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 ه نام خدا "" ب

 

 

 ♡.....زیبرخ عشق با رمان خالصه

 

 عشق با کامل شیآسا در و مرفه خانواده یتو که هیدختر نورا

 ...برهیم لذت شادش و چالش بدون یزندگ از

 تو یحت که ییجا به برهیم اونو سرنوشت دست نکهیا تا

 ..دیدینم کابوساشم

 ...و مخدر مواد قاچاق باند نیبزرگتر

 ...رنج دردو شهیم روزش شبو

 فرار ازونجا و بده نجات خودشو بتونه تا فرصته هی منتظره

 ...کنه

  میخوایم ما که شهینم یاون شهیهم اما

 

 ...شهیم داشیپ ایسخت اوج تو یخوشبخت دیشا

 

 یرمانا از متفاوته داستانش رمان نیا دینکن قضاوت زود

 سگید

 

 ....دیباش همراه ما با
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 ب هارو نگاه نیآخر و بودم نشسته توالتم زیم یرو روبه

 مو اتو با بلندمو ی،موها انداختم صورتم شیآرا و موها

 ،قد نبودن فر جوقتیه انگار که بودم کرده صاف چنان

 صدام راپنزل شهیهم وای،ش دیرسیم زانوم کینزد تا موهام

 ...کردیم

 

 شیبود،آرا شده تر دهیپوش موهام با هام شونه سر یلخت

 ومد،درکلیم یلیخ لباسم قرمز و پوستم دیسف رنگ به محوم

 ؛ بودم یراض خودم از و داشتم یخوب سیف

 کردن شیارا از شهیهم... زدم خودم به نهیآ یتو یلبخند

 ...بودم خبره یلیخ کار نیا تو و بردمیم لذت خودم

 رنگش یشمی دامن کت با مامان و شد باز در ضربه باچند

 و ژیپرست با شهیهم مثل دشیکش سشوار کوتاه یموها و

 برانداز سرتاپامو لبخند با و شد وارد خودش خاص لیاستا

 .کرد

 

 م؟؟یبر منتظره نییپا بابا..دخترم یشد ماه_

 ک خوشگلم مامان ب" گفتم ذوق با و دمیبوس گونشو

 " برو شما امیم بپوشم کفشمو نی،هم رسمینم

 

 و گرفتم دوش ادکلنم با رفت و گفت یا باشه جواب در

 ... نییپا رفتم کفشام دنیپوش از بعد و برداشتم شالمو

 

                           ♡♡♡ 
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 نیبود،ا تجمالت دنبال شهیهم وایش بود مجلل یلیخ تاالر هی

 اگه نمیگه،،،مطمید واسیش خب اما کردیم تمیاذ خوردهی اخالقش

 مثال که رهیگیم رادیا شمیآرا و لباس یسادگ از یکل شم وارد

 ؟؟یا ساده نقدیا چرا یعروس خاله دختر

 گرفتم دستم شبمو فی،ک گرفت خندم خوردنش حرص تصور از

 ... میشد تاالر وارد مامان با و

 یقشنگ و بایز لباس واقعا بود شده ماه مثل شد وارد وایش یوقت

 ... داشت

 تونستینم اصن که بود نیسنگ و داشت دنباله انقدر لباسش اما

 !!خدااا یا... بخوره تکون

 ک یحال در عشق با و شدم کشینزد دونفرشون رقص از بعد

 "یشد خوشگل یلیییخ دلم زیعز"گفتم کردمیم بغلش

 جمع موهاتو شدینم حداقل یول...زمییعز یشد خوشگل توام_

 خداروشکر خب یول...ایناسالمت منه یعروس نورا... یکن

 ... کردمیم خفت وگرنه یشد خوشگل

 یآرزو براشون و گفتم کیتبر رمیام ب و کردم یا خنده

 ... کردم یخوشبخت

  از بعد ماه کی بود قرار ریام و وایش

 

 یلیخ کردم هیگر یلیخ دمیفهم نویا که یروز کنن مهاجرت ی

  مینینب رو گهیهمد که نبود یروز آخه بودم وابسته بهش
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 گذروند خواهم رو یبد یروزا یلیخ وایش رفتن از بعد مطمئنم

.... 

 

                                ☆☆☆ 

 

 :بعد روز۳

 

 ؛ کردم یرانندگ خونه تا دانشگاه از فراوون یخستگ با

 ...بره در میخستگ شدیم باعث خوشگلم ۲۰۶ نیماش با یرانندگ

 ... بود آور سرسام تهران کیتراف خونه دمیرس قهیدق ۴۵ از بعد

 یهوا روز اون اما بود مونده تابهار ماه ۲ هنوز درسته هووف

 ... بود بهار یهوا هیشب شتریب  تهران

 استاد اون به لب ریز کردم یط عیسر رو خونه تا اطیح فاصله

 زدمیم غر بود انداخته مسخره موضوع ی سر منو که احمق

 ...یعوض...

 نیهم یبرا ، بردمیم لذت ازش واقعا و بود یروانشناس رشتم

 ... احمق مردک اون خودمو دست از بودم یعصب ناراحتو یلیخ

 در مقنعمو که یحال در و کردم باز آپارتمانو در حرص با

 پله خواستم یباق هب توجه بدون عیسر و کردم سالم بلند اوردمیم

 . شدم متوقف بابا یصدا با که باالبرم هارو
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 "شمونیپ ایب و کن عوض لباستو میدار مهمان.....جانم؟ نورا"

 حرفش رو شدینم زدیم که یبود،حرف ابهت با یول مهربون بابام

 که کردیم وادار آدمو تشیشخص اما نبود ریگ ،سخت زد حرف

 یخستگ از بخواد من االن مثل اگه یسته،حتیبا مقابلش نتونه

 ....رهیبم

 ... ندارم گهید مهمونو حوصله هوووف

 "بابا چشم"

 ها پله از ازون بعد و کردم عوض لباسمو عیسر رفتم اتاقم به و

 .اومدم نییپا

 نگاهم سرد شیشگیهم اخم ،با شد تر گرفته حالم عمو دنیباد

 ...کردیم

 با و ستادمیا شییرو به رو مبل یجلو بشم کشینزد نکهیا بدون

 :گفتم داشت اصرار بهش شهیهم بابا که یادب

 "دیعموجان،خوشومد سالم"

 نشستم، مبل یرو و"متچکرم سالم"گفت سرد

 بابا پاشم اگه دونستمیم اما نداشتم جمعو اون تو حضور حوصله

 .... شهیم ناراحت

 ،قبل گهید روز دو یبرا بمونه قرارمون پس_بابا به عمورو

 ...کنمیم اماده دادو شرکت،قرار ایب اول رفتنتون

 !!بره؟؟؟ ییجا بود قرار ،بابا شد جلب توجهم

 بهت بعدا یمعن به چشاشو مامان و کردم نگاه مامان به یسوال

 ...کرد باز بستو گمیم
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 ...میشد بلند ماهم سرش ،پشت شد پا جاش از عمو

 انیب هم خانوم رها زنمیم ،زنگ ما شیپ بمون شامو_بابا

 . دیبمون اگه میشیم خوشحال آره_مامان

 یبرا ؛باشه متچکرم:گفت رفتیم در سمت به که نطوریهم عمو

 .خداحافظ...بهتر تیموقع

 

                                     ☆☆☆ 

 

 شرکتتون مگه!د؟یبر شما چرا بابا آخه"گفتم بابا به رو یدلخور با

 با اونم! د؟یبر دیبا خودتون شما که نداره برنامه ریمد ای لیوک

 خودش عمو چرا د؟اصالیکنیم تیاذ خودتونو ن،چرایماش

 "د؟یبر شما چرا دیکیشر دوتاتون شما!!ره؟ینم

 ،با نوراجان"گفت و گذاشت نشیس رو سرمو یمهربون با بابا

 واسمون قرارداد نی؛ا گذرهیم خوش هم یلیخ میریم مامانت

 " باشم خودم دیبا حتما مهمه یلیخ

 من پس"گفتم کردمیم لوس خودمو که یحال در یدلخور با

 :)"؟یچ

 امتحان ،شماییبابا لوس دختر"گفت اعتراض و خنده با مامان

 باباتو شهینم میریم نیماش با میگه،دارید کن تحمل روز ۳ یدار

 "رفتمینم من وگرنه بذارم تنها

 منو که حاال پس" گفتم مامان به رو و اومدم رونیب بابا بغل از

 "باشم گفته دیاریب یسوغات برامن رازویش کل دیبا دیبرینم
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 اما....کرد بغلم خنده با دوباره و گفت یزیآم طعنه چشم بابا

 روز ۳ اونم مادر پدرو از یدور دونه هی یکی منه یبرا واقعا

 ...بود سخت یلیییخ

 

 

 نیا یبرا که کردیم سفارش فقط رفتیم که یآخر لحظه تا مامان

 یغذا"گفتیم خچال،همشی تو گذاشته پخته غذا برام روز دچن

 ادیب وایش ها،بگو ینمون تنها شب جان ها،نورا ینخور رونویب

 "ها نمونه شتیپ فکرم ،نورا نایا خالت شیپ برو تو ای شتیپ

 ،دختره ستین که بچه خانوم"گفتیم بابا و میدیخندیم هم بابا منو

 "نباش نگران ادیم بر خودش پس منه،از

 و سمتم اومد گرفتیم شیگر داشت کم کم که یحال در مامان

 ،تابحالیکن درکم یستین مادر تو روزیپ"گفت بابا به و کرد بغلم

 "همه نیا نموندم دور بچم از

 شده تنگ براش دلم االن از دادم جا مامان بغل تو خودمو شتریب

 جواب در عشق با کردیم بغل دوتامون که یحال در هم بابا بود،

 "بگردم سرتون دور من یاله" گفت مامان

                                  ☆☆☆ 

 

 کردم،یم فکرشو که بود یاون از تر سخت بابا و مامان از ییجدا

 ای بار ۱۰ یروز بایتقر بودم، خاله خونه شتریب روز ۳ نیا تو

  اونا ای بابا و مامان به زدمیم زنگ من
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 ......بودن تر طاقت یب من از اونا انگار

  اه گذشتینم هم یکوفت روز ۳ نیا

 

                              ☆☆☆ 

 ....دیرس بابا و مامان برگشت روز باالخره

 ظهر ۲ ساعت بود قرار شدم داریب خواب از شوق با روز اون

 . برسن

 خاله اما بودن خواب هنوز ریام و وایش ، اومدم رونیب اتاق از

 وارد لبخند با خوندیم کتاب و خوردیم یچا اشپزخونه تو داشت

  شدم اشپزخونه

 " ریبخ صبحت  زمیخ سحر خاله به سالم "گفتم یانرژ پر

 برداشت نکشویع و کرد نگام لبخند با خاله

 " خاله؟ یدیخواب خوب ، زمیعز سالم " 

  ختمیر یچا خودم یبرا

 که بود یشب نیاخر گهید خاله، دمیخواب یعال " زیم پشت نشستم 

 " گهید انیم نایا بابا امشب شدم، مزاحمت

 خودته خونه نجایا ، طونیش " گفت و کرد یمصنوع اخم خاله

 " جان خاله

 زاده خواهر و خاله نیکرد خلوت چه ر،یبخ صبح به به_ وایش

 : گفتم و کردم نازک براش یچشم پشت
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 تنها ینجوریا ما یبکن دل جونت شوور از قهیدق کی اگه شما_

 ه خال با میمونینم

 : گفت یشوخ و خنده با

 ...بزنم بهم رو خواهرزاده خاله خلوت بخوام بکنم غلط من_

 : گفتم یتصنع حرص با

 ...بهتره اونورتون خلوت خبآره _ 

 دینیبش ها، شما دست از" گفت و کرد یکوتاه ی خنده خاله

 " کنم حاضر صبحانه براتون

 ....چرا شما خاله نکنه درد دستتون_ 

  شد اضافه جمعمون به هم ریام و میدیچ رو صبحانه زیم ینفر ۳

.... 

  بود ساعت به چشمم همش صبحانه خوردن نیح در

 ... بود صبح ۹ ساعت

 .گذشتینم که گذشتینم اصال ساعتم نیا بابا یا

  بودن افتاده راه ،حتما رمیبگ شمارشونو برداشتم ویگوش

 "باشدینم دسترس در نظر مورد مشترک"

 . گرفتم استرس ناخودآگاه

 !جان؟ خاله شدیچ_خاله

 "ستنین دسترس در" گفتم ینگران با
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 االن راهن تو...گهید نداره آنتن جاده خدا خنگه خب_وایش

 .حتما رسنیم ۲ ،ساعته

 ...زدم هم نمویریش ییچا دوباره و شدم آروم کمی وایش حرف با

 

                              ☆☆☆ 

 

 . بودم شده وونهید ینگران ،از بود ظهر بعداز ۴ ساعت

 اوناهم کنن،اما آروم رو خاله منو داشتن یسع یه ریام و وایش

 .کنن پنهان شونوینگران تونستنینم

 یصدا هربار و گرفتمیم شمارشونو سره هی ها وونهید مثل

 ...زدیم قلبم به یمحکم ضربه پتک نیع اپراتور

 ...خورد زنگ لمیموبا تلفن نبود،که دلم تو دل

 دورم همه....باباس حتما گفتم خودم با میگوش رو دمیپر جانیه با

 بد یگواه دلم...کرد خی تنم...بود ناشناس شماره... زدن حلقه

 ...دادیم

 .."الو؟"..دادم جواب مکث با

  خانوم سالم_

 د؟ییبفرما...سالم_...

 !دارن؟ ینسبت چه شما با رزادهیم روزیپ یآقا_

 ومدینم باال نفسم بایتقر..شناخت؟؟یم کجا از ؟؟؟؟بابارویچ ینی

 ...گهید
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 الو؟..الو؟خانوم؟_

 هستن پدرم...بله؟..ب_

 بهشون؟؟ دیبد ویگوش ستین کنارتون یکس_

 از دمیترسیم..دمیترسیم اما... نبود سردم...دیلرزیم تنم همه

 نگاهم فقد نگران خاله و وایش... بشنوم بود قرار که یحرف

 دییبفرما"گفتم و کردم جمع توانمو نیآخر زور ب..کردنیم

 .."خودم دمیم گوش...لطفا

 ......جاده تو پدرشما یخودرو متاسفانه...دیباش آروم لطفا_

 و وایش آخر لحظه...دیچرخ سرم دور ایدن و افتاد دستم از یگوش

 !!!"نورا؟؟؟؟......"گرفتن بغل منو ینگران با که دمید رو خاله

 

                                  ☆☆☆ 

 ...۲فصل●

 ... گذشت روز ۴۰

 باور بودمو دهیپوش اهیس چرا نکهیا و...بود ابهام تو یچ همه

 دوست بود گفته مامان...برگردن بودم منتظر هنوزم...کردمینم

 ...بذاره تنهام نداره

 ....!!!من؟؟ هیزندگ شدیچ

 یدرست هیتشب که حقا...بودم شده جمع نیجن مثل تختم یرو

 خبر رونشیب یایدن از اصال که بودم ینیجن مثل واقعا...بود

 ...گنگه براش یچ همه و گرفته آب اطرافشو...نداره
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 ....ممکنه ریغ چیه که سخت باورش

 یک نمیبب نکردم رغبت یحت دم،امایشن اتاقمو در شدن باز یصدا

 ...بودم شده خسته روز ۴۰ نیا تو اشونیدلسوز از...شده وارد

 :) بودن کاش..خواستیم بابامو مامان دلم

 .ینخورد ناهارم آوردم شام برات پاشو...نوراجان_وایش

 اصال...نمیبب ویکس گهید نداشتم دوست گذاشتم جواب یب حرفشو

 ...نکنم باز گهید ببندم چشامو...نباشم خواستیم دلم

 که دونستیرفت،نم رونیب اتاق از خوابم نکهیا فکر با وایش

 ..بود شده حروم من یچشما به خواب

 ...کردم خاک بابامو مامانو روز هی تو من

 ...مویشاد...آرزوهامو...کردم خاک مویزندگ روز هی تو من

 ....خاطراتشون مرور بود شده هرشبم کار

 نبودشونو؟؟ کنم باور چطور

 .......کنم؟؟؟ باور چطور

 مونده نایا رهاجون،باخاله و عمو ،فقط بودن رفته گهید مهمونا

 خواستیم دلم...برن همشون زودتر هرچه داشتم دوست...بودن

 ...رمیبم تا کنم هیگر انقدر مییتنها تو

 و کردم بلند نمویسنگ تن زور به...کرد اتاقشونو یهوا هوی دلم

 ...دادم حرکت اتاقشون سمت به لرزونمو یپاها

 دوباره کنمیم باز اتاقشونو در یوقت کاش کردمیم آرزو دل ته از

 کراواتشو گره داره بابا..کنهیم شونه موهاشو داره مامان نمیبب
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 نگاه من به لبخند و مهر همون با جفتشون و کنهیم درست

 ...کننیم

 یچیه...اورد حجوم سمتم به غم موج دوباره در کردن باز با اما

 ...نبود اونجا بابا مامانو یبو رنگو گهید انگار...نبود قبل مثل

 یرو من مامان...دیسف یگال با بود یآب شیتخت رو من مامان

 شهیهم بابا مطالعه زیم یرو...بود میمر اسوی عطر از پر زشیم

 .....بود شعر کتاب هی

 به جاشو مامان یآب هیتخت رو...نبود یاونجور یچیه االن یول

 ....بود داده یبادمجون رنگ

 به و نبود بابا یبود،کتابا شیآرا لوازم و کرم از پر زشیم یرو

 مامانو یلباسا یجا به و بود باز کمد در...بود کاغذ یکللل جاش

 ....رهاس ماله دونستمیم که بود ییلباسا من یبابا

 بهش شیآت جرقه روز ۴۰ از بعد که بودم یباروت جعبه مثل

 شدم، منفجر هویده،یرس

 خاطرات به یاحترام یب نیا تونستمی،نم نبود خودم دست حرکاتم

 ... ببخشم بابارو مامانو

 زمیعز یبابا مامانو اتاق از آشغاالرو اون ی همه نفرت دادو با

 رون،یب کردمیم پرت

 ...بابا مامانو اتاق تو اومدن من یصدا سرو با همه

 همه داشتم یسع نفرت و هیگر ،با دمشونیدینم انگار من اما

 آرومم داشت یسع و گرفت دستامو وایش کنم،که نابود الشویوسا

 شدم؟؟یم آروم من مگه کنه،اما
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 منو یبابا مامانو نینازن یالیوسا نیتونست چطوووور اااایعوض

 ن؟؟؟؟؟یییییبردار اتاقشون از

 من یبابا مامانو یبرا که ییجا تو دیبذار پا اومد دلتون چطوور

 بووووود،؟؟؟؟؟

 بدتر کنه آرومم داشت یسع وایش هرچقدر....زدم زدم،زار زجه

 میگرفتم... شیآت

 کاریچ یدار" گفت من به رو تشر با تمام یگستاخ با رها

 ."ادب یب ؟؟دخترهیزنیم لمیوسا به دست یک اجازه ؟؟؟بایکنیم

 روم که یفشار شدت از ممکنه لحظه هررر قلبم کردمیم احساس

 ...بترکه بود

 مامانو اتاق از گمشووو"زدم ادیفر سرش توانم و نفرت همه با

 من یبابا مامانو لیوسا به ینداشت روووووووون،حقیب من یبابا

 اتاقشووون،حققققق تو یبذار پاتو ییییینداشت ،حقیییبزن دست

 ..."یییینداااشت

 حال در وجودم همه دم،انگاریکشیم غیج و نشستم نیروزم

 یسع باز و کردیم هیگر اونم اومد طرفم به وایش....بود دنیترک

 ...شدمیم بدتر لحظه هر من کنه،اما آرومم داشت

 داشتن که ریام و خاله به داشت ییپرو با که ییرها به نفرت با

 به لحظه کی تو...کردم نگاه کردیم دعوا زدنیم حرف باش

 اتاق تو پاتو گهید کباریروون،یب گمشوو..."بردم حجوم طرفش

 "کشمتتتتتییییم...کشمتیم یبذار من یبابا مامانو

 کردو رونیب اتاق از خاله با اونو و کرد جدا رها از منو ریام

 نگاه بابا مامانو اتاق به و خوردم سر اتاق در پشت...بست درو
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 یب غمم...نداشت یتموم میگر...بود ختهیر بهم یچ همه کردمیم

 هیگر دو هر کرد بغلم و نشست کنارم هم وایش..بود تینها

 ...میکرد

 ....کردن پرپر بابامو مامانو خاطرات بانهیغر چه

 

                                     ☆☆☆ 

 

 کرده سکوت هردو.. موند بابا مامانو اتاق تو من با وایش اونشب

 فکر من و میبود دهیکش دراز تختشون رو هم کنار مویبود

 با منم انگار...نبود وایش مهاجرت به حواسم اصال... کردمیم

 نگاهم ینگران با وایش....دمیکشیم نفس بودم،اما مرده بابا مامانو

 کردمو نگاهش یحس چیه یب و مقدمه چیه بدون...کردیم

 "؟؟ینرفت چرا...وا؟یش"گفتم

 مامان،من شیپ رفته فرستادم رویبرم؟؟ام قربونت رفتمیم کجا_

 .بذارم تنهات نتونستم

 .هلنده منظورم. نه_

 رفتن هلند وقت طیشرا نیا خوبه؟؟تو حالت"گفت تعجب با

 !"منه؟؟

 که زه،بالخرهیبر بهم من بخاطر هاتون برنامه خوامینم_

 ،دستتمیبود شمیپ یکاف اندازه ب گذشته،توام روز ۴۰ ؟االنیچ

 ...یبرس تیزندگ به یبر دینکنه؛با درد

 کنم؟ ولت ینجوریا تونمیم مگه_
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 !!دیکن خراب ندتونویآ من بخاطر که شهینم...مهاجرته خب آخه_

 میخواستیم تازه خداروشکر ماکه...زمیعز ادهیز فرصت_

 اونم که افتاده عقب ذره ی فقط ختهینر بهم یزیچ میکن مهاجرت

 .سرت فدا

 سیخ یچشما با مونییدوتا هیگر یکل از بعد....کرد بغلم مهر وبا

 ...برد خوابمون

 شماره... بودم جیگ...دمیپر خواب از میگوش زنگ یصدا با

 " سالم"دادم جواب ختیر فرو دلم تو یزیچ...بود بابا لیوک

 نشدم؟ مزاحمتون که موقع بد...رزادهیم خانوم سالم_

 ..دییبفرما...کنمیم خواهش نه_

 زنگ بهتون دوباره شم رشیگیپ دیگفت که یموضوعاون رویپ_ 

 ..زدم

 "بود؟ درست شکمون...بله، بله"... نشستم صاف ختیر دلم

 تونستم داشتم که یروابط قیطر ،از نه که یقطع راستش_

 .نمتونیبب دیدار وقت که اگر امروز... دوباره کنم یریگیپ

 .حتما باشه باشه_

 کنمیم جیمس براتون مکانشو ساعتو پس_

 باشه_

 و بابا مرگ دادیم  یگواه دلم شهیهم... زدیم تند قلبم...کردم قطع

 لیوک با بابا چهلم از قبل روز چند...باشه تصادف تونهینم مامان

 نیا و...بود مشکوک هیقض نیا به یکم اونم... زدم حرف بابا

 ...نبوده خودیب شکمون ینی تماسش
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                    ☆☆☆☆ 

 

 سوزش احساس... بود خواب هنوز وای،ش بود صبح ۹ ساعت

 خونه آشپز سمت به... بخورم یزیچ هی برم کرد مجبورم معده

 تو زیم زیچ یکل... کردم باز خچالوی در...بودن خواب رفتم،همه

 ی و بستم خچالوی نخواست،در چکدومویه دلم اما.. بود خچالی

 با که برگردم اتاقم به ،خواستم برداشتم زیم یرو از تیسکوئیب

 اومدم خودم به عمو یصدا

 ...شده یاحترام یب من همسر به من خونه تو دمیشن_

 نجای؟؟ا شما ی خونه" گفتم و زدم زل چشاش به حرص نفرتو با

 گرفت بازومو محکم که شم رد کنارش از خواستم"ماس ی خونه

 دلم فردا از یول...کنمیم فراموش تیمیتی حساب رو تو یگستاخ"

 رونیب دستش از بازومو نفرت با"نمتیبب خونم تو گهید خوادینم

 من بره خونه نیاز دیبا که یاون...حرفاتونو شمینم متوجه"دمیکش

 سمت به هارو پله ،خواستم شدم رد کنارش از عیسر"...ستمین

 قبل ماه چن بابات"کرد خکوبمیم زیپرو یصدا که برم باال اتاقم

 " منه خونه نجایا پس...فروخت من به رو خونه نیا مرگش از

 دستامو و شد منقبض فکم خشم شدت ،از شد جمع چشام تو اشک

 یکرد فکر"دوختم بهش نفرتمو از پر نگاه و کردم،برگشتم مشت

 قبولت ذره هی که بگو یکس به دروغاتو!!...؟؟؟یطرف بچه با

 من یبابا و یداشت مشکل من یبابا با اولم از تو...باشه داشته

 "چوقتینکرده،ه نکارویا چوقتیه مطمئنم...دونستیم نویا
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 مدارکش"کرد یخال دلمو ته که زد یلبخند نفس به اعتماد با

 شدت از تنم تمام"بدم نشون بهت تونمیم یبخوا وقت هر...موجود

 نشانه به  اشارمو ،انگشت توکاره یکلک دونستمیم دیلرزیم خشم

 خودت درد به تیجعل مدارک"گفتم گرفتمو صورتش یجلو دیتهد

 ..."کنمیم تیشکا ازت...خورهیم

 زودتر هرچه"زد ادیدم،فرید چشاش تو نفرتو برق شد یعصبان

 خواس دلت که هم یغلط هررر...یکنیم گم من خونه از گورتو

 "مادر پدرو یب بکن،دختره

 ازش...کرد سیخ صورتمو اشک لیس ،و گرفتم شی،آت شکستم

 رونیب خودم ی خونه از منو یتونینم"گفتم هیگر با..بودم متنفر

 "یکن

 با و بود ستادهیا ها پله یباال وایش...رفتم باال ها پله از دو با و

 وارد سواالش شوینگران به توجه یب...کردیم نگاهم ینگران بهتو

 هیگر و خشم شدت از...ومدیم سرم پشت اونم شدم اتاقم

 .دمیلرزیم

 ؟؟یشد ریدرگ عموت با چرا!نورا؟؟ شدهیچ_وایش

 من یعمو تونهینم شرفیب اون"زدم ادیفر سرش و شدم سرخ

 ..."باشه

 سکته یدار...نورا؟؟"کردیم نگاهم زده بهت و خورد کهی وایش

 آرنجمو و نشستم تخت لب کالفه.."نورا... باش آروم...یکنیم

 نیخشمگ انقد...بود نشسته کنارم هم وایش...کردم سرم ستون

 واقعا اگه"کردم فکر بلند..بزنه حرف بام کردینم جرعت که بودم

 "؟؟یچ بگه راست
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 "؟؟یزنیم حرف یچ بگه؟؟از راست ویچ"دیپرس ینگران با وایش

 زده خودش نام به رو خونه نیا سند واقعا اگه" گرفت شدت میگر

 "؟؟یچ باشه

 !عموته؟؟ منظورت ؟؟االنیگیم یدار ی؟؟چیک نام به_ وایش

 من یعمو اون گفتم"دمیغر منقبض فک با و کردم نگاهش زیت

 "ستییین

 میگی !!" یچنمیبب بزن حرف درست خدا ترو...باشه.. باشه_

 من خونه از گفت بهم"گفتم حرص با و شدم رهیخ رو به رو به

 "منه نام به خونه نیا سند رون،گفیب برو

 درست تونهینم قطعا خب".. شد باز حد نیآخر تا وایش یچشا

 "ن؟ مگه..گهید بگه

 ..."بود مطمئن خودش به یلیخ"دادم فشار بهم چشامو کالفه

 نجایاز تورو ادیم دلش ،چطور بگه راست واقعا اگه یحت_

 درسته...؟؟ باشه رحم یب ویعوض تونهیم چقد آدم هی...کنه رونیب

 ..هست که انسان خب ،اما ستین تیواقع یعمو

 دیپرس دوباره وای،ش زدم پوزخند

 باشه؟؟ کرده درست یجعل سند ممکنه ینی"

 "نزده؟ نامش به رو خونه نیا واقعا بابات یمطمئن

 منفجر داشت ،سرم دادم رونیب صدا با نفسمو

 "دونمینم یچیه..دونمینم..."شدیم
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 ،یکرم یبابا،آقا لیوک دفتر  ،اومدم بود صبح ۱۱ حدود ساعت

 زدم اتاقش در به ضربه چند...بشنوم حرفاشو که نبود دلم تو دل

 ..شدم وارد و

 یها برگه یرو نگاهش..کردم سالم استرس از لرزان یصدا با

 کرد نگاهم یجد و اورد باال سرشو من یباصدا بود زشیم یرو

 کردیم اشاره زشیم یجلو مبل به دست با که یحال در و

 شیمنش به یتلفن بالفاصله و" دینیبش دییخانوم،بفرما سالم"گفت

 ....داد قهوه دوتا سفارش

 دیبگ لطفا شهیم اگه..ندارم لیم یزیچ من یکرم یآقا ممنون_من

 ..دیشد متوجه یچ

 همون کردو قفل بهم زشیم رو دستاشو و کرد یکوتاه مکث

 گفته از قبل من رزاده،یم خانوم دینیبب"دوخت بهم شویجد نگاه

 بودم، مشکوک پدرتون تصادف به شما،

 هی همراه به من تصادف از بعد روز چند بایتقر نیهم یبرا

 نیماش ترمز که شدم متوجه و...کردم یبررس نویماش کیکانیم

 دهنم استرس از...ختیر دلم..."بوده شده یکار دست پدرتون

 امکان..ینی"...گفتم کردمو جمع توانمو بزوور...بود شده خشک

 قصد از یکس نکهیا تو من"دیپر حرفم تو..."قصد از یکس داره

 هم گهید موارد یسر هی...ندارم یشک شده تصادف اون باعث

 دایپ براش نتونستم یمدرک چیه و خودمه ذهن تو فقط که هس

 کنم باز پدرتونو پرونده دارم که ییها رابطه با تونمیم اما...کنم
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 به...نداشت؟؟ یمشکل یکس با پدرتون که دیبگ من به شما فقط...

 داشته یخصومت هی پدرتون با که یکس ینید؟یستین مشکوک یکس

 .."باشه

 مشکوک بابا تصادف به خودم درسته...دیچرخ سرم دور ایدن

 باعث بخواد یکس واقعا نکهیا کردن باور جرعت اما...بودم

 یخصومت چه من خوب یبابا مامانو...نداشتم رو بشه مرگشون

 باشن؟؟ داشته تونستنیم یکس با

 کار به یکار که من یبابا مامانو.... میبود یآروم خانواده ما

 غمو شدت از...بذارم؟؟ دلم یکجا دردو نیا ایخدا...نداشتن یکس

 گهید...بود پوشونده صورتمو همه اشک...  دمیلرزیم خشم

 داشت چشمم یجلو یچ همه...دمیشنینم رو یکرم یآقا یصدا

 چرا بکشه؟؟آخه شیآت به منو یزندگ نفر هی دیبا چرا...شدیم تار

 هیگر گهید که بود میعظ انقدر غمم...نکشت؟؟ اونا با هم منو

 یهرچ...رمیبم خواستیم دلم فقط...بود مسخره براش کردن

 تر تحمل قابل ریغ برام گذشتیم یهرچ...شدیم بدتر گذشتیم

 ..شدیم

 یآقا..شدم اریهوش صورتم یرو آب شدن دهیپاش احساس با

 ...بودن سرم یباال شیمنش و یکرم

 خانوم؟؟ خوبه حالتون_یمنش

 و دادم تکون دییتا نشانه به سرمو زور به داشت درد وجودم همه

 اونجا...کردیم خفه منو داشت طیمح ،اون پاشدم مبل یرو از

 اون دمیفهم رفت،تازه کنار من یچشما یجلو از پرده که بود

 دوتا جون بتونن که...باشن نامرد فویکث توننیم چقدر آدما رونیب

 ...بکشن منو روح و رنیبگ انسانو
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 ...خوامییینم ویزندگ نیا من ایخدا...تونستن؟ چطور

 رونیب دفترش از یسخت به یکرم یآقا ینگران به توجه یب

 ...اومدم

 دونستمینم...نبود خودم مالپاهام متحرک،انگار مرده هی بودم شده

 منتظرم مرگ راه نیا ته کاش...رفتمیم فقط...رمیم کجا دارم

 ....باشه

 

 گهید رم،هوایم راه ابونایخ تو دارم که ساعته چند دونستم ینم

.. کردم نگاه مویکجام،گوش دونستم ینم....بود شده کیتار

 تا۱۰...داشتم وایش از پاسخ یب تماس۳۰...بود شب۱۰ساعت

 .... خاله خونه از هم پاسخ یب تماس

 کجام،از بفهمم که نبود ییتابلو چیانداختم،ه اطرافم به ینگاه

 ....بودم شده رمق یب یگرسنگ و یخستگ

 تنها انگار...وایش خورد،بازم زنگ دوباره میگوش لحظه همون

 ....بود مونده برام که بود یکس

 !الو_من

 از میتو؟مرد یگور کدوم معلومه.... الو کوفت» زد ادیفر 

 تویگوش خونه؟چرا یومدین خوبه؟چرا ؟حالتییکجا....ینگران

 «؟یدادینم جواب

 خوبه حالم.....زنمیم حرف یبد امون وایش_
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 فکر م،آخهیشد زنده و میمرد بار هزار صبح از»گرفت شیگر

 جواب تویگوش االن؟چرا ییم،کجایآدم مام یکنینم

 «؟نورا؟یدادینم

 ...نمیپرو بلوار کنم فکر_

 ...دنبالت امیب بفرست تو؟آدرسو یکنیم کاریچ اونجا_

 کجام نمیبب برسم یزیچ ییتابلو به برم گهید کمی بذار....یاک_

 .فرستمیم آدرسو

 .....نورااااا_

 یم مامانمو یبو دلم فقط نداشتم چکسویه کردم؛حوصله قطع

 بخوابم بذارمو بالشش رو سرمو برم خواست یم     خواست،دلم

 ....نشم داریب هم گهید و

 پام جلو وایش بعد ساعت میفرستادم،ن براش آدرسو بعد قهیدق چند

 هیتک یصندل یپشت به سرمو و شدم نشیماش سوار...زد ترمز

 «.داغونم یلیخ.....نگو یزیچ لطفا   وایش»بستم چشامو و دادم

 (افتاد راه و...)آخرش شمیم وونهید تو دست از من_

 .خودمون خونه ببر منو_

 نهینب هم رو تو کنه،تایم سکته داره ینگران از مامان ر،ینخ_

 ...شهینم آروم

 .خودمون خونه ببر منو لطفااا وایش_

 .نورا ارهیم در کفرمو داره تیباز لج_
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 به میدیرس باالخره تا دیکش طول قهیدق چند دونستم ینم

 یدلخور با وایش شدم، ادهیپ و کردم تشکر لب ریخونمون،ز

 «میآدم مام...لطفا بده جواب تویگوش»گفت

 ....خدافظ.... چشم_

 و زیپرو... شدم داخل.....کنم باز رو خونه در بود منتظر وایش

 برم خواستم بهشون توجه یب.....بودن نشسته ییرایپذ تو زنش

 نیهم و بودم زیلبر گهیهاست،د پله یجلو چمدونام دمید که باال

 روبه ی کاناپه طرف به شد،باخشم کردنم فوران باعث تلنگر

 ....رفتم بودن نشسته هم کنار اونجا زنش و زیپرو که Tv یرو

 کنن؟؟؟؟؟یم کاریچ نجایا من یچمدونا_

 گفت و زد یلبخند کردیم میعصب شتریب که یآرامش با زیپرو

 به رفتنت تا کرد جمع آشغاالتو همه و دیکش زحمت جانم رها»

 «....وفتهین ریتاخ

 او نویا خورمینم تکون خودم خونه از من...کرد خودیب رها_

 .کن فرو مغزت

 رها یها ادیفر دادو به کردم یسع و شدم دور ازشون نفرت وبا

 اتاقو در....بردم اتاقم به و برداشتم باشم،چمدونامو تفاوت یب

 که یپاتخت به ونشستم،چشمم خوردم سر در بستم،پشت محکم

 باز چمدونو در حرص با.افتاد نبود روش بابا مامانو عکس گهید

 هم کنار باعشق نفرمون سه کردم،هر دایپ و عکس و کردم

 دانشگاهم یقبول روز ادمهیم،یبود عتیطب م،تویبود ستادهیا

 هق و دیترک م،بغضمیگرفت جشن ینفر سه که....بود

 از باالتر که یدختر روز و حال دینیبیم....بابا....مامان.....زدم
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 مامانش که بود نیا شیزندگ یسخت وتنها! بود دهینشن گل

 منم...ندارم تحمل گهید مامان....بخوره فود فست داشتینم

 کشم،توانینم گهید نیا از شتریب....خودتون شیپ نیببر

 که نقدریشده،ا تنگ براتون دلم...شدم خسته گهید بخدا...ندارم

 قدر من و داشت آرامش بودنتون چقدر.....اومده بند گهید نفسم

 صفت، گرگ مشت هی وسط افتادم محافظ یب ندونستم،حاال

 واقع در..... برد خوابم بابا و مامان عکس با نیروزم همونجا

 ....شدم هوشیب

 

 ی،صدا اومدم رونیب اتاق از مرد دوتا بحث جرو یصدا با

 ...بود زیپرو

 دلم..یریبم خواستیم دلم..بودم متنفر ازت اولشم همون از_

 ییرییبم خواستیم

 ... نمیبب رو یبعد مرد چهره بتونم تا رفتم نییپا ها پله از کمی

 ..بود ییرایپذ تو یکم یلیخ نور فقط بود کیجاتار همه

 و بود پوشونده مردو اون چهره یکیبود،تار من به پشتش زیپرو

 !هیک اون که بفهمم تونستمینم

 تو و دراورد اسلحشو زیپرو دفعه کی که رفتم نییپا گهیدکمی

 ...افتاد نیزم یرو مرد اون جنازه....کرد کیشل لحظه کی

 ...بود شده تند نفسام دیلرزیم وجودم همه ترس از

 ..داد سر یعصب خنده ثانهیخب و برگشت سمتم به زیپرو

 ..اومدم مرد اون جنازه سر یباال عجله با داشتم دلهره
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 خودم طرف به لرزانم یدستا با دادم،و قورت دهنمو آب

 خودم غیج با...دمید بابارو خون از پر صورت....برگردوندمش

 ....دمیپر خواب از

 

 بدنم همه ،و بود سردم...بود برده خوابم اتاق کف یکایسرام رو

 ..کردیم درد

 عکس و شدم بلند جام از زور به.شدیم روشن داشت تازه هوا

 یدست حسرت با و گذاشتم میپاتخت زیم رو سرجاش بابارو مامانو

 ...دمیکش روش

 ..کردم نگاه تختم یباال ساعت به

 ..زدم کنار رو پرده رفتم اتاقم پنجره طرف به...بود صبح ۴

 ...بود زرد و خشک یدرختا پراز قشنگمون اطیح

 بودن دهیپاش غم گرد خونه نیا یجا همه بابا مامانو از بعد انگار

... 

 لرزوند تنمو دوباره یکرم یآقا یحرفا یآور ادی

 یشک شده تصادف اون باعث قصد از یکی نکهیا تو من"

 .."ندارم

 بودم مشکوک بهش مامان و بابا مرگ از بعد که یکس تنها

 .بود زی،پرو

 که بود بود،اون شده صاحب خونمونو کلک و دوز با که بود اون

 نفرت با و بود کرده یاحترام یب مامان و بابا خاطرات به

 ...کنه آواره هم منو خواستیم
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 ...نداشت یتمون بابا از نفرتش انگار

 ..بره ویلعنت سفر نیا بابا داشت اصرار که بود اون

 ..شدینم باورم

 ...وفتهیم اتفاق لمایف تو فقط قتل کردمیم فکر

 از نفر هی بفهمم نکهیا از بود تر راحت تحملش برام مرگشون غم

 تباه منو یزندگ...کرده جدا مادرم پدرو از منو قصد

 ...گرفته ازم جونمو...کرده،

 کردم؟یم کاریچ دیبا ایخدا...کردیم وانهید منو فکر نیا

 کردم؟؟یم فرو قلبش تو چاقو هی و سرش باال رفتمیم االن دینبا

 راحت ینکبت یزندگ نیاز و کردمیم خالص خودمو بعدم

 ...شدمیم

 کنم؟ کاریچ من ایخدا

 اتاقو عرض و طول کالفه و شدم خسته اطیح به کردن نگاه از

 ...شد صبح ۷ ساعت نکهیا تا رفتم راه انقدر

 زیپرو به که بگم بهش...بزنم حرف بابا لیوک با گرفتم میتصم

 ...کنم تیشکا ازش و مشکوکم

 ..کردمیم کارو نیهم آره

 ...کردم نگاه نهیآ به و دمیپوش اهمویس شال و مانتو دوباره

 شده گود چشام ریزغم شدت بود،از غمبار و سرد میعسل نگاه

 ..بود دهیپر رنگم بود،و

 ...نداشتم نورا از یاثر چیه
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 شده تموم میزندگ..دمیکشینم نفس انگار متحرک مرده بودم شده

 ...بود

 در تا ها پله فاصله ، اومدم نییپا ها پله از و برداشتم فمویک

 کرد خکوبمیم زیپرو یصدا که کردم یط عیسر اپارتمانو

 ببر،وگرنه خودت با ،آشغاالتم یریم یدار که یهرگورستون"

 "زنمیم ششونیآت

 گفتم دوختمو بهش نفرتمو از پر نگاه

 خونم از تورو رمیم ،دارم رمینم جایه خودم خونه از من" 

 .."کنم رونیب

 یخوایم یغلط چه مثال"کرد نگاهم مشکوک شدو کمینزد

 !"؟؟یبکن

 هی چشامو نفرت با و کرد یتداع شبموید خواب نگاهش عطرشو

 کردم تیشکا ازت یوقت"گفتم حرص دادم،با فشار بهم لحظه

 !"یفهمیم

 از لحظه هیتو و کردم نگاهش مندانه روزیخورد؛پ جا کردم حس

 مطمئنم من" گفتم خودم به دمویکش یقیعم نفس...شدم خارج در

 ..!"مطمئنم...رسهیم کارش یجزا به زیپرو

 بودم مجبور...بود مونده یکرم یآقا دفتر یجلو شبید از نمیماش

 ... برم یتاکس با

 ...دمیرس یاصل ابونیخ ،به رفتن راه ادهیپ قهید چند از بعد

 ... بود یعال هوا و دیوزیم یمیمال مینس
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 از زویپرو بتونم کاش...بود تنگ ایدن اندازه به بابا مامانو برا دلم

 ...کن کمکم ایخدا...کنم رونیب خونمون

 سوار و دادم تکون دست یتاکس برا قهیدق چند از بعد

 هی وقت چند نیا تو که یآهنگ و گذاشتم گوشم تو مویشدم،هندزفر

 :کردم یپل کردمویم گوش سره

 

 اره،،ین ادمی تورو خاطرت ایدن هی برم دیبا ،،کجا     

 

 بذاره،، راحت منو تو فکر شب کی که برم دیبا ،،کجا   

 

 نداره،، یفرق برام یزندگ مرگو که خودم با کردم ،،چه   

 

 اره،،یب طاقت یکس بد حال نیا یتو من مثل ،،محاله  

 

 نم،،ینب اونجا تورو میهرثان تو که برم دیبا ،،کجا   

 

 نم،،ینش تو یپا به ابد تا بازم که برم دیبا ،،کجا     

 

 نم،،یبب ییتنها تو من رو ییروزا چه تو بعد ،،قراره    
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 نم،،یهم تو عشق از کنهیم یفرق چه برم هرجا گهی،،د      

  لحظه هی یبرا دیکشیم پر ،دلم ختمیر اشک صورت یپهنا به

 ... دنشونید

 ...شدم ادهیپ یکرم یآقا دفتر یجلو بعد ساعت مین حدود

 .. خورد زنگ میگوش که بشم دفترش وارد خواستم

 "الو"دادم جواب شک بود،با ناشناس شماره

 (سکوت_)

 !الو؟؟_

 !رزاده؟؟یم خانوم....، سالم_

 !شما؟...سالم_

 شمارو هم..شناسم،یم خوب شمارو من ،امایشناسینم منو شما_

 ... امرزتونویخداب پدر هم

 کجا از منو پدر.. شما..ش"گفتم لکنت با... شد فشرده قلبم

 "د؟؟یشناسیم

 چطور پدرتون دونمیبودم،وم شرکتشون یکارمندا از یکی من_

 .. شد پدرتون مرگ باعث یک دونمیم...کردن تصادف

 من کار داشت وجود شاهد هی اگه...نشست تنم رو سرد عرق

 ...رفتیم شیپ عتریسر یلیخ

 نمیبب شمارو دیبا االن؟؟من دییکجا شما_من

 کشنیم منو گفتم شما به بفهمن اگه...خطرناکن یلیخ اونا_

 چون.. کردم یباز جونم با بهتون زدم زنگ که نیهم..خانوم
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 پدرتون چهره هیثان کی یحت کردیم وونمید داشت وجدان عذاب

 ... رهینم کنار چشام جلو از

 نمیبب شمارو دیبااا من...فهمهینم چکسیه"گفتم کالفه

 "وفتمیم راه االن نیهم من دیبفرست آدرستونو..آقا

... باشه شهر رونیب دیبا مینیبب همو قراره اگه...دمینم آدرس من_

 "تره امن ینجوریا...فرستمیم براتون اونجارو ادرس

 .منتظرم بفرس زود...باشه_

 خانوم چشم_

 سوارش و رفتم نمیماش سمت به عیسر و کردم قطع ویگوش

 ...شدم

 کردمو روشن نویماش لرزونم یدستا ،با بود زده خی وجودم همه

 بود گرفته وجودمو همه دلشوره...نبود دلم تو دل...کردم حرکت

. 

 آدرس سمت به سرعت با..فرستاد برام آدرسو قهیدق چن از بعد

 ..کردم یرانندگ

 نگاه برمو دورو نیتوماش از...دمیرس بعد قهیدق ۴۵ حدود

 پارک اطراف اون ینیماش چیه و بود خلوت یلیخ...کردمیم

 ..نبود

 بهش زدمیم زنگ هرچقدر... گرفتم شمارشو برداشتمو مویگوش

 مویگوش خواستمیم تییعصبان از... نبود دسترس در

 در هوی زدمیم غر خودم با حرص شدت از که نطوریهم...بشکنم
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 نمیماش سوار کلیه یقو مرد تا چن و شد باز نیماش

 ..داشت اسلحه شونیکی...شدند

 ...بودم کرده یته قالب ترس از و بودم شده شوکه

 !!!"ن؟؟؟؟کممممککککیهست یک شما.. ش"

 به نیسنگ جسم هی برخورد حس با که کنم فرار نیماش از خواستم

 ....دمینفهم یزیچ گهید سرم

 سردرد....کجام بفهمم تونستم ینم کردم، باز زور با چشمامو

 .....داشتم تهوع حالت سردرد شدت از و داشتم یدیشد

 اتاق هی...بندازم ینگاه اطراف به تونستم تالشم نیآخر با

 که بود سقف ریز کیکوچ پنجره هی....بود کیتار و کیکوچ

 شده اتاق به نور ورود مانع بودن زده بش که یمیزخ ی پرده

 ..بود

 نهییآ کی و بودم دهییخوا روش من که بود تخت هی پنجره ریز 

 دنبال چشمام...بود تخت چپ سمت وارید یجلو ک دراور

 یپاتخت یرو کیکوچ یزیم رو ساعت هیگشت، ساعت

 ...بود عصر ۳ ساعت...بود

 فشار بهم چشمامو سردرد شدت از..بلندشم جام از کردم یسع

 همراه دلشوره حس جور هیداشتم، یحس چه دونستم ینم....دادم

 ..کردم اعتماد زود انقدر چرا که خودم از تیعصبان و باغم

 نجام؟؟یا چرا بفهمم تونستمینم فقط

 کردمیم دعا دلم تو بستم چشمامو رفتم اتاق در سمت به زور به

 ۳....۲....۱...نباشه قفل در که
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 نییپا باال رو رهیدستگ یه تی،باعصبانیلعنت....اح....دادم فشار

 باز درو....کثافتااا دیکن باز درو.."دمیکوبیم در به یه و کردمیم

 "کمکککک...کمک!!...د؟؟ییخوایم من از یچ....دیکن

 مرد هی...افتادم نیزم رو در ضرب با و شد باز در دفه هی

 کرد نگام خشم با و شد وارد یخالکوب یکل با...کچل یکلیه

 "؟؟؟یچ که سرت رو یانداخت چته؟؟؟؟صداتو"

 ختنیر مانع زور به و دمیکش عقب به نیزم رو خودمو ترس با

 "د؟؟ییخوا یم جونم از یچ"شدم اشکام

 عقب شتریب خودمو گهید شد تر کینزد بهم و زد یفیکث پوزخند

 وبالحن....شد شتریب تخت،پوزخندش هیپا به خورد پشتم که دمیکش

 عجب هم یمظفر...زایچ یلیخ که جونت از"گفت یآور چندش

 ..."ها کرده تور یا کهیت

 ریز از و زدم پس دستشو خشم با که کرد کینزد بهم دستشو

 نرفته رونیب اتاق از قدم هی هنوز اما....کردم فرار پاش دستو

 کاریچ دونستمینم گرفت دستامو پشت از بک گنده اون که بودم

 ....کنم

 کن ولم"گفتم یچارگیب و التماس ای خورد یم بهم خودم از حالم

 "برم بذار تروخدا.....

 دستامو پشت از که نطوریهم بود، گرفته میگر خودم یبدبخت از

 کرد،شالم کینزد گردنم به صورتشو گرسنه گرگ مثه بود گرفته

 اتیمحتو همه یعصب فشار شدت از بود افتاده هام شونه رو

 ....آوردم باال معدمو

 ....کرد پرتم نیزم کف یکایسرام رو لحظه هیتو
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 پهلوم به محکم لگد هی و خورد بهم حالم..اح...اح...اح-مرد

 کی یپا شدن کینزد یصدا...افتادم نیزم یرو حال یب زد،که

 سال انیم مرد هی....دارم نگه باز چشمامو زور به شد باعث نفر

 به یرنگ،عصبان ییحنا یموها و دیسف صورت با کوتاه قد و

 یم سالم نویا ؟؟منیکنیم یدار یغلط چه"گفت تشن غول اون

 !!!"؟؟؟یگاو ای یفهمیباشه،م سالم کامال دیبا نیخوام،ا

 حال به اونا به توجه یب....خوابوند گوشش تو محکم یلیس هی و

 یا داشتن یا نقشه چه من یبرا....زدم زار دلم تو خودم

 .....خدا

 ....دیکن کمکم تروخدا بابا ،مامان کردمیم کاریچ نجایا من

 "؟؟؟؟یخوب"گفت چندشش نگاه و اخم همون با و شد خم بور مرد

 "خورهیم بهم همتون از حالم"گفتم و بستم چشمامو نفرت با

 چکارت دونستمیم وگرنه خوامتیم سالم که فیح_مرد

 نیا انیب بگو نجایا از کن جمعش(کرد تشن غول به رو....)کنم

 ...." کنن آمادش بگو هم رو دختره...کنن زیتم ارویکار کثافت

 خواستنیم نایا!!!!کنن؟؟؟ آماده منو...ختیر فرو دلم تو یزیچ هی

 کنن؟؟ کاریچ من با

 یفرار راه چیه و رمیم فرو دارم باتالق تو کردمیم احساس

 ...بود دهیرس آخرش به من یزندگ کردمیم احساس... نداشتم

 من با آشغال هی کنم،مثل تقال بتونم که بود نمونده برام یتوان یحت

 به یراحت به زیپرو که سوختیم دلم نیا از ؛فقط کردن برخورد

 . شد مالیپا مامانم و بابا خون و دیرس خواستش
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... کنم تیشکا ازش نتونستم یحت که فی،ح ختمیر اشک درد با

 ...فیح

 خودش با و انداخت شونش رو منو بک گنده اون لحظه هی تو

 به خودمو و نکردم یمقاومت چیه گهید...یقبل اتاق همون به برد

 .....کن کمکم خودت ایخدا.... سپردم سرنوشت دست

 

                                                     ⭐⭐⭐ 

 .....بعد روز سه

 تار جارو همه لحظه چند یبرا.... کردم باز زور به چشمامو

 بودن گرفته شیآزما ازم نقدریا بودم نجایا که یروز سه نیدم،اید

 .بود نمونده برام یجون گهید که

 ....بودم شده الغر ی،کل بخورم غذا تونستمینم اصال

 اصال گهید کنم فرار بودم کرده یسع که یبار چند از بعد

 باز بودمو یزندان توش که یاتاق یها پنجره یحت ذاشتنینم

 .....کنم

 که بکشن منو خواستنیم ،اگه داشتن یا نقشه چه برام دونستمینم

 ...نبود گرفتن شیآزما به یازین و کردنیم نکارویا االن تا

 یحت که بود بد میروح حال ،انقدر دادیم بد گواه دلم همش

 تا منو کیکوچ اتاق هی تو بودن یزندان... بخوابم تونستمینم

 . بود برده جنون مرز

 هم بهونه نیهم به و بود اتاق داخل هم حمام و ییدستشو یحت

 .... رونیب برم تونستمینم
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 از یکم تونستیم بابا مامان با  زدن وحرف خوندن نماز فقط

 ....بده نیتسک مویروح فشار

 .....ییتو دمیام همه کن کمکم خودت ایخدا

 ،تا کردمیم نگاه و رونیب پنجره از و بودم نشسته تخت یرو

 ..بود ابونیب کردیم کار چشم

 و وایش برا ،دلم خوانیم جونم از یچ دونستمیکجام،نم دونستمینم

 خبر با حالشون از یجور هی تونستمیم کاش...دیکشیم پر خاله

 ..کاش...بشم

 اتاق گوشه نیا جا همه از دیام تا...هیگر بود شده کارم فقط

 ....بودم مرگم منتظر و بودم نشسته

 ای بودن آورده غذا ای، نکردم توجه اصال ، شد باز اتاق در

 ... رنیبگ شیآزما ازم خواستنیم دوباره

 .من دنبال ایب پاشو_

 ای یشیم پا ؟؟؟یکر"زد داد دفعه نیا که نکردم توجه بهش دوباره

 "خودم؟؟؟ دنبال بکشونمت

 مویمشک شال و برم دست...افتادم راه دنبالش حرف یب ناچارا

 نیدورب هستم که یاتاق تو دونستمیم چون. کردم مرتب

 .داشتم ینم بر شالمو داره،اصال

 خواستینم دلم طیشرا اون تو ،اما نداشتم یاعتقاد حجاب به

 ...فتهیب من به ها هرزه اون فیکث چشم
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 یادیز لیوسا یول بود دوبلکس بودم یزندان توش که یساختمون

 یب یدخترا کردن یزندان یبرا فقط که زد حدس شدی،م نداشت

 . بود من مثل یا چاره

 که بود اتاق ی فقط نییپا ،اون میرفت نیپائ یسنگ یها پله از

 در مثل درست ، بودن ستادهیا درش یجلو گاردیباد چندتا

 ... ساختمون یورود

 نتونسته هم ها پله از یحت کنم فرار کردم یسع که یبار چند

 و زدنینم کتکم اما....کردنیم رمیدستگ عی،سر امیب نییپا بودم

 .کردیم شتریب دلشورمو نیهم

 خی بدنم شتریب شدمیم کینزد اتاق اون به شتریب یچ هر

 ....کردیم

 اسلحه همشون ها گاردیباد ،اون بود گرفت وجودمو همه وحشت

 خونه نیا از تونستمینم هم قدم هی یحت که دونستمیم و داشتن

 ...بردارم رونیب

 قلبم داخل،ضربان فرستاد منو و کرد باز و اتاق در همراهم مرد

 که بود راهرو هی ومدین داخل گهید خودش زد،یم هزار رو

 .بود گهید در هی شیانتها

 در اون به وحشت با و خورمینم تکون و بودم ستادهیا جام سر

 .بودم زده زل

 بودن دهیکش برام روز سه نیا تو که یا نقشه هر بودم مطمئن

 ...کنن شیعمل خواستنیم االن
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 بر در اون از ،چشم دیکشیم سوت سرم و بود شده خشک دهنم

 چرا"گفت بهم تشر با و اومد رونیب ازش نفر هی هوی که داشتمینم

 "بدو.....داخل ای؟؟؟بیستادیا اونجا

 قتلگاهم به داشتم ،انگار رفتمیم در اون سمت به لرزان یقدما با

 رو بابا مامانو چهره و بودمو بسته چشمامو فقط....شدمیم کینزد

 .کردمیم تصور

 ....بود عمل اتاق اونجا.....شد یخال وجودم ،همه شدم وارد

 خودمم یحت لحظه هی یداشتم،برا تهوع بودم،حالت منگ و جیگ

 .شناختمینم

 ...عمل اتاق....اومد ادمی یچ همه لحظه چند بودم؟؟بعد کجا من

 از یکی و تخت به بستن پامو دستو زور به گان لباس با نفر چند

 ....دمینفهم یزیچ گهید من و شد کینزد بهم آمپول هی با اونا

 طاقتمو شکمم هیناح تو درد احساس که بخورم تکون خواستم

 ...افتاد شماره به نفسم و گفتم درد یرو از یآخ...کرد طاق

 شده یچیپ ،باند دمیکش شکمم به یبخورم،دست تکون تونستمینم

 !!!کردن؟؟؟ کاریچ من با ،اونا بود

 انداخت؛پدرو روز نیا به منو زیپرو ، کردیم خفم داشت بغض

 من آخه ایخدا....کردیم کش زجر داشت هم منو و کشت مادرمو

 ...بودم کرده یگناه چه

 به تخت همون یرو صدا یب و دیترک بغضم یچارگیب شدت از

 جالدها همون از یکی قهیدق چند از بعد... زدم زار خودم حال

 .شد اتاقم وارد
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 خوبه؟؟؟ حالت_

 و نفرت تمااام با شدیم دگرگون حالم چهرشون دنید از یحت

 "اید؟؟عوضیآورد سرم ییبال چه..."زدم داااااد سرش بغضم

 "میبرداشت تویکل"گفت لکسیر یلیخ

 نفرت با...خوردیم بهم یلعنت یزندگ نیاز حالم ، ختیر دلم

 رو که یدرد از ذره هی که بگم یچ دونستمینم ، کردم نگاهش

 یتموم درد نیا مگه ،اصال شه کم کردیم ینیسنگ دلم

 ...داشت؟؟؟

 رو دستامو دوتا....کردنیم رفتار جنازه مثل من با داشتن نایا

 زاده حروم...... ااااایعوض"زدم زدم زجه و گذاشتم صورتم

 ....."کثافتااااا.....هاااااا

 کن یسع...نخور تکون جات از روز چند"گفت یتفاوت یب لحن با

 قیعم دم دوباره بعد هیثان چند و رونیب یبد ینجوریا نفستو

 یویر عفونت واال حتما یبکن نکارویا بار چند یروز....

 "یریگیم

 کردیم یپزشک یها هیتوص داشت من روز و حال به توجه یب

 ...یعوض آشغال

 "رووووونیب گمشو"زدم ادیفر

 ....نبود مهم برام یول بود دهیبر امونمو زدم،درد هق شتریب و

 ما از یا نهیک چه مگه زیپرو...بودن والیه ، نبودن انسان نایا

 !!آورد؟؟ سرم رو بال نیا که داشت
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 یادیز تحملم برا غمم...شدمینم آروم کردمیم هیگر هرچقدر

 ...بود

 دادنیم اجازه بهم گهید ، گذشتیم ییکذا عمل اون از هفته کی

 تکون جام از خواستینم دلم گهید خودم اما....امیب رونیب اتاقم از

 رفتن رونیب یبرا یدیام و حال و بودم کرده کز همونجا بخورم،

 .نداشتم اتاق نیا از

 گهید که بودم کرده قبول ،انگار بود نمونده برام یحس چیه گهید

 .کنم دایپ نجات جهنم نیاز تونمینم

 کردمیم عطسه ای سرفه که یوقت ، داشت درد میجراح یجا هنوز

 .دمیدیم چشمام به مرگمو

 یول ، ستین یعیطب بودنم رمق یب و دیشد تب نیا که دونستمیم

 .....بود شده آرزو من یبرا مرگ ، نبود مهم برام

 کفتارا نیا ینیبب که ییکجا مامان...دیکشیم پر خونمون یبرا دلم

 ....کردن کاریچ من با

 ییاشتها اصال...آورد غذا برام یکی که بود عصر ۳ ساعت

 چه بزنم حرف تونستمینم یحت که بودم رمق یب ،اونقدر نداشتم

 ادیفر سرشون و کنم دعوا باهاشون شهیهم مثل نکهیا به برسه

 .بکشم

 !!!ت؟؟؟یم مثل شده رنگت چته؟؟؟چرا_

 _......من
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 ،خونت کن کوفت غذارو نیا ایب گم؟؟پاشویم چته"گفت باتشر

 پس آقاجواب به توهم بخاطر دیبا ایب پاشو ،  ما گردن وفتهین

 .."لش تن گهید پاشو....بدم؟

 اتاق و رفت یاهیس چشمام.... برگردوندم سرمو توانم نیآخر با

 ...دمینفهم یچیه گهید... دیچرخ سرم دور

 

                                   ☆☆☆                                      

 چهارم فصل●

 همه نجای،ا نبودم یقبل اتاق تو گهید کردم باز چشمامو یوقت

 .بود دیجد زشیچ

 دستگاه کی، چرخوندم سرمو ی،کم بود آزرده تنم ی همه

 مارستانیب  مثل...بود کنارم قلب نوار دستگاه کی و ژنیاکس

 بود مجهز

 و بود شده کمتر شکمم هیناح تو درد احساس و بود بهتر حالم

 رمق یب هنوز اما ، داشت یکرخ احساس هام هیبخ کمی فقط

 .بودم

 اتاق هی...انداختم اطرافم به ینگاه و نشستم تخت رو زور به

 لوستر هی...یکرم ییطال یوارید کاغذ با ، مجلل و بزرگ

 یکار منبت از پر روش که ییطال توالت زی،م کیش یعباس

 رنگ کرم یتخت رو هی و بودم دونفره تخت هی یرو منم...بود

 ...بود روم کیش
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 رنگ ینبات ساده پرده که بود تخت راست سمت بزرگ پنجره هی

 هم تخت چپ ،سمت بودنش پوشونده ، بژ ییطال یها واالن با

 ....بود کیش یلیخ یا نهییآ یوارید کمد هی

 از...نییپا امیب تخت از کردم یسع و کردم جدا دستمو وکتیآنژ

 دمید خودمو یوارید کمد نهییآ یتو ، دیلرزیم پاهام ضعف شدت

 و....سرد و نور یب ،چشمام دمیترس نهیآ یتو بهیغر چهره ،از

 ....بودم الغرشده بشدت و بود نامرتب ابروهام

 لباسم پشت...بود لخت پاهام و سر و بود تنم مارستانیب لباس

 در نیهم برا ، بگردم مناسب لباس هی دنبال خواستم ، بود یبند

 و شلوار و کت پراز...کردم بازش و دادم هول رو یوارید کمد

 شده دهیچ مرتب یلیخ که ، بود مردانه کفش و فیک و راهنیپ

 .بودن

 پاهامو دونستمینم....  دمیپوش و برداشتم مردانه راهنیپ هی

 از که دادیب دادو یصدا که بودم ریدرگ باخودم ،هنوز کارکنمیچ

 .کرد جلب توجهمو ومدیم رونیب

 یلیخ ییرایپذ هی اتاق یرو روبه...کردم باز و اتاق در آروم

 . نبودم یقبل یجا اون گهید پس ، بود بزرگ

 یاهیس و ضعفم بخاطر که مرد، دوتا جز نبود اونجا کس چیه

 .نمیبب هاشونو چهره واضح تونستمینم چشمام مداوم رفتن

 واقعا...ربدیه یشد وجدان یب نقدریا هوی چرا تو دونمینم واقعا_

 .دونمینم

 به موهاشو باحرص ربدیه اسمش دمیفهم که گهید یمرد اون

 تو به من یکارا"دمیلرز صداش از من که زد یداد و دیکش عقب
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 بزرگا مامان مث نجایا امیم که هردفعه هفتس هی....نداره یربط

 ربط یاحد به من بودن والیه....یکنیم حتمینص

..... دارم الزمش که کن خوبش زودتر دختررو.....نداره

 رونیب خونه از و برداشت مبل رو از کتشو یعصب و..."نیهم

 ....رفت

 اومدم چطور من و هستن یک اونا بفهمم تونستمینم

 یعصب مردکه اون ،جز انداختم اطراف به ینگاه....نجایا

 یقبل خونه مثل هم خونه نیا و نبود یکس گهید بود نشسته مبلرو

 ....نبود بزرگ ادیز

 اون هوی کردمیم نگاه خونه اطراف درو به داشتم که نجوریهم

 برم دو با ،خواستم بستم درو عیسر ، شد بلند مبل یرو از مرد

 بدنم از توان هوی که رمیبگ پاهام دور رو مالفه تا تخت سمت

 . بودم شده فلج که انگار ، افتادم نیزم رو و رفت

 مرد اون و شد باز در هوی که خودم با بودم ریدرگ نطوریهم

 ....شد وارد

 بهوش یک تو" شد متعحب نگاهش ، کردم نگاهش یچارگیب با

 "؟؟یاومد

 .شدن فیضع پاهام....برم راه تونمینم_.....

 بده دستتو" کرد دراز سمتم به دستشو و اومد طرفم به و زد لبخند

 "هیهوشیب عوارض از ضعفت نیا ،  یش بلند کنم کمکت من به

 تکون پاهامو تونستمینم واقعا اما رمیبگ دستشو خواستینم دلم

 کرد، بلندم ینرم به  و گرفتم دستشو یمجبور سر از ، بدم

  برگشتم، تخت به  لرزان یقدما با انداختم روبازوش وزنمو
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 زودتر که کردم نگاهش منتظر و دمیکش دراز درد با و یسخت به

 ! کجام بگه بهم

 انیجر در حتما"  گفت آرامش با و نشست تخت لبه کنارم اونم

 !"برداشتن تو هیکل یهست

 ..داد ،ادامه دادم تکون دییتا ویمعن به سرمو 

 بعد یها یدگیرس نطوریهم و ، نبوده استاندارد عمل طیشرا_

 و ، شده عفونتت باعث نایا همه ، نبوده زولهیا اتاقت...عمل

 تیاتیح عالئم شبید از و یبود کما تو هفته کی متاسفانه

 " بودم اومدنت بهوش منتظر من و برگشت

 دست از منو ؟؟چطوریهست یک تو"  کردمیم نگاش زده بهت

 "؟؟یداد نجات ایعوض اون

 گروه عضو هم من متاسفانه"گفت و انداخت نییپا سرشو لبخند با

 "امیعوض همون

 چند نیا تو که هم یدیام یسو کور ، شد عوض نگاهمرنگ

  ، رفت نیب از بود اومده بوجود قهیدق

 "گروهم نیا دکتر.. اریکوه اسمم من"داد ادامه خودش

 خودتو اسم" زدم پوزخند و کردم نگاهش تیعصبان و نفرت با

 .."ییآدما قاتل کارات نیا ای تو....دکتر یزاریم

 یول..... دونمیم" گفت یناراحت با و کرد رییتغ نگاهش رنگ

 نیا تو ما بگم که نهیا بکنم خودم از تونمیم که یدفاع حداقل

 نیاول تو گفت شهیم یعنی... میندار کار آدما بدن یاعضا با گروه

 ما که ینفر نیاول واقع در....برداشتن تو هیکل که یهست ینفر
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 باعث دونهیم خدا و کرد نکارویا اجازه یب یمظفر ، میدیفهم

 راه بدن یاعضا قاچاق خودش برا! شده انسان تا چن مرگ

 ..."روشه شیپ یسخت مجازات نکارشیا یبرا.... بوده انداخته

....  دیهم نیع همتون"گفتم و دمیکش صورتم به دستمو کالفه

 چرا گهید نیبرداشت منو هیکل که حاال...نیپست و آشغال همتون

 دیبردار بدنمو کل بار هی دیکن کمیت کهیت دیخوایم اگه د؟؟ینمکن ولم

 اشکام لیس ناخواسته..." آخه دیدیم عذابم چرا...ااایلعنت گهید

 ...شد یجار

 بدنت یاعضا با گفتم که بهت...یباش آروم یکن یسع دیبا_

 ...میندار یکار

 "برم؟؟؟ من دیذارینم چرا پس" گفتم داد با

 من...فروخته سیرئ خود به میمستق تورو بستگانت از یکی_

 ..بات داره کاریچ دونمینم

 منو یعوض زیپرو... زد خی و دیکش ریت تنم بند بند حرفش نیا با

 ؟؟؟یحق چه با بود؟؟؟ فروخته نایا به

" کردم نشیس نثار جونمو یب یمشتا  ونیش با و نشستم جام رو

 اون.... ستین من خانواده یعوض اون...ندارم یاخانواده من

 ایعوض شما به منو  یحق چه به.... کشت بابامو مامانو

 دویخر آدمارو که دیهست ییوالهایه چه شما اصال..فروخته

 ..."دیییکرد نابود منو یزندگ!!!.. دییییکنیم فروش

 دلم...دادم سر رو هیگر یها یها و گذاشتم صورتم رو دستامو

 همه نیا از بودم شده خسته گهید ، یزندگ نیا از بود گرفته

 دارم؟؟؟ توان چقدر من مگه ایخدا آخه... یسخت
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 ..."باش آروم"گفت و شد دلسوزانه لحنش

 کنمیم خواهش" کردم ونگاهش کردم دایپ جرعت آرامشش از

 بخدا فروخته، شماها به منو یدشمن یرو از زیبرم،پرو من بذار

 به من بخدا...ستمین بلد یکار چیه خورم،منینم دردتون به من

 گمینم یچیه سیپل به قسم مامانم خاک به.... خورمینم دردتون

 .."برم من بذار فقط

 آروم لحن با چون سوخت برام دلش کنم فکر زدم، هق دوباره

 من...ستین من دست اصال یبر بذارم که نیا نیبب" گفت یتر

 نگهت جا نیهم که نهیا بدم انجام برات تونمیم که یکار تنها

 ..."دارم

 ..."برم من بذار تروخدا" کردم التماسش هیگر با و دانهیناام

 فرار راه اصال نیبب"داد ادامه و دیکش موهاش به دست کالفه

 خونم دورتادور اما نداره نگهبان من خونه نداره،داخل وجود

 چک داره ساعته ۲۴ ییرو روبه ساختمون از که داره نیدورب

 که گهید یجا هی برنتیم و رنتیگیم یکن فرار یبخوا اگه شه،یم

 ..."کننینم رفتار خوب باهات گهید اونجا

 من شد؟؟با داتونیپ کجا از شما آخه د  "گفتم حرص و هیگر با

 ..."کنه لعنتتون خدا...کنه لعنتتون ن؟؟؟خدایدار کاریچ

 که یکار اما...داره یا برنامه چه برات سییر دونمینم خودمم_

 کننیم یفروش تن عدشون هی که نهیا کننیم وارد تازه یدخترا با

 موارد در و...هستن یااجاره رحم اشونمیبعض و یمشتر جذب و

 ..."کننیم جا جابه مواد خاص
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 بود گناهم کدوم یجزا جهنم نیا.... شد خراب سرم یرو ایدن

 خدا؟؟؟

 تن تونستمیم چطور نبودم رابطه تو هم پسر هی با یحت که یمن

 ....من یخدا یواااا.. کنم؟؟؟؟ یفروش

 

 دهیکش دراز تخت همون یرو زهیانگ یب که بود روز چند

 یهابرنامه  آماده منو زودتر کردیم یسع هم اریکوه... بودم

 .کنه فشونیکث

 باهم یحرف چی،ه نداشت آمدو رفت خونه اون به چکسیه

 كه کردیم درک حتما...نداشت باهام هم یرفتار بد اما میزدینم

 خواستیم که یمواقع در جز نداشتم،که باهشو بحث توان گهید

 ....اتاق تو اومد ینم بده دارو ای غذا بهم

 ، گذشت منوال نیهم به هفته دو بایتقر

 یطب کمربند تونستمیم گهید...بود رفته نیب از میبدن ضعف گهید

 از داروهام نزنم،نوبت و کردمیم استفاده هام هیبخ یبرا که

 .... بار هی یروز به بود دهیرس بار سه یروز

 شده تر آروم و بودم کرده عادت یزندگ طرز نیا به گهید

... بود شده کمتر هام تنش دمیدیم لمیف ، خوندمیم کتاب...بودم

 کرده عادت غصه و غم به و میزندگ از یقسمت بود شده یدلتنگ

 .بودم

 داشتم و بودم اومده حموم از قبل یروزها مثل هم اونروز

 نداشت سابقه....شد باز اتاق در هوی که دمیکشیم سشوار موهامو

 رهیخ بلندم یموها به زده بهت اتاق، داخل ادیب روز وقت نیا
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 در د،یببخش"گفت و کرد جور و جمع خودشو عیسر اما بود شده

 "یدینشن اما زدم

 "د؟ییبفرما"  گفتم و کردم نگاهش بااخم

 (رفت و...)رونیب ایب شد تموم که کارت...اومده سییر_

 گهید ، کرد خی وجودم همه دوباره...اومد سراغم دلشوره دوباره

 ....بود دهیرس زمانش

 تونستمینم یحت شوک و ترس از اما اوردیم فشار گلوم به بغض

 شده تر دهیپر رنگم و بود شده دیسف لبام...کنم هیگر

 .کنم یغلط چه دونستمینم...بود

 یصدا دوباره که بودم ستادهیا اتاق وسط زده وحشت نطوریهم

 اونجا نطوریهم چرا"شد وارد لحظه چند بعد...اومد در

 "ایم،بیبر ای؟بیستادیا

 خواهش....ببره منو نذار تروخدا" کردم التماسش ها بچه مثل

 خودمو من بخدا....کنم یفروش تن تونمینم من بخدا کنم،یم

 کنم،تروخدااایم تویکلفت ، ببره منو نذار کنمیم خواهش...کشمیم

 "ببره منو نذار

 میبر ایست؟؟بین من دست گمیم یفهمینم"گفت و گرفت حرصش

 "منتظره

 وجودم همه...افتادم راه دنبالش یچارگیب با و دیترک بغضم

 . دیلرزیم
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 وسط یراحت  مبل رو ، دمشید اومدم رونیب اتاق  از نکهیهم

 معدم استرس شدت از...بود نشسته من به پشت سالن

 ...سوختیم

 هی...دمید چهرشم بعد لحظه چند ، بود شده لرزان دوباره قدمام

 ته و یخاکستر یچشما و برنز پوست ساله ۳۵...۳۴ بایتقر مرد

 .کرد برنداز پامو سرتا سرد یلیخ ، دار هیسا شیر

 رنگ به یراحت شلوار زیبول دست هی بودمو کرده جمع موهامو

 اشکامو عیسر ، بودم کرده تنم بود دهیخر برام اریکوه که ییمویل

 .کندم ناخنامو کنار پوست استرس با ریز سربه و کردم پاک

 ....نیبش_

 نشسته سییر کنار مبل که اریکوه به نگاه هی و نشستم آروم یلیخ

 که بود رفته ادمی...ببرم پناه بهش خواستمیم انگار انداختم، بود

 ...همن نیع همشون

 حلقه چشمام تو انداختم،اشک نییپا سرمو و کردم اخم ناخواسته

 ... کردمیم هیگر دینبا گرفتم، جلوشونو اما زد،

 "سالته؟؟؟ چند"لرزوند تنمو بمش و دورگه یصدا بعد لحظه چند

 .... دو و ستیب_

 ؟؟یخوند درس_

 :کردم نگاهش نفرت و جسارت با

 ..شد دایپ میزندگتو شماها کله سرو که گرفتمیم سانسمویل داشتم_

 ه؟؟یچ اسمت....نزن اضافه حرف_

 ...نورا_
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 "چطوره؟ طشیشرا"گفت اریکوه روبه

 نگاهم اون اما...ستمین خوب بگه که کردم نگاهش التماس با

 فعال یدار الزمش تو که یاونجور اما بهتره، حالش" نکرد

 ..."نداره یبازده

 نقدریهم فعال...خوبه بزنه حرف و بره راه بتونه نکهیهم نه_

 ...دارم الزمش

 "بده؟؟ انجام یچکار یخوایم مگه"گفت و کرد نگاهش تعجب با

 و کرد مرتب شویمشک اسپرت کت و شد بلند جاش از سییر

 آمادش نجایا فرستمیم و فرناز فردا ، گمیم بهت بعد" گفت

 "برس بهش خوب...کنه

 اریکوه ، رفت یخروج در سمت به من به کردن نگاه بدون و

 ...سرش پشت هم

 که نبود یاون فعال بود یهرچ اما ، بشه یچ قراره دونستمینم

 ....کردیم کم استرسمو  از یکم نیوا داشتم وحشت ازش

 بود قرار سییر که فرناز اومدن استرس از قبل شب نکهیا با

 صبح از بازم یول ، بخوابم خوب  بودم نتونسته سربختم بفرسته

 .زدمیم حرف بابا مامانو با و گفتمیم ذکر همش...بودم داریب زود

 ختیر دلم ، شد زده در به ضربه چند که بود صبح هشت ساعت

 ...شد حبس نفسم و

 یحت که یکار یبرا کنه آماده منو بود اومده فرناز یعنی

 !!ه؟؟یچ دونستمینم
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 خداروشکر و دادم رونیب نفسمو اریکوه دنید با شد باز درکه

 ....کردم

 سالم" گفت لبخند با و شد کمینزد صبحونه ینیس با اریکوه

 ..."ریبخ صبحت

 .سالم_

 برات یخوب یخبرا که بخور صبحونتو ایب" نشست تخت لب

 "دارم

 منو سییر" گفتم جانیباه ، گرفت وجودمو ی همه دیام لحظه هی

 "نخواست؟؟

 اونکار یبرا اما ، چرا که اونو... امممم"  گفت مکث با

 ..."نخواستت

 بلند دانهیناام... گرفتم ازش نگاهمو...آورد هجوم بهم غم دوباره

ر فعال" کردم فکر  بشه بهتر حالم که امابعد....رفتم در ق س 

 !..."یچ

 ....نورا نیبب_

 یبرا یحت دلم ، بود نزده صدام یکس که شدیم یماه کی...هه

 ....بود شده تنگ هم اسمم

 سییر با که عرب یاسیس یها گنده کله از یکی_ اریکوه

 و کنهیم یخشک ناخن داره هیوقت چند هی ، قبال کردیم یهمکار

 بتونه نکهیا یبرا هم سییر... ندازهیم سنگ سییر یپا جلو

 به مجبور اون که کنه یکار هی خوادیم ارتشیب راه به دوباره

 ...بشه یهمکار
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 !!!"کار؟؟؟یچ خوادیم منو خب" کردم نگاهش جیگ

 العاده فوق ، میدار آدم نیا از ما که یشناخت طبق...گهید نیهم_

 ...خوشگله یخانوما دنبال و هیباز هوس آدم

 منو قراره ه؟؟یچ یفروش تن با فرقش" گفتم بغض با...ختیر دلم

 !!!"بود؟؟؟ کجا خوشش خبر...ادیب راه باهاتون که اون به نیبد

 و حاضر و دختر هی بخواد نکهیا به اون....نکن اشتباه نه نه_

 براش که هییدخترا ریگ شتریب ، ستین یراض ارهیب دست به آماده

 ...باشن یافتنین دست

 "شمینم منظورت متوجه"گفتم و دمیکش دست صورتمو کالفه

 حاال....آدم اون دنید یدب بره سییر گهید روز سه قراره نیبب_

 کنارش سییر خواهر عنوان به قراره تو مسافرت نیا تو

 قرار چون...امنه امنه جات که باشه راحت التیوخ....یباش

 ما با کنه قبول که یوقت تا ، یبد راه آدم اون به فعال ستین

 ...دوباره کنه یهمکار

 فرار یجور هی موقع اون تا تونستمیم حداقل خب ، شدم دواریام

 ...بزرگه خدا اونجاشم تا ، کرد رحم بهم خدا که فعال...کنم

 گهید روز سه قراره ماکه اد؟؟یم االن چرا فرناز نیا پس_

 ...میبر

 هم تا نجایا ادیم نیهم ی،برا یباش تو محموله صاحب قراره_

 مدارکت تا ازت رهیبگ عکس تا چند هم و کنه مرتب کمی چهرتو

 خودش اونجا سییر خونه برمتیم هم صبح فردا...شه آماده

 ، جنوب برم دیبا خودم من نکهیا و ، بگه بهت و الزم نکات

 ...یبمون نجایا شهینم گهید
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 ترس و شدم یعصب دوباره...ختیر دلم مکان ضیتعو فکر از

 خاطر نیا به و نبود یزیه آدم اری،کوه گرفت وجودمو همه

 .کردم ینم یبد احساس ششیپ

 گهید مرد هی خونه تو بتونم دوباره تا کنم اعتماد تونستم ینم

 ....بمونم

 

                              ♡♡♡ 

 

 پنجم فصل●

 پامو سرتا...بودم ستادهیا یوارید کمد یا نهیآ  در یرو به رو

 . کردم برنداز

 کرده فرق یلیخ چهرم...کرد مرتب صورتمو کمی فرناز روزید 

 اصالح صورتمو که بود بار نیاول بابا مامانو مرگ از بعد ، بود

 .کردمیم

 رفت باهاش بشه که یلباس دست هی و شیآرا لوازم یکل برام

 قرار که یکار و بودم که ییجا از داشت ،حالم بود آورده رونیب

 نداشتم یراه گهید یول...خوردیم بهم بدم انجام اجبار سر از بود

،  

 دایپ نجات و کنه دایپ منو سیپل یزود به که بود نیا به دمیام تنها

 ...کنم

 به بدن انتقالم بود قرار و ومدیم دنبالم راننده گهید قهیدق چند

 هشتاد قد نیج هی و بودم کرده جمع لمویوسا همه ، سییر خونه
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 کفش و رنگ یآب شال هی و رنگ یریش یهود هی با رهیت یآب

 ...بودم دهیپوش دیسف اسپرت

 دلم اما ، باشم داشته شیآرا بعد به نیا از بود کرده دیتاک فرناز

 و میعسل یچشما...کنم شیآرا نباشه الزم که یوقت تا خواستینم

 ...نداشت و قبل درخشش گهید دمیسف پوست

 به خواستینم دلم ، کنم مقابله استرسم و درد با داشتم یسع

 ...بودم داغون یکاف حد به ، کنم فکر یزیچ

 زد چشمام به بند چشم هی و شد اتاق وارد اریکوه بعد قهیدق چند

 البته..وفتهینم برات یبد اتفاق مطمئنم..نترس اصال"

 ندادم، بهش یجواب"دوارمیام

 قرار که ینیماش سمت به منو و گرفت دستاش تو سردمو یدستا

 دونمینم... کرد نمیماش سوار و برد برم سیرئ خونه به باش بود

 به من یبرا اما ، میدیرس سییر خونه به تا دیکش طول چقدر

 گرفته وجودمو همه دلهره و ترس... گذشت عمر هی اندازه

 یفرار راه چیه.. ادیب سرم ییبال چه قرارهدونستمینم...بود

 ..کنه کمکم خودش خدا که کردمیم دعا دیبا فقط... نداشتم

 با خواستیم دلم... شدیم شتریب روز هی روز زیپرو از نمیک

 دهیکش گند به منو یزندگ که بود اون...کنم خفش خودم یدستا

 اتفاق همه نیا کردمینم باور هنوزم....شد اسارتم باعث و بود

 ..باشه داشته تیواقع افتاده من برا که یوحشتناک

 رو از و بند چشم راننده و اومد من سمت در شدن باز یصدا

  ، برداشت چشمام
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 با..بستم چشامو لحظه هی یبرا کردو تیاذ چشامو دیخورش نور

  ، شدم ادهیپ بسته یچشا

 مجلل عمارت هی با بزرگ یلیخ باغ هی کردم باز چشامو یوقت

 با بزرگ یلیخ استخر ، ینورپرداز و سنگ ینما با وسطش

 ...کردیم تر مجلل یلیخ رو اونجا بزرگ یآبنما چند

 ، بود پارک الیو اون داخل هم متیق گرون و لوکس نیماش چند

 .بود سییر واسه هم نایا حتما

 دور تا دور نکیع و شلوار و کت با  کریپ غول نگهبان چندتا

 یها پله به کردمیم نگاه و اطراف که نطوریهم ، بودن عمارت

 ....رفتم باال اونها واز دمیرس عمارت یجلو رهیدا مین و یمرمر

  ، رفت جیگ سرم بایتقر یا خونه نیهمچ دنید از شدم وارد یوقت

 مین حالت به امارت طرف دو از ها پله بودو بلکسیتر خونه

 ... رفتیم باال رهیدا

 ،مجسمه نیزم کف مرمر یسنگها ، ییطال و مجلل یها لوستر 

 یها خدمتکار و کیش یتابلوها ، متیق گرون یها

 !!قصر؟ ای بود خونه نجایا...فراوون

 خدمتکار از یکی کردمیم برانداز رو اونجا داشتم که نطوریهم

 گفت و شد کمینزد ها

 "منتظرتونن کارشون اتاق تو سییر"

 دست دو هم اونجا ، میرفت باال ها پله از.... کرد ییراهنما ومنو

 یدرها ، بود طبقه اون تو در دو...بود شده دهیچ لیاست مبلمان
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 که ها اتاق اون از یکی سمت به منو خدمتکار...یچوبو دیسف

 ...کرد ییراهنما بود طبقه اون وسط بایتقر

 گرفته وجودمو همه ترس ، رفتیم باالتر قلبم ضربان لحظه هر

  ، بود

 از یکی کردن ییراهنما مرموز در هی سمت به منو که قبل دفعه

 .برداشتن بدنمو یاعضا

 در به ضربه چند خدمتکار ، دمیکش قیعم نفس و بستم چشمامو

 یها پنجره با بزرگ اتاق ، سرش پشت هم من شد داخل و زد

 یراحت یچرم مبل دست هی ، رنگ یزرشک یها واالن و بلند

 .بود شده دهیچ سییر یکار منبت و بزرگ زیم یجلو

 ...بود نشسته زیم اون پشت مستبدانه سییر

 وجودمو همه اخمش ، گرفت وجودمو ی همه ترس دنشید با

 ....لرزوندیم

 اتاق از خدمتکار سییر اشاره با....بمونم خونه نیا تو چطور من

 ....شد خارج

 سرمو وحشت و استرس با...بود برقرار نمونیب ینیسنگ جو

 ناخنامو کنار پوست میعصب عادت طبق و بودم انداخته نییپا

 ، کندمیم

 و کنم پرواز خواستیم دلم ، کردیم خفم داشت نگاهش ینیسنگ 

 ....نبود اری من با بخت که کنم چه یول...کنم فرار اونجا از

 "نیبش" گفت محکم و یجد
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 به شیکی رو و رفتم یچرم یمبال سمت به آروم یقدما با

 ...گرفتم جا یآروم

 بازم اما...زده حرف بات تیمامور نیا مورد در اریکوه حتما_

 اگر نکهیا اول...کنم گوشزد بهت دیبا من که هست زایچ یسر هی

 معامله نیا و داستانمون نبودن یواقع به کنه شک که یبش باعث

 و خواهر هی مثل قایدق پس....یدیم دست از جونتو رهیسرنگ

 پاسپورت برات گفتم ها بچه به...یکنیم برخورد یواقع برادر

 ....میدار پرواز گهید روز سه کنن، آماده

 بازه هوس یلیخ هم ی  زیت آدم یلیخ هم عرب خیش نیا نکهیا دوم

 ایباز نجوریا زنا شما گهید....یکن جلب توجهشو یبتون دیبا پس

 ...خونتونه تو

 اون که میکن  صادر اونجا به میخوایم محموله هی ما نکهیا سوم

 دنیم بهت ها بچه که یاطالعات به دیبا ،پس توعه یبرا محموله

 که ییسواال تو وقت هی که ، یکن حفظشون یحت و ، یکن توجه

 ....ینمون پرسهیم ازت خیش

 دیبا ، بدن الزمو یآموزشا بهت که نجایا انیم ها بچه از چندتا

 .....یکن جمع حواستو خوب

 یصدا با و کردم نگاه چشماش به و کردم جمع جرعتمو زور به

 نیهمچ.. یبرا منو...چرا" گفتم استرس و بغض از لرزون

 ادیز کار نیا تو کشته کار افراد قطعا....دیکرد انتخاب یتیمامور

 ...گفتم نفرت با آخرمو جمله.." دیدار

 خشن سردو لحن اماباهمون گرفت خودش به خشم رنگ نگاهش

 حق تو نجایا کن فرو گوشت تو خوب نویا" داد جوابمو یقبل
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 دادم پول ،بابتتیندار یحق چیییه اصال...یندار دنیپرس سوال

 نیا که کن شکر خدارو برو... یبد انجام دیبا گمیم یهرکار پس

 خیش نیا.... دمیم جوابتو نباریا پس مهمه یلیخ برام تیمامور

 و ، داره عالقه نییپا سن یخانوما به ادیز یلیخ یلیخ عرب

 تیمامور نیا یبرا ما که ییها اریمع به هم تو ی چهره

 ...."شهیم درست دیتهد و هیتنب با شیبق ، خورهیم میخواستیم

 افراد نیا همه از... زد حلقه چشمام تو اشک حقارت شدت از

 در طرف به عیسر اشکم زشیر از یریجلوگ یبرا...بودم متنفر

 .لرزوند تنمو صداش که رفتم اتاق

 ؟؟؟یبر یدار اجازه گفتم بهت من_

 از.. دادم قورت دهنمو آب...شد خشک در رهیدستگ رو دستم

 همون با خودش که کنم نگاهش برگردمو نتونستم ترس شدت

 داد ادامه خودش خشن لحن

 گمیم من حاالم...یپاش جات از بگم من نکهیا بدون آخرته بار"

 "رونیب ،گمشو

 

 داشت بغض ، رفتم اطیح سمت به دو با و اومدم رونیب اتاق از

 .....کردیم خفم

 شد یجار اشکم لیس دمیرس آزاد یهوا به یوقت

 مانع که یبغض...داشتم بغض هنوز اما ، کردمیم هیگر درسته

 ...شدیم دنمیکش نفس
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 تو که اتاق هی ، بودن داده من به اتاق هی ییکذا خونه اون تو

 هم کیکوچ اما نبود یبزرگ ،اتاق راهرو هی آخر.بود سوم طبقه

 .نبود

 روبه ساده رنگ دیسف توالت زیم هی اتاق گوشه نفره کی تخت

 یها یوارید کاغذ ، لباس کمد هی و... وارید وسط تخت یرو

 در هی ، یصورت واالن و یروتخت و یصورت یها خط با یریش

 .بود ها سیسرو در که بود اتاق یورود کنار هم

 نور مخصوصا ، بود داده آرامش بهم کمی اتاق نیا وقت چند بعد

 دلم بودم قبل ینورا هنوز اگه...وفتادیم اتاق وسط تا که یآفتاب

 ...بذارم پنجره کنار وسفی حسن گل یکل خواستیم

 از اشکامو...من یها آرزو قبر ، بود قبرمن نجایا که کنم چه اما

 و بستم چشمامو ، دمیکش قیعم نفس هی و کردم پاک صورتم رو

 ...کنم یخال ذهنمو کردم یسع

 دوباره و ، کردم پرت تخت رو تنم یلباسا همون با خودمو

 ....دوباره و دوباره...کردم مرور خوبمو خاطرات

 اوردیم لبم به لبخند یکم خراب یروح حال نیا تو که یکار تنها

 در که بودم حالت اون تو که نبود قهیدق چند ،هنوز بود نیهم

 اتاق وارد که دمید و فرناز و نشستم جام تو باهول...شد باز اتاق

 .بود شده

 رو کلیه...بلند یموها...یعمل ینیب و ها گونه و ظیغل شیآرا

 ساخته مردا دست یباز عروسک هی ازش ، یاغراق یکم و فرم

 بود؟؟ نیهم منم ندهیآ یعنی...بود
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 بار چند فرناز نشدم متوجه اصال که بودم افکارم غرق انقدر

 ...زده صدام

 وبا دییجویم آدامس...)من؟؟ به یشد رهیخ نقدریا چرا چته؟؟_

 گرفتم؟؟ هم رو تو چشم(زد چشمک بهم یلوند حالت

 بهش یجواب و ، داد دست بهم یا کننده مشمئز حالت حرکتش از

 ...گرفتم ازش نگاهمو و ندادم

 کردیم باز چمدونشو که یحال در...)اخالق بد چه اووو_

 لیوسا ، یپوشیم یبود یدب یوقت که لباسه یکل نایا(گفت

 یلباسا نایا اما ، هست کمدت تو گهید لباس یکل و یبهداشت

 لرزوند تنمو کل که زد یچشمک) نیدلبر

 درباره یچ همه ، بخون نارویا(...داد بهم برگه از پر پوشه هیو 

 ...یبزن قراره که ییحرفا و یدب بره قراره که هیا محموله

 برگه تا سه ، کردم نگاه صفحاتش به و گرفتم دستش از رو پوشه

A4 ، کردمینم فکر چوقتیه هه ، کنم حفظ تونستمیم نبود ادیز 

 ...بخونم هم رو قاچاق یدرسها بخوام میدرس یکتابا جز به

 شلوارمو پاچه کرد یسع لحظه هی تو و شد کینزد بهم هوی فرناز

 نگاهش باتعجب... نره باال که اونقدر نه اما بود چسب ، باال بده

 "؟؟یکنیم کاریچ" عقب دمیکش پامو ناخودآگاه و کردم

 از قبل نانیاطم جهت بازم یول ، یدار یصاف پوست خوبه_

 ...ستین بد یبزن پاهات رو هم زریل شات چند سفر

 یمردا یچشما به کردن عرضه آماده بدنمو داشتن رسما   نکهیا

 ...کردیم میروان داشت کردنیم هرزه
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 انگشتام گهید ، ناخنام کنار پوست کندن به کردم شروع دوباره

 .نبود خودم دست یول...بودن شده زخم

" کرد نگاهشون و گرفت دستش تو دستامو بهت و باتعجب فرناز

 و ناز دیبا دستات آخه ، دستات با یکرد چکار نیبب...ییییوا

 "نکارویا نکن...باشن قشنگ

 .کنمیم نکارویا شمیم یعصب یوقت...ستین خودم دست_

 ینجوریا... ارنیب اعصاب قرص برات ها بچه گمیم...بابا یا_

 .شهینم که

 ، رونیب بره اتاق از تر عیسر فرناز داشتم دوست بودم کالفه

 و...نداشتم حرفاشو و حرکات حوصله اصال

 .رفت اتاقم از بعد قهیدق چند خوشبختانه

 تریت جمله تا چند ، کردم باز رو پوشه و شمردم متیغن فرصتو

 ....بود شده نوشته وار

 . فارس استان زیحاصلخ مراتع از ، خاک: محموله نام

 : ...متیق

 !!!!کردن؟؟؟ینم رحم هم خاک به نایا من یخدا

 .مانیس یها سهیک در:پوشش

 .تن ۱۰۰۰۰: محموله وزن

 اون با یمشکل چه فطرت پست سییر نیا آخه بود سوال برام

 یمعرف محموله صاحب منو چرا...بود؟ کرده دایپ عرب خیش

 ...بود؟ کرده
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 رفتمیم جلوتر یهرچ ، خوندم هارو برگه ی هیبق بهش الیخیب

 ...خوردیم بهم شتریب آدما نیا از حالم

 داده انجام من مثال که ییها قاچاق انواع ها برگه از یکی یتو

 معادن از خام یطال قاچاق شیکی ، هه...بود نوشته هم بودم

 ...بلوط چوب قاچاق گشید یکی...بود رانیا

 گهید نیا... یوحش یها پرنده قاچاق ، دیکشیم سوت داشت سرم

 !!...کردن؟؟ینم رحم هم عتیطب بود؟؟به چجورش

 شرفم از بودم مجبور بکارتم از محافظت یبرا که بد چقدر

 .کنم یهمکار نایا بگذرم؛وبا

 عصر دو ، کردم نگاه اتاق ساعت به و گذاشتم کنار رو پوشه

 آورده برام فرناز که ییلباسا به نگاه هی و شدم بلند جام از...بود

 ...انداختم بود

 ..بودن نما بدن و باز یها راهنیپ همه

 تن ، کردم پرت اتاق گوشه هی همشونو تیعصبان شدت از

 تا ینگهدار تشنه عربو یمردا ه؟؟یچ نکاریا با فرقش یفروش

 .بدن انجام رو معامله هی بدنت بخاطر

 رونیب صدا با نفسمو و دمیکش صورتم به یدست کالفه...هه

 راه نیبهتر ، بخونم نماز تا گرفتم وضو و سیسرو رفتم...دادم

 خودش به دمیام همه...  کردیم کمکم خودش خدا... بود نیهم

 ...بود

 یسر هی آموزش و زریل یبرا فرناز که بود شب هشت ساعت

 . عمارت بود اومده دلبرانه زیر نکات
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 ... میکن پرواز صبح شیش ساعت فردا بود قرار 

 تاپ هی ، کرد آماده برام و لباس دست هی رفتیم داشت که آخر

 ...دار چاک و بلند چسب دامن هی با قرمز تنه مین

 چند ، بپوشم رو اونا که ارمیب طاقت نتونستم کردم یسع هرچقدر

 راه سییر کار اتاق سمت به و گرفتم خودمو میتصم بعد ساعت

 ...کردمیم اعالم بهش اعتراضمو دیبا...افتادم

 ...ارمیب بدست آرمشمو تا ستادمیا لحظه چن اتاقش در پشت

 و بود اتاقش تو خوشبختانه ، زدم در به ضربه چند ازون بعد

 ، اتاق همه اون تو نبود الزم

 نگهبانا و بود شب ازدهی ساعت...بگردم خوابش اتاق دنبال 

 .بودن عمارت رونیب

 "تو ایب"دمیشن صداشو

 شلوار بیج تو دستش هی و بود ستادهیا پنجره پشت شدم، وارد

 نیب و گاریس دستش هی با و بود دوختش خوش یاپارچه یمشک

 ...شده شل یمشک کروات و رنگ دیسف راهنیپ ، ذاشتیم لباش

 و دیچرخ متشیق گرون یورن کفش ی پاشنه یرو من ورود با

 ، شد رهیخ من به گرفتیم گارشیس از یقیعم کام کهیحال در

 لیاستا همون با فقط گفت ینم یچیه ، افتاد رعشه به تنم دوباره

 ...کرد یم نگام خودش یجد و خشن چهره و اخم و

 توانمو همه شدنش یطوفان از قبل تا و شمردم متیغن فرصتو

 بزنم تاحرف کردم جمع
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 رونیب گارشویس ظیغل دود کهیحال در یعصب و حوصله یب

 داشته یاکننده قانع حرف بود منتظر انگار ، داد تکون سر دادیم

 ...بودم شده اتاقش وارد شب اونموقع که باشم

 ذره هی...دادن من به خانوم فرناز که ییلباسا نیا...نیا_...

 ...بازن

 خب؟؟_

"....  بزنم کنار ترسمو کردم یسع و کردم جمع جسارتمو همه 

 "پوشمینم باز لباس من

 تونستمینم ، زدیم هزار رو داشت قلبم...نزد یحرف هیثان چند تا

 ...حسشو بفهمم

 قیتلف گاریس یبو با که تلخش عطر ، شد کینزد بهم قدم چند

 هی تو...کردمیم سکته داشتم ترس از ، کرد پر مشاممو ، بود شده

 نگاهش ناباورانه...کرد پاره لباسمو ی قهی و برد دست لحظه

 .دیچک اشکم و کردم

 و خشم که یآروم لحن با ، گرفتم لباسم یجلو دستمو ناخودآگاه

 آب جانماز من جلو....یپوشیم حاال" گفت زدیم موج توش نفرت

 رد من دست ریز از تو مثه هزارتا یروز ،  نکش

 گمشو حاالم(کرد اشاره اتاق در به آزادش دست باهمون...)شنیم

 دست ندادمت نجایهم و نشدم مونیپش تا...چشمم یجلو از

 یعنی باز لباس بدن نشون بهت و برسن حسابت به که نگهبانام

 "گمشووو....یچ
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 تو ساعت چند دونمینم... زدم هق و اومدم رونیب اتاقش از دو با

 و بود نیسنگ یلیخ حقارت نیا دونستمیم اما کردم هیگر تختم

 ...بود شده تموم گرون برام

 

 ..خانوم....خانوم_

 بود سرم باال ها خدمتکار از یکی ، کردم باز چشمامو زور به

 پنج ساعت گفتن آقا" داد ادامه خودش ، کردم نگاهش جیگ

 ."نیدار پرواز شیش گفتن ، کنم دارتونیب

 سر از رو یلعنت یزندگ نیا دیبا دوباره...دیپر سرم از خواب

 ...شدم بلند جام از و دادم تکون سر دییتا یمعنا به...گرفتمیم

 ، رفت رونیب اتاقم از خدمتکار

 دوش ، رسوندم حموم تا خودمو زور به...کردیم درد تنم همه 

 ...دمیکش قیعم نفس هی ، کردینم کم دلم داغ از سردهم آب

 ...ستادمیا نهیآ یجلو اتاق وسط پوش تن حوله با قهیدق چند بعد

 روم به رنگ و بود کرده پف چشمام یخواب کم و شبید هیگر از

 خواستیم دلم.  نداشتم و یکار چیه حوصله ، بود نمونده

 ...رمیبم

 نیفرورد چندم دونمینم ، بود رفته در دستم از خیتار

 گذروندمیم نیفرورد بهارو تو روزامو نیبهتر هرسال...بود

 .دمیکش یقیعم آه...هه....امسال اما....

 رنگ یماش ینخ کیتون هی با رنگ یریش کتان راسته شلوار هی

 ...دمیپوش داشت سبز کم یلیخ هاله هی که روشن شال و
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 دلم ، بود ختهیر رونیب شالم ریز از میمشک فر یموها

 دلم یول...بود دستور درسته ، کنم شیآرا خواستینم

 ...خواستینم

 صبح میون پنج ساعت به.بود بسته فرناز روزید از چمدونمو

 ...بود

 و بودن اطیح تو سییر افراد همه ، کردم نگاه اطیح به پنجره از

 واندوه غم با...ذاشتنیم نیماش داخل و سییر یالیوسا داشتن

 و اومدم نییپا ها پله از و دمیکش خودم همراه ،چمدونمو فراوون

 ...ستادمیا در یجلو و رفتم رونیب ساختمون از

 ...بشم نیماش کدوم سوار دیبا دونستمینم

 با ، کردم نگاهش و خوردم کهی سرم پشت از سییر یصدا با

... زود...داخل دیبذار چمدونارو دیایب" گفت آدما اون به رو داد

 "میدار عجله

 شیآرا لیوسا بهت فرناز"انداخت پام سرتا به ینگاه اخم با

 "نداده؟؟

 ...دادم تکون سر آره یمعنا به

 ؟؟یدید روح چطور پَه_ 

 ناخنامو کنار پوست دوباره ، نکنم نگاهش کردمیم یسع ترس با

 "کنمیم شیآرا میدیرس که اونجا...  نبود خوب حالم ذره هی" کندم

 از یکی سمت به من از جلوتر خودش...فتیب راه ، خب یلیخ_ 

 نیماش همون سوار ازش تیتبع به منم کرد، حرکت نایماش

 چشمام به ندفعهیا فرودگاه، ببره رو ما بود قرار راننده...شدم
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 عنوان چیه به من بودن مطمئن گهید دیشا ، بودن نبسته بندچشم

 ...ندارم کردن فرار توان

 سوار بالفاصله سپهر،و فرودگاه به میدیرس بعد قهیدق چند

 نفر هی با میبود سییر منو فقط ، میشد سییر یشخص یمایهواپ

 .خلبان و گارداشیباد از

 نشسته پنجره کنار اونطرف چپم سمت اونم نشستم پنجره کنار

 بود

 ...میکرد پرواز ما و کرد آف کیت مایهواپ بعد قهیدق چند...

 ییهوا سفر نیآخر ، بودم ابرها یتماشا محو حس یب نطوریهم

 ...دیکشیم پر براشون دلم ، بود بابا مامانو با رفتم که

 در...واسیه هم تو اسم که باشه ادتی....ربدیه من اسم_سییر

 ...زویچ همه یدونیم که هم محموله مورد

 نیگفتیم اگه... منه؟ مال محموله نیگفت چرا آخه"گفتم فکر یب

 .."نبود؟ تر راحت خودتونه مال

 مین و ساعت کی"...نه"گفت فقط کنه نگام نکهیا بدون یسرد به

 یریگ سوخت دوباره و میاومد فرود قشم فرودگاه تو بعد

 ....مقصد به میدیرس بعد ساعت کی حدود...میکرد

 به شتریب یچ هر ها تیگ از گذشتن از بعد یدب فرودگاه تو

 قلبم ضربان و شدیم شتریب ترسم ، میشدیم کینزد یخروج

 ...دیچرخ یم سالن اطراف و دور به نگاهم...رفتیم باالتر
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 زده بهت ، کردیم نگام لبخند با داشت...افتاد ربدیه به نگاهم هوی

 نداشت ترس پرواز یدید ، یدب از نمیا" گفت که کردم نگاهش

 !!!!"دلم؟؟ زیعز

 شده باز حد از شیب یچشما با و دیپر باال ابروهام تعجب از

 برام ویچ همه یعرب لهجه با یمرد یصدا هوی که کردم نگاهش

 ...کرد روشن

 ...یاخو سهال   و اهال  ....جان ربدیه...مرحبا_خیش

 هم از نکهیا از بعد ، گرفت آغوشش در تیمیصم با هم ربدیه

 د؛ید منو خیش زیه یچشما تازه شدند جدا

 ربدیه نگاه از که...جلوتر دمیکش و شالم و بردم دست ناخودآگاه

 ...کرد نگاهم زیت و نموند دور

 "هستن جان وایه من زیعز خواهر شونیا"گفت خیش به رو

 "بزرگان از هستن یحالو ارحام خیش شونمیا"گفت من به رو و

 "الجدا   لهیجم"بود برنداشته من از نگاهشو هنوز خیش

 به رو و"  شما نیدار لطف" گفت و زد یلبخند جوابش در ربدیه

 گفت یزیآم دیتهد نگاه با من

 "ها شهیم متوجه یفارس ارحام خیش جان وایه" 

 خیش به رو یزورک یلبخند با ربدیه زیآم دیتهد نگاه از تیتبع به

 "خوشبختم تونییآشنا از" گفتم ارحام

 یعرب لهجه با و کرد دراز سمتم به دستشو هشیکر لبخند با

 "خوشبختم یلیخ شما  تیرو از....منم" گفت



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 و گرفت دستمو محکم اونم و کردم دراز دستمو ناچارا

 به نگاهم.کنم قطع کتف از راستمو دست خواستیم دلم....فشرد

 ...هیراض یلیخ ماجرا جهینت از بود مشخص که افتاد ربدیه

 ، کرد ول منو دست ارحام خیش باالخره ربدیه مداخله با

 یگاردایباد...افتادن راه من از جلوتر  خیش  و ربدیه  ازون بعد

 خیش نیموزیل سمت به و گرفتن مارو یچمدونا خیش

 هی به زودتر داشتم دوست..بود گرم یلیخ یدب یهوا...بردن

 کل نجاست ، چیه که دستم نجاست شر از خودمو و برسم حموم

 ....کنم خالص وجودم

 

 اصال من بود؛اما یقشنگ شهر ، بودم اومده یدب که بود بار نیاول

 و داشتم هیگر یهوا و حال همش...بردمینم لذت شییبایز نیا از

 .بود گرفته دلم

 اونجا گاردیباد و آدم یکل ، میدیرس خیش عمارت به بعد قهیدق چند

 از پر و رنگ کرم شکل یگنبد ینما با مجلل عمارت هی...بودن

 ...ستون

 ...نخل یدرختا از پر بزرگ یلیخ اطیح

 ساختمون یربنایز میشد که وارد...داشت یجالب و خاص ییبایز

 یادیز و داشت یشلوغ یلیخ دمانیچ یول... بود بزرگ یلیخ

 .بود زیآم اغراق

 خوش...من خانه هم نیا" گفت ما به رو یخوشحال با ارحام خیش

تان دییبفرما ، میکرد حاضر باال طبقه شمارا یها اتاق...دیآمد  ب ه 

 "کنم نشان
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 گرفتم ازش نگاهمو نفرت با انداخت، بهم یا کننده منزجر ونگاه

 ...افتادم راه ربدیه همراه سرش پشت و

 یبرا اتاق نیا"گفت و کرد اشاره ها پله کینزد اتاق به خیش

 و کرد اشاره سالن آخر اتاق به و رفت جلوتر یکم...)جانم ربدیه

 "خانم فایهَ  یبرا هم اتاق اون و( گفت

 که یاتاق سمت به خواستم و کردم یتشکر لب ریز یکالفگ با

 هنوز که یحال در و شد، مانعم ربدیه دست که برم بود گفته

 مدت هی بعد وایه منو"گفت خیش به رو بود دستاش تو دستم

 نیهم تو ما ، خیش ادهیز یدلتنگ ، میدیرس هم شیپ تازه یطوالن

 "جان ارحام میمونیم اتاق

 کردمیم نگاه ربدیه به ؛فقط شدینم باز نیا از شتریب گهید چشمام

 از شتریب تا بگم یزیچ هی که فهموند بهم دستم محکم فشار با که

  ربدیه به لبخند با و کردم صاف صدامو...نکرده شک خیش نیا

 موندن تنها از من بود ادتی که ازت ممنونم جان ربدیه" گفتم

 "ترسمیم یلیخ

 ادمی شهیم مگه"گفت و زد بهم تیرضا سر از یلبخند ربدیه

 "ارمیم برات اتاق ازون چمدوناتو رمیم منم اتاق تو برو تو...بره

 طیشرا از ادیز انگار ، بود کرده سکوت لحظه اون تا که خیش

 براتون گمیم..ال..ال" گفت و شکست سکوتشو نبود، یراض

 استراحت... دیباش راحت شما... را هات لهیوس ارنیب

 "نمتانیبیم غذا موقع...دیکن

 .ارحام یکرد لطف یلیخ...ممنون_ربدیه
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 ما از و برد باال دستشو و داد تکون یسر جواب در ارحام خیش

 شدم، وارد...بشم اتاق وارد که کرد اشاره من به ربدیه ، شد دور

 پراز رنگ یاقهوه یچوب نفره دو تخت بود، یبزرگ یلیخ اتاق

 سمت تراس و بزرگ یلیخ پنجره... بود اتاق وسط یکار کنده

 ...شلوغ یلیخ یاقهوه کرم یها واالن با بود اتاق راست

 یمس یعرب کلمات تابلو چند و عقاب مجسمه ،چند اتاق ناتیتزئ

 بزرگ یلیخ ونیزیتلو بود، شده زده وارید به که یریشمش و

 یرو روبه رنگ یمشک یراحت مبل دست هی و اتاق چپ سمت

 ...ونیزیتلو

 کنار بود، ها سیسرو حتما که بود در هی اتاق چپ سمت گوشه

 یرو روبه ربدیه یچمدونا...بود کیکوچ خچالی هی هم تخت

 اون تو من یچمدونا"گفتم ربدیه روبه بودن، نیزم رو تخت

 .."دارم الزمشون اتاقه،االن

 رفتیم چمدوناش سمت به و کردیم شل کرواتشو گره کهیدرحال

 بامن انقدرم..کن آماده خودتو عیسر..ارنیم االن" گفت جوابم در

 "باش یعیطب...نکن برخورد سفت

 هم گفت چرا ، بودم کالفه نگفتم یزیچ و انداختم نییپا سرمو

 ...آخه؟؟اح شدیم چطور...ازش دمیترسیم؟میباش یاتاق

 از دوباره که کندمیم داشتم ناخنامو کنار پوست دوباره ناخودآگاه

 ..."چشم یبگ دمینشن" خوردم کهی خشنش و خشک لحن همون

 روهم زد،چشمامو حلقه چشمام تو اشک یعصب فشار شدت از

 هی تو گفتم نکهیا از" سمتم برگشت هوی" چشم"گفتمو دادم فشار

ت هوا میبمون اتاق  با یفرق چیه برامن دخترا شما نداره، بَر 
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 ، ندارم اجبار به یازین کنم یکار بخوام اگه من...نیندار وونیح

 ..."خودمن دست ریزتو مثل هزارتا

 حال شماها یول"داد ادامه یبدتر لحن ایو شد کینزد بهم

 "دیزنیم بهم...منو

 چشماش تو نفرت با و دیلرزیم تیعصبان از از وجودم همه

 جدا اتاق تو یذاشتیم اگه شدمیم خوشحال"گفتم و کردم نگاه

 "بمونم

 و داد فشار چونمو دستش با و رفت باال جسارتم از ابروهاش

 باش مطمئن وگرنه خوامیم سالم صورتتو فعال که فیح"گفت

 فعال...کردمیم خرد دندوناتو زدنت حرف طرز نیا یبرا

 ی،ول کنم تحمل تورو فیکث وجود محموله اون خاطر به مجبورم

 مونتیپش تیجواب حاضر نیاز تهران میدیرس بدون

 راحت الیباخ و باشه جدا اتاقت نکهیاز دونمیم درضمن،...کنمیم

 من یول...، یشدیم خوشحال یش عرب پولدار مرد هی خوابه هم

 "لندهورو اون هیتشنگ دارم الزم هنوز

 باز راهنشویپ یها دکمه من به پشت ، کرد ول چونمو ضرب با

  کرد

 کنم استراحت خوامیم شو گور و گم چشمم جلو از حاالم_

 فشار بهم دندونامو و کردم مشت دستامو تیعصبان و نفرت با

 خفش خواستیم دلم.دیلرزیم تیعصبان از وجودم همه دادم،

 ..یعوووووض...یعوض...یعوض...کنم



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 هرززززه...کردیم رفتار بامن هرزه هی مثل

 خودمو عیسر و گرفتم مویگر یجلو زور به...یخودت...یخودت

 ...رسوندم سیسرو به

 ازش کنه، خاموش خشممو شیآت نتونست هم سرد آب دوش

 ....بودم متنفففررر

 هی...شدم آروم بالخره تا بودم دوش ریز ساعت چند دونمینم

 به بود معلوم که بود حموم تو رنگ یریش پوش تن حوله

 ...... شده دهیخر خان ربدیه ورود مناسبت

 کنم، استفاده حوله نیهم از بودم مجبور اوردمین و چمدونم چون

 چمدونام ،خوشبختانه دمیند ربد  یاومدم،ه رونیب سیسرو از یوقت

 هی یوقت دیکش شعورش بار هی خداروشکر... بود اتاق وسط

 .رونیب بره اتاق از حمومه خانوم

 از رفتم، چمدونم سمت به و کردم خشک موهامو حوله باکاله

 بود مونده کم بود گذاشته برام فرناز که یلخت و باز یلباسا دنید

 نجایا بپوشم؟؟مگه نارویا یچطور من آخه... رهیبگ میگر

 . ختمیر رونیب چمدونامو همه کالفه...ساحله؟؟؟اهععع

 فرناز نثار فحش فقط دلم تو ، بودن افتضاح همشون

 ....تره نیسنگ نپوشه لباس آدم لباسا، نیا وجود با آخه...کردمیم

 بود پام پشت تا شیبلند که ساده یمشک مخمل راهنیپ هی باالجبار

 هی و بود بلند نیآست یول بود لخت هام شونه و داشت یقیقا قهی و

 بود چپم یپا یرو کمرم کینزد تا قایدق باز یلیخ چاک

 .بود رونیب کامال پام داشتمیبرم که قدم هی...دمیپوش
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 یبامشک چون بودم ناراحت دمیسف پوست از بار نیاول یبرا

 .باشه چشمتو یلیخ شدیم باعث و داشت یادیز یلیخ تضاد لباسم

 هی...بده نشون تر موزون انداممو شدیم باعث لباس جنس خود 

 سشوار موهامو دم،یپوش بوت مین ساده یمشک کفش

 هامو شونه یلخت کمی الاقل تا گذاشتمشون باز نطوریدم؛همینکش

 حوصله عنوان چیه به یکنم،ول شیآرا خواستینم دلم...بپوشونه

 رژ هی فقط غیج رژ همه اون نیب از نیهم ینداشتم،برا ربدویه

 ....دمیکش لبام به و کردم دایپ رنگ یآجر

 خط ای مدادچیه بود، دیسف یکاف قدر به پوستم چون نزدم کرم

 خوب ملشیر نقدریا زدم، ملیر فقط نزدم چشمام به هم یچشم

 .....رفت باال هام مژه کل دنیکش بار هی با که بود

 .گرفت حرصم هام مژه از هم ملیر از هم

 روح یب صورتم و نداشتم یشیآرا چیه که بود وقت یلیخ چون

 ...نکردم شیآرا اون از شتریب گهید...کردم رییتغ یکل بود

 داشتم ، بودم ختهیر نیزم رو چمدونم از که ییلباسا سراغ رفتم

 .. شد باز اتاق در هوی که کردمیم زونیآو کمدتو رو اونا

 ؟؟؟یا آماده_ربدیه

 از کردم احساس لحظه هی تو...برگشتم طرفش به سردم نگاه با

 احساسم فکرکنم شد باعث کرد که یاخم یول خورد، جا دنمید

 هست یهرچ خداروشکر ره،یس دلش و چشم نیا...بوده خودیب

 اصال گهید داشت بامن که هم یرفتار نیا با وگرنه...ستین زیه

 ...کشتمیم خودمو و کنم تحمل تونستمینم
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 میریم باهم کنم،یم عوض لباسمو من بمون نجایهم_ربدیه

 ...نییپا

 تکون جام از حموم به رفتنش تا...دادم تکون سر دییتا یمعنا به

 قهیدق چند نبود قرار انگار هه...نشه باز لباسم چاک که نخوردم

 .کنن برانداز منو بدن  دوشون هر گهید

 .....کن کمکم خودت...بده صبر بهم ایخدا

 ...کردمیم نگاه و رونیب اتاق پنجره از و نشستم تخت لبه

 داشت ایبود؟ رفته رانیا بود؟؟از کجا یعنی کردم،یم فکر وایش به

 ازته...دمیکش دل ته از یآه...بود تنگش دلم گشت؟؟چقدریم دنبالم

 و کنند یزندگ راحت و خوشحال هستن که هرجا کردم دعا دلم

 ...باشن نداشته یمشکلچیه

 یب...اومد رونیب حموم از ربدیه بودم وایش فکر تو که نطوریهم

 دلم هم باز اما ، بودم نشسته سرجام نطوریهم بهش توجه

 ....دادیم استرس بهم وجودش د،اصالیجوشیم

 برخورد یعیطب نکنم،بامن دیتاک گهید...نییپا میبر پاشو_ربدیه

 االنشم نیهم(گفت لب ریز...)بزن حرف شتریب هم ارحام با کن،

 .میبر پاشو...خب یول دام تو افتاده

 آزاد یکم که دیسف ینخ شرت یت هیافتادم، راه دنبالش حرف یب

 یآب نیج شلوار هی با نبود پنهون هاش عضله هم باز اما بود

 ...بود دهیپوش دیسف اسپرت کفش و روشن

 رو و برگشت سرش پشت به لبخند با دیرس ها پله نییپا به یوقت

 ..."زمیعز گهید ایب"گفت من به
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 االن آخه...نییپا کنم پرت خودمو باال اون از خواستیم دلم یعنی

 یباال بودو رونیب لباسم از کامل چپم یپا بود؟؟؟ برگشتن وقت

 لباس نییپا اون از بودم مطمئن که بود شده جمع یکم چاکش

 ...یلعنت...شهیم دهید رممیز

 پوزخند دادم،که نییپا لباسمو کهیت اون بردم دست ناخودآگاه

 تو بزنم کفشم پاشنه با خواستیم دلم آخ زد، یزیآم ریتحق

 ...یییعوض....صورتش

 متوجه که دادم فشار دستشو باحرص کرد، دراز سمتم به دستشو

 نگاه رو به رو به فقط من اما کرد نگاهم و برگشت... شد خشمم

 ...کردمیم

 ییراهنما اونجا به مارو خدمتکارا که بود یدر هی سالن وسط

 .کردن

 دهیچ وارنگ رنگ یغذاها پراز بزرگ زیم هی میشد که وارد

 از...دسر یکل...سوپ و ساالد انواع و انیبر بود،مرغ شده

 االن بودم،تا خورده غذا یالقمه چند زور به که ناهار روزید

 اشتهامو وارنگ رنگ یغذا نهمهیا دنید و بودم نخورده یچیه

 ...کرد کیتحر

 از زشویه نگاه لبخند، با هم خیش و مینشست هم کنار ربدیه منو

" گفت سرهم پشت چندبار وقاحت با و داشتیبرنم من

 " جدا   لةیجم نیتبد و رباه لةیجم نیتبد...ماشاءللاّ ...ماشاءللاّ 

 نگاه و لبخند با کردم، نگاه ربدیه به و کردم اخم ناخودآگاه

 ..."ارحام یدار لطف تو"گفت و کرد نگاه خیش به خندانش
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 ها فولو نیا از....جان نوش دییبفرما"گفت و کرد مستانه یا خنده

 ."منه عالقه مورد یغذا د،یبخور

 پراز غذا هی...دیکش ربدیه منو یبرا ظرف دو خدمتکار و

 منع برام خوردنشو اریکوه که ییغذا...یباقال و نخود حبوبات

 زدم لبخند زور به و زدم کنار غذارو ظرف یناراحت بود،با کرده

 ...کردم تشکر و

 ...بخور....بخور...خوشمزس یلیخ_خیش

 .بخورم تونمینم ممنون_

 چرا"گفت یساختگ لبخند با کردو نگاهم زیت دوباره ربدیه

 ..."گهید بخور...زمیعز یخورینم

 نفرت و حرص با و لبخندم همون با و کردم استفاده تیموقع از

 دار نفخ یغذاها زم،امایعز بخورم دارم دوست" گفتم یپنهان

 "مضر   داشتن هیکل عمل تازه که ییکسا یبرا

 چشمام از نگاهشو هیثان چند و شد رنگ بهرنگ تیعصبان از

 روبه من صورت چون اما د،یدینم صورتشو خینگرفت،ش

 از داشتم یول....نگهدارم لبخندمو بودم مجبور بود خیش و ربدیه

 .بردمیم لذت تشیعصبان

 "؟؟یچ عمله شد؟؟ یچ" دیپرس ینگران با خیش

 وایه ا م،" گفت خیش به و برگردوند من از روشو مکث با ربدیه

 شویکل هی و داشتن یسخت یلیخ تصادف بودن، که کایآمر تو جان

 "متاسفانه داد دست از تصادف اون تو
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 پَتَشو خیش یجلو خواستیم گرفت،دلم حرصم شیالک تاسف از

 ...دمیترسیم خشمش از آب،اما رو زمیبر

 و خیش تاسف از بعد کردم، حفظ آرامشمو و دمیکش یقیعم نفس

 .میکرد صرف ناهارو خودیب یحرفا

 از محموله درباره خیش اونجا م،یبرگشت ییرایپذ به ناهار از بعد

 جان؟؟؟ فایهَ  رسهیم یک محموله"دیپرس من

 از بعد روز بود قرار"گفتم و کردم صاف صدامو استرس با

 ربدیه نه مگه کنه یریبارگ هارو نریکانت مونیکشت ما حرکت

 "جان؟

 چون بود، یراض بودم داده پاس اون به و بحث نکهیا از ربدیه

 حیتوض خیش یبرا رو محموله تیموقع کمال و تمام خودش

 ...داد

 خواهرت نیا به کالیبار ح،یصح... حیصح_خیش

 .احسنت...ربدیه

 و کرد استفاده تیموقع از ربدیکرد،ه نگاهم زیه دوباره و

 من که بشه یدب وارد گهید روز پنج قراره هم محموله هی"گفت

 .کنم رانیا آزاد منطقه وارد نجایا از

 اونم...نداره یبیع" بود برنداشته من از نگاهشو هنوزم خیش

 "راحت التیخ...یاخو کنمیم فشیرد

 فراموش رو کدورتا ادیم نظر به"گفت و زد یثیخب لبخند ربدیه

 .."جان ارحام یکرد
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 و کرد من به یا اشاره کردو یبلند ی خنده ارحام خیش

 "باشه؟؟ یکدورت شهیم مگه"گفت

 رو ارمیب باال معدمو اتیمحتو همه خواستیم دلم د،یچیپ بهم معدم

 .....هرزه یایعوض... دوتاشون

 تو برم من اجازتون با" ...گفتم هول و شدم بلند جام از فکر بدون

 "دیدار یخوشگل یلیخ باغ آخه.. بزنم قدم کمی باغ

 عکس به توجه یب و ندادم یتیاهم اما دمید و خیش نگاه برق

 بغض دوباره...شدم دور فیکث یهوا اون از عیسر ربدیه العمل

 چشمامو نشستم عمارت یجلو ها پله یرو ، کردیم خفم داشت

 هوی که کنم آروم خودمو کمی هوا اون تنفس با کردم یسع و بستم

 خیش....کردم نگاه سرم پشت به یکس  شدن کینزد حس با

 .شد خراب سرم یرو ایدن...بود

 بودم شده هول...خیش دام تو انداختم ،خودمو ،خودمیفکر یب با

 کنارم و شدکمینزد خیش... برم ازونجا چطوردونستمینم

 لباس چاکنیا مگه اما کردم جور جمعو خودمو یکم...نشست

 !!شدیم جمع یلعنت

 حس با هوی بودم لباسم ریدرگ دلشوره و ترس با که نطوریهم

 خوردم کهی چپم یپا رو دستش لمس

 کردمیم دعا فقط  یچارگیب با... بود کرده خی وجودم همه...

 داشت حاال عذابم فرشته هه....بشه داشیپ زودتر هرچه ربدیه

 و شد مانعم که پاشم جام از خواستم....نجاتم الهه به شدیم لیتبد

 موندهکم....داشت یزور چه یلعنت...کرد حلقه کمرم دور دستشو

 ..ارمیب کم نفس بود
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 دستاش نیب منو یجور هی...بکنم یغلط چه دیبا دونستمینم

 داشت بغض...بکنم تونستمینم یحرکت چیه که بود گرفته

 بزنم داد تونستمینم یحت که بودم آورده کم نفس انقد کردیمخفم

 خودش که ربدیربد؟هیخواستم؟هیم کمک یک از هه..بخوام کمک

!! جهنم؟؟؟نیا تو بود اورده منو موضوع نیهم یبرا اصال

 ....بدم نجات یعوض مرد نیا دست از خودمو چطور...ایخدا...

 از...دیلرزیم تنم همه شد،یم شتریب و شتریب داشت تهوعم حالت...

 بهم خودشو داشت...خوردیم بهم حالم بوش بد یعرب عطر

 جور هی التماس و یچارگیب با توانم نیاخر با...کردیم تر کینزد

 کنمیم خواهش...خواهش"گفتم سوخت خودم برا دلم خودمم که

 ...!!!"کن ولم

 ...یلتیجم...شهینم_

 .."تروخدا" ..کردم التماس عاجزانه

 گردنم سمت به شهوت با داشت من به توجه یب 

 کنم ولت تانمینم اصال..یکنیم التماس نطوریا..."رفتیم

 "ییبایز یلیخ...فایه

 که بود مونده شدم،کمیم خفه داشتم...بود افتاده شماره به نفسم

 اشک فقد و...دیترک بغضم.. ارمیب باال معدمو اتیمحتو همه

 دیام پراز امیدن دوباره شد باعث ربدیه خشن یصدا که ختمیریم

 ربدیه به وجودم ی همه با خواست دلم لحظه هی یبرا.... بشه

 ...ببرم پناه

 ...ارحام خیش_ربدیه
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 با قدرشناسانه و بودم نشسته حال یب...شد جدا من از عیسر خیش

 نگاه منو اونم...کردمیم نگاه ربدیه به میاشک یچشما

 با لحظه اون من یخشمش،ول اخمش،باهمون کرد،باهمونیم

 یخوشحال هی...کنم یخوشحال هیگر با تونستمیم فقط ربدیه اومدن

 ....نیغمگ

 

                                 ⭐⭐⭐ 

 

 و طول فقط یعصب ربدیه ، نرفتم رونیب اتاق از اونروز کل

 دست گردنش پشت به یه کردویم یط و اتاق عرض

 که بودم ناراحت و یعصب نیا از شتریب...بود بد حالم...دیکشیم

 بهم پست یمردا نیا توسط قراره گهید بار چند بعد به نیا از

 کنم؟؟؟ تحمل بشه؟؟؟چطور یدراز دست

 سرمو و بودم کرده جمع شکمم تو پاهامو و بودم نشسته تخت رو

 لباسام باال،با میاومد که نییپا از...بودم گذاشته زانوهام رو

 یزار و زجه با...ومدیم بدم خودم از...حموم تو انداختم خودمو

 چند...کردمیم بودن نجس احساس بازم شستمیم خودمو هرچقدر

 شدم مجبور حموم در به ربدیه محکم یها ضربه با بعد ساعت

 ...امیب رونیب

 همراهم اریکوه خونه زمان  از که یعروسک ینخ شلوار و بلوز

 .نشستم تخت رو و دمیپوش بودمو آورده

 بند بند بودمو حال یب ، بودن کرده ورم هیگر شدت از چشمام

 راه جلوم یعصبان نطوریهم ربدیه ، کردیم درد وجودم
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 داشتم که یحال یول ، راه در طوفان بودم مطمئن... رفتیم

 ...بترسم ربدیه خشم از بخوام که بود یاون از بدتر

 یچشما با و ، شد کمینزد و شکست سکوتو ربدیه باالخره

 که بود مرگت چه" گفت و شد رهیخ بهم نشیخشمگ یخاکستر

 "اط؟؟هااااان؟؟؟یح تو یرفت

 ، نشست تخت لب پاش یرو بستم، چشمامو و دمیلرز ادشیفر از

 شیشونیپ وسط رگ تیعصبان از ، گرفت چونم ریز دستشو

 چرا...دارم ازین بودنش تشنه به بودم گفته بهت" بود شده برجسته

 "؟؟؟یهول انقدر ؟؟یکن خراب ویچ همه یخواستیم

 زدم پس حرص با دستشو ، شد طاق طاقتم گهید حرفش نیا با

 نویا" گفتم نفرتم تمام با و زدم زل بهش ترس یب ، سردم نگاه وبا

 "ستمین...هرزه...من...فروکن گوشت تو

  خشمش از سرخ یچشا با ینکردن باور خشم با لحظه هی یبرا 

 منتظر.بود شده منقبض فکش تیعصبان از...شد رهیخ چشمام به

 مشت کنه،اما صورتم نثار محکم یلیس هی لحظه هر بودم

 اتاق از محکم یها قدم با و زد تخت پشت وارید به محکمشو

 ...شد خارج

 ذره هی شده یحت نکهیهم اما بود، نمونده برام یحس چیه گهید

 آرومم یکم ستمیبا والیه اون یها ییزورگو یجلو تونستم

 .کردیم

 دراز تخت یرو یآروم به داشتم، درد بدن و بودم حال یب

 ....برد خوابم یک دمینفهم و دمیکش
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 از یتشنگ شدت از بود، برده خوابم که بود ساعت چند دونمینم

 آب یبطر و کردم باز و تخت کنار خچالی در شدم، داریب خواب

 ...شدینم کم عطشم از اما...دمیکش سر و

 ...فایهَ _

 ارحام خیبرگشتم،ش عیسر... افتاد دستم از آب یبطر ترس از

 یوه شدیم تر کینزد بهم داشت کرد؟؟؟هرلحظهیم کاریچ نجایا

  بود؟ کجا ربدیه...کردیم جدا تنش از لباساشو از کهیت هی

  خورد،  سرداتاق وارید به پشتم ، رفتمیم عقب که نطوریهم

 بهم لحظه هر...بود افتاده شماره به نفسام...داشتم مرگ حس

 .شدیم تر کینزد و کینزد

 بشم خارج اتاق از و کنم فرار دستش ریز از تونستم لحظه هی تو

 ...شدم ربدیه نهیس به نهیس ،که

 دوباره یثیخب لبخند با و گرفت دستش تو بازوهامو دوتا فشار با

 ...کرد پرت اتاق داخل منو

 "نهههههه...کنمیم خواهش ربدیه"کردمیم ربدیه زجه،التماس   با

 سمت به منو و کرد پاره لباسمو ی قهی من یالتماسا به توجه یب 

 فرار راه گهید ندفعهیا... ومدینم باال نفسم...داد هول خیش

 دست من به" زدم ادیفر فقط و بستم نداشتم،چشمامو

 "نززززن دست من به.....نززززن

 

 دم،ید سرم باال ربد  یه...دمیپر خواب از خودم ادیفر یصدا از

 چهره با اونم... کردمیم نگاه ربدیه به گنگ و زدمیم نفس نفس
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 ربدیه... افتادم خوابم ادی...بود شده رهیخ بهم خوابالود و یعصب

 ... گرفتم ازش نگاهمو نفرت با...ارحام شیپ کرد پرت منو

 اتاق در که زدمیم نفس نفس هنوز و  بود عرق سیخ بدنم همه

 ...شد انینما در قاب تو نگران ی چهره با ارحام خیش و شد باز

 همه...شد یجار هام گونه رو اشکام و دیترک بغضم دنشید با

 ...بده نجاتم نایا دست از منو ایخدا...دیلرزیم بدنم

 ....فایافتاده؟؟؟هَ  یاتفاق_

 و ، شد حلقه دورم ربدیه یها بازو هویبستم، چشمامو انزجار با

 گوشم کینزد و...گذاشت نشیس رو سرمو آروم

 ستین یزیچ ارحام....یدیدیم خواب...آروم.... شششش"گفت

 "بخواب برو شما ده،ید خواب

 شد،یم دهیکش اعصابم ی شهیش رو غیت هی مثل ارحام یصدا

 رونیب ربدیه آغوش از داشتم یسع و دادمیم فشار روهم چشمامو

 ...شد مانعم ربدیه یبازوها یول...  بودم متنفررر ازش امیب

 ..شفاخانه میبر هست مشکل ؟؟اگریمطمئن_خیش

 م،منیکرد داریب هم تورو ببخش...دهید بد ارحام،خواب نه_ربدیه

 ...ششیپ هستم خودم

 رونیب اتاق ازاون نحسشو حضور خیش باالخره هیثان چند از بعد

 ...برد

 یتموم میاومدم،گر رونیب ربدیه بغل از نفرت با حرکت هی تو

 دیلرزیم پاهام...اومدم رونیب تخت داشتم،از عطش یلینداشت؛خ

 ...نداشتم رفتن راه توان و
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 جیگ سرم هوی که بزنم صورتم به یآب هی برم خواستم زور به

 انگار...داشتم گ ر و بودم کرده افتادم،عرق نیزم یرو و رفت

 به وپاچهاردست خودمو داشتم یسع زور به...مردمیم داشتم

 ...نداشتم همونم ییتوانا یول برسونم سیسرو

 نیزم یرو از منو ربدیه... دمید روهوا خودمو لحظه هی تو هوی

 بدتر یه حالم ربدیه توسط شدنم لمس حس از... بود کرده بلند

 ...کرد رهام تخت یرو..شدیم

 ریز و گذاشت میشونیپ یرو دستشو اخم کردم،باهمون نگاهش

 "یسوزیم تب تو یدار"گفت لب

 ...."نزن دست من به"گفتم وار ونیهذ

 یکم...گذاشت گردنم یرو دستشو دوباره و نکرد توجه حرفم به

 گرفت، فاصله ازم

 تلفن یپا ربدویه یاماحرفا نداشتم چشمامو داشتن نگه باز توان

 رهینم...داره تب دختره....ار؟؟یکوه... "دمیشنیم ونیم در یکی

 .."که خوبه یگفت...بمونه دستم رو

 کاش...زدیم حرف شیخونگ وونیح مورد در داشت انگار 

 ؛ دمیحرفاشونفهم یباق گهیمردم،دیم

 ...کردم باز چشمامو زور به پاهام شدن سیخ باحس هوی

 !!کرد؟؟یم هیپاشو منو داشت ربدیه

 شد یچ دمینفهم گهیبود،د گهید توهم هی نمیا حتما.....شدینم باورم

 ....برد خوابم و
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 که یا منظره نیاول و کردم باز چشمامو آفتاب نور تابش با

 گاریس جلوش یراحت لباس با ربدیه  بودکه یاتاق دم،پنجرهید

 ...دیکشیم

 از و گرفتم ازش نگاهمو انزجار با و افتادم شبمید خواب ادی

 داشتم ضعف بودمو رمق یب ،هنوز اومدم رونیب رختخواب

 ...خوبه؟؟ حالت_ربدیه

 با...دمیترسیم عاقبتش از یول توچه، بزنم،به ادیفر خواستیم دلم

 ..."بله"دادم جواب اکراه

 کرده رحم بهت خدا....رونیب میبر ارحام با قراره شو حاضر_

 خفت خودم ،وگرنه نگرفته دل به یزیچ روزتید حرکت از

 .کردمیم

 "دونمیم"گفتم کردمیم باز سویسرو در که یدرحال پوزخند با

 که ربدیه به توجه یب صورتم به زدن آبو زدن مسواک از بعد

 باز و کمد در بود برگه یسر هی ریودرگ بود نشسته تخت یرو

 بود یلباس نیتر دهیپوش بایتقر روزید لباس... گرفتم غم... کردم

 .بود همراهم که

 ایخدا"کردم فکر بلند و کردم نگاه لباسا به کالفه و غصه با

 "بگذرون ریبخ امروزو خودت

 رو ینارنج و سبز زیر یگال با رنگ ییمویل یساحل راهنیپ هی

 روزید مثل پاهام الاقل خب اما بود یبند باالتنش ، کردم انتخاب

 از لطفا   شهیم"گفتم و کردم نگاه ربدیه به لحظه هی...نبود رونیب

 "بپوشم لباس خوامیرون؟؟میب یبر اتاق
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 لباستو...نداره؟ یتیجذاب من برا تو دنید بگم بهت دیبا دفعه چند_

 ....ندارم یکار رونیب من بپوش،

 تو شدم،همونجا حموم وارد و کردم نثارش یفحش لب ریز

 نکاریا ؛با ختمیر دورم بلندمم یکردم،موها تنم لباسمو رختکن

 شینما به بدنمو خواستمینم شد،یم دهیپوش شونم یلخت یکم حداقل

 ... بذارم خیش هرزه نگاه

 زدم و روزید یآجر رژ همون دوباره و اومدم رونیب حموم از

 ...ملیر همون با

 

 به بزن عطر....همش یدیم شامپو بو_گفت لب ریز ربدیه

 . خودت

 یصدا که انقدر کنم، له پاهام ریز صورتشو خواستیم دلم که آخ

 ....یعوض......بشنوم مغزشو شدن خرد

 ازش یکم و رفتم بودم گذاشته کمد داخل که یادکلن سمت به

 روبان هی که رنگ یریش دار دوره کاله هیبا دیسف صندل هیزدم،

 "حاضرم من..."دمیپوش بودو ونیپاپ دورش رنگ ییمویل

 .بمون منتظر....یاوک_

 ، رفتم اتاق پنجره سمت  به و کردم یا غروچه دندون حرص با

 خورده حرص انقدر...دمیکش قیعم نفس چندتا و بستم چشمامو

 ...بودم شده درد سر که بودم
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 و شد حاضر باالخره من گذاشتن منتظر ساعت هی حدود از بعد

" میبر"گفت کلمهکی تو رفتیم رونیب اتاق از خودش کهیدرحال

 ...افتادم راه دنبالش حرف یب منم و

 یعرب عمامه و عبا همون با خی،ش میرفت نییپا که ها پله از

 زن بهم حال نگاه اون و لبخند با و بود ستادهیا ما منتظر

 یحت خواستینم دلم بود،اصال رهیخ من به خودش مخصوص

 ...بزنم لبخند بهش یلمیف

 .... زیه مردک ، گرفتم ازش نگاهمو نفرت با

 ارحام رنگ یمشک نیموزیل سوار میاومد رونیب که الیو از

 یب....رومون روبه هم ارحام و بود نشسته من کنار ربدیم،هیشد

 .کردمیم تماشا رونویب پنجره از بحثشون به توجه

 .ارحام خیش همراه نداشتم،اونم رفتنو رونیب حوصله اصال

 و بود شده یقاط ربدیه تلخ باعطر خیش یبدبو و نیریش عطر

 کی... کندمیم ناخنامو کنار پوست  یعصب کرد،یم خفم داشت

 ...شد کارم مانع و...گرفت دستش تو دستمو ینرم به ربدیه دفعه

 منم دست و...بود خیش با صحبت گرم ، کردم نگاهش  ناخوداگاه

 .... کنه یباز لمیف خوبر انقد تونستیم چطور دستش،تو

 از بعد...کردم تماشا رونویب دوباره و دادم رونیب صدا با نفسمو

 ...میدیرس مقصد به قهیدق چند

 گارداشیباد و ارحام خیش...بود بزرگ یلیخ بازار هی ، مال یدب

 .کردنیم فیتعر بازار نیا از داشتن و بودن دورمون دورتا
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 ربدی،ه زدمیم قدم اونا همراه پوشاکش بازار تو حوصله یب

 وایه"گفت بشنوه خیش که یجور بود،بلند گرفته منو دست

 "بگو بهم گرفت چشمتو که یهرچ...جانم

 بخرم، لباس تونستمیم...شد زده ذهنم تو یا جرقه حرفش نیباا

 لب یها ینیکیب اون نه...باشه زادیآدم یلباسا مثل که یلباس

 "واقعا؟؟"گفتم ربدیه به رو یساختگ جانیه و بالبخند...ساحل

 خیش به رو و"زم،واقعایعز آره"گفت و کرد یا خنده تک ربدیه

 باشن که هم خالف کار تو اگر یحت زنا نیارحام،ا ینیبیم"گفت

 ...دنیخند دو هر و" کننیم ذوق ادیم که دیخر اسم بازم

 مغازه زهیانگ با و بودم خوشحال بودم کرده که یفکر از دلم تو

 .کردمیم نگاه هارو

 سه قشی که افتاد یاندام رنگ قرمز راهنیپ  هی به هوچشممی

 از بایز کیبار پوریگ هی که داشت، یبلند ینایآست و بود یسانت

 چیمارپ صورت به طرف دو هر از لباس کمر تا نشیآست ریز

 ...نبود نما بدن ادیز که بود پر انقدر پوریگ اما.ومدیم

 "؟؟یخریم برام نویا ربدیه"گفتم ربدیه به ذوق با

 ، بود یراض  کردمیم یباز یعیطب نقشمو نکهیا از انگار ربدیه

 "؟؟یدار دوسش"کرد نگاه کردم اشاره که ویجهت لبخند با

 پلک چندبار و کردم نگاش ها بچه مثل ناخوداگاه

 شد رنگ کم ربدیه لبخند که دمید لحظه هی یبرا"...اوهوم..."زدم

 قبل حالت به عیسر اما...شد رهیخ لحظه،بهم هی فقط لحظه، هی و

 "برات خرمشیم که معلومه"زد لبخند دوباره و برگشت
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 نیا وایه" گفت کردیم نگاه مارو و بود ستادهیا که خیش وروبه

 "میایم االن لطفا ،ما بمون نجایا لحظه هی...خوادیم و لباس

 .."دیهست من مهمان شما...ال...ال"گفت یدلخور با خیش

 حد به جان، ارحام ممنون"گفت خودش خاص غرور با ربدیه

 "میایم االن ما...دادم زحمت بهت یکاف

 ذوق با"تو برو" گفت بم اروم کردو حلقه شونم دور ودستشو

 کیش یلیخ کیبوت هی... میواردشد ربدیه همراه نقشم شدن یعمل

 مرد هی که ها فروشنده از یکی..داشت فروشنده چنتا که.. بود

 سمتمون به گشاده یرو با بود ربدیه خود سال سنو هم حدودا

 جوابش در ربدیه"؟یرانیا" دیپرس ما روبه یعرب لهجه با اومدو

  داد تکون سر اخم و تیجد با

 دییبفرما..دیخوشامد یلیخ یلیخ_فروشنده

 "میبریم اونو"کرد اشاره بودم گفته بهش که یلباس به ربدیه

 تان اندازه"دیپرس من به رو زشیه نگاه و لبخند با هم فروشنده

 جوابشو جام به ربدیه که بدم جوابشو خواستم!"چقدره

 "میدار عجله زود...بده زتویسا نیتر کیکوچ"داد

 یعرب به ردستشونهیز بود معلوم که گهید نفر هی به فروشنده

 نگاه با فروشنده قهیدق چند از بعد.برامون ارهیب لباسو اون گفت

 "د؟یکنیم تنتان نجایهم"گفت من به رو زشیه

 .ستین پرو ر،وقتینخ_ربدیه

 لباسو عیسر فروشنده که زدیم حرف فروشنده با بداخالق انقد

 لباسو ربدیه که بده لیتحو من به خواست..گذاشت کاور تو برام



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 متشیق دنیپرس بدون و.داد بش شویاعتبار کارت و گرفت ازش

 میرفت رونیب مغازه از

 دستمو ینرم به ربدیه میگرفت قرار خیش نگاه ررسیت در نکهیهم

 بود دهیپوش بایتقر که لباس نیا دنیخر از واقعا.. گرفت دستش تو

 و کردم نگاه ربدیه به لبخند با و یلمیف.بود شده راحت المیخ

 ..."واقعا ممنونم"گفتم

 قابلتو"گفت و دیکش دست فرم یموها به یجذاب لبخند با اونم

 انگار نه انگار کردم نگاهش گرد یچشما با"یموفرفر نداشت

 خوب چقدر...خوردیم رو فروشنده داشت شیپ قهیدق چند نیهم

 .کنه یباز لمیف تونستیم

 بایز و قشنگ یلیم،خیرفت مال یدب ومیآکوار تونل به اون بعداز

 دنید از یلیخ..رهیم راه داره ایدر دل تو کردیم فکر آدم..بود

 و وارنگ رنگو یها یماه..بودم شده یجانیه منظره نیا

 ..بودم دهیند عمرم تو اشویلیخ که خوشگل

 یایدن شده که ساعتم چند یبرا یدب شهر یها ییبایز دنید با

 اتفاقات....کردم فراموش بودمو افتاده ریگ توش که یوحشتناک

 ومدینم ادمی یحت که بود کرده فیضع مویروح انقد ریاخ تلخ

 ...زدم لبخند یک بار نیآخر

 میخورد  صدف یومیآکوار رستوران تو ناهارو

 لذت اونجا دنید از هم یکل و میدید رو فهیخل اونجا،برج از بعد

 ...میبرگشت عمارت به که بود شب دوازده ساعت بردم،

 بود نییپا ربدهنوزیشدم،ه اتاق وارد و رفتم باال ها پله از میمستق

 .زدیم حرف ارحام با داشت و
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 کنم، عوض لباسمو ومدهین ربدیه تا که کردم استفاده فرصت از

 و کاله و برداشتم کمد تو از مویعروسک ینخ شلوار بلوز

 کرد، باز درو ربدیه هوی من بد شانس از که...درآوردم مویساحل

 دستش درتو رهیدستگ لحظه هیاتاق، وسط لباس یب من دنید با و

 عیسر و اومد خودش به من غیج با..کرد نگام زده بهت و موند

 با...شدم میقا سیسرو تو فشنگ مثل بست،منم درو و شد داخل

 چته؟؟چرا"دیغر داشت صداش کنترل در یسع  که یتیعصبان

 !!!"دمتیند.....؟؟یزنیم غیج

 من،منو به یبود زده زل رهیخ رهیخ اونجور...خودت جون آره

 .یدیند

 ...کنه خفت خدا....نورااا آخه یخر چقدر

 رونیب لباسام  و بودم حموم تو تیوضع همون با ساعت هی حدود

 ..رونیب برم یجور چه دونستمینم...بود

 یادآوری از دوباره....بشم چشم تو چشم باش دمیکشیم خجالت

 .میشونیپ تو زدم محکم لحظه اون

 اتاق از که شب موقع نیموندم؟؟؟ایم حموم تو ینجوریهم یتاک

 لحن با و کردم باز و در آروم یمجبور  سر رفت،ازینم رونیب

 "ربد؟؟یه"گفتم یا طلبانه صلح

 دوباره یحرص و کالفه..نداد جواب یول موندم منتظر هیثان چند

 "شون؟؟یبد بهم لطفا شهیرونه،میب لباسم ربد،منیه.."گفتم

 کارتیچ بگم خدا" نه"گفت کلمه کی تو فقط قاطعش لحن با

 پوش تن حوله فقط.بودم گذاشته تراس تو پوشمم تن حوله...کنه

  کنم، تنم همونو شدم مجبور.بود اونجا ربدیه
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 ....؟؟ دیپوش ینم بعدحموم نویا مگه...دادیم عطرشو یبو حولشم

 شلوار همون با ربدی،ه شدم اتاق وارد و دمیکش یقیعم نفس

 دکمه از تا چند که یشمی راهنیپ و رنگ یاستخون دوخت خوش

 یکفشا همون و شدش شل کروات و بود کرده باز باالشو یها

 و دستش هی و بود دهیکش دراز تخت یرو رنگش یمشک یورن

 ... بود گذاشته چشماش و یشونیپ رو

 عینشه،سر جلب توجهش وقت هی که رفتمیم راه پام پنجه رو

 ...دمشونیپوش و سیسرو رفتم دوباره و برداشتم لباسمو

  تا ستادمیا اتاق نهیآ یجلو و اتاق تو برگشتم دوباره اون از بعد

 . کنم پاک شمویآرا

 دهیخواب تخت یرو شبمید یعنی...افتاد ربدیه به چشمم نهیآ تو از

 !!!بود؟؟

 نفره تک ،همش مبل دست هی اون...کردم مبال به نگاه هی

 فکر از...خداااا یا.....بود دهیخواب من کنار ربدیه قطعا بود،پس

 ...شد خیس تنم موبه ربدیه کنار دنیخواب

 دهیخواب یعنی...بود دهیکش دراز یمدل همون هنوز شدم، یحرص

 ..بود؟؟

 دلم.. رفتم سمتش به یوعصب کالفه...دم؟؟؟یخوابیم کجا من

 ...کنم دارشیب خواسیم

 با...بود دهیخواب یراحت نیا به خودش جهنم نیا به بود اورده منو

 خودشم با نیداشت،ا اخم خوابم تو یحت..کردم نگاهش نفرت

 انقد صورتش رو و بردارم بالش هی خواسیم دلم...داشت مشکل

 ..ادین باال نفسش گهید که بدم فشار
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 ...شدمیم راحت جهنم نیازا اونوقت

 نگاهش و کردمیم فکر کشتنش به نفرت با داشتم که نطوریهم

 یباال منو و کرد باز چشاشو.. خورد زنگ شیگوش هوی، کردمیم

 ...کردم نگاش هول و رفتم عقب یکم... دید سرش

 انگار...کردیم نگاهم موشکافانه شیعصب و سرخ نگاه همون با

 ..بود خونده فکرمو

 به توجه یربدبیه یول خوردیم زنگ داشت نطوریهم شیگوش

 ... نگرفت ازم رشویخ نگاه شیگوش

 و بودم گرفته استرس دوباره...شد قالب بهم ترس نگاهش با

 کاریچ من باالسر"دیپرس مقدمه یکندم،بیم ناخنمو کنار پوست

 "؟یکنیم

 ناخنمو کنار پوست که نطوریهم و گرفتم ازش نگاهمو هول

 !"بخوابم؟ کجا من..من"گفتم لکنت با کندمیم

 فوران خشمش ممکنه لحظه هر کردمیم حس...کرد نگاهم ب راق

 نشست توجاش...کنه

 ...دیلرزیم بدنم اضطراب و ترس از

 ...داد سر دستام به چشام از نگاهشو

 !؟؟یگفت اریکوه به_

 !.."؟یچ"دمیپرس جیگ... کردم نگاهش تعجب با

 ....بابا گمیم تویعصب کیت"گفت کالفه

 ..نه_...
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 کنه، زیتجو برات یزیچ هی بزن حرف باهاش تهران میبرگشت_

 ....اتیمشتر به یبد بهونه دینبا اونجا

 به و کردم نگاهش نفرت فشرد،با گلمو بغض دوباره...کردم خی

 .."دمینم نکاریا به تن..من"گرفتم اشکمو زشیر یجلو زور

 میتصم که یستین تو نیا بودم گفته بهت" کرد نگاهم براق

 !!"؟یاوک...  یریگیم

 اگه....ستمیین نکاریا آدم من"شدمیم وونهید داشتم حقارت شدت از

 .."کشمیم خودمو یکن مجبورم یبخوا

 دایپ جرعت نقدریا یک"کرد نگاهم پوزخند با ستادویا روم روبه

 ناز خیش جلو ؟هوم؟؟چندباریبزن حرف ینجوریا من با که یکرد

 درررک به. کشمیم خودمو هه..ه؟؟یخبر یکرد فکر دمیخر تو

 باتون آشغال ای مثه که نهیا اقتتونیل.. نیهم لنگه همتون...

 گهید بار کی اگه.. کن فرو گوشت تو نمیا...کثافتا..کنن برخورد

 نه گهید یکن یزبون بلبل من برا یبزن زل چشام تو ینطوریا

 منو دستش با و"دمیم باد به دودمانتو.. محمولم نه مهمه برام خیش

 نیزم رو دادمو دست از تعادلمو که یجور زد کنار راش سر از

 غرورم انقدر...ومدینم باال نفسم...رفت رونیب اتاق از....افتادم

 میزندگ به و رمیبم خواستیم دلم فقط که بود شده دار ههیجر

 حقارتو همه نیاز بودم شده خسته گهید بدم خاتمه

 خدا یا.. شدمینم آروم بازم کردمیم هیگر هرچقدر..یبدبخت

 ......برس دادم به خودت

 روز دو بود قرار ، بود گذشته یدب به اومدنمون از روز پنج

 ...تهران میبرگرد گهید
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 ...نداشتم ربدیه با یبرخورد گهید روز همون از

 نداشتم شدن شکسته یبرا یتوان گهید

 از درد بدن شدت از ها صبح و دمیخوابیم نفره هی مبل رو شبا

 ...شدمیپام خواب

 کردن یباز لمیف و ارحام خیش زیه نگاه بودم مجبور دوباره و

 .کنم تحمل و کنن رفتار من با عروسک هی مثل نکهیا و ربدیه

 جام از زور دارشدم،بهیب درد بدن شدت از شهیهم مثل اونروز

 کردم نگاه اطراف به یدادم،وقت بدنم به یقوس و کشو شدم بلند

 ...دمیند اتاق تو ربد  یه روز هر خالف بر

 گرم آب دوش  هیاز حموم،بعد رفتم و دمیکش آرامش سر از ینفس

 از که ییکتابا از یکی و دمیپوش ینخ شلوار زیبول دست هی ،

 ...رفتم تراس به و برداشتم و بودم آورده خودم با اریکوه خونه

 درد نیا بتونم تر راحت شدیم بردم،باعثیم لذت خوندن کتاب از

 ...کنم تحمل و یسخت و

 ازدهی برگشتم،ساعت اتاقم به گرما شدت از بعد ساعت هی

 نماز یهوا هوی برنگرده،دلم وقت چیه ربدیه کردمیم دعا...بود

 ...گرفتم وضو و سیسرو کرد،رفتم خوندن

 سر از...نکردم دایپ...گشتم چادر دنبال اتاقو کل اون از بعد

 کردم نگاه اطراف به اطیاحت با و کردم باز اتاقو در یمجبور

 ها پله از و اومدم رونیب اتاق از اروم.. نبود اونجا چکسیه...

 ..رفتم نییپا
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 خانوم خدمتکار هی به چشمم نگهبانا جز بزرگ ییرایپذ اون تو 

 عقاب مجسمه کردن زیتم ومشغول بود ساله ۵۰ حدودا که

 منتظر دنمید ،با رفتم سمتش به افتاد بود ییرایپذ گوشه ییطال

 با...دارم الزم چادر بفهمونم نیا به یچطور حاال... کرد نگام

 کردنو سر چادر یادا دستام حرکت

 "حجاب...چادر..صاله"دراوردم

 هی با بعد لحظه چند که..بود دهیفهم منظورمو انگار. زد لبخند بهم

 به کردمو تشکر ازش لبخند با.. برگشت نماز چادر و سجاده

 .برگشتم اتاق

 آرومم که بود خوندنم نماز مهم یول کجاست قبله دونستمینم

 ...کردیم

 به توجه یب... شد باز اتاق در که بودم کرده شروع نمازمو تازه

 با و برداشتم سرم یرو از رو  ،چادرو کردم تموم نمازمو در

 ..گذاشتمش سجاده تو و زدمش تا آرامش

 یرو  ربدکهیه دنید با...  بذارم کمد تو رو سجاده که برگشتم

 یب...خوردم کهی بود شده رهیخ بهم حرف یب و  بود نشسته تخت

 ....رفتم تراس به و گرفتم ازش نگاهمو حوصله

  

                                  ♡♡♡ 

 ششم فصل●
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 که یهدف به محموله دو هر که شدم متوجه حرفاشون تو دورادور

 ....دنیرس داشتن درنظر براشون

 از بعد اونروز بود قرار و بود یراض کار جهینت از هم ربدیه

 ...تهران میبرگرد ظهر

 رفتن نگران... بودم من بود ناراحت جمع اون تو که یکس تنها

 ...بودم تهران به

 دلم و داشتم ارن،بغضیب سرم قراره ییبال چه که بودم نگران

 ...دیجوشیم سرکه و ریس مثل

 اصال... کردن، یهمراه  فرودگاه ماروتا گارداشیباد و خیش

 سر خواسیم دلم...بود گرفته وجودمو همه ،غم نداشتم حوصله

 ... نباشه خیش و ربدیه تن به

 هردوشون فیک... بودن زدن حرف مشغول گرم ربدیه خویش

 ...بودن خوشحال یلیخ فشونیکث تیموفق نیاز و بود کوک

 نگاه و شیفارس یآورعرب چندش لحن با و اومد سمتم به خیش...

 دنید منتظره صبرانه یب"گفت و شد رهیخ بهم ترش چندش

 "مانمیم تیوحش یچشما

 جوابشو شدم مجبور ربدیه ترس از اما کردم نگاهش نفرت با

 "خدانگهدارتون"...بدم

 دراز سمتم به دستشو برداره چشام از نگاهشو نکهیا بدون

 "یبیحب دارید دیام به...خداحافظ نگو"کرد
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 دستام لمس فکر از...دادم دستش به دستمو یمجبور سر از

 یاکننده مشمئز حالت...یعوض مردک اون هرزه یدستا توسط

 ...دمیکش دستش از دستمو عیسر و.. داد دست بهم

 ...صورتش تو کنم تف خواستیم دلم

 هم منو چمدون گرفتو آغوش در خویش تیمیصم با اما ربدیه

 ...گرفت اون

 . داشتیبرنم من از نگاهشو خیش

 

 خودمون قالب به دوباره ، میشد مایهواپ سوار یوقت

 برگشتنمون...حس یب قدر همون ، سرد قدر م،همونیبرگشت

 شده یحت نبودم مجبور گهید نکهیا اونم داشت یخوب هی حداقل

 ...شم کینزد ربدیه به یلمیف

 

 دنیرس بعداز...نشد بدل و رد ربدیه منو نیب یحرف چیه تهران تا

 به دوباره اون از بعد و اومد دنبالمون ربدیه ی راننده فرودگاه به

 قبل که یکیکوچ اتاق همون به دوباره و میبرگشت ربدیه عمارت

 ....برگشتم بودن داده اختصاص من به رفتن

 

                          ⭐⭐⭐ 
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 فرناز بود قرار فردا ، نذاشتم هم رو پلک صبح خود تا اونشب

 دفن زنده زنده بود قرار فردا....ببره خودش با منو و ادیب

 ...بشم فروش تن من بود قرار فردا....بشم

 نماز یکرد،حتینم رها منو هم هیثان کی یبرا یحت ترس و دلهره

 ....نکرد آروم منو هم خاطراتم مرور و خوندن

 فردا دونستیم که اعدام به محکوم یزندان هی مثل بودم شده

 ....شهیم اجرا حکمش

 ضربان... خورد در به ضربه چند که بود صبح هشت ساعت

 خشک دهنم...نشست تنم یرو سرد عرق...هزار یرو رفت قلبم

 ...بود شده

 کرده بزک چهره و شد باز در" دییبفرما"گفتم لرزان یصدا با

 ...داشت برام لویعزرائ حکم در چوب چهار تو فرناز

 با و کرد  یا مستانه ی خنده دنمید با که کردمیم نگاهش ترس با

 "؟؟؟یدید جن چته؟؟؟مگه"  داد تکون هوا تو دستاشو عشوه

 یا...نبره منو کردمیم دعا دلم ته از ،فقط ندادم بهش یجوابچیه

 ...کنمیم خواهش...بده نجات نایا  شر از منو خدا

 حرف به کرد شروع آروم و نشست تخت لب و کنارم اومد

 ..."بهشت ببرمت خوامیم کن جمع لتویوسا پاشو"زدن

 ...زد قهقهه دوباره و

 ...بدتر حالم شدویم شتریب استرسم لحظه هر من اما
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 نداره،راااحت حرف اندامت و سیف تو...جان نورا نیبب_ فرناز

 ییکسا یدونیم...یکن دایپ خودت برا یمشتر هزااارتا یتونیم

 ...باالتره متشونیدن،قیم درخواست بااونا بودن یبرا ای،مشتر که

 جفت انگشتام با خواستیم دلم زد، بهم یا کننده منزجر چشمک

 ...ییهرجا هیعوض...درارم چشاشو

 تا یایب براشون عشوه و ناز چطور داره یبستگ گهید_ فرناز

 اتیتجرب طبق فعال...دمیم ادتی خودم اونو حاال...بشن خرت

 ...کم کم یوفتیم راه ، جلو برو خودت

 !!!"؟؟؟یاتیتجرب چه" کردم نگاهش جیگ

 ..."گهید گمیم سو*ک*س...وا"گفت و کرد نازک چشم پشت

 ....حال به تا نداشتم_....

 "؟؟یاباکره یعنی"گفت جانیه با و زد برق چشاش

 اصل تو دختر...یوااا"زد داد که گرفتم ازش نگاهمو یعصب

 ..."پس یجنس

 جونم به یا رعشه... بود ربدیه.. شد باز اتاق در لحظه نیهم تو

  بود حرکت در فرناز و ربدیه نیب نگاهم ترس با افتاد

 کنم؟؟ فرار آدمخوارا نیا دست از چطور ایخدا  

 کرده بشیج تو دستاشو دوتا خودش یرسم پیت همون با ربدیه

 کرد،کهیم نگاه من به شیشگیهم اخم همون با یجد و سرد و بود

 ...دادم قورت دهنمو آب ناخودآگاه

 شیپ خوب"بود فرناز حرفش مخاطب اما کردیم نگاه من به

 "ره؟؟یم
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 به بود کرده شیچاشن یادیز یلیخ عشوه که یجانیه با فرناز

 تو دستاشو و دادیم قر گردنش به کهیدرحال و شد کینزد ربدیه

 دختر نیا...خان ربدیه رهیم شیپ یعاااال"گفت دادیم تکون هوا

 ..."کردم دوبرابر متشویق االن از.... جنسه اصل

 حاال که ناخنام کنار پوست یعصب و فشردم بهم دندونامو باخشم

 بهم همشون از حالم...ایعوض...کندم و بود شده زخم به لیتبد

 ...خوردیم

 "مگه؟؟ چطور"گفت و انداخت باال ابروشو ربدیه

 و صافه و دیسف پوستشم...خوبه که اندامشم... هیعال که سشیف_

 !!!!باکرس.... تر مهم همه پسند،از یمشتر

 دلم....فرناز به لعنت....انداختم نییپا سرمو و شدم سرخ شرم از

 لحظه اون تو رمیبم خواسیم

 ینیسنگ دم،امایند ربدویه العمل عکس بودو نییپا نگاهم هنوز 

 کردمیم حس خودم رو نگاهشو

 "؟؟یمطمئن"...گفت مکث با

 من به یدروغ نیهمچ تونهینم یکس"داد جوابشو عشوه و باناز

 "خان ربدیه... بگه

 برو... خب لهیخ"گفت فرناز به رو خشم یکم و تیباجد

 "...رونیب

 چشم پشت چون..شد گرفته حالش ربدیه لحن از انگار فرناز

 ...رفت رونیب اتاق از زونیآو یلبا وبا کرد نازک
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 ربدیآوردم،ه باال سرمو زور به... کردمیم حس نگاهشو ینیسنگ

 ...کردیم نگاهم اخم با و بود ستادهیا اتاق وسط همونجا

 اون تو که قهیدق چند بعداز... شدمیم ذوب نگاهش ریز داشتم

 خودش خاص  و یجد لحن همون با بودم مرگبار حالت

 اتاق از مکث وبا"رمیگیم نظر در برات یا گهید کار"گفت

 ....رفت رونیب

 بهم ارویدن انگار ربدیه حرف نیباا...خدا یوااا...شدینم باورم

 عذابم که بود هفته چند که یکابوس اون یعنیشد،ینم باورم دادن،

 !!!!شد تموم ربدیه حرف هی با و لحظه هی تو...دادیم

 ....شکرت ایخدا....ازت ممنونم خداجون یوا

 

                           ♡♡♡ 

 

 ومدهین رونیب اتاق از اصال من گذشت که یدوروز نیا تو

 ...بودم

 از شه مونیپش بشم چشم تو چشم ربدیه با دوباره دمیترسیم

 ..مشیتصم

 نظر در برام یکار چه ربدیه بدونم نبود دلم تو دل

 حال هر به و... بود قاچاق باند نجایا داشتم استرس....گرفته

 از قطعا اما...نبود یخوب کار دادیم بهم که یتیمسئول هر ربدیه

 ..بود بهتر یفروش تن
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 پنج ساعت...کردمیم شکر خدارو یلیخ یلیخ بابت نیا واز

 کردن خشک حوصله بودم اومده حموم از تازه بود عصر

 به کردم شروع زهینر دورم نکهیا ی،برا نداشتم موهامو

 ..دیرسیم باسنم نییپا تا موهام بافته یبلند.. بافتنشون

 اجازه اصال و بود موهام عاشق شهیهم دم،بابایکش یقیعم آه

 ...کنم کوتاهشون ذره هی یحت دادینم

 بود، کرده هواشونو دلم ،چقدر شدم نیغمگ ادشونی با دوباره

 که فیح اما...خاکشون سر برم بتونم الاقل خواستیم دلم چقدر

 ....بودم ریاس نجایا

 کردم پاک چشامو گوشه اشکو اومدم خودم به در یصدا با

 "دییبفرما"

 یطوط رو جمله هی ربات هی مثل یسرد با و شد وارد خدمتکار

 عیسر و"کارشون اتاق به دیبر االن نیهم گفتن سیرئ"گفت وار

 ...شد خارج

 یسع... بود وقتش االن...شد غالب بهم یبیعج دلهره رفتنش بعد

 همه... گهید شدیم یزیچ هی بالخره  باشم، مسلط خودم به کردم

  سپردم خدا به ویچ

 ...افتادم راه ربدیه اتاق سمت به و دمیکش یقیعم نفس

 " تو ایب"دمیشن صداشو در به ضربه چند از بعد

 شیشگیهم کمرنگ اخم همون با و بود زشیم پشت...شدم وارد

 ....بود زشیم یرو یها برگه  یرو نگاهش
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 کراوات هی با بود زده تا ناشویآست که یآسمون یآب جذب راهنیپ

 .بود دهیپوش زرد

 ...کردیم ییخودنما دستش رو متشیق گرون لیاست ساعت 

 یها برگه از نگاهشو نکهیا امابدون بود شده حضورم متوجه

 "نیبش"گفت رهیبگ زشیم یرو

 ینرم به و رفتم زشیم یجلو یچرم مبل سمت به آروم یقدما با

 حرف بودم منتظر و کردمیم نگاهش استرس با...گرفتم جا روش

 ...بزنه

 من به نگاهشو باالخره من گذاشتن منتظر قهیدق چند از بعد

 نجایا از و دنبالت ادیب اریکوه گفتم"گفت یجد یلیخ و دوخت

 الزمو یآموزشا و یمونیم خونش روز ببرتت،چند

 اگر باشه حواست...یکنیم شروع کارتو اون بعداز....ینیبیم

 خودم یوفتیب سایپل ریگ نکهیا از قبل ،یبد یسوت نیتر کیکوچ

 "کشمتیم

 !!دم؟؟یترسیم سایپل از دیبا منم دیبا من بعد به نیا از یعنی...ایخدا

 لطف بهم نکهیهم اما...زنهیم حرف یکار چه از داره دونستمینم

 ...بودم ممنونش یکل ببره خودش با منو فرناز نذاشت و کرد

 که ییالیوسا اونجا گفتم ها بچه نبر،به یا لهیوسچیه نجایا از_

 .... یبر یتونیم حاالم...کنن آماده برات رو شهیم الزمت

 نگام یسوال رمینم دید ی،وقت کردمیم نگاهش حرف یب

 "یبر یتونیم ؟؟گفتمیدینشن."کرد
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 که ممنونم"گفتم شرم یکم و لبخند با و کردم پا اون و پا نیا..

 ..."ببره خوش با منو فرناز ینذاشت

 ممنون" داد تکون سرشو و گرفت ازم نگاهشو بامکث

 "...ستین کار ونا از بهتر یریم که ییجا..نباش

 یک من ایخدا...بود؟ یکار چه ینی...شد قالب بهم ترس دوباره

 حرف یب اون از بعد.. کردمیم دایپ نجات آدمخوار نیا دست از

 ...رفتم رونیب اتاقش از

 از یکار جیه گهید دونستمیم و..نداشتم دنیترس یبرا یتوان گهید

 لباس نیهم یبرا... شدن سرنوشت میتسل جز ستین ساخته من

 ...شدم اریکوه اومدن منتظر و دمیپوش

 

 

                                    ⭐⭐⭐ 

 

 ... نییپا برم که گفت بهم خدمتکار بعد ساعت کی حدود

 نداشتم یا چاره اما مردمیم دلشوره از داشتم...بود اومده اریکوه

 .رفتم رونیب عمارت از حرف یب...

 منتظرم شیمشک لکسوز نیتوماش که دمشید  عمارت در یجلو

 ...بود

 بودم دهید دایجد که ییآدما همه از...کرد نگام سوارشدم،بالبخند

 ...نداشتم یخوش دل چکدومشونیه از من اما...بود تر مهربون
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 حالت"گفت لبخند همون با درآورد حرکت به نویماش کهیدرحال

 "نکرد؟؟ تتیاذ تیچطوره؟؟کل

 ...نه_

 ...خداروشکر_

 یوقت...نشد بدل و رد نمونیب یحرف خونش به دنیرس تا گهید

 دوباره"گفتم و کردم نگاش یسوال و ستادمیا ییرایپذ تو میدیرس

 "بودم؟؟ که یاتاق همون به برگردم

 خونه مثه من خونه.. یبمون خوادیم دلت که هرجا یتونیم_

 ....باش راحت....نداره قانون و نظم ربدیه

  بودم که یقبل اتاق همون تو برم خواستم

 "بات دارم حرف... کن استراحت کمی"گفت اریکوه

 که یکار مورد در کمی شهیم"دمیپرس و کردم نگاهش کنجکاو

 یچ مورد در دونمینم ؟؟اصالیبد حیتوض بدم انجام دیبا

 !!"هست

 ...میبزن حرف تا نیبش ایب... یاوک_ 

 ...بده حیتوض شدم منتظر و نشستم روش روبه مبل یرو

 ،جاساز گرفته نظر در براش تورو ربدیه که ینکاریا نیبب_ 

 ...مواد   کردن

 تونمیم یچطور من آخه!!!من؟؟؟"کردم نگاهش بهت و باترس

 کینزد از یحت عمرم تو اصن من!!!!کنم؟؟؟؟ جاساز مواد

 "بخدا دمشونیند

 ...گهید دمیم ادی بهت من_ 
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 شم خالص شماها دست از یچطور من...خداااا یا"گفتم باغصه

 "آخه؟؟

 گفتن جرئت بود نشسته روم روبه ربدیه یجا به اریکوه چون

 ...بودم کرده دایپ حرفو نیا

 ...بود ربدیه از تر آروم یلیارخیکوه

 ...بود ترسناک ییجورا هی ربدیه

 گهید اما بگم ربدیه به تونمیم سخته برات نکاریا اگه خب_ 

 ...خودت با عواقبش

 سر از و اکراه با...دیلرز تنم ربدیه العمل عکس تصور از

 دمیپرس یمجبور

 یچ تو یعنی..اصال؟؟ هست یچطور یگیم که ینکاریا خب_ 

 هست؟؟ یچ مواد اون بشن؟؟اصال جاساز دیبا

 .نیهروئ_ 

 منو بابا مامانو شدیم کاش...گرفتیم وجودمو لرز دنشیشن از

 ....ببخشن منو تونستنینم چوقتیه وگرنه...ننینب

 شروع کارتو دیبا که یمحل برمتیم گهید روز چند_ 

 و شمیابر فرش تو نویهرئ قراره.دنیم ادی بهت قیدق اونجا...یکن

 ظرافت به ازین اما ستین یسخت ادیکارز...یکن جاساز لباس

 .داره یادیز

 گه؟؟ید یجا هی برم نجایا از دوباره قراره یعنی_ 

 ....گهید آره_ 

 نجا؟؟؟یا اومدم چرا پس_ 
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 نمیبب نجایا ارمتیب گفت...یدار یعصب کیت گفتیم ربدیه_ 

 ...چطوره؟؟ حالت

 !!!"گفت؟؟؟ خودش ربدیواقعا؟؟؟ه"گفتم ادیز باتعجب

 ...بده دستور من به تونهینم اون از ریغ یکس...گهید آره_ 

 هم دستاش ریز یعصب کیت نگران واقعا ربدیه"زدم یپوزخند

 "هست؟؟

 اون با یبتون که بکشه اعصابت دیبا اما....نه که نگران_ 

 ...یکن کار ظرافت

 یعصب منو خود به خود نمیبیم شماهارو و نجامیا که نیهم_ 

 اون بتونم که کشهیم اعصابم حد دراون دینباش نگران... کنهیم

 ...کنم جاساز رو آشغاال

 کن یسع پس....داره یحد اماتحملم...آرومم من درسته نیبب_ 

 ...یکن کنترل زدنتو حرف

 ...بودم متنفر همشون از ، نمیبش اونجا خواستینم دلم گهید

 آخه....بردم پناه بودم قبال که یاتاق به و شدم بلند جام از عیسر 

 جاساز مواد چطووور من!!!...وجدانن؟ یب چقدر آدما نیا

 کنم؟؟؟؟

 

                                                                    

                                ☆☆☆    
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 گهید ، گذشتیم شدم منتقل نجایا به که یروز اون از ماه کی

 ....بودم شده خبره مواد کردن جاساز کارتو

 وه،یم یتو ، فرش پود تارو یال ، نوشابه ین تو ، کتاب یال 

 ....گهید یجاها یلیوخ

 تهران شهر یلومتریک چند منطقه،که هی تو کیکوچ تیسوئ هی تو

 ...میکردیم بود،کار

 سال سنو هم و بودن معتاد نفرشون م،سهیبود دختر تا شیش

 رفتن باال علت به اما بودن، یااجاره رحم قبال دونفرشون...من

 ...قسمت نیا تو بودن اومده سنشون

 چون ، آوردم شانس یحساب من که بود معلوم حرفاشون نیب از

 نیا به خوردنوینم یکار چیه درد به گهید که ییکسا معموال

 ...فرستادنیم بخش

 یا گهید چکسیه ماه هی نیا تو کردم،یم خداروشکر بابت نیا از

 و رفت بودن کم نیا گفتنیم کرد،وینم آمد و رفت خونه اون به

 ...هیتیامن مسائل یبرا ها آمد

 از اونارو شبانه ونیکام هی شد،بایم تموم یجاساز هروقت فقط

 ...بردنیم اونجا

 هم باز و دادنیم کیکش خونه در دم ، روز شبانه نگهبان تا سه

 همه...بودم شده خسته بودن یزندان از گهیکرد،د فرار شدینم

 ...بود شده کشته حسام

 شده کشته من در خاله و وایش دنید دوباره و یآزاد دیام گهید

 گذاشت شدینم اسمشو البته....ویزندگ نیا بودم کرده قبول ، بود

 ....فقط باشم زنده که بودم کرده قبول ، یزندگ
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 کردن جاساز مشغول قبل، ییکذا یروزا ی همه مثل هم اونروز

 به رو و شد خونه وارد گاردایباد اون از یکی هوی که بودم مواد

 "میبر دیبا شو حاضر پاشو....تو یه"گفت من

 "ام؟؟یب کجا"گفتم باترس

 ....داره کارت سییر_ 

 گهید جا هی خواستیم دوباره داشت؟؟نکنه چکارم!!ربد؟؟یه

 به من فرستادن از شده مونیپش نکنه خداا یمنو؟؟ا بفرسته

 !!!!...نجا؟؟یا

 دخترا..دمیپوش لباس دست هی اجبار سر از و یعصب و کالفه

 ...کردنیم نگام پوزخند با و خصمانه همشون

 خودش واسه رف نکهیا هه"گف کشدارش لحن با شونیکی

 رونیب خونه از چندششون یها خنده ب توجه یب"کنه یخانوم

 ...شدم نیماش سوار و اومدم

 ادهیپ نیماش از ربد،یه عمارت به میدیرس بعد ساعت هی حدود

  مثل یچ همه...شدم داخل و رفتم باال عمارت یها پله از و شدم

 و رفتم باال ها پله از استرس با...نبود اونجا چکسیه و بود قبل

 قیعم نفس و کردم مکث ، ستادمیا ربدیه کار اتاق در پشت

 داشت انگار...شدم وارد بالفاصله و زدم در به ضربه چند دمیکش

 شلوار...شد متوقف اتاق در کینزد که ومدیم رونیب اتاق از

 کراوات و راهنیپ کفشو با دوختش خوش رنگ یطوس یاپارچه

 ...بود کرده پشیخوشت شهیهم براق،مثل یمشک

 "سالم" گفتم هول شد، قفل شیخاکستر نگاه تو نگاهم
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 گام با دوباره بده جوابمو نکهیا بدون ، شد تر کمرنگ اخمش

 "نیبش"کرد اشاره و زشیم پشت برگشت بلندش یها

 ...کردم نگاهش منتظر و نشستم یچرم مبل رو عیسر

 فردا ارحام خیش گمیم عیسر پس میندار وقت...نیبب_ 

 یش اماده دیبا...رسهیم

 دیبا چطور...گرفتم یبیعج دلشوره...ختنیر روم خی آب انگار

 ....خداااا یا!!!....کنم؟؟ تحمل و خیش دوباره

 دستم ریز وقت چند"گفت ربدیه که شدم بلند جام از گرفته حال با

 انقدر!"؟یپاش یتونیم گفتم بهت ،منیشد گستاخ دوباره ینبود

 نداشتم باهشو بحث حوصله اصال که بود بد حالم

 دوباره اکراه با و کالفه... رمیبم خودم درد به برم خواسیم دلم

 ...مبل رو نشستم

 یبرگشت دوباره تو میبرگشت یدب از که یوقت از باشه حواست_ 

 ؟؟؟..ok...یدیرس امروز تازه...کایآمر

 تونمیم" کردم نگاش یحرص!.. یعوض..بودم کایآمر آره هه

 "برم؟؟

 اتاقش از...برم تونمیم یعنی نیا ، کرد اشاره در به دست با

 چطور...بود اومده طرفم به دوباره یبدبخت موج ، اومدم رونیب

 ...کردم؟یم تحمل نویا

 خدمتکارا از یکی برم اتاقم به تا رفتم ها پله سمت به نکهیهم

 "خانوم؟ وایه" زد صدام
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 سرجام حوصله یب!!...بودن رفته فرو نقششونتو همه زود چه

 "بله؟"ستادمیا

 ...میببر خودشون اتاق به لتونویوسا گفتن آقا_ 

 !!!......ذاشتمیم دلم یکجا گهید ربدویه با بودن یاتاق هم خداا یا

 "کجاس؟؟ اتاقش" چرخوندم کاسه تو چشمامو حوصله یب

 ...کنم تونییراهنما دیایب دنبالم_ 

 هیبق از درش و بود طبقه همونتو ربدیه اتاق ، افتادم راه دنبالش

 نیتر کیش با شدم که وارد...بود تر بزرگ و تر مجلل هااتاق

 ...شدم مواجه بودم دهید تابحال که یاتاق

 پنجره کامال در یرو روبه وارید ، بود کرم یاروزهیف اتاق تم

 اونو بایز یلیخ یاروزهیف یها واالن با کرم یها پرده که...بود

 اتاق ریحر پرده پشت از کیش یلیخ بالکن هی..بود کرده نیتزئ

 مجلل یلیخ دونفره تخت اتاق راست سمت...خوردیم چشم به

... داشت قرار یاروزهیف مخمل یباروتخت کرم، رنگ به ربدیه

 اون کنار و رنگ کرم یچوب یلیر یوارید کمد تخت یرو روبه

راور نهیآ  قرار ، بود متیق گرون یها ادکلن از پر که ید 

 اتاق وسط هم رنگ یاروزهیف لیاست مهین مبل دست هی...داشت

 ....بود شده دهیچ پنجره یجلو

 و اهیس پوستر کامل طور به در راست   سمت وارید شدم که وارد

 ته همون و سرد نگاه همون و اخم همون ، بود ربدیه چهره دیسف

 با که بود نیا عکس یجالب... کیش یلیخ یمو مدل و شیر

... بود همون ربدیه یچشما رنگ اما بود دیسف و اهیس نکهیا

 !!!یخاکستر
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 توالت و حمام اونم حتما که بود در دوتا هم در چپ   سمت وارید

 به و انداختم نرمش تخت یرو خودمو یخستگ با... بود اتاقش

 ....داشت یجذاب چهره واقعا...شدم رهیخ ربدیه پوستر

 یلیخ قطعا شناختمش ینم خودم و دمیدیم عکسو نیا فقط اگه

 االن اما...بشم رو روبه یمرد نیهمچ با بار هی که داشتم جانیه

 ... دمشیدینم موقع چیه کاش که کردمیم دعا دلم ته از

 صدا با نفسمو..کردن نابود منو یها آرزو و یزندگ آدما نیا

 تیسوئ اون... رمیبگ دوش برم خواستیم دلم ، دادم رونیب

 از نم یبو تا کردمیم حموم بار ده یروز دیبا که بود نمور نقدریا

 ...بره موهام

 کفشو لباس دست صد بگم اگه یعنی...کردم باز لباساشو کمد در

 لباس دست چند کمدش آخر...بودم نگفته دروغ بود کمد اون تو

 ...بود من برا قطعا که بود هم زنانه

 بودن کیش یهمگ نبودن، قبل یلباسا کردم، نگاهشون یکی یکی

 صورت به یلبخند...نبود زننده و باز لباس از یخبر گهید اما

 ...اومد لبم رو ناخودآگاه

 یچ لشیدل دونستمینم اما ، بوده ربدیه دستور بودم مطمئن

 ...بود من نفع به بود یهرچ اما...بود

 دنید از...بودم تر راحت ترو دهیپوش خمیش یجلو ینجوریا

 ...گرفتم هیروح لباسام

 از...شدم ترسبک یکم ، گرفتم یطوالن دوش هی و رفتم حموم به

 هشت حدود ساعت...کردم تنم یراحت لباس و اومدم رونیب حموم

 رید تا ربدیه نکهیا فکر با...بودم خسته واقعا من اما بود شب
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 خوابم یک دمینفهم و دمیکش دراز تختشرو کارشه اتاق تو وقت

 ...برد

 کیتار کیتار اتاق...شدم داریب خواب از ادیز یتشنگ حس با

ش مغزم تا دیکش طول هیثان چند بود، فر   هی تخت کنار...بشه ر 

 سر و برداشتم سردو آب یبطر و کردم دراز دستمو بود، خچالی

 ...دمیکش

 یتو گهید مرد هی حضور متوجه که بکشم دراز دوباره خواستم

 کنار آباژور چراغ هوی که...دمیکش غیج فقط باترس ، شدم تختم

 ...دمید و ربدیه یعصبان و خوابالود ی چهره و شد روشن تخت

 متوجه انگار که بودم خواب جیگ نقدریا ، شد یخال ترس از دلم

 ربدیه تونستیم مرد اون و دمیخواب ربدیه اتاق تو که شدمینم

 ...باشه

 با...داشتمیبرنم ربدیه قرمز و نیخشمگ نگاه از چشم ترس با

 ..."دیببخش....ب" گفتم لرزون یصدا و لکنت

 بود، گرفته وجودمو همه ترس ، بست قهیدق چند چشماشو یعصب

 خشمش از بود بودم،هرجور مطمئن اما...کنم فرار خواستیم دلم

 ...نبودم امون در

" گفت خشم از شده منقبض فک با بود بسته چشماش که نطوریهم

 نزنم خیش اومدن به مونده روز هی که کنمیم کنترل خودمو دارم

 ویروان توعه بود قرار..پس کنهیم یغلط چه اریکوه..بکشمت

 ..."کنه درمان

 ستادیا پنجره لب رفت، رونیب تخت از و گرفت من از روشو

 خودش خاص لیاستا با و برداشت لشیاست قاب از گاریس هیو
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 ازش یقیعم کام بسته باچشم و کرد روشن فندک با گارشویس

 ....گرفت

 لحظه کی یبرا ، شدم راهنشیپ یها دکمه بودن باز متوجه تازه

 یچرب گرمم کی یحت...موند رهیخ نشیس عضالت یرو نگاهم

 ...بود دهیورز کامال و..نداشت

 و دادم قورت دهنمو آب بار چند ، کنم کاریچ دیبا دونستمینم

 ...کردمیم نگاه بهش رهیخ نطوریهم

 اومدم رونیب تخت از و برداشتم بالشمو  و کردم جمع جرئتمو

 بود بهار درسته....کردم جمع خودمو و دمیکش دراز کاناپه رو..

 ...بود سرد اتاق یهوا بودو شب نصف ،اما

 همونجا هنوز ربدیه... بخوابم تونستمینم قطعا سرما شدت از

 هی شهیم"گفتم یلرزون یصدا با...دیکشیم گاریس و بود ستادهیا

 ..."سردمه آخه...؟؟یبد من به پتو

 که ستین هتل نجایا"گفت خشم همون با من به کردن نگاه بدون

 ...."یدار اضافه یپتو درخواست

 نویا منت نکهیا تا بهتره بخورم سرما صبح تا اصال....یعوض

 بدن شدت از....بخوابم کردم یسع و کردم جمع خودمو...بکشم

 ...  شدم داریب خواب از درد

 دراز مبل یرو که نطوریهم... بودم خورده سرما یکل قبل شب

 مهین با که افتاد ربدیه به نگاهم بود آلود خواب جویگ بودم دهیکش

 نهیآ یجلو و بود بسته کمرش به یرنگ یآب حوله ، برهنه تنه

 ....بود موهاش کردن سشوار مشغول
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 یواقع صحنه نیا نه...کردم بسته و باز چشمامو چندبار

 اوردیم در حرکت به سرش اطراف سشوارو که نطوریهم....بود

 قورت دهنمو آب....خوردنیم تکون پشتشم و بازو عضالت ،

 خودمو ای رون،یب رفتمیم کردم؟؟ازاتاقیم کاریچ دیبا االن....دادم

 به ربدیه هوی که کردمیم فکر داشتم زدم؟؟؟هنوزیم خواب به

 ...شد چشم تو چشم من با و برگشت طرفم

 االن.... شو حاضر پاشو"شد تر ظیغل اخمش دارمیب دید یوقت

 "رسهیم ارحام

 آب داشتم من یول...بود برهنه تنش مهین که انگار نه انگار

 .. بود؟؟ لکسیر نقدریا یچطور...شدمیم

 کردم یسع بودم تر راحت ینجوریا ییدستشو تو رفتمیم دیبا

 ....رفتم  ییدستشو به عیسر و شدم بلند جام از... فتهین بهش نگام

 ییدستشو از یوقت که کردم تر یطوالن زدنمو مسواک عمد از

 بعد ربع هی حدود....باشه کرده تنش لباس ربدیه اومدم رونیب

 ...اومدم رونیب ییازدستشو و دمیکش یقیعم نفس

 کتان شلوار کهیدرحال برهنه، تنه مهین با دوباره ربدیه... بابا یا

 خم نهیآ زیم یجلو زانوهاشو کمی ، بود دهیپوش یرنگ یمشک

 موهاش به دادن حالت مشغول ، شه نهیآ قد هم که  بود کرده

   ...بود

 یجلو رفتم و دادم رونیب صدا با نفسمو....بود گرفته حرصم

 .نمشینب که ستادم،یا دیریه به پشت پنجره

 زغال راهنیپ کهیدرحال ربدیه که بودم یطور همون قهیدق چند

 خودش خاص یجد حالت ،باهمون زدیم تن به اسپرتشو ی  سنگ
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 منظره از یدار تو بعد...رسهیم خیش گهید ربع هی"گفت من به

 "؟؟یبریم لذت

 کن ول نیا...نه ، بود نبسته هاشو دکمه کردم،هنوز نگاهش

 اتاق وسط لخت یوقت که شهینم"گفتم زدمو ییپررو به...نبود

 ..."کنم شیآرا کنارت امیب منم یستادیا

 لباش به یکمرنگ لبخند...زد برق چشاش حرفم نیا با کردم حس

 ...انداخت باال ابروشو اومدو

 یجا االن که آرزوشونه شهر نیا یدخترا درصد نود یدونیم_ 

 ینجوریا منو هیثان هی بتونن فقط که باشن اتاق نیا تو تو،

 ...نن؟؟یبب

 حرص با گفت،ینم هم راهیب پر البته...حیوق نفس   به اعتماد

 نود اون جزء که خوشحالم"دادم جواب کردمو نگاه چشماشتو

 ..."ستمین درصد

 زد یشد،پوزخند رهیخ بهم موشکافانه و انداخت باال ابروشو

 و بود ثیخب هم که یلبخند با و چرخوند اطراف به ونگاهشو...

 پس" گفت شمرده شمرده و کرد نگاهم دوباره یعصب هم

 خوشحال ، یشد حاضر من چشم جلو که االن...ok....یخوشحال

 .."یشیم ترم

 و شدیم تر زده بهت من نگاه هرلحظه....دیپر صورتم از رنگ

 ...تر یطانیش اون نگاه

 یا گهید زیچ نگاهش اما..باشه یجد تونستینم قطعا

 کنم؟؟ کاریچ حاال...گفتیم
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 که یلحن هی با و کردم نگاهش مظلومانه تالشم نیآخر عنوان به

 !!!"نه؟؟ گهید یکنیم یشوخ یدار"گفتم بسوزه برام دلش

 یطانیش حالت به دوباره یول ، شد عوض نگاهش رنگ لحظه هی

 ریز با عمرم تو"گفت قاطعش لحن همون با و برگشت خودش

 ..."منتظرم ، حاضرشو عیسر...نداشتم یشوخ دستم

ل تو االغ مثل...کنم هیگر خواستیم دلم... شد بلند نهادم از آه  گ 

 یفرار راه چیه که فهموند بهم منتظرش نگاه بودم، کرده ریگ

 ...ندارم

 ...رفتم لباس کمد سمت به لرزان یقدما با

 نشست تخت لب راهنشیپ باز یها دکمه و حالت همون با ربدیه

 ..دوخت من به رشویخ نگاه و

 تو و دماغش تو بره پشه هوی کاش.... هوی بشه کور کاش خدا یا

 نیب از ظالمش یپادشاه نمرود، مثل و مغزش تو بره لحظه هی

 یغلط چه من حاال ایخدا...خودم برا گفتمیم یچ... اهع....بره

 نگاه شیمچ ساعت به که دوختم بهش ملتمسانمو نگاه...بکنم؟؟

 "باش زود.....یدار وقت قهیدق ده"گفت کردو

 خیش دادمیم ل فتش گهید کمی اگر...شد روشن دلم تو دیام نور هوی

 به یکمرنگ لبخند ازفکرم...رونیب بره بود مجبور نیا و ومدیم

 یآروم به و کردم دسته دو موهامو آرامش با و نشست لبام

 ....موهام دنیکش برس به کردم شروع

 حاضر گهید قهیدق دو تا اگه"کرد دیام نا دمویام ربدیه جمله اما

 ..."کنمیم حاضرت خودم....ینش
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 تموم موهامو دنیکش برس یمجبور سر از....خدااااا یا

 ......کردم

 با رنگ یخردل یاندام چسب راهنیپ هی کردم، باز لباسو کمد در

 انگشت چهار تا شیبلند که ،یدلبر قهی و کلوش بلندو ینایآست

 ...برداشتم و دیرسیم زانوم ریز

 کردمیم دعا انگار ، کردمیم نگاه ربدیه به ناخودآگاه هیثان هرچند

 ...شدمیم مواجه ثشیخب نگاه با هربار یول نکنه نگام که

 از هام گونه...بپوشم راهنویپ نیا بتونم که اوردمیدرم بلوزمو دیبا

 .بود شده سرخ شرم

 که فهموند بهم قاطعش نگاه با..کردم نگاه ربدیه به یچارگیب با

 ..ندارم یفرار راه چیه

 ربدیه به پشت حداقل که بود نیا بکنم تونستم که یکار تنها

 بولوزمو لحظه هی تو و بستم چشمامو و برگشتم درارم لباسمو

 ....درآوردم

 از خبر اتاق در شدن بسته یصدا که  شدمیم آب داشتم شرم از

 ...داد ربدیه رفتن

 ..دیند منو...زدم لبخند ناخودآگاه و دمیکش آرامش سر از ینفس

 و بود وسط فرقم...بافتم سرم پشت از موهامو و کردم تنم لباسمو

 یلیخ بلندم یمشک یابروها و دمیسف و گرد صورت به نیا

 ...ومدیم
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 نهیآ تو خودم ییبایز دنید از ،ناخواسته بود چشام رنگ لباسم

 لبخند...بود مرده من در حس نیا که بود وقت یلیخ...کردم ذوق

 ...زدم یپر ملیر و کردم اهیس چشممو گوشه کمی و زدم

 رژ یکم...بودم نبرده لذت خودم کردن شیآرا از بود وقت یلیخ

 کرم عیما رژ هی و زدم هام گونه به رنگ ییطال گونه

 به مخمل دار ساق کفش جفت هیبودم، رکردهییتغ واقعا...رنگ

 ...دمیپوش که بود کمد داخل هم لباسم رنگ

 لذت نهیآتو خودم دنید از...شد تموم خودم به زدن عطر با کارم

 . بردمیم

 از خودمو چرا پس ، بودم شده غرق زار لجن نیا تو گهید منکه

 ام زنده هنوز که کردیم یآور ادی بهم که کیکوچ لذت نیهم

 کردم؟؟؟یم محروم

 بود رفته حتما نبود ربدیه از یخبر... گذشت ساعت کی حدود

 رترید هرچقد..بود نبرده خودش با منو که خداروشکر فرودگاه

 ...بود بهتر دمیدیم خویش هیکر افهیق

 نگاه شمویآرا یها یکار زهیر بودمو ستادهیا نهیآ یجلو هنوز

 خدمتکار اون یپ در و شد زده اتاق در به ضربه چند که کردمیم

 ...شد اتاق وارد

 ...منتظرتونن ییرایپذتو مهمونشون با آقا...خانوم سالم_ 

 اتاق از و انداختم خودم به نهیآ تو نگاهو نیآخر و گفتم یا باشه

 ...شدم خارج
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 یمجلل و بزرگ یلیخ ییرایپذ سالن به و اومدم نییپا رو ها پله

 رخ مین...رفتم داشت وجود عمارت طرف دو یها پله نیب که

 .شد غالب بهم استرس دوباره دمید که خویش

 تو هنوز ، بود نشسته ییرایپذ سالن  یورود یرو روبه ربدیه

 ..بودم نگرفته قرار دشید

 خیش به جذبش پر لبخند با کهیدرحال ربدیشدم،ه تر کینزد یکم 

 .....افتاد من به چشمش کردیم نگاه

 فرو من در یزیچ.. شد قفل من رو نگاهش هیثان چند یبرا

 مخاطب منو که خیش یصدا با...گرفتنرنگ هام گونه...ختیر

 ..برداشت ازم ربدچشمیبود،ه داده قرار

 ... بودم شده هول یول چرا دونمینم 

 و کرد باز هم از دستاشو جانیه با و بود ستادهیا جاش تو خیش

وب...فایهَ "گفت  "یبیبودم،حب دارتید مشتاق...؟؟یخ 

 نگاهم ناخودآگاه ، کنم رفتار خوب باهاش خواستینم دلم اصال

 من العمل عکس منتظر اخمش همون با که رفت ربدیه سمت

 ...بود

 ".....دیاومد خوش....سالم"گفتم و زدم یزورک لبخند  باالجبار

 لباسمو و گرفتم جا ربدیه راست سمت مبل یرو آروم یقدما با

 گوش ربدیه و خیش یحرفا به سکوت با و کردم مرتب

 ...کردمیم

 ... بود ربدیه نگاه ریدرگ فکرم هنوز اما
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 قبول و ربدیه با یهمکار خیش که شدم متوجه حرفاشون نیب

 اما بود، یراض یلیخ هیقض نیا از ربدیه و...بود کرده

 ..منه گند شانس از نمیران؟؟؟ایا اومده چرا دمیفهمینم

 نگاهش  شدم مجبور و اومدم خودم به خیش سوال با

 "کا؟؟یآمر یبود رفته فا؟؟چرایهَ "کنم

 نگاه ربدیه به هول...بود نگفته بهم ربدیه رفتنو کایآمر لیدل

 و کرد نگاه من به لبخند با ، دیرس دادم به خودش که کردم

 تماسا تو ارحام جان وایه"گفت و کرد جا جابه مبل رو خودشو

 قرارش رفتنت کایآمر انیجر در منم گرفتیم سراغتو یلیخ

 ..."دادم

 خیش به رو خودش که کردمیم نگاه ربدیه به هول نطوریهم من

 بود رفته گهید بار هی دکترش با مالقات یبرا وایه"داد ادامه

 دونستیم چون....من شیپ برگشت زود یلیخ اما....کایآمر

 "ندارم شویدور تحمل

 از یول هیلمیف دونستمیم...گفت و کرد نگاه من به آخرشو جمله

 ...گرفت رنگ هام گونه لحنش

 وفتاده؟؟ین اتفاق که یمهم زیگفت؟؟چ یچ دکتر خب_  خیش

 داره ربدیه... رفتمیم دیبا و بود نمیمعا وقت خب اما....نه نه_

 ...نبود الزم من بنظر وگرنه ، کنهیم لوس منو

 اسلحه روت مونده کم..کنهیم لوست یلیخ...خودت جون آره

 ...بکشه

 روبه شدیم بلند جاش از کهیدرحال ربدیه ، بود عصر دو ساعت

 تو تا میبخور ناهار میبر بهتره....یراه خسته ارحام"گفت خیش
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 هم همراه نفرمون سه هر ازون بعد..."یکن استراحت کمی بعدش

 ..میرفت یغذاخور تاالر سمت به

 زیم نیا با سهیمقا در بودن دهیچ ارحام یخدمتکارا که یزیم

 ...بود چیه

 بود ارحام ذائقه طبق که ،یرانیا و یعرب یغذاها انواع

 یمجلل زیم العاده فوق و بود زیم رو کیش یلیخ ی،شمعدونا

 .بود

 نشسته هم یرو روبه ارحام منو و نشست زیم سر ربدیه نباریا 

 خدمتکارا از یکی میشد خوردن غذا مشغول نکهیهم... میبود

 ، رفت خیش سر یباال و برداشت رو مشروب هیا شهیش تنگ

 کردمیم نگاه ربدیه به دلهره با فقط من...کرد پر شرابشو السیگ

 که گفته اونم به اریکوه حتما!!!بخورم؟ کنه مجبورم نکنه ،

 ..ستین خوب داشتم وندیپ که برامن مشروب

 منو قراره بفهمم بتونم تا نکرد نگاهم ، کردم نگاش هرچقدر

 ، کرد پر و ربدیه خویش السیگ خدمتکار!!! نه؟ ای کنه مجبور

 با کنه نگام نکهیا بدون ربدیه اد،یب  من سمت خواست نکهیهم

 "یبر یتونیم....خورنینم خانوم"گفت خدمتکار به تیجد

 ...خوردم آرامش با غذامو و دمیکش یراحت نفس

 خیش یجلو بدم حال.. باشم نخورده تابحال که دادیم احتمال حتما

 نذاشت داشت ضرر خودم برا چون دمیشا.کردیم رو دستشو

 ..بودم یراض جهینت از من حال هر به اما...دونمینم...بخورم
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 فرصت از منم کردن، ییراهنما اتاقش به خویش ناهار از بعد

 تختش رو خودمو و برگشتم ربدیه اتاق به و کردم استفاده

 ...زدم یلبخند ناخودآگاه ، پوسترش به افتاد نگاهم هوی...انداختم

 ....برد خوابم و گذاشتم روهم چشمامو لبخند همون با

 تختتو....بود افتاده اتاق تو یکم نور کردم باز چشمامو یوقت

 که مالوندمیم بهم چشمامو داشتم ، بودم آلود خواب هنوز نشستم

 .....زد و اتاق برق ربدیه و شد باز اتاق در

 ...شد یحرص دید آلود خواب منو یوقت

 خوابه؟؟؟ وقت االن_ 

 سرما از کاناپه اون رو کال شبید خوابه؟؟من وقت یک پس_ 

 ...ادیم خوابم که معلومه خب، بخوابم نتونستم

 منتظره نییپا خیش...زودتر پاشو خب یلیخ_ 

 ....."شم راحت من خیش نیا رهیبم" زدم غر لب ریز

 "پاشو...نزن یادیز حرف"گفت تیجد با

 اما....)امیم زنمیم صورتم به آب هی االن منم برو تو ، باشه_ 

 (بودم نشسته رختخواب تو هنوز

 بازوم از رسوند، من به خودشو بلند یها گام با یعصب و کالفه

 در و ییدستشو تو کرد پرت بایتقر و کرد بلند جام از منو گرفت

 یعنی ، پاشو گمیم یوقت"دیغر کنان دیتهد در پشت از...بست و

 "منتظرم باش زود.....پاشو موقع همون

 گزگز و کردیم درد بازوم یرو انگشتاش یجا

 سر حرصشو اون که یاونجور بودم مطمئن.... یوحش....کردیم
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 انگشتاش یجا داشتم، من که یحساس پوست و ، کرد یخال دستم

 ....شدیم کبود

 رو...اومدم رونیب ییدستشو از و زدم صورتم به آب هی عیسر

 رفتم بهش توجه یب ، بود شیگوشتو سرش و بود نشسته کاناپه

 دوباره و کردم بازش...بود شده ختهیر بهم موهام بافت نه،یآ جلو

 بود شیگوش تو سرش هنوز....کردم شیآرا قبل مثل و بافتمشون

 ..بود ظیغل اخمش و

 ...حاضرم من_ 

 نگاهم  تفاوت یب چشم یباال از بود نییپا سرش که نطوریهم

 نکهیا از کال...انداخت شیگوش به نگاهشو دوباره کردو

 ...بردیم لذت بذاره منتظرمنو

 بیج تو گذاشت شویگوش و شد بلند جاش از بعد قهیدق چند

 راه سرش پشت حرص با منم ، رفت رونیب اتاق از و شلوارش

 ..افتادم

 حضورشو شام وقت تا... نداشتم و خیش زیه نگاه حوصله اصال

 و بودم کالفه...بود؟؟ اومده چرا نیا اصال...کردم تحمل کنارم

 ....بره رانیا از و کنه گم گورشو عتریسر هرچه خواستیم دلم

 اتاق برگشتم و کردم بهونه و سردرد من شام صرف بعداز

 مویراحت ینخ شلوار بلوز و درآوردم لباسمو...ربدیه

 ......دمیپوش

 پاک شمویآرا که اومدم نهیآ یجلو یوقت بود، نیآست مین بلوزم

 فکر اما شهیم کبود دونستمیم...افتاد بازوم به چشمم کنم،

 !!باشه ادیز نقدریا کردمینم
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 از ،نه بود گرفته بغضم..بود شده کبود هاش پنجه اندازه قایدق

 دستم یکبود مقابل در یحت که بودم سرپناه یب انقدر نکهیاز درد

 ...کنم اعتراض تونستمینم

 ، شد وارد خدمتکار و شد زده در به ضربه چند لحظه همون تو

 ....بود دستش تو پتو دونه هی

 "ه؟؟؟؟یچ نیا"دمیپرس تعجب با

 ....اتاقشون ارمیب پتو هی گفتن آقا....خانوم پتوعه_ 

 و نکردم اعتماد گوشام به ، درارم شاخ تعجب از بود کینزد

 نگاه خدمتکار به دراد حدقه از بود کینزد که ییچشما با دوباره

 !!!!"ربد؟؟؟یه آقا"دمیپرس و کردم

 ...خانوم بله_ 

 برام دلش یعنیارن؟؟یب پتو من یبرا بود داده دستور ربدیه

 هم یمهربون تو"افتاد ربدیه عکس به چشمم... بود؟؟ سوخته

 !!!"؟؟یبلد

 رفتم و برداشتم تخت یرو از و بود آورده خدمتکار که ییپتو

 همه ریدرگ فکرم وقت رید تا اونشب...دمیکش دراز کاناپه یرو

 ...بردینم خوابم و بود زیچ

 

                                   ♡♡♡                                                                                                      

 

 ...شدم داریب خواب از ربدیه یصدا با
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 کرده داریب منو دنشیپوش لباس از بعد امروز خداروشکر

 اتاقو کل ، گرفتیم دوش متشیق گرون ادکلن با داشت...بود

 نفس ناخودآگاه که بود خوشبو نقدریا ، کرد پر ادکلنش عطر

 ...دمیکش یقیعم

 ...دارهیب که وقته یلیخ خیش....پاشو  ۹ ساعت_ 

 ....پوش یروسر چاق مردک اون از بودم متنفر...درک به

 سیسرو وارد زدمیم غر لب ریز که نطوریهم و شدم بلند جام از

 .شدم

 ...گفتیم بهم یزیچ هی باز وگرنه ، نشد زدنم نق متوجه حتما

 ، شستم صورتمو دستو و زدم مسواک خوابالودم افهیق همون با

 هنوز اومدم رونیب ییدستشو از.کرد بهتر حالمو کمی سرد آب

 ...دیرسیم خودش به چقدر...بود نهیآ یجلو

 جلو یوقت" افتادم روزشید حرف ادی که بپوشم لباس خواستم

 "یشیم ترم خوشحال یشد حاضر من چشم

 یحرص ینطوریهم!!!....بندازه ریگ منو بخواد هم امروز نکنه

 خوشبختانه که...کنم چکار بودم مونده بودمو زده زل بهش

 ....رفت رونیب اتاق از خودش

 هی...کردم باز و کمد در و دادم رونیب راحت الیخ با نفسمو

 رنگ دیسف دار نیآست شرت یت هی با  یذغال هشتاد قد یل شلوار

 همون از دمیسف تاپ بند و وفتادیم بازوم رو طرف هی از قشی که

 ...دمیپوش ، شدیم دهید سمت
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 و کردم لَخت موهامو ، بود پوشونده کبودمو یبازو که بود خوب

 ...شدیم دهید شتریب موهام یبلند ینجوریا ، بستمشون یاسب دم

 به یلیخ خودش که زدم قرمز رژ هی فقط ، نکردم یشیآرا چیه

 دمویسف یبند یکفشا و زدم عطر یکم...دادرنگ صورتم

 اونجا یول رفتم ییرایپذ سالن به ، اومدم نییپا ها پله از دمویپوش

 ....نبودن

 ربدیه آقا"گفتم کردیم مرتب اونجارو داشت که خدمتکار روبه

 "کجان؟؟

 صبحونشونو اونجا گفتن...عمارتن اطیحتو مهمونشون با_ 

 ...کننیم صرف

 یریدلپذ یهوا چه ، شدم اطیح وارد و دادم تکون یسر

 وسط یآبنماها شرشر و باغ یدرختا نیب ها پرنده یصدا...بود

 نییپا ها پله از و زدم لبخند ناخودآگاه.داد آرامش بهم یلیخ اطیح

 ...اومدم

 بود قیآالچ هی اطیح وسط بزرگ استخر از تر طرف اون یکم

 همون با و شدم کشونینزد ، بودن نشسته اونجا ربدیه خویش که

 بودم گرفته اونجا منظره و هوا از که یانرژ و لبخند

 "ریبخ صبحتون...سالم"گفتم

 ینیبیم... فایهَ  سالم"گفت خیش و کرد نگاهم فقط لبخند با ربدیه

 یخوب یهوا نیچن کم یلیخ یدب تو است؟؟ما خوب هوا چه

 ...."دیبدان را تهران قدر...میدار

 پارسال ریبخ ادشی.. دمیکش یآه جنوب گرم یهوا هیاور ادی از

 واقعا ، جنوب میبود رفته بابا مامانو با که بود ها موقع نیهمتو
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 یروزا زود چقدر... میبود شاد هممون یول...بود گرم هوا

 ... زد حلقه چشامتو اشک...شد تموم خوشم

 اونجا چرا...میبخور صبحونه نیبش ایب...وا؟یه_  ربدیه

 ؟؟یستادیا

 رفتم و زدم یزورک لبخند ، زهینر اشکم که زدم پلک چندبار

 با نمویریش یچا فقط ، بود ریدرگ فکرم..   ربدنشستمیکناره

 ...زدمیم هم قاشق

 ؟؟؟یدار سال چندتو فایهَ _  خیش

 نََوتو سن من بگم بهش خواستیم دلم...کردم نگاهش نفرت با

 بدون و کردم کنترل خودمو زور به یول....یعوض آشغال دارم

 ".....سه و ستیب شمیم گهید ماه چند"گفتم بهش کردن نگاه

 "یلیخ.....خوبه یلیخ"گفت و  زد یفیکث لبخند جانیه با

 چند شما"گفت خوردیم ییچا داشت آرامش با که ربدیه روبه و

 "؟؟یبزرگتر سال

 یب ربدیه...  گذاشتم لبم یرو موییچا فنجون بهشون توجه یب

 کرد نگاه خیش به زاشتیم زیم رو شویچا فنجون کهیدرحال مکث

 "سال ده"گفت و

 شده کار نیا وارد یک از نبودمعلوم...بود سالش سه و یس یعنی

 نطوریهم...بود دستش ریز یباند نیهمچ سن نیا تو که بود

 خوادیم دلم"شد بلند جاش از خیش که کردمیم نگاهش داشتم

 "ربدیه یکن نشان بهم تهرانو میبر امروز
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 که شدینم ،باورم کردم نگاه خیش به یخوشحال با و ختیر دلم

  بودم، اسارت تو که شدیم یدوماه بود داده یشنهادیپ نیهمچ خیش

 دامیپ سیپل هی دمیشا ، دمیدیم آشنا هی دیشا میرفتیم اگه

" گفتم ربدیه به رو ذوق با و کردم استفاده فرصت از...کردیم

 خودت....شده تنگ تهران دنید یبرا دلم یلیخ منم یداداش

 "نبودم تهران وقته چند که یدونیم

 شه باعث نتونست هم خیش حضور یحت...کرد نگام ب راق ربدیه

 گفت یتر اروم لحن اما نگاه باهمون...کنه کنترل خشمشو ربدیه

 نبارویا...ستین خوب برات ، آلودس تهران یهوا....زمیعز_ 

 تهران کل برمتیم روز هی خودم یشد که ،بهتر میریم تو بدون

 "گردونمتیم

 بزنم حرف گهید کلمه کی اگه یعنی نیا... رفت غره چشم بهم و

 بدم دست از فرصتو نیا خواستمینم من یول... خودمه یپا خونم

 شد،یم تموم خوردنم کتک متیق به اگه ی،حت

 من جون"گفتم و کردم جمع یناراحت با لبامو  یلمیف

 کردم عمل وقته یلیخ من....خونه نیا تو دیپوس دلم بخدا....ربدیه

 !!!!"امیب بذار کنمیم خواهش....ادینم شیپ یمشکل کباری با ،

 از زبونمو همونجا نبود خیش اگه ومد،ینم در خونش یزدیم کارد

 ....رونیب دیکشیم حلقم

 خوش که فایهَ  بدون....میگردیبرم زود....ندارد یبیع_ خیش

 ...ربدیه گذردینم
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 موفق داشتم ، بود گرفته قرار شده انجام عمل تو ربدیه

 خشم با اونم ، کردمیم نگاه ربدیه به جانیه و لبخند با...شدمیم

 ...بود دوخته من به نگاهشو

 ..باشد هم فایهَ  خوامیم من....گرید بده تیرضا ربدیه_ خیش

 اکراه با و شد تر ظیغل اخمش ، دیکش دست موهاش به کالفه

 زنگ دکترت به که ایب من با لحظه هی فقط...... وایه باشه" گفت

 "بشه راحت المیخ بازم ، بزنم

 منو رفتمیم باهاش اگه ، کردم نگاهش ترس با

 "زدم حرف باهاش روزید خودم من....مممم..."کشتیم

 "گفتم نکهیهم"گفت قاطع و کرد نگاهم خشم با

 االن ماهم باش آماده شما"گفت ارحام روبه و شد بلند جاش از

 "میایم

 دنبالش ترس و استرس با برداشت،منم قدم عمارت سمت وبه

 ...بگذرون ریبخ خودت ایخدا.....رفتمیم

 لرزان یباقدما ، کندمیم ناخنمو کنار پوست استرس و ترس با

 خدا ی؟؟؟ایچ نبره خودش با منو اگه رفتم،یم سرش پشت

 ....رینگ من از شانسو نیا کنمیم خواهش

 ...رفتم سرش پشت منم ، شد وارد و کرد باز اتاقشو در ربدیه 

 اتاقو عرض و طول و دیغریم خودش به نیخشمگ ببر هی مثل

 ...رفتیم راه

 "ببند درو"گفت یاشده کنترل باخشم
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 بود قرار که ییآهو هی مثل و دادم قورت دهنمو آب ترس از

 چه به"دیغر بهم غروچه دندون با ، کردم نگاش شه شکار

 " ؟؟هااان؟یکرد تر دراز متیگل از پاتو  یجرعت

 خشم با و شد کینزد بهم...خوردم تکون ترس از ادشیفر با

 ...شد جمع صورتم درد از ، داد فشار بازوهامو

 نجایا تو گفتم بهت یوقت یبود کر مگه"زد ادیفر باخشم دوباره

 قرار شده انجام عمل تو منو یبخوا برسه چه  ، یندار یحق چیه

 "هاااااان؟؟؟؟؟؟....یبد

 ...اومد در اشکم درد از ، داد فشار شتریب کبودمو یبازو

 فرار یتونیم رونیب یبر التیخ به...بکشمت نجایهم حقته_ 

 خودم یبش دورتر من از قدم هی اگه...یخوند ؟؟کوریکن

 .خودمممم....کشمتیم

 از بغض با....کرد شتریب دستاشو فشار دوباره داد ش با همراه

 .." دستم....ییییییآ"گفتم درد یرو

 گردنتو خوادیم دلم چیه که دستت"گفت و داد فشار شتریب باخشم

 ...نشست میشونیپ رو عرق ، کردم ضعف درد شدت از"بشکنم

 فشار که بود دهیپر رنگم درد از بودم مطمئن...گرفت شدت میگر

 همه هیگر با...داشتم درد هنوز من یول...کرد کمتر دستشو

 چه کردم؟؟مگه کارتونیچ من مگه" کردم یخال سرش حرصمو

 بعدم نیکشت مامانمو بابا اول که نیداشت من خانواده از یانهیک

 "نیستین که ن؟؟بخدایانسان شما....نیکرد بدبخت منو

 حال یب یعصب فشار و یزار شدت از ، کرد رها بازومو ربدیه

 ....بود ساکت ربدیه...افتادم نیزم رو
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 باند نیا وارد منو که یاول اون از" کردم نگاهش هیگر با

 مویکل...نیکرد برخورد من با وونیح هی مثل نیکرد تونیلعنت

 تو برم یسالگ سه و ستیب سن تو که نیکرد یکار ، نیبرداشت

 انصاف مگه یلعنت آخه...بخورم اعصاب قرص مشت هی...کما

 شدم خسته......دیکن راحتم دیکشینم منو چرا ، آدمم ؟؟منمیندار

 !!!"گهیییییید

 باال گلوش بیس و داد عقب به موهاشو کالفه ربدیه ، زدم هق

 هیگر"گفت بودم دهیند ازش تابحال که یلحن با...رفت نییپا

 ."نکن

 یخال خودمو  دوماه نیا تو که بود یبار نیاول...بود جمله کی

 زدمیم دل هیگر شدت از که یحال در میاشک یچشما با...کردمیم

 ....سرد نه ، یعصبان نه...کردیم نگاهم اونم ، کردم نگاهش

 ارتباط نیا در به ضربه چند با که ، بود قفل بهم نگاهمون هنوز

" برگشت خودش یخی قالب به دوباره ربدیه... شد قطع یچشم

 "تو ایب

 نییپا که گفتن مهمونتون ، آقا"گفت و شد وارد خدمتکار

 "منتظرتونن

 ...رفت رونیب اتاق از خدمتکار ربدیه دست اشاره با

 ...بزن صورتت به آب هی پاشو_ 

 "امینم من" گفتم و کردم نگاهش یدلخور با

 ، کرده درست داستان یکل"گفت و کرد یاخنده تک حرص با

 "امینم من گهیم حاال
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 االن نیهم..."کندم ناخنمو کنار پوست و انداختم نییپا سرمو

 شد یهمون حاال!! ام؟یم منم گفتم چرا که یشکستیم دستمو یداشت

 !!"امینم من...یگفت خودت که

 روم روبه پاش کی یرو شدو کینزد بهم ثشیخب نگاه با دوباره

 نکن یسع..کوچولو خانوم نیبب"داد باال چونمو نرم و نشست

 گوش حرفم به خوب دختر هی مثل هم حاال ، یکن ناز من واسه

 "یدیند منو یرو اون دوباره تا کن

 جملش نیا با...بود آروم لحنش اما بود زیآم دیتهد جملش درسته

 نگاه چشاش تو العمل عکس بدون هیثان چند شدم، یحال هی دوباره

 خوب واست نشو رهیخ ادیز"  زد یطانیش لبخند که ، کردم

 ...."ستین

 بر خاک...!!!رفت رونیب اتاق از و شد بلند روم روبه از و

 آخه....خداااا یا...کنم خفه خودمو خواستیم دلم!!!نورا سرت

 ؟؟!!احمق منه کردم نگا بهش ینجوریا چرا

 سورمه یاپارچه یسرهم و رنگ یزرشک یک ت مانتو حرص با

 شتریب و بود یآبرنگ که یشال هی و بود راسته شلوارش که یا

 پشت از موهامو و ، دمیپوش داشت توش یاسورمه و یزرشک

 ....ختمیر رونیب

 یجلو و کردم ربدیه نثار یفحش دلم تو...کردیم درد هنوز بازوم

 رژگونه با و زدم یپر ملیر و یمخمل یزرشک رژ ، رفتم نهیآ

 ...کردم لیتکم شمویآرا مییطال

 رونیب اتاق از و دمیپوش یزرشک یسانت ده پاشنه یکفشا

 .....بودم یحرص خودم از هنوز...رفتم
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 میشد ربدیه رنگ یمشک S500 بنز نیماش سوار نفرمون سه هر

 ....میکرد حرکت الدیم برج سمت به و

 همش...کردینم ولم هم لحظه کی یآزاد جانیه... نبود دلم تو دل

 میبر کاش... سیپل هی ای آشنا هی نهیبب منو نفر هی که کردمیم دعا

 ...شلوغ یلیخ یجا هی

 یبرا دلم..کردمیم نگاه رونویب جانیه با پنجره از خودم حال تو

 ...بود شده تنگ تهران

 نهیآ تو از ربدیه میببر فیک بذار ةیأغن هی ، یاخو ربدیه_خیش

 یعرب خوب کرد،چه یپل آهنگو لبخند با و کرد بهش ینگاه

 ...شدیم متوجه

                       

 ار،،یهوش ای یخبردار،،مست یآها         

                   

 ،،.داریب ای یدار،،خوابیب ای یخواب         

 

 ک،،،یتار شب اه،،تویس شب تو          

 

 ک،،،ینزد ازراست،،ازدورو و ازچپ          

 

 ......زنه،،جاریم جار داره نفر هی          
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 .....بختک هی مثله که یغم یآها          

 

 .....آوار یاشده.... من ی نهیس رو         

 

  بردار بردار،،دستاتو دستاتو من یگلو از         

  بردار دستاتو من یگلو از من،، یگلو از         

 

 ....ولگرده پره....شهر یها کوچه         

 

 ...نامرده پر و مرد پره شهر... درد   پره دل         

 

 .....خبردار یآها.....خبردار یآها         

 

 ...گل غرق یکی...باغ تا میدار باغ          

 ...خار پره یکی           

 

کار یکی... مرد تا میدار مرد             ...سر 

 ....بار سر   یکی            

 

 ....دار سر   یکی.....خبردار یآها          
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 اشک یآروم به فقط شدیم پخش آهنگ نیا که یوقت تمام

 ناخودآگاه.... برداره دستاشو من یگلو از غم نیا کاش..ختمیریم

 دست و بود گرفته فرمونو دستش هی با ، کردم نگاه ربدیه به

 به اخم با و بود کرده سرش ستون بود نیماش در یرو گشوکهید

 ...کردیم نگاه رو روبه

 نیا کردمیم حس چرا دونمینم...نبود اونجا واقعا انگار یول

 ..بود کرده نیغمگ ربدویه ، آهنگ

 ...کردمینم باور ، بشه نیغمگ تونهیم ربدیه که کردمینم باور

 .کالیبار...ربدیه بود خوب حنجرش یلیخ...ماشاءهللا_  خیش

 لبخند زور به و داد رونیب صدا با نفسشو ربدیه ، خیش حرف با

 "خوبه یلیخ...آره"کرد نگاهش نهیآ از زدو

 ....دیشد_ 

 فکرم همش من اما ، نزد یحرف خیش جواب در گهید ربدیه

 نشسته ربدیه چهرهتو آهنگ نیا از بعد که بود یغم ریدرگ

 "؟یندار شاد آهنگ"گفت دوباره خیش که....بود

 .... کنم خفش تونستمیم کاش.. بستم چشمامو انزجار شدت از

 خیش به یحرص لبخند با و دیکش دست موهاش به کالفه ربدیه

 ..."متأسفانه نه"کرد نگاه

 همه یبرا خودش که یآدم داشت؟؟ یغم چه....کردم نگاهش

 چطور اصال بشه؟؟ نیغمگ تونستیم چطور گرفتیم میتصم
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 و دادم رونیب صدا با نفسمو باشه؟؟ داشته احساس تونستیم

 ....شدم رهیخ رونیب به پنجره از دوباره

 اطراف به نگاهم همه ، میخورد الدیم برج رستوران تو و ناهار

 نیا و غم نیا...دمیند ییآشنا چیه نه یسیپلچیه نه اما ، بود

 تنها منو هم خدا انگار بابا مامانو از بعد..نبود من کنه ول یبدبخت

 قصد از ربدیه اما میبود رونیب شب ۱۲ تا حدودا...بود گذاشته

 امکان بود یدود نشمیماش یها شهیش...رفتینم شلوغ یجاها

 خفم داشت بغض... نهیبب منو بتونه رونیب از یکس نداشت

 نیهمچ نداشت امکان گهید..بودم شده دیام نا گهید...کردیم

 !بدشانسم انقد من چرا آخه...ارمیب بدست ویفرصت

 اطیح تو نویماش ربدیه عمارت میدیرس که بود شب ۱۲ ساعت

 تحمل حضورشونو تونستمینم هم لحظه کی یحت..کرد پارک

 ادهیپ نیماش از بترکه داشت امکان لحظه هر که یبغض با..کنم

 ربدیه اتاق سمت به دو حالت با اونا به توجه یوب شدم

 صبح خوده تا خواستیم ،دلم اتاقش تو ادین امشب کاش...رفتم

 ...خودم حال به زمیبر اشک فقط

 سرد آب بودم دواریام...حموم تو رفتم دمیرس اتاقش به یوقت

 دیترک بغضم... بود یواه دمیام اما کنه خاموش دلمو شیآت بتونه

 ..شد ریسراز اشکم و

 خاطراتم ی همه لواسون و الدیم برج و تهران یابونایخ دنید با 

 حدود..یلعنت... دادمینم دست از شانسو نیا کاش...بود شده زنده

 کردن خشک حوصله...اومدم رونیب حموم از بعد ساعت مین

 . دمیپوش یراحت لباس نداشتم موهامو
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 بودم سرم دور حوله دنیچیپ مشغول و بودم ستادهیا نهیآ یجلو 

 !!!شدم کبود یبازوها به افتاد چشمم هوی که

  و کرد باز سر دوباره بغضم ، بود شده کبود دوتاش ندفعهیا

 غم با شد وارد ربدیه لحظه نیهم شد جمع چشمام تو اشک

 چشمام بازوهامو نیب نگاهش بهت با اونم  کردم نگاهش

 خوردیم بهم غماش و یزندگ نیا از حالم... بود درگردش

 و رفتم هرشبم یجا سمت به بغض و خشم شدت از لرزون باتن

 ...ختمیر اشک آروم و دمیکش سرم یرو رو پتو

 آرومم اصال هیگر که بودم دیام نا داشتمو غم انقدر 

 دلم..  کردم حس خودم کینزد ربدویه حضور...کردینم

 ...بذاره راحتم امشبو کاش..نمشیبب خواستینم

 خاله ، وایش خونمون، یبرا دلم...بود تنگ بابام مامانو یبرا دلم

 ...بود تنگ آروممون شادو یزندگ یبرا ،

 با نیبب بگم و بزنم زار براش که خواستیم مامانمو بغل دلم 

 ...چارمیب چقدر ، تنهام چقدر ، بمیغر چقدر رفتنت

 ...نورا_ ربدیه

 با خواستیم دلم فقط که ازش بود پر دلم نقدریا... ندادم جوابشو

 ... بزنم داد سرش وجودم همه

 ...توأم با نورا_ 

 !!!......ذاشت؟؟؟ینم راحتم چرررا

 منه؟؟؟ کار دستت هیکبود_... 
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 رو ، کردم نگاهش خشم با و ، زدم کنار صورتم از پتورو....هه

 کینزد صورتم به صورتش و بود نشسته مبل نییپا پاش هی

 ...بود

 همه از حالم داره گهید" زدم زل چشماش تو هیگر و باخشم

 "بذااار راحتم... خورهیم بهم هات شکنجه

 بود گرفته نیازا دلم شتریب دونستمیم... دمیلرزیم هیگر شدت از

 ... بودم داده دست از فرصتو اون که

 چند از بعد...دیکش دست گردنش پشت به و بست چشماشو کالفه

 به دوباره و زد کنار بازوهام رو از پتورو یآروم به هیثان

... شدیم تر پررنگ لحظه هر اخمش ، کرد نگاه بازوهام یکبود

 ... دیکش بازوم رو وار نوازش انگشتاشو نوک یآروم به و

 رو از دستشو ربدیه ، نشستم جام تو ها گرفته برق مثل هوی

 .کردیم نگام اخم باهمون و برداشت بازوم

 فقد...نشدم یعصبان ازش کرد لمس منو نکهیا از چرا دونمینم

 ....داشت فرق شهیهم با نگاهش...کردمیم نگاش هام هیگر ونیم

 ناراحت من یبرا یعنی شدینم باورم...بود ناراحت انگار

 و شد بلند ماتم یچشا جلو از حرف یب هیثان چند بعداز...بود؟؟

 ...زد شیآت گارشویس و رفت پنجره سمت به

 .....کنم فراموش آخرشو نگاه تونستمینم من اما

 

                              ⭐⭐⭐    
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 دلم اصال ، دم،خداروشکریند و ربدیه ، کردم باز چشمامو یوقت

 خواستیم دلم...بود ختهیر بهم فکرمو همه...نمشیبب خواستینم

 ...بذارن خودم حال به منو روز هی شده یحت

 تخت سمت به و شدم بلند کاناپه رو از..بود گرفته بدنم همه

 تختو همه عطرش...  داد آرامش بهم تختش ینرم ، رفتم ربدیه

 نفس ناخوداگاه بود بو خوش یلیخ عطرش یلعنت... بود کرده پر

 ...بستم چشمامو و دمیکