمینم فکر: گفتم یول بشھ باورم نیریش یحرفا

 چشمات از دیدیم عذاب رو خودتون دیدار چرا  د؟یکرد یکار نیھمچ چرا گمیم! ؟یزنیم ینفھم بھ رو خودت انقد چرا طناز
   یشد عاشقش اون مثل توام کھ معلومھ

   شد یچ دمینفھم خودمم دونمینم گفتم و دمیکش یقیعم نفس

   ؟یکن کاریچ یخوایم حاال

  ! یزندگ بکنم؟ دیبا کاریچ

   ؟یبکش عذاب ینجوریھم یخوایم یعنی

   من نھ کنھ یکار دیبا اون

   یبردار قدم ھی دیبا توام غده چقد یشناسیم رو آتش کھ تو

    آدمھ؟ اون فقط داره؟ غرور کھ اونھ فقط یعنی بابا برو

   یش قدم شیپ یبر کھ ستین نیا منظورم: گفت و زد یلبخند

   ؟یچ پس

   جلو ادیب پا و دست چھار کھ کنمیم یکار من بھ بسپرش تو

 اول روز تا باش منتظر فعال فرصتھ نیبھتر لھیتحو سال گھید ی ھفتھ نباش نگران: گفت و دیخند کردم نگاھش یاعتماد یب با
   نمتیبب کھ دیع

    ؟یگیم یچ معلومھ: گفتم و دمیخند

 ھی بود بھمون رهیخ ھنوز و دیکشیم گاریس یعصب کھ افتاد آتش بھ نگاھم خانوما خانوم کن صبر: گفت و دیکش رو دماغم نوک
   میکن فیتعر و مینیبب باشھ: گفتم و کردم جمع رو لبخندم دمیترس نگاھش از لحظھ
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 اگھ کھ میبر گھید خب گفت و زد یچشمک گرفت ام خنده حرکاتش از تیھمراھ از یمرس: گفت و داد انجام جلوم کوتاه یمیتنظ
  !رونیب رهیم نجایا از من جنازه میبد ادامھ گھید ھیثان چند

  

   

 ولش: گفتم ینگران با سمتش برم دمیترسیم!  حالھ چھ در مینیبب میبزن آتش بھ سر ھی میبر ایب: گفت آروم رفتم ھمراھش و دمیخند
   اوشیس کن

 بھ: گفت و زد یلبخند اوشیس بود ما بھ رهیخ ھمونطور اون یول زدیم حرف باھاش داشت لیسھ سمتشون میرفت شھینم یزیچ ایب
 سمتش بھ رو دستش اوشیس بجوه رو اش خره خر خواستیم انگار کھ کردیم نگاش یجور آتش!  یگرام و زیعز ییدا پسر بھ

 اوشیس! انگار یبھتر شما: گفت فشرد یم محکم رو دستش کھ یحال در و داد دست بھش آتش داداش؟ یچطور: گفت و کرد دراز
! بود شده قرمز کھ انداختم دستش بھ ینگاھ دیکش رونیب آتش دست از رو دستش زور بھ بایتقر و کرد جمع رو اش افھیق یکم
 نگام تیعصبان با زدم یلبخند و گرفت ام خنده آتش ی افھیق از! شھیم شتریب روز بھ روز کھ زورتم ماشا2: گفت خنده با اوشیس

   نایا بابا شیپ رمیم من: گفتم استرس با دیماس لبم رو لبخند کھ کرد

 ریز رو گارشیس آتش! بکنم نایا عمو بھ ادب عرض ھی منم میبر ھم با سایوا: گفت لبخند با اوشیس داد تکون برام یسر لیسھ
 تو قند لویک لویک کھ یحال در داشتم دوست رو ھاش تیحساس نیا چقدر نخندم کھ دمیگز رو لبم! امیم منم میبر: گفت و انداخت پاش
 رو بازوم سرعت بھ بود کنارم کھ آتش خوردم یسکندر ھی و کرد ریگ فرش سنگ بھ پام کھ کردم نگاه اوشیس بھ کردنیم آب دلم

! کن نگاه پاتو یجلو آدم مث: گفت اش شده دیکل یدندونا یال از کردم نگاه چشماش تو و شدم داغ کمونینزد ی فاصلھ از گرفت
    طناز؟ یخوب: گفت و زد دنینشن بھ رو خودش بود تر عقب کھ اوشیس

 بالخره بود یعروس دلم تو مینشست نایا بابا کنار و میرفت قیآالچ سمت بھ شدم جدا ازش آروم و دادم تکون یسر فقط آتش ترس از
 کھ اون عکس بر شدینم پاک لبم یرو از لبخند و شدیم تکرار سرم تو ھمش ھم اوشیس یحرفا مخصوصا بود کرده توجھ بھم

  نداختیم بھم ینگاھ یگاھ از ھر و بود نشستھ اخم با حاال

  

 یحساب کھ منم بودن شده بر روده خنده از نایا بابا کھ گفت پرت و چرت یکل عادتش طبق نشست شمونیپ یا قھیدق چند اوشیس
 سرو یبرا رفت اوشیس یوقت رفتیم ضعف براش دلم من کھ زدیم پوزخند یا مزه با حالت با آتش یول دمیخندیم بودم شده شارژ

 ھم یشکالت دسر و ساالد یکم و دمیکش فسنجون خودم یبرا شده باز اشتھام یحساب کردمیم احساس میشد بلند جامون از شام
 داخل گذاشتم قاشق ھی اشتھا با بھش توجھ یب نشست روم بھ رو ومدیم سمتم بھ کھ افتاد آتش بھ نگاھم زیم سر برگشتم و برداشتم

  !  خونھ؟یم خروس کبکت ھیچ: گفت و زد یپوزخند دھنم

  !  رم؟یبگ ماتم نمیبش گھید ھیعروس خب: گفتم و زدم یلبخند

 دلم کردیم یباز غذاش با آتش خوردم ساالد یکم بودن صحبت مشغول زیم دم نایا عمو خورد اش نوشابھ از یکم و نگفت یزیچ
   بزنم حرف باھاش شتریب خواستیم

   ھیعال غذاش ؟یخورینم چرا

   خوردم عصرونھ ندارم لیم ادیز: گفت کنھ نگام نکھیا بدون

   است خوشمزه یلیخ  ؟یدینکش فسنجونش از چرا

  ! کنمیم امتحان خب ؟یجد: گفت و انداخت بھم ینگاھ

 داد تکون یسر کردم نگاش لبخند با خورد و برداشت قاشق ھی و آورد بشقابم یتو رو قاشقش بفھمم رو حرفش یمعن نکھیا از قبل
 با اگھ خب یول گذروندمیم وقت آتش با فقط دیبا امشب شدم مونیپش رفتارم از رفت ضعف براش دلم! است خوشمزه آره: گفت و
 واسھ دلم میدیرقصیم خواستیم ازم اونم کاش داره رو تیحساس نیا حداقل خوبھ!  ذاشتینم محلم آتش کھ دمیرقصینم اوشیس

  !  شده باز اشتھات یلیخ امشب انگار!  گلوت تو نپره: گفت کھ بودم بھش رهیخ ھمونطور! شده تنگ بغلش

 بودم اون کنار امشب نکھیا از من یول بود اوشیس بھ منظورش حتما کرد نگام حرص با!  یییلیخ آره: گفتم و زدم یلبخند
  داشت ادامھ ھامون نگاه یول مینزد یحرف و میشد ساکت گھید نایا عمو اومدن با بودم خوشحال
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 گھید خب: گفت و شد بلند جاش از آتش شھ تموم امشب خواستینم دلم رفتنیم داشتن واشی واشی ھمھ گھید شام خوردن از بعد
 یسر خدافظ گفت و انداخت بھم یا رهیخ نگاه موندیم شتریب یکاشک کردم نگاھش یدلخور با گرفت دلم اجازتون با رمیم من

 گھید آتش رفتن با!  بودم شده خل واقعا گھید!  رفتم باالش و قد ی صدقھ قربون پشت از کردم نگاه رو رفتنش و دادم تکون
 آوردم ھم رو مامان یروسر و مانتو میکن یخدافظ کھ نایا مامان کنار اومدم و دمیپوش رو لباسام رفتم میبمون اونجا نداشتم دوست
 ی ھفتھ: گفت دادیم دست بھم کھ یحال در اومد اوشیس آخر لحظھ میکرد یخدافظ داماد و عروس و نایا عمھ از دیپوش ھمونجا

   نمتیبیم گھید

   رفتم نایا بابا ھمراه و داد تکون یسر خدافظ اوشیس ممنون: گفتم و زدم یلبخند

 با حق واقعا یعنی دمیکش دراز تخت یرو لبخند با بود چشمم یجلو ھمش آتش ی چھره رونیب اومدم زود و گرفتم دوش ھی
 ایرو اونقدر! خوبھ نشم وونھید ایخدا کردمیم حس پوستم یرو ھنوز رو دستاش یداغ بود چشمم یجلو اتش نگاه بود؟ اوشیس

  کردمیم صبر گھید ی ھفتھ تا دیبا برد خوابم بالخره تا کردم یپرداز

  

   

 و نشستم کنارش بود نشستھ یو یت یرو بھ رو ھم بابا بود اتاقش یتو ھنوز مامان اتاق از رونیب رفتم و کردم مرتب رو شالم
   میبر حاضرم من خب: گفت و اومد قھیدق چند بعد میشد مامان منتظر

   دختر و مادر شما دست از! عجب چھ: گفت و دیکش یقیعم نفس بابا

 جمع اونا ی خونھ ھمھ لیتحو سال یبرا سال ھر بزرگ مامان و بزرگ بابا فوت از قبل تا میافتاد راه و میشد بلند جامون از
 ھی شب ھر ھم اون از بعد میشدیم جمع بود بزرگتر ھمھ از کھ عمو ی خونھ سال لیتحو روز سال ھر فوتشون باز یول میشدیم

 ھفتھ ھی بعد میبرس زودتر بودم منتظر جانیھ با میشدیم جمع بزرگ بابا خونھ یھمگ ھم زدهیس روز دادنیم یمھمون خانواده
 تو برم زودتر دیکشیم پر دلم میدیرس یوقت!  گذروندم یچجور رو ھفتھ ھی نیا دونمینم اصال بود شده تنگ آتش واسھ دلم یحساب
 نگاھم بعد و دادم دست جون ونیکتا و عمو با اول اومدن استقبالمون بھ در یجلو کرد باز برامون درو عمو و میفشرد درو زنگ

 موھاش رفت ضعف واسش دلم یتوس دار مارک اسلش با دیسف جذب یلیخ کوتاه نیآست شرت یت اون یتو دنشید از افتاد آتش بھ
 حالت خوش یلیخ و داشت نم یکم موھاش بود اومده حمام از تازه کھ انگار و بود زده ششمیر تھ بود کرده کوتاه یدیجد مدل رو
 زور بھ منم فشرد رو دستم و داد رو سالمم جواب و زد یجذاب لبخند دادم دست بھش و دادم قورت یسخت بھ رو دھنم آب بود شده

 بار ھی قھیدق چند ھر میبود اومده ھمھ از زودتر شھیھم مثل ما نشستن ھم ھیبق! نکردم غش تا نشستم مبل ھی رو رفتم و زدم یلبخند
 و نبود ادیز مون فاصلھ رمیبگ ازش رو نگام تونستمینم بود زده بود یپیت چھ نیا آخھ یلعنت یوا نداختمیم بھش یچشم ریز ینگاھ

  !  ؟یچطور: دمیشن رو آرومش یصدا ارمیب در یباز تابلو تونستمینم

   ممنون خوبم: گفتم نلرزه صدام کردمیم یسع کھ یحال در کردم نگاھش

   ؟یریم دیجد آموزشگاه ھی دمیشن: گفت و دینوش اش ییچا از یکم

   وقتھ یلیخ آره

  !  دیرسینم ذھنم بھ یحرف چیھ و بودم شده الل من و زدیم حرف باھام داشت یوا

   بودم؟ دعوت کجا شب پنجشنبھ یدونیم

  ! الیدان و فرناز و ینامزد جشن: گفت و زد زل چشمام تو کردم نگاش یکنجکاو با

   باشھ مبارکشون ااا گفتم؛ و زدم یپوزخند

   ؟ینشد ناراحت یعنی: گفت و دیکش ھم در رو ابروھاش

   شم ناراحت دیبا چرا اصال نھ: گفتم لبخند با و انداختم باال یا شونھ

 رو فونیآ عمو اومد در زنگ یصدا کھ میبود ھم محو ھمونطور! بشم لبخندات نیا قربون یالھ نشست صورتش رو محو یلبخند
  :گفت و برداشت

  

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


   

 و میداد دست ھم با ھمھ لیسھ و اوشیس سرشون پشت و اومدن اول رضا آقا و بھیط عمھ میشد بلند جامون از ھمھ نانیا بھیط
 بھش و زدم یلبخند! خودمون زشتھ خانوم طناز بھ بھ: گفت و آورد جلو رو دستش دیرس بھم اوشیس یوقت میکرد کیعل سالم
 من یشدستیپ از ینیریش ھی نشست میکنار مبل یرو و زد بھم یچشمک اوشیس کردیم نگامون ھم در ییابروھا با آتش دادم دست

   خبرا چھ خان آتش خب: گفت بود نشستھ من ی گھید سمت کھ آتش بھ رو خوردیم کھ یحال در و برداشت

 دوتا مثل بود گرفتھ ام خنده شد ساکت و انداخت باال یا شونھ اوشیس کھ شد رهیخ ونیتلوز بھ بعدم یسالمت گفت یجد یلیخ آتش
 کھ بودم ممنون خدا از واقعا! فرناز و الیدان ینامزد زدم یپوزخند دلم تو شد دهیکش آتش حرف بھ فکرم ھم با بودن شده بچھ پسر
 بود من یشدستیپ یھا وهیم خوردن حال در کھ اوشیس بھ ینگاھ آتش شدم راحت شرش از و داد نشون بھم رو الیدان ذات

 من!  ترن خوشمزه نایا آخھ: گفت و دیخند اوشیس!  تونھییجلو زیم رو شما یبرا طنازه یشدستیپ نیا جان اوشیس: گفت و انداخت
 بھم کھ یچشمک بھ رهیخ نھ؟ مگھ باشھ داشتھ یمشکل طناز نکنم فکر بعدم: داد ادامھ اوشیس دمیترس اتش نگاه از اوشیس یجا بھ
 نکھیا از نداشتم یخوب حس کرد عوض رو کانال یعصب یحالت با ھم آتش نگفتم یزیچ و زدم کوتاه یلبخند آتش ترس از بودم زد

 چرا جون طناز: گفت دنمید ای زدیم سر غذاھا بھ داشت جون ونیکتا اشپزخونھ سمت رفتم و شدم بلند جام از بودم نشستھ نشونیب
   زمیعز کن عوض رو لباست من اتاق تو برو ییمانتو با ھنوز

 رونیب رفتم و کردم مرتب ھم رو شالم و دمشیپوش بودم آورده یصورت دیسف کیتون ھی اتاق تو رفتم کردم تشکر و زدم یلبخند
 قابل: گفتم و دمیخند! شرف یب خوشگلھ چھ کتیتون: گفت و گرفت بازوم از یشگونین نشستم کنارش رفتم و انداختم الیل بھ ینگاھ
 ھا پلھ سمت بھ و شد بلند جاش از و گرفت رو نگاھش کنمیم نگاھش دید یوقت کردیم نگاھم کھ انداختم آتش بھ ینگاھ! نداره
 بھ چشمم نییپا بود ومدهین ھنوز یول بود گذشتھ یساعت مین شدم الیل با صحبت مشغول کردمیم نگاه رو رفتنش کھ ھمونطور رفت

 وانیل ھی کھ اشپزخونھ تو رفتم و شدم بلند جام از حرص با برگشت تنھا دوباره و باال رفت بار ھی جون ونیکتا شد خشک ھا پلھ
   دارم کار نجایا من آتش؟ یبرا یبریم نویا زحمت یب جان طناز: گفت دنمید با جون ونیکتا بخورم آب

   انگار کنھیم درد سرش: داد ادامھ انداختم بود دستش تو کھ یقرص بھ ینگاھ

  رفتم ھا پلھ سمت بھ استرس با گلم یمرس گفت و داد دستم بھ ھم آب وانیل ھی چشم باشھ: گفتم و دادم تکون یسر

  

 بود سرش ریز دستش ھی و بود دهیکش دراز تخت یرو کردم باز درو آروم و زدم در بھ ضربھ چند دمیرس کھ اتاقش در بھ
 قرص داد ھیتک و نشست جاش تو سمتش رفتم و دادم قورت رو دھنم آب کرد نگام حرف یب و رهیخ ھمونطور افتاد بھم نگاھش

   واست ارمیب داد مامانت نویا: گفتم و گرفتم سمتش بھ رو

   ممنون: گفت گرفتھ ییصدا با و داد تکون یسر

 بود سرخ یلیخ چشماش کردم نگاھش و یعسل ھمون رو گذاشتم رو آب وانیل کنارش یعسل رو گذاشت و گرفت ازم رو قرص
   آتش؟ خوبھ حالت: گفتم ینگران با

  !  نکنھ ییتنھا احساس نییپا اون خان اوشیس وقت ھی باال یاومد چرا تو خوبم آره: گفت رهیبگ چشمام از رو نگاھش نکھیا بدون

 الیدان از گھید نکھیا مثل: گفت و شد یعصبان شتریب لبخندم از داشتم دوست رو ھاش حسادت نیا چقدر نشست لبم یرو یلبخند
 بخوام اگھ بعدم  ؟ینکن الیدان الیدان انقد شھیم: گفتم و دمیکش ھم تو اخمامو! یذاریم واسش نیگزیجا یدار و یکرد دیام قطع

    داره؟ یاشکال تو نظر بھ کنم انتخاب نیگزیجا واسش

 کنمینم فکر: گفتم و دادم باال رو ابروم ھی!  ادیب باال من سگ یرو اون نذار ریبگ فاصلھ اوشیس از: گفت.و دیکش یعصب ینفس
  ! م؟یشد جدا ھم از ما کھ رفتھ ادتی باشھ داشتھ یربط تو بھ

 نیا ھمھ دونمیم کھ من: گفت تیعصبان با و گرفت رو ام چونھ رفتم عقب قدم ھی و دمیترس اومد سمتم بھ و شد بلند جاش از
  ! یشد کیج تو کیج باھاش حاال یدادیم زور بھ ھم رو مسخره کھیمرت اون سالم جواب روزید تا ھیچ خاطر بھ کارات

   یتوھم کار تو شھیھم کال: گفتم و زدم یپوزخند

 یدار دوستم بگو کالم ھی یلعنت یکنیم ینجوریا چرا نداشتم رو شیکینزد ھمھ اون طاقت بود شده قرمز تیعصبان از صورتش
 اصرار ھمھ اون یوقت آتش آقا یخوند کور رهیبگ اعتراف من از خوادیم دهیبع دنده ھی غد نیا از بابا نھ!  کن خالص رو جفتمون

 یا گھید مرد نکھیا از یکن اعتراف یتونیم خب: گفتم و زدم یلبخند یکردیم ھم رو نجاھاشیا فکر دیبا میش جدا زودتر کھ یکرد
  !  کنمیم برات یفکر ھی منم اونوقت زهیریم ھم بھ اعصابت و شھیم بد حالت باشھ کمینزد
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  !  بکن یخوایم یغلط ھر برو اصال توھمم تو من یگیم اونوقت: گفت و زد یپوزخند

  توھمھ تو یک مینیبب تا کن صبر حاال یلعنت یخواست خودت رونیب رفتم اتاق از و کردم نگاه چشماش تو تیعصبان با گرفت بغضم

  

   

 رفتم و نکردم نگاش اصال بود اخمو و گرفتھ یحساب نییپا اومد من بعد قھیدق چند ھم آتش بودن دهیچ رو شام زیم نییپا رفتم یوقت
 یجواب راھکارش نیا یعنی ارهیب در رو آتش حرص خوادیم دونستمیم نشست من کنار اومد قصد از اوشیس نشستم و زیم سمت

   خانم طناز دییبفرما: گفت و برداشت رو برنج سید داد؟یم ھم

   دمیکش ریکفگ ھی و زدم یلبخند

 یجلو رو دستم دیکش برام گھید ریکفگ ھی خودش بعدم! گھید یشد یمردن الغر ینجوریا کھ یخوریم غذا ینجوریھم اوووه
   شتریب بخورم تونمینم اوشیس یمرس: گفتم و گرفتم دستش

 و کردم دسر خوردن مشغول رو خودم کردمیم حس رو بود نشستھ رومون بھ رو کھ آتش نگاه ینیسنگ دیکش غذا ھم خودش یبرا
 خوردن مشغول و گرفت رو نگاھش اخم با آوردم باال رو سرم اوردمین طاقت و بود سخت یلیخ یول نکنم نگاه بھش کردم یسع
 ھفت ی سفره جون ونیکتا مینشست ھم دور ھمھ شام خوردن از بعد! بندازه ھم جون بھ شتریب مارو کنم فکر ھم اوشیس نیا شد
 تو و بستم رو چشمام سال لیتحو بھ بود نمونده شتریب قھیدق چند خودشھ کار نداشتم شک کھ بود کرده درست یخوشگل یلیخ نیس

 تو نگاھم کردم باز رو چشام آروم!  دونھینم رو داره کھ ییزایچ قدر آدم کھ راستھ واقعا باشم آتش با دوباره کھ خواستم خدا از دلم
  کردم یاخم میبود ھم بھ رهیخ ھنوز ما کردن صدا و سر بھ شروع ھمھ و شد لیتحو سال لحظھ ھمون خورد گره آتش رهیخ نگاه

 بلند ھمھ دنیرقصیم شدیم پخش کھ یشاد آھنگ با ھم ھا بچھ و کردنیم صدا و سر یحساب اوشیس و الیل نییپا انداختم رو سرم و
 و بابا بعدم و نایا عمھ با تک تک بعد کرد بغلم و دیبوس رو میشونیپ عمو و رفتم عمو سمت اول کردن یروبوس بھ شروع و شدن

  !  خانوم زشت مبارک دتیع: گفت و اومد سمتم بھ اوشیس کردم یروبوس مامان

 اونم مبارک دتیع: گفتم آروم و دادم دست بھش افھیق یکل با رفتم آتش سمت بھ ھمھ از آخر دادم دست بھش و زدم یلبخند
 رو دستم شد یجور ھی دلم مبارک توام دیع: گفت و فشرد یخاص حالت با رو دستم داد دست بھم و کرد نگام اخم با ھمونطور

  نشستم کنارش و دمیکش رونیب عیسر

  

  

 ھم اللھ و الیل وسط دیکش رو عمھ بعدم و کرد دنیرقص بھ شروع ھا بچھ کنار و شد بلند اوشیس و کردن پخش شربت و ینیریش
 رو پاش ھم آتش دمیخندیم اوشیس یھایباز دلقک بھ و کردمیم نگاھشون لبخند با ھمونطور کردن شلوغ یحساب و وسط رفتن

 ھی پاشو رزنیپ خالھ دیکش رو دستم و اومد سمتم بھ اوشیس فکره تو کھ بود معلوم یول بود جمع بھ رهیخ و بود انداختھ پاش یرو
 شروع ھم با و سمتم اومد ھم الیل! یبخور حرص یخوایم کجا تا نمیبب خان آتش حاال رفتم ھمراھش و شدم بلند خنده با برقص کم
 برگردوندم رومو و زدم یپوزخند افتاد آتش نیخشمگ نگاه بھ نگاھم میدیخندیم و میاوردیم در ادا شتریب البتھ میکرد رقص بھ
  !  نشده یچیھ ھنوز شھیم انفجار آماده داره ھدف: گفت گوشم ریز و کمینزد اومد اوشیس

   خورهینم آب چشمم کھ من: گفتم و زدم یلبخند

 آقا کھ فعال: گفت خنده با اونم وونھید: گفتم و دمیخند! خوبھ ببرم در بھ سالم جون یباز نیا تو اگھ فقط اش موقع بھ کن صبر چرا
 و خل شعوریب: گفتم و دمیکوب بازوش بھ یمشت!  خورهیم حرص انقد داره و شده چل و خل تو عاشق کھ است وونھید شما آتش
   ادیم بھت شترمیب ییتو چل

 وهیم خوردن مشغول و نشستم رفتم پس بدم خودم دست کار ممکنھ بدم ادامھ ادمیز اگھ دونستمیم بود کرده معذبم آتش نگاه ینیسنگ
  شدم

   

 خودمم گذشت ازم زود کنھ نگام نکھیا بدون و میکرد یسر سر یخدافظ ھی ھم یخدافظ وقت نکرد نگاھم رفتن موقع تا گھید آتش
 طاقت من شدیم بھتر مون رابطھ و ذاشتیم شیپ پا خودش گذشتیم مدت ھی اگھ دیشا! بودم مونده بودم کرده کھ یغلط تو
 نمیبب تا دادمیم گوش اوشیس حرف بھ فعال دیبا نداشتم یا چاره گھید خب یول نداشتم رو شیمحل یب و کردنش رفتار ینجوریا

  ...ادیم شیپ یچ
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 خفھ داشتم گھید کھ انداخت بھم ھیکنا و کھیت انقد ییدا زن بودن اونجا معمول طبق ھم نایا ییدا زیعز خونھ میرفت بعد روز صبح
 و نزد حرف باھام ادیز ھم مھران بود خوشحال و بود نیھم منتظر انگار زد روم تو رو مییجدا موضوع کھ بود یکس تنھا شدمیم

 شبش! بپلکھ برم و دور دوباره بخواد شدم جدا آتش از کھ حاال کردمیم فکر شکر خدارو دیع کیتبر و یپرس احوال حد در فقط
 رنگ یشکالت جذب کیتون ھی و شدم حاضر دقت و وسواس یکل با بود شتریب قبل شب از استرسم میبود دعوت نایا اوشیس خونھ
 افتھیم یاتفاق چھ امشب کھ نبود دلم یتو دل نیماش یتو دمیپوش روش ھم رو رنگم کرم یمانتو یا قھوه یروسر با دمیپوش

 با اوشیس کردم کیعل سالم ھمھ با بودن اومده مھمونا ی ھمھ میدیرس یوقت! ندارم طاقت گھید بگھ یزیچ ھی زودتر آتش یکاشک
 بدتر خان اوشیس یدید بدم دست بھش کھ نرفتم سمتش منم نکرد نگاھمم اصال آتش گفت آمد خوش بھم و اومد سمتم بھ ییخوشرو

 کت بود گھید سمت ھی روش کھ بود آتش بھ نگاھم کردنیم ییرایپذ عمھ کمک لیسھ و اوشیس نشستم و آوردم در رو مانتوم شد
 رو وهیم ظرف کھ یحال در اوشیس کھ دمیکش یقیعم نفس بود کرده ترش جذاب کھ بود تنش یدوخت خوش یا سرمھ شلوار و

  ! بخور وهیم نخور غصھ ایب: گفت: گرفتیم جلوم

   توست ریتقص اش ھمھ مرض

   شناسمیم پسرارو من کن اعتماد من بھ توست شیپ نجایا حواسش ی ھمھ االن اون بخورم قسم حاضرم من: گفت آروم

   ممنون: گفتم و برداشتم پرتقال ھی

 ھی دیایب ھا بچھ: گفت و آورد قلم و کاغذ ھی و رفت اوشیس شام خوردن از بعد نشست کنارم و گذاشت زیم یرو رو وهیم ظرف
   میبزن ریوز دزد شاه

   دیپوک مون حوصلھ اوشیس ولیا: گفت الیل

   ھا بچھ اطیح تو میبر: گفت و شد بلند ھم لیسھ

   طناز پاشو: گفت من بھ رو الیل

   گھید پاشو توام آتش: گفت آتش بھ رو اوشیس کھ شدم بلند جام از

   بگذره خوش بھتون دیبر شما امینم من نھ گفت؛ یجد یلیخ

 دنبال ھمھ نگفت یزیچ و شد بلند حرص با آتش! جا ھی ینیشیم رمردایپ مثل نمیبب پاشو: گفت و دیکش رو بازوش سمتش رفت
 نوشتن بھ کرد شروع مینشست روش ھمھ و انداخت اطیح ی گوشھ ھی و آورد انداز ریز ھی اوشیس میافتاد راه اطیح سمت بھ لیسھ
   کرد کھیت کھیت رو کاغذھا و ھا اسم

   میسینویم اضافھ یزیچ ھی پس میدار اضافھ نفر ھی ھا بچھ

   ؟یچ: گفت الیل

  ! شاه دلقک: گفت و کرد یفکر اوشیس

 ھی دیبا بشھ شاه دلقک یک ھر: گفت دوباره اوشیس کھ خنده ریز میزد ھمھ! ادیم یلیخ خودتم بھ اتفاقا گفت؛ و زد یپوزخند آتش
  !  شھیم مجازات نتونھ اگھ بخندونھ رو شاه یجور

 میگذاشت کاغذ ھی یرو رو دستمون آتش منو کھ میبرد شیپ رو دستمون سرعت با انداخت وسط رو کاغذھا و میکرد موافقت ھمھ
 شد بلند نھادم از آه دزد اسم دنید با کردم بازش یواشکی و برداشتم رو کاغذ یکی اون و دمیکش رو دستم خورد گره ھم بھ نگامون

 ییصدا با لیسھ!  دزدم کھ دیفھم ام افھیق از حتما بود روم آتش ی رهیخ نگاه آوردم باال رو سرم و باشھ یعاد ام افھیق کردم یسع
  ست؟یک بنده ریوز: گفت بلند

  

   

   ریوز منم: گفت آتش

  ! ریوز کن دایپ رو دزد پوک کلھ سھ نیا نیب از

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 و کرد اشاره اوشیس بھ بعد و کرد نگاھم یکم!  شدمیم مجازات دیبا االن گرفتم استرس کرد نگاه چشمام تو آتش میدیخند ھمھ
  !  نھیا دزد: گفت

   دلقکم من زمیعز نھ: گفت و دیخند اوشیس

   ادیم خودت بھ فقط نیا بھت کھ گفتم: گفت کنھ تعجب نکھیا بدون

    جالد؟: گفت لیسھ!  دزدم من دونستیم مطمئنم کردم نگاه بھش خنده با

   قربان بلھ گفت؛ الیل

  !  بکش رو ریوز یموھا

   ادایم بدم حرکت نیا از من یدونیم اه گفت؛ و کرد یاخم آتش

 رو حواست یخواستیم: گفت لیسھ بود کار نیا دادیم عذابش کھ یزیچ نیبدتر شدیم دعوامون و میبود بچھ یوقت گفتیم راست
  !  ریوز یکن جمع

 دیکش موھاش تو یدست دنیخندیم من جز بھ ھمھ شد کباب واسش دلم دیکش رو موھاش توانش ی ھمھ با و رفت آتش سمت بھ الیل
  !  الیل کنھ لعنتت خدا: گفت و

  ! ؟یدار مانیبرا یا برنامھ چھ نمیبب ایب جان دلقک خب: گفت و کرد اوشیس بھ رو لیسھ انداخت باال یا شونھ خنده با الیل

 اش خنده ھم آتش یحت کھ کرد مسخره اونقدر رو اش افھیق دیکش باال رو دماغش و برد فرو گوشاش یتو رو دستاش اوشیس
  گرفت

  

 گفت لبخند با اوشیس گرفتم استرس بازم ریوز اسم دنید با انداختم کاغذم بھ ینگاھ میکرد پخش و میکرد جمع کاغذھارو دوباره
   ریوز نمیبب کن دایپ رو دزد: گفت خنده با کردم بلند رو دستم ست؟یک من ریوز

 زبونش لیسھ الستیل: گفتم استرس با بود سخت یلیخ کردنیم نگاھم یعاد شون سھ ھر انداختم الیل و لیسھ و آتش بھ ینگاھ
!  نداره دهیفا نوچ: گفت و دیخند بلند بلند کردم نگاه اوشیس بھ و کردم مظلوم رو ام افھیق!  بودم من رینخ: گفت و آورد در رو

   ھ؟یک جالد

 در سرم رو کارام یتالف دمیشا خب یول بود الیل و لیسھ از بھتر زدم یلبخند اریاخت یب!  منم گفت و کرد بلند رو دستش آتش
  !  دیاریب قرمز فلفل احمق ریوز نیا یبرا: گفت و انداخت آتش بھ ینگاھ اوشیس!  ارهیب

 ادی بھتر خب: گفت اوشیس!  دونست؟یم کجا از شد باز شمین! داره تیحساس فلفل بھ طناز: گفت و دیکش ھم تو اخماشو آتش
   بده صیتشخ درست کھ رهیگیم

   شھیم بد حالش بگو گھید زیچ ھی شھینم نھ

 اون از دونھ ھی باال بره گردو درخت اون از کنمیم عوض رو حکم خب یلیخ: گفت کھ کردم نگاه اوشیس بھ نما دندون یلبخند با
  !  بخوره و نھیبچ رو کاال گردو

   تو یھست یدیزی عجب: گفتم حرص با

   ادیم سرش ییبال ھی افتھیم باال بره یبلند نیا بھ درخت نیا از آخھ ھیچ نیا یبد حکم آدم مثل یتونینم تو: گفت ھم آتش

  ! م؟یدار ما جالده نمیا بابا یا: گفت حرص با اوشیس

  ! کن نازش آروم یخوایم اصال ای! بده حکم ھی واسش خودت یخوایم

 ھم اعتراض دمیم کھ ھیحکم نیآخر نیا: گفت کھ کرد نگاش اخم با آتش بود گرفتھ ام خنده خودمم خنده ریز زدن لیسھ و الیل
  !  میبخند کنھ شنا کم ھی استخر تو بده ھلش پاشو ستین وارد

   دیارین در یباز لوس گھید نھیا حکمت گھید پاشو طناز بابا یا: گفت الیل کردم نگاه اوشیس بھ تعجب با

 کھ کن دعا فقط یول رمیم خودم باشھ گفتم و شدم بلند جام از نگفت یزیچ گھید ھم آتش دیخند و آورد در شکلک برام اوشیس
  !  ببرتت آب کھ بھتر ھمون تیکفا یب ریوز نیآفر: گفت و دیخند!  خان اوشیس افتھین من بھ گذرت

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


  باشھ توش یزیچ دمیترسیم و بود کیتار نشده عوض آبش وقتھ یلیخ بود معلوم رفتم استخر سمت بھ حرص با

  

   ادیب کوتاه میزنیم حرف باھاش ما کن اعتراف یترسیم اگھ طناز: گفت خنده با لیسھ اومدن سرم پشت و شدن بلند ھا بچھ

   ترسمینم رینخ

 بھ ینگاھ ترسمیم شتریب بدم لفتش شتریب یچ ھر انداختم آب بھ ینگاھ کردیم نگام اخم با آتش الیل دست دادم و آوردم در رو شالم
 ھول و بود یناگھان اونقدر شدم پرت آب تو شتاب با و داد ھلم پشت از یدست کھ  تره عمق کم طرف کدوم نمیبب کھ انداختم آب

 اش ھمھ بکشم باال رو خودم کردم یسع دیچیپ گوشم تو آتش داد یصدا زدمیم پا و دست آب تو ترس با اومد بند نفسم کھ کردم
 با باال دمیکش و دیچیپ کمرم دور یدست کھ ارمیم کم نفس دارم کردم احساس کردمیم ھول شتریب و باشھ آب یتو یزیچ دمیترسیم

 رو کمرم کھ زدمیم نفس نفس ترس از بود داشتھ نگھم محکم و بودم آتش بغل تو کردم باز رو چشمام و دمیکش یقیعم نفس ترس
   بکش نفس گرفتمت نترس: گفت و داد فشار دستش تو

 دوال اوشیس کردنیم نگامون ینگران با ھا بچھ رفت استخر ی لبھ بھ و کرد شنا دستش ھی با اون و دادم انجام رو گفت کھ یکار
 اومد ھم آتش دیلرزیم تنم ی ھمھ ترس از شدم ولو نیزم یرو رونیب دمیکش آب از و گرفتم رو دستش کرد دراز رو دستش و شد

 آتش بترسونمت خواستم فقط شھ ینجوریا خواستمینم خدا بھ دیببخش طناز یخوب: گفت ینگران با اوشیس سادیوا سرم باال و رونیب
    ده؟یترس یدیند یکور مگھ ؟یچ افتادیم سر با اگھ یا بچھ مگھ: زد داد

   سنگا رو نجایا یکرد خی تو میبر پاشو برم قربونت یالھ: گفت و کرد بغلم الیل

 و برداشت رو بود افتاده نیزم یرو کھ کتش شم بلند کرد کمکم و گرفت رو دستم اومد آتش کردیم نگام یناراحت با ھم لیسھ
 کم ھی الیل کن صبر: گفتم در یجلو میرفت ھم ھمراه و گرفت رو بازوم و انداخت سرم یرو رو شالم ھم الیل انداخت دوشم یرو
   تو میبر بعد بره لباسام آب

   یکنیم خی آخھ

   خوبم نھ

   ؟یخوب: گفت کھ زدم زل چشماش تو داد قلقلک رو دلم صورتش یتو ینگران کنارم اومد آتش

  یخوریم سرما ینجوریا ارنیب برات یزیچ یلباس ھی کنم صدا رو نایا مامانت بذار: گفت کھ دادم تکون رو سرم

  

   

 آوردن لباس برام نایا مامان!  دیارزیم آتش توجھ و ینگران نیا بھ بود افتاده برام کھ یاتفاق از بودم یراض کردم نگاش ھمونطور
 استخر تو یافتاد یچجور طناز؟ یخوب: گفت ینگران با مامان کنم عوض رو لباسم کردن کمکم اطیح ھمون تو و تو رفتن مردا و

    آخھ؟

   تو میبر خورد سر پاش کردیم من دنبال داشت گفت عیسر الیل

 کھ آورد یچا وانیل ھی برام عمھ بود رهیخ بھم یکالفگ با و داشت گھید جنس ھی آتش ینگران یول بودن شده نگرانم ھمھ تو میرفت
 طناز: گفت ھم در یا افھیق با و نشست کنارم اوشیس بود شده بھتر حالم انداخت روم و آورد پتو ھی ھم اوشیس آورد جا رو حالم

   شدم باعث احمق من خوامیم معذرت

   نداره اشکال: گفتم و زدم یلبخند

   یبود سادهیوا شل یلیخ شد یچ دمینفھم خدا بھ

   یبردار پایتر نیا از ادینم بھت اصال کن بس اوشیس اوووه

 ام خنده و انداختم تنم یتو عمھ گشاد یلباسا بھ ینگاھ! یشد دار خنده یلیخ لباسا نیا با شد خوب خب یول: گفت و کرد نگاھم
 و بلوز ھی رفت سمتش بھ و شد بلند اوشیس بود یدلخور مثل یزیچ ھی نگاھش تو کردیم نگام آتش آوردم باال رو سرم گرفت
   سھیخ پات تا سر کن عوض رو لباسات توام ایب: گفت و گرفت سمتش بھ شلوار
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 بغض با نکرد نگاھم یحت من بھ یول کرد یخدافظ و کرد یخواھ عذر جمع بھ رو بعدم برم دیبا من خوادینم گفت و کرد یاخم
  ...کرد ینجوریا دفعھ ھی چرا کردم نگاه رو رفتنش

  

: گفت جانیھ با الیل دادمیم گوش بحثشون بھ و بودم نشستھ کالفھ ھمونطور میرفتیم زودتر کاش بمونم اونجا نداشتم دوست گھید
   تماشا ھم فالھ ھم میدیم المونیو تو رو مونیمھمون ما اصال آقا

  ! یداد خوب شنھادیپ ھی تیفندق مغز اون با ولیا: گفت اوشیس

 بالخره خونمون کرد دعوت رو ھمھ بعد شب یبرا ھم بابا میافتیب راه ھم با ھمھ بعدش روز دو شد قرار و کردن استقبال ھمھ
   خوامیم معذرت بازم طناز: گفت باز یخدافظ موقع اوشیس میکرد یخدافظ و شدن بلند و دادن تیرضا

  !  زایچ نیا ستین دیبع تو از نداره اشکال

 شب: گفتم و زدم یلبخند!  کشتیم.رو خودش داشت طرف میشد تر کینزد ھدفمون بھ خب یول دمیترس یلیخ: گفت و دیخند
   ریبخ

  میرفت نایا بابا ھمراه و

  

 نشھ بد ادیز حالم و باشم حال سر شب واسھ کھ خوردم قرص ھی شدم داریب خواب از درد گلو و درد سر یکم با بعد روز صبح
 کمک کھ ھمونطور اومدن مھمونا واشی واشی گھید کھ بود ھفت ساعت کردم آماده رو دسر و ھا ژلھ و کردم مامان کمک یکم

 کرد باز درو و برداشت رو فونیآ بابا زدن رو زنگ بالخره کھ برسن آتش و نایا عمو کھ بودم در زنگ منتظر کردمیم مامان
 بھ چشمم گفتم آمد خوش و کردم کیعل سالم باھاشون جون ونیکتا و عمو دنید با استقبالشون بھ در یجلو رفتم نایا مامان ھمراه

 آتش پس: دیپرس رو بود ذھنم تو کھ یسوال بابا ادیب تنھا خودش دیشا! شدم پنچر بادکنک مثل نبود یخبر آتش از یول بود در
   اش خونھ اومده امشب اومده رازیش از دوستاش از یکی کرد یعذرخواھ آتش: داد جواب جون ونیکتا کجاست؟

 کھیت با اوشیس ختیر ھم بھ اعصابم ومدهین قصد از دونمیم شعوریب کردم تعارف بھشون و برداشتم رو ینیریش ظرف یناراحت با
 رو آتش دنید ذوق انقد نگفتم یزیچ و کردم نگاھش یکالفگ با!  شیدید شبید نیھم خوبھ نخور غصھ انقد الیخیب بابا: گفت بھم

 تو رفتم ھستن صحبت سرگرم ھمھ دمید یوقت کردم سردرد و یحالیب احساس ھوی یول بودم کرده فراموش رو کسالتم کھ داشتم
 دنید با بود اومده واسم امیپ ھی انداختم بود تخت یرو کھ میگوش بھ ینگاھ گرفتم دستام نیب رو سرم و نشستم تخت ی لبھ اتاقم

 جواب زدم زنگ کن یعذرخواھ عمو از من طرف از امیب نتونستم اومد مھمون واسم من سالم: کردم بازش عیسر آتش شماره
  ! نداد

 دستم یتو رو میگوش اومد جاش سر حالم یکم دادیم امیپ بابا خود بھ وگرنھ امشیپ از داشت یمنظور ھی نشست لبم یرو یلبخند
  :داد جواب زود یلیخ!  بوده ما از تر مھم مھمونتون حتما نداره یاشکال سالم کردم پیتا فشردم

  

   

  ! شھینم احساس من یخال یجا یلیخ دیدار مھمتر من از یمھمونا ھم شما

   خوش شب یزنیم ادیز توھما نیا از شما: دادم جواب

 مامان نداشتم رو یمھمون ی حوصلھ اصال دمیکش دراز و کردم پرت تخت یرو رو میگوش یعصب یحالت با نداد رو جوابم گھید
 رو کس چیھ ی حوصلھ اصال بودن دنیخند و گفتن حال در ھمھ رونیب رفتم یحوصلگ یب با کرد صدام شام واسھ و اتاق دم اومد

 ھم فردا ومدهین کھ امشب دونستمیم برم سفر نیا بھ کھ نداشتم دوست گھید زدن حرف فردا سفر مورد در ھم شام از بعد نداشتم
  !بگم تونستمینم یزیچ گھید االن کھ بودم داده نشون مشتاق رو خودم انقد شبید یول مینر کھ اوردمیم بھونھ ھی کاش ادینم

  

 میدیرس یوقت میافتیب راه ھم با اونجا از کھ میبود گذاشتھ قرار ھمھ نایا عمھ ابونیخ سر افتاد راه بابا بستم درو و شدم نیماش سوار
 ما و بودن دهیرس ھمھ میشد ادهیپ و کرد پارک یکنار بابا ادیب کھ نداشتم دیام اصال نشست لبم رو یلبخند آتش نیماش دنید با

   میافتیب راه نشده ظھر تا گھید خب: گفت عمو کھ میکرد کیعل سالم میبود نفر نیآخر
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 ندارم رو بابام یھا آھنگ ی حوصلھ من مینیبش نیماش ھی تو ما ھا بچھ: گفت میبود سادهیوا ھم کنار کھ الیل و من بھ رو اوشیس
  ! ییخدا

   م؟یکن کاریچ خب: گفتم و دمیخند

   میایب آتش با ما دیایب نایا بابام با شھیم اگھ شما جان ییدا: گفت عمو بھ رو اوشیس

   دیباش خوش شما دیبر باشھ: گفت عمو کردیم نگاه ساکت ھمونطور آتش

 اصال شبید کھ بخوابم عقب یصندل برم امیم نایا ییدا نیماش با من دیبر شما ھا بچھ: گفت لیسھ میرفت ھا نیماش سمت بھ
   دمینخواب

   میبر باشھ: گفت و دیخند بابا! شمیم شما ی بچھ امیم من: گفت بابا بھ رو بعدم

 یب آتش و نشستم کنارش منم نشست پشتش الیل و نشست جلو اوشیس آتش نیماش سمت رفتم و برداشتم نیماش تو از رو فمیک
 از میکرد زدن دست بھ شروع ھم الیل و من خوندن و گرفتن ضرب داشبورد یرو دستش با کرد شروع اوشیس افتاد راه حرف

 و خوندیم بھش توجھ یب اوشیس بود رهیخ روش بھ رو بھ و بود دهیکش ھم تو رو ابروھاش کھ انداختم آتش بھ ینگاھ نھیٱ یتو
   خونھیم یچ مینیبب کن روشن رو ضبط نیا بابا گرفت نفسم: گفت یخستگ با اوشیس گذشت کھ یکم اوردیم در یباز مسخره

 برام آھنگش کرد ادیز تھ تا رو صداش و برد شیپ رو دستش اوشیس کرد روشن رو ضبط دیباریم یکالفگ اش افھیق از کھ آتش
  سپردم گوش و دادم ھیتک نیماش شھیش بھ بود آشنا نا

  

   بده گھید فرصت ھی من بھ

   نمونیب نبوده یزیچ نگو

   بار ھی واسھ فقط خدا رو تو

   بمون یزدیم کھ ییحرفھا رو

   میبش جدا ینجوریا دینبا

   توام عاشق ھنوزم آخھ

   کھ یدونیم یبگ یزیچ ھر تو

   توام موافق دل و جون با

   ریبگ دستمو دوباره

   یلعنت یروزا نیا شھ تموم بذار

   کھ یدونیم ھمھ از دمیبر گھید

   یطاقت نداره دلم تو بدون

   بشھ تموم ینجوریا خوامینم

   زدم قدم تو کنار کھ ییروزا

   تو بعد کھ دارم دوستت چقد نیبب

   زدم ھم بھ خودم با تو خاطر بھ

  

   بودم شده غرق نگاھش تو یچ ھمھ الیخیب منم کردیم نگاھم یخاص حالت با خورد گره نگاھش یتو نھیٱ یتو از نگاھم
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   من یرو بھ رو ینیبش دیبا

   روزمو و حال ینیبب خودت

   آخرش کھ یکنیم یکار ھی

   غرورمو بشکنم دوباره

   کھ سوزهیم خودم واسھ دلم

   نمتیبب تونمینم گھید

   یول شھیم درست گنیم ھمھ

   غمت از شمیم وونھید دارم

   ریبگ دستمو دوباره

   یلعنت  یروزا نیا شھ تموم بذار

   کھ یدونیم ھمھ از دمیبر گھید

   یطاقت نداره دلم تو بدون

   بشھ تموم ینجوریا خوامینم

   زدم قدم تو کنار کھ ییروزا

   تو بعد کھ دارم دوستت چقد نیبب

   زدم ھم بھ خودم با تو خاطر بھ

  باک یب نیرام از ھنوز آھنگ

  

   

  !  بدتره منم یبابا یھا آھنگ از آتش یآھنگھا ست؟ین شتونیپ یزیچ یفلش ھا بچھ: گفت و برگردوند رو سرش اوشیس

   ایب دارم من چرا: گفت الیل دیکش ھم تو اخماشو دوباره آتش

: گفت اوشیس شد پخش کھیانر ی الندویبا آھنگ کرد یپل و ظبط یرو گذاشت اونم داد اوشیس بھ و آورد در فشیک یتو از یفلش
 یمعن دونمینم بودم فکر یتو آتش مثل منم یول زدیم دست و دیخندیم ھم الیل کرد رقص بھ شروع و!  آھنگ گنیم نیا بھ ولیا
 یلبخند دنیخندیم و اوردنیم در یباز مسخره الیل و اوشیس ھیچ ضشینق و ضد یرفتارا اون یمعن و بود یچ نگاھاش نیا

 شد کمتر کیموز یصدا کھ بستم رو چشمام بخوابم خواستیم دلم شد گرم چشمام دادم ھیتک میصندل بھ رو سرم و زدم بھشون
  !  گرفتم درد سر گھید بسھ: دمیشن رو آتش یجد یصدا مایکردیم حال میداشت بابا یا: شد بلند اوشیس اعتراض یصدا

  ! اد؟یم خوابشون خانوم طناز ای یگرفت سردرد

  رفتم خواب بھ و نکردم باز رو چشمام منم نداد یجواب آتش نشست لبم یرو یلبخند

  

 نیماش یتو الیل و اوشیس بود پارک جاده ی گوشھ نیماش انداختم اطرافم بھ ینگاھ کردم باز رو چشمام و دمیکش یقیعم نفس
   کجان؟ ھیبق: گفتم و دادم بدنم بھ یقوس و کش کردیم نگاھم نھیٱ یتو از و میبود آتش منو فقط و نبودن

   کنن در یخستگ ھا راننده سادنیوا: گفت بود چشمام تو رهیخ کھ ھمونطور

 و اوردمین کم یول سوختمیم دارش تب نگاه ریز نگرفت ازم رو نگاھش و داد ھیتک اش یصندل بھ زدم زل بھش خودش مثل منم
 داریب آلو خواب عجب چھ: گفت کھ کردم باز درو بود اوشیس برگردوندم رومو خورد شھیش بھ یا ضربھ نگرفتم ازش رو نگاھم

 کھ دیکش رو دستم اوشیس کردیم نگام ھنوز کھ انداختم آتش بھ ینگاھ مین! ؟ینشست نیماش تو بس از ینشد کوفتھ نییپا ایب یشد
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 زل نشستھ بابا میبر ایب افتھ؟یب دنبالتم یخوایم یدیم وا اون یجلو تو کھ نجوریا: گفت آروم افتاد راه کنارم کھ یحال در شدم ادهیپ
   بھش زده

    اوش؟یس گھینم یچیھ چرا

 ول و شل انقد دینبا تو فقط دارم یادیز یھا برنامھ واسش کن صبر سفر نیھم آخر تا کن صبر گھیم: گفت و داد تکون یسر
  توام خب یلیخ: گفتم و دمیخند! یباش

  

   

 فوق یھوا برداشتم رو لباسام ساک و بابا نیماش سمت رفتم میشد ادهیپ یھمگ و میکرد پارک الیو بزرگ باغ یتو رو ھا نیماش
 میرفت کھ دادن الیل و من بھ ھم رو شونیبغل اتاق ھی داد اتاق ھی لیسھ و آتش و اوشیس بھ عمھ الیو تو میرفت بود یا العاده
 آخرش کنم فکر گرفت ام خنده بودن اتاق ھی تو اوشیس و آتش نکھیا فکر از میکرد استراحت کم ھی و میگذاشت رو لمونیوسا
 آتش میرفت رونیب الیل با ساحل لب میبر میخوایم دیپاش تنبال دیپاش: اومد اوشیس یصدا و شد دهیکوب اتاق در! بکشن رو گھیھمد

 دییبدو: گفت و کرد صدام اوشیس برد سرم از ھوش کھ بود تنش دار مارک اسپرت ست ھی اومد رونیب اتاق از من با ھمزمان
 کی ساحل تا میرفت خودمون ما و انینم ساحل دم فعال کھ گفتن بزرگترھا رفتم ھا پلھ از و گرفتم آتش از یسخت بھ رو نگاھم گھید

 خدا بھ طناز: گفت گوشم در اوشیس رفتیم راه یخاص ژست با و بود کرده بشیج یتو رو دستاش آتش میکرد یرو ادهیپ یربع
  !  وضعشھ چھ نیا کن جمع رو دھنت آب!  یکنیم پنبھ تو کنمیم رشتھ من یچ ھر کنمایم ات خفھ

 لب بھ یوقت شدم رهیخ اطرافم بھ و اوردمین خودم یرو بھ کرد نگام وحشتناک یاخم با آتش وونھید: گفتم و دمیخند غش غش
  نبود دمیبع دیع التیتعط تو بود شلوغ یلیخ میدیرس ساحل

  

   

 مثل رفت سرشون پشت آروم آروم ھم لیسھ آب تو رفتن زود یلیخ الیل و اوشیس میرفت آب سمت بھ میشد کھ ساحل کینزد
 اش رهیخ نگاه کردم نگاش برگشتم بود سادهیوا کنارم آتش زدم باال رو شلوارم یھا پاچھ و شدم خم کردم ذوق ایدر دنید با شھیھم
! گھید ایب: کردم نگاش و برگشتم بود سادهیوا ھمونجا آتش رفتم جلو یکم و کردم فرو آب تو رو پام بود دمیسف یپا مچ یرو

   امینم من: گفت و دیکش ھم تو رو ابروھاش

   آب تو یبر کال قراره االن گھید ایب: گفت خنده با اومد سمتم بھ و انداخت بھم ینگاھ اوشیس جلوتر رفتم و انداختم باال یا شونھ

   سرده آبش آخھ: گفتم جانیھ با

 تو زانوھام تا جلوتر رفتم و گرفتم رو دستش دمیلرزیم آب یسرما از شتریب رفتمیم جلوتر یچ ھر کرد دراز سمتم بھ رو دستش
 آب تو کرد پرتم حرکت بھ با و بدم ادامھ نذاشت... خدا بھ اوشیس یوا: گفتم و زدم غیج کرد نگام یبدجنس با اوشیس کھ بودم آب

 احساس دیپاچ آب سمتم بھ اونم و دیخند بلند ییصدا با دنیپاچ آب سمتش بھ کردم شروع و زدم یبلند غیج و شدم بلند جام از زود
 بلند صدامون و سر اومد کمکم بھ الیل و اومدن سمتمون بھ ھم الیل و لیسھ گرفتم صورتم یجلو رو دستام و اومد بند نفسم کردم

  دیماس لبم یرو ام خنده نبود یخبر آتش از انداختم ساحل بھ ینگاھ دمیخندیم کھ یحال در گھید بسھ زدم غیج و شد خستھ دستام شد

   

   کنھیم نگات داره نگرد دنبالش طناز: گفت و سادیوا جلوم اومد اوشیس

 کھ یحال در و رونیب دتمیکش کھ زدم پا و دست آب تو کرد فرو رو سرم و دیچیپ گردنم دور رو دستش کھ کردم نگاھش یجیگ با
 ادهیز میداشت نظرم بھ کردم یمصنوع یا خنده! ارین در یباز تابلو کنھیم نگامون داره نشستھ تر اونطرف رفتھ: گفت دیخندیم

 اش افھیق دیکشیم گاریس و بود نشستھ تنھا جا ھی کھ افتاد آتش بھ نگاھم دادینم جواب اصال اوشیس حل راه نیا میکردیم یرو
   گھید بسھ ساحل تو رمیم من: گفتم و انداختم ینگاھ اوشیس بھ دوباره بود شده وحشتناک

   طناز سایوا

 تو بودم کرده یشوخ اوشیس با ھم ھمھ نیا کھ مخصوصا آب تو بودم اومده آدم ھمھ اون یجلو کھ ادیم بدش چقدر آتش دونستمیم
   آب

   سرده یلیخ آب شدم خستھ نھ
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 ونیقل و بودن نشستھ ھم شیپ کھ پسر چندتا کنار از بود دهیچسب تنم بھ و بود شده سیخ لباسام ساحل سمت رفتم بھش توجھ یب
   یفیرد کلیھ چھ جوون: گفت شونیکی کھ شدم رد دنیکشیم

  !  صاحبش بھ ببخشھ خدا ماشا2: گفت شونم گھید یکی

 و نبودن بردار دست بازم یول نشستم ھا ماسھ یرو و تر اونطرف رفتم دنیخند بلند یصدا با شدم رد کنارشون از حرص با
 رومو کھ نیھم اما نشن مزاحمم حداقل کھ نمیبش آتش شیپ برم کھ شدم بلند جام از اوردنیم در شکلک و کردنیم نگاه بھم ھنوز

 پخش کھ زد شونیکی بھ یلگد چنان پشت از کردم صداش ترس با رفت پسرا سمت بھ برق مثل کھ افتاد آتش بھ چشمم برگردوندم
 افتاد جونشون بھ آتش شن بلند جاشون از انیب تا پسرا دھنم تو اومد قلبم ادشیفر یصدا با افتاد نیزم یرو ونشونیقل و شد نیزم

   آتش: زدم غیج و جلو دمیدو ترس با کرد حملھ آتش بھ سر پشت از و شد بلند شونیکی

 بدون اوشیس اومدن سرش پشت ھم الیل و لیسھ ساحل سمت اومد و کرد شنا سرعت بھ دنمونید با و برگشت سمتمون بھ اوشیس
  شدن جمع دورشون مردم نیزم رو دیکوب یمحکم مشت با و گرفت پسرارو از یکی و اومد آتش کمک بھ بپرسھ یزیچ نکھیا

  

  

 دست ریز بود انداختھ کھیت بھم کھ ھیاول پسر اون یول دیکش کنار رو اوشیس و کنھ جداشون کرد یسع و دیرس راه از ھم لیسھ
 کردن جداش پسره از زور بھ و رفتن سمتش بھ نفر چند دیکوبیم پسره صورت بھ یمحکم یھا مشت توانش ی ھمھ با و بود آتش

   ؟یخوب تو شد یچ: گفت و اومد من سمت بھ یخستگ با اوشیس کردن دور پسرارو مردم

   ؟یخوب: گفتم ینگران با گرفتم رو بازوش و رفتم آتش سمت بھ و دادم تکون یسر

   اومد بند نفسم ادشیفر یصدا از

   ؟ینشست تنھا نجایا یاومد ات مسخره وضع و سر نیا با یچ واسھ گھینم بھت یزیچ یکس یکن رفتار آدم مثل اگھ چھ؟ تو بھ

 بھ الیل رفتم الیو سمت بھ و کردم نگاھش یدلخور با بزنھ داد سرم یاونجور نداشتم توقع اصال انداخت چنگ گلوم بھ بغض
 رو اشکام زشیر یجلو کردم یسع بود سادهیوا ھمونجا آتش یول اومدن دنبالمون ھم اوشیس و لیسھ شد ھمراه باھام و دیدو سمتم

 تو رفتم عیسر الیو دمیرس یوقت بود گرفتھ لرزم لباسم یسیخ  از و بود رفتھ آفتاب ومدنیم دنبالم حرف یب ھم ھا بچھ رمیبگ
  !بپره آدم بھ ینجوریا بود بلد فقط یروان یابونیب غول شد یجار اشکام دوش ریز حمام داخل رفتم و اتاقمون

  

 غذام با فقط و نداشتم اشتھا اصال یول دمیکش غذا خودم یبرا یکم الیو بود برنگشتھ ھنوز آتش و میبود نشستھ شام زیم دور ھمھ
 ھا یمھمون تو یگاھ و داشت یقشنگ یلیخ یصدا بزنھ تاریگ براشون لیسھ کھ باغ تو رفتن یھمگ شام از بعد کردم یباز

 دراز تخت یرو اتاق تو رفتم و بخوابم برم خوامیم گفتم و کردم یعذرخواھ نداشتم حوصلھ اصال کھ من یول خوندیم برامون
 در بھ چشمش آوردن فیتشر ھم آتش آقا ایب پاشو: بود اوشیس شد بلند میگوش امیپ یصدا کھ  گذاشتم ھم رو رو چشمام و دمیکش

  ! شد خشک

   ندارم حوصلھ ادیم خوابم نوشتم؛ و زدم یپوزخند

   است عاشقانھ فضا یومدیم بود بھتر یول

   نشده بھتر کھ شده بدتر یچ ھمھ شنھاداتتیپ نیا با بابا برو

   کرد؟ یخال پسره اون یرو رو حرصش یجور چھ امروز یدیند! یفھمینم تو کرده شرفتیپ یلیخ اتفاقا

  ! داد قرار تیعنا مورد منو بعدشم کھ یدید

   یبفھم کھ یستین پسر تو ھیخوب یھا نشونھ ھمھ نایا

   ریبخ شب میکن فیتعر و مینیبب باشھ

   ریبخ شب

 بود؟ اوشیس با حق واقعا یعنی افتادم زدیم پسره صورت بھ حرص با کھ ییمشتھا ادی رفتم فرو فکر بھ و گذاشتم کنار رو میگوش
 کنارم اومد اونم و زدم خواب بھ رو خودم اتاق تو اومد الیل کھ گذشت یساعت کی زدم غلط جام تو کالفھ و دمیکش یقیعم نفس
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 آتش ی شماره دنید با کرد جلب رو توجھم میگوش ی برهیو بردینم خوابم یول بخوابم کردم یسع و کردم بھش رو پشتم دیکش دراز
    ؟یخواب: کردم باز رو امشیپ

  !تونستمیم مگھ یول ندم رو جوابش خواستم افتاد تپش بھ قلبم

  

   

   نشستم قیآالچ تو باغ تو من دارم کارت ایب پاشو: اومد امیپ دوباره بعد لحظھ چند! نھ نوشتم

  !  ادیم خوابم

  !  منتظرم بدو! یبود دهیخواب االن تا بردیم خوابت اگھ

    ؟یدار کاریچ: نوشتم دوباره اوردینم طاقت دلم یول!  شھ سبز پات ریز علف تا امینم اصال! دهیم دستور پررو بچھ

   نشھ متوجھ یکس ایب یجور ھی فقط گمیم بھت ایب تو

 بلند ریحر شال ھی کنم جمع رو موھام نکھیا بدون شدم بلند جام از خوابھ شدم مطمئن یوقت انداختم الیل بھ ینگاھ شدم بلند جام از
 ترس از رفتم نییپا ھا پلھ از آروم آروم و کردم نگاه اطرافم بھ رونیب رفتم صدا و سر یب و آروم و انداختم ھام شونھ و سرم رو

 اطرافم بھ ترس با در سمت رفتمیم آروم و بودم گرفتھ وارید بھ رو دستم یکیتار یتو!  دمیکشینم ھم نفس نشھ متوجھ یکس نکھیا
  ...رونیب رفتم و کردم باز درو استرس با بودن اتاقاشون تو ھمھ و نبود یخبر کردم نگاه

  

 رفتم سمتش بھ و دمیچیپ دورم رو شالم بود نشستھ آتش انداختم قیآالچ بھ ینگاھ دمیکش یراحت نفس بستم سرم پشت یآروم بھ درو
   کردم نگاش و دمیکش ھم تو اخمامو دمیرس بھش یوقت

    ؟یشب نصفھ یدار کار یچ

  !  برهینم خوابت و یبخواب یرفت وقتھ یلیخ یبخور ییھوا ھی یایب گفتم: گفت و سادیوا روم بھ رو اومد سمتم بھ و شد بلند جاش از

  ! نبود؟ تیکاف یانداخت راه ظھر از بعد کھ یدادیب و داد بھم؟ یبپر گھید بار ھی تا نجایا امیب یگفت خودت با گفتم؛ و زدم یپوزخند

  !  نکردم خورد دھنت تو رو فتیرد یدندونا اون کھ کردم کنترل رو خودم تازه: گفت و کرد یاخم

   بودم؟ پسرا اون کار مسئول من مگھ گھید یا وونھید ھھ

   یکردینم توجھ جلب آب تو یرفتینم نازک لباس اون با اگھ یول رینخ

   بخشمتینم یکن یکش منت ھرچقدرم حال ھر بھ: گفتم و کردم نازک یچشم پشت

 زدم یپوزخند! یکن یخواھ معذرت قراره تو کنم یکش منت ستین قرار من: گفت شدیم تر کینزد بھم کھ یحال در و زد یلبخند
  !  دانھ پنبھ ندیب خواب در شتر: گفتم و

 جور یتونیم البتھ: گفت خاص یلحن با کھ زدم زل چشماش تو شدیم دهیکوب ام نھیس وارهید بھ قلبم گرفت دستش یتو رو بازوم
 از گذاشت لبام یرو رو لباش و برد نیب از رو مون فاصلھ کھ موندم مات ھمونطور زد زل لبھام بھ و! یکن جبران ھم یا گھید

 بھ شتریب و شدیم شل داشت بدنم کردمیم حس رو تنش یگرما گذاشت کمرم یرو یآروم بھ رو دستش شدم داغ اش بوسھ یگرم
 نگاه چشمام تو بعدش کھ یوقت افتادم میبود ھم با کھ یبار نیآخر ادی لحظھ ھی برم فرو بغلش تو خواستیم دلم شدمیم دهیکش سمتش

 واسھ دلم زدینم داشتنم دوست از یحرف چیھ یول دمیبوسیم احساس پر و گرم فقط شھیھم مثل بارم نیا میش جدا ھم از گفت و کرد
 و کردیم بغلم کھ بار ھر کردمیم تکرار رو قبلم اشتباه دوباره دینبا میبر شیپ ینجوریا خواستمینم یول دیکشیم پر لباش ی
 کرد نگام خمار ییچشما با دمیکش عقب یسخت بھ رو خودم کردیم مشخص رو فمیتکل دیبا شدمیم وابستھ بھش شتریب دمیبوسیم

 قول بھ گھید من رفتھ ادتی نکھیا مثل: گفتم لرزون ییصدا با دادم ھولش عقب بھ یکم و گذاشتم پھنش ی نھیس یرو رو دستم
 نیغمگ نگاھش آتش؟ یکن یباز باھام یخوایم یک تا: گفتم یدلخور با کھ زد زل چشمام تو ھمونطور ستم؟ین تیعقد زن خودت

  دمیدو ساختمون سمت بھ و نکردم صبر گھید شد
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 باھام فقط آتش کھ بود نیا از ریغ مگھ بود گلوم تو یبد بغض رفتم اتاق سمت بھ و داخل رفتم کنم نگاه سرم پشت بھ نکھیا بدون
 ام ھیگر یصدا کھ گرفتم دھنم یجلو رو دستم دمیکش دراز تخت یرو کردیم وابستھ خودش بھ شتریب لحظھ ھر و کردیم یباز
 دمیکش لبام یرو رو دستم کردیم کارو نیا باھام چرا دمیفھمینم رو شیلعنت نگاه حرف چرا نشد داریب و بود خواب الیل نشھ بلند
 نبود اتاق تو الیل شدم داریب خواب از یبد سردرد با صبح برد خوابم کھ کردم ھیگر اونقدر کردمیم حس ھنوزم رو لباش یداغ

 و کردم سالم نبود یخبر آتش و اوشیس از یول بودن نشستھ صبحونھ زیم دور ھمھ نییپا رفتم و زدم صورتم و دست بھ یآب
 و اوردمین طاقت میبود نشستھ ھم دور ھمھ صبحونھ از بعد نشدن داریب ھنوز بودن خواب دمیشا بودن؟ کجا یعنی نشستم زیم پشت

   روننیب و دونھینم گفت کجان؟ آتش و اوشیس دمیپرس الیل از

 ھی حرف یب رفت بود گرفتھ یحساب و بود شیشونیپ یرو یاخم شھیھم عکس بر اومد اوشیس نکھیا تا شد مشغول فکرم شتریب
 کجا آتش پس دیکش یقیعم نفس و نگفت یزیچ یول شده یچ کھ کردم اشاره میشد چشم تو چشم یوقت کردم نگاھش نشست گوشھ

 زودتر کاش شده شونیزیچ ھی کھ بود معلوم ھاشون افھیق از اومد ھم در یا چھره با ھم آتش بعد ساعت مین بودن؟ ھم با یعنی بود
 بھ رهیخ ینگاھ اوشیس بود گرفتھ ضرب پاش با و بود شده رهیخ اوشیس بھ خشم با آتش دمیپرسیم ازش و شدمیم تنھا اوشیس با

 دیببخش جون ییدا: گفت بابا بھ رو کردن نگاھش و شدن ساکت ھمھ لحظھ ھی دیببخش: گفت بلند بایتقر ییصدا با و انداخت من
 بگھ خواستیم یچ یعنی ختیر یھر دلم! ھمھ اجازه با البتھ بگم جمع نیھم تو االن دمید بھتر بگم بھتون رو یزیچ ھی خواستمیم

    شده؟ یچ جان اوشیس بگو: گفت یکنجکاو با بابا کردیم نگاش اخم با ھم آتش

  ! کنم یخواستگار طناز از خوامیم دیبد اجازه شما اگھ یعنی...   خوامیم من: گفت و انداخت نییپا رو سرش معذب اوشیس

   باشم کنارش رو میزندگ یباق خوامیم دارم دوستش من: داد ادامھ و آورد باال رو سرش اوشیس کردم نگاش باز یدھن با

 اونجا تونستمینم دادم قورت رو دھنم آب بود ینیسنگ جو زد یحرف نیھمچ اوشیس شدینم باورم افتاد آتش قرمز ی چھره بھ نگاھم
 مغزم شدم دور اونجا از سرعتم ھمھ با و دمیدو باغ در سمت بھ ھمھ بھ توجھ یب  رونیب رفتم دو با و شدم بلند جام از بمونم
  یلعنت یلعنت یلعنت زدم غیج و سادمیوا جام سر بود اومده بند نفسم بود چشمم یجلو آتش ی افھیق فقط بود کرده ھنگ

  

   

 گفتم اوشیس بھ رو یچ ھمھ اول از کھ بود احمقم خود ریتقص زدمیم نفس نفس تیعصبان با بودم جنگل وسط اومدم کھ خودم بھ
 بود یحرف چھ نیا ؟یکرد نکارویا چرا: گفتم و برگشتم سمتش بھ تیعصبان با کردیم صدام کھ اومد سرم پشت از اوشیس یصدا

   ؟یچ یعنی اتیباز مسخره نیا یزد آتش یجلو کھ

   طناز کن گوش: گفت و شد کمینزد

 یزیچ من از کلمھ ھی چرا ؟یکن ینجوریا آخرشم کھ یداد ادامھ ات مسخره یکارا بھ یھ کن گوش تو خوامینم: زدم غیج
   ؟یزد یحرف نیھمچ یحق چھ بھ اصال  ؟یدینپرس

   کن اعتماد من بھ شھیم درست یچ ھمھ کن باور بده گوش لحظھ ھی طناز

   کنھینم نگاه صورتمم تو گھید آتش شھ؟یم درست یچ: گفتم و دمیکوب اش نھیس بھ مشت با

: زد داد و دیکش خودش سمت بھ و گرفت رو دستم کھ شدم رد کنارش از اوشیس یکرد خراب رو یچ ھمھ دادم ادامھ بغض با
   کردم کارو نیا کھ دونستمیم یزیچ ھی حتما کن گوش گمیم

 شیپ یچ تو  بود؟ خورد اعصابش اونقدر کھ یگفت یچ بھش دیبود رونیب یوقت اصال: گفتم و دمیکش رونیب دستش از رو دستم
   ؟یکرد فکر خودت

 بھ برگشتم!  کن تماشا حاال خب: گفت یپوزخند با و انداخت سرم پشت بھ ینگاھ مین کرد نگام یدلخور با و دیکش ھم تو اخماشو
 مگھ کھیمرت یکرد یغلط چھ تو: زد ادیفر دیرس بھمون یوقت ومدیم سمتمون بھ یبرزخ یا چھره با آتش کردم نگاه سرم پشت
   ریبگ فاصلھ ازش نگفتم

  زدنیم ضربھ ھم بھ توانشون تمام با دو ھر رفتم عقب و زدم غیج ترس از شد خراب اوشیس یرو آوار مثل و
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 دوستش بگم ھمھ جلو کھ داشتم جرات اونقدر  ان؟ عرضھ یب خودت مثل ھمھ یکرد فکر ھیچ: گفت گرفتھ ییصدا با اوشیس
   دارم

   یلعنت یکرد جایب یلیخ تو کرد حملھ بھش یزخم ببر مثل و شد وونھید آتش

 یب یتو و بمونھ تنھا عمرش آخر تا یخوایم یعنی گھید یکی نھ من: گفت و دشیکوب یدرخت بھ و گرفت رو اش قھی اوشیس
   ؟یبکش نشون و خط خواستگاراش واسھ دور از ینیبش ھم عرضھ

 یبد ادامھ ات مسخره غرور نیا بھ کھ یوقت تا ؟یک تا یلعنت بگو: زد داد اوشیس دیکشیم یعصب یھا نفس فقط و شد ساکت آتش
 یدان خود گھید حاال یکن تماشاش دور از ینجوریھم دیبا یکن اعتراف عشقش بھ یباش نداشتھ رو جراتش یوقت تا یرسینم بھش
 یمعن کھ کنمیم یکار کنھ ازدواج باھام کنم مجبورش شده وگرنھ بکن وا باھاش سنگاتو االن نیھم کھ یداشت رو اش عرضھ اگھ

  !  نرسھ بھش دستتم گھید و بچشھ رو یخوشبخت یواقع

 اشکام لیس کردیم نگاھم و بود سادهیوا ھمونطور آتش شد دور ازمون کردیم نگاھش خشم با کھ یحال در و کرد ول رو اش قھی
 رو اشکام و آورد جلو رو دستش بود زخم لبش ی گوشھ و بود نشستھ خون بھ چشماش کمینزد اومد آروم بود روون ھام گونھ رو

   نکن ھیگر: گفت و دیکش ھم تو اخماشو افتادم ھق ھق بھ و گرفت شدت ام ھیگر کرد پاک

  بزنم حرف تونستمینم ھیگر زور از جونم: گفت گرفتھ ییصدا با آتش زدم لب آروم

  

   

 نیا مزخرفات االن یدادیم گوش حرفام بھ یستادیمیوا شبید اگھ: گرفت دستش تو رو لرزونم ی چونھ و آورد جلو رو دستش
   دمیشنینم رو کھیمرت

 و سمتش نرم کھ کردم کنترل رو خودم یلیخ گفت یاونجور ھمھ جلو الیو تو یوقت: داد ادامھ کھ کردم نگاھش یاشک یچشما با
 از دیبوس عطش پر رو لبام و دیکش خودش سمت بھ رو سرم یباش خودم واسھ دیبا فقط تو: گفت و زد زل چشمام تو نکنم اش خفھ

 یرو قیعم یلبخند دارم دوستت کرد زمزمھ آروم و دیچیپ دورم رو دستش کردم یھمراھ باھاش اریاخت یب و دیلرز دلم حرفش
 بغلش تو محکم بود لباش مزه ینیریش بھ حرفش ینیریش چسبوندم لباش بھ رو لبم و انداختم گردنش دور رو دستم نشست لبام

 یزیچ ھی دیبا منم کردم نگاھش یباش باھام یناچار یرو از خواستمینم یدار دوستم توام کھ شدمیم مطمئن دیبا: گفت و داد فشارم
 یول بگم بھت رو یچ ھمھ خواستمیم اوردمین طاقت گھید شبید یول: داد ادامھ و دیبوس رو چشمام بود شده قفل زبونم یول گفتمیم

 دفعھ مثل دمیترس شدمیم وابستھ بھت شتریب میدیبوسیم و یکردیم بغلم کھ بار ھر: گفتم بغض با یرفت یاونجور ھوی چرا دمینفھم
   ینکن اعتراف داشتنم دوست بھ بازم قبل یھا

  ! تم؟ وونھید چقد یدیفھمینم رفتارم از یعنی: گفت و زد یلبخند

 کردمیم احساس شد تر قیعم لبخندش  کشم؟یم رنج دارم تیدور از چقدر کھ یدیفھم من یرفتارا از تو مگھ: گفتم لبخند با
  بودم لذت غرق یول شکنھیم بغلش یتو داره استخونام

  

 آتش دارم دوستت یلیخ زدم لب و دمیبوس رو اش گونھ آروم و گرفتم دستم یتو رو صورتش کرد بوسھ غرق رو صورتم ی ھمھ
 میداد ادامھ اونقدر دیبوس رو لبم باز و! بشھ خوشگلت یچشما نیا قربون آتش گفت؛ و کرد بلندم دستاش یرو دیکش یقیعم نفس
   یکرد ام وونھید یحساب مدت نیا تو یانصاف یب یلیخ: کرد نگاھم یخمار نگاه با میزدیم نفس نفس مون دو ھر کھ

   توام: گفتم و دمیخند جانیھ با

 دختر نکن گفت؛ و بست رو چشماش لحظھ ھی دادم فشار و گذاشتم پھلوش یرو رو دستم زد لبام یرو یا بوسھ تک و زد یلبخند
: گفتم و چسبوندم بھش رو خودم طنتیش با و زدم یلبخند! کنم کنترل رو خودم تونمینم االن شدم وونھید تیدور از مدت نیا تو

  !  ؟یکردیم کاریچ مدت نیا تو پس

   کنمینم نیتضم رو یزیچ گھید االن یول تحمل: گفت و دیکش کمرم یرو رو دستش

 گاز رو لبم لغزوندیم بدنم یرو رو دستش کھ یحال در خودش سمت دیکش و گرفت رو دستم کھ دمیکش عقب رو خودم و دمیخند
   ارمینم طاقت من نذار تنھام چوقتیھ گھید آتش: کردم زمزمھ آروم و شدم زونیآو گردنش از و شدم داغ گرفت یکیکوچ

   آوردم دستت بھ تازه عروسکم برم قربونت
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   یآورد دست بھ رو دلم وقتھ یلیخ: گفتم و زدم زل چشماش تو

    م؟یبگ یچ نایا بابا بھ یوا گھید میبر آتش: گفتم و دمیکش کنار رو خودم کھ شد شتریب بدنم یرو دستش فشار

 و زدم یلبخند ذوق با!  دمتینم یشکیھ بھ و یخودم مال فقط کھ گمیم ھمھ بھ خودم ستمین کمتر کھ دلقک پسره اون از گھید
  رفتم ھمراھش

  

   

 لبخند با اونم نباشم خواب وقت ھی کھ کردمیم نگاھش ذوق با ھمش رفتمیم راه ابرا رو انگار میرفت الیو سمت بھ ھم دست تو دست
 نگامون لبخند با و بودن نشستھ ھمونطور ھمھ میشد ساختمون وارد و کرد ول رو دستم میدیرس الیو بھ یوقت کردیم نگام یقشنگ

 زد یلبخند انداختم ینگاھ بھش یدان قدر با بود کرده راحت رو کارمون  و بود داده حیتوض رو یچ ھمھ اوشیس انگار کردنیم
 بلند ییصدا با اوشیس دیبوس رو صورتم و کرد بغلم برم قربونتون یالھ: گفت و اومد سمتم بھ جون ونیکتا زد بھم یچشمک و

 میبود سادهیوا معذب و میبود انداختھ نییپا رو سرمون ھم آتش و من زدن دست ھمھ! گھید دیبزن براشون دست ھی حاال خب: گفت
 رفتم و کردم نگاه بابا بھ و زدم یلبخند دخترم دیکرد خوشحالم یلیخ: گفت و دیبوس رو میشونیپ سمتمون اومد و شد بلند ھم عمو

 کیتبر بھمون ھمھ نکھیا بعد کرد بغلم و اومد ھم مامان یخودم دختر دونستمیم طناز خوشحالم یلیخ: گفت و کرد بغلم سمتش
 بھ شروع ھم لیسھ و اوشیس کرد دود اسپند برامون عمھ بود نشستھ ریز بھ سر ھم آتش دمیکشیم خجالت ھنوز مینشست گفتن

 کننیم دایپ رو یکس ننیبب برن لیسھ ھمراه کھ گفت اوشیس بھ عمو بودم خوشحال و دمیخندیم دل تھ از کردن دنیکش کل و رقص
 و بودن خوشحال ھمھ بخره ینیریش رفت ھم اللھ شوھر!  جونھ ونیکتا شنھادیپ نیا دونستمیم بخونھ تیمحرم غھیص برامون کھ

  میبود خوشحال دل تھ از و رفتینم کنار لبامون از خنده ھم آتش و من نباریا

  

 دوباره عقد یکارا کھ یوقت تا خوند ماھھ کی ی غھیص ھی برامون و برگشتن عاقد ھمراه لیسھ و اوشیس ساعت دو یکی از بعد
 تو یخوشحال از و دنیچرخیم دورمون میدا مامان و جون ونیکتا بودم شده محرم آتش بھ بازم شدینم باورم میبد انجام رو مون

 وسط نایا الیل کرد دییتع اونم و گفت مامانش گوش در یزیچ آتش! کردمیم غش داشتم گھید کھ خودمم دنیگنجینم خودشون پوست
 برام و بودم نشستھ آتش کنار نھار یبرا یخور نھار زیم سمت میرفت یشاد و رقص و صدا و سر یکل از بعد دنیرقصیم و بودن
 یول دمیخند دیکرد نگاه ھم بھ عاشقونھ بس از دیزد ھم بھ رو حالمون بابا یا: گفت اوشیس کھ کردمیم نگاش ذوق با دیکشیم غذا
 خوردم اشتھا با رو غذام! روش بود حساس بازم بوده یالک شیخواستگار بود دهیفھم نکھیا با نذاشت محلش و کرد یاخم آتش

 دیبگذرون خوش کم ھی دیبر دیپاش ھا بچھ: گفت جون ونیکتا کھ مینشست ھم دور ھمھ نھار از بعد کردمیم یخوشبخت احساس چقدر
   دیدار ھم با حرفا یلیخ حتما

 ونیکتا یخدافظ موقع بود منتظرم در یجلو آتش شدم حاضر و اتاق تو رفتم شدم بلند دادم تکون یسر و انداختم آتش بھ ینگاھ
 کردم نگاش خجالت با و دمیکش عقب رو خودم!  گمیم نایا بابات بھ من خودتون یالیو دیبر شب یبرا: گفت گوشم در جون

 خجالت باز ھیچ: گفت و انداخت بھم ینگاھ آتش رونیب رفتم در از و دمیخند!  برو کرد دق تیدور از پسرم: گفت و زد یچشمک
   عشقم؟ یشد سرخ و یدیکش

    خودمون؟ یالیو میبر شب یگفت مامانت بھ تو مرض: گفتم و شد آب دلم تو قند لویک لویک زدنش حرف طرز از

   آره: گفت و دیخند

    ؟ییپررو انقد یکشینم خجالتم: گفتم و گرفتم بازوش از یشگونین

 یلیخ گفتم و دمیخند غش غش!  رمیبگ گازت نپرم ھمھ یجلو کھ کردم کنترل خودمو زور بھ االنشم نیھم تا نھ: گفت ییپررو با
   ییپررو

  ؟یخواینم تو یعنی: گفت و کرد نگام خاص یحالت با

  

   

   نمیبب دیبا دونمینم: گفتم و زدم یلبخند بود شده تنگ واسش دلم وجود ی ھمھ با خواستمیم

 تصادف نکن ینجوریا: گفت کھ شدم جذابش مرخین بھ رهیخ و دادم ھیتک شھیش بھ بود راه الیو تا یساعت کی شدم سوار خنده با و
   مایکنیم

Please purchase 'e-PDF Converter and Creator' on http://www.e-pdfconverter.com to remove this message.

http://www.e-pdfconverter.com


 شام یبرا یکم کردیم نگام لبخند با یگاھ اونم کردمیم نگاھش لذت با و رهیخ ھمونطور الیو بھ دنیرس تا نگفتم یزیچ و دمیخند
 داخل میرفت و کرد پارک رو نیماش داشتم جانیھ یحساب و نبود و دلم یتو دل میدیرس یوقت میرفت الیو سمت بھ و میکرد دیخر
 کردم نگاھش و سادمیوا آشپزخونھ در یجلو  آوردم در رو شالم و مانتو آشپزخونھ تو برد دارویخر و کرد روشن چراغارو آتش
   ھیتالف وقت حاال یداد عذابم نجایا تا خوب خب: گفت کردیم بغلم کھ یحال در و سمتم اومد

   عشقم دمینم دستت از گھید: گفت و کرد نگام لبخند با رفت ضعف دلم نکن آتش یوا: گفتم و دمیخند بلند ییصدا با داد قلقلکم

   دمیکش عذاب مدت نیا تو یکاف اندازه بھ کنمینم ولت من گھید ھم یبخوا: گفتم و کردم لوس بغلش تو رو خودم

 یجذاب ی خنده تک کردم نگاه دارش تب یچشما تو و شد داغ نفسم دیکش بدنم پوست یرو و برد نازکم شرت یت ریز رو دستش
   میکن درست رو شام اول بذار: گفتم و دمیخند برد اتاق سمت بھ و کرد بغلم و کرد

  !  وروجک کنم تحمل تونمینم گھید: گفت کردیم فرو گردنم یتو رو سرش کھ یحال در

 و بردم لباسش ریز از رو دستم گرفت رو لبم و آورد جلو رو سرش شدم رهیخ فرمش خوش یلبھا بھ و دمیکش عقب رو سرم
 در تنش از رو شرتش یت و زدم یلبخند زد مھیخ روم و انداختم تخت یرو دمیبوس تر ولع پر و شد داغ کھ دمیکش کمرش یرو

  زدم یا بوسھ پھنش ی نھیس یرو و بردم جلو رو سرم و شدم رهیخ نقصش یب اندام بھ آوردم

  

   

 تو و آورد باال رو سرش ھیثان چند بعد دادم فشار شکمم یرو و گرفتم محکم رو سرش زد بوسھ شکمم یرو و زد باال رو لباسم
   ایدن تو کس ھر و زیھرچ از شتریب طناز خوامتیم یلیخ: کرد نگاه چشمام

   خودم یداشتن دوست اخالق بد یآقا نطوریھم منم: گفتم و دمیخند

 قلب نیا لبھا نیا چشما نیا گفت؛ و کرد اشاره چشمام یرو اش اشاره انگشت با بعد یبود اعصابم رو اش ھمھ بود خودت ریتقص
   ؟یدیفھم باشھ خودم واسھ دیبا فقط کوچولوت

 یحرفا با ھمراه نباریا گرمش یھا بوسھ شدم گم بغلش تو و چسبوندم لباش بھ رو لبام و آتش توام مال عمرم آخر تا گفتم؛ لبخند با
  ...داشتم رو آتش کھ کردم شکر رو خدا کردیم لذتم غرق نیا و داشتم رو حسرتش کھ بود یا عاشقونھ

  انیپا                                                                    

 78}میمر قلم بھ                                                       {
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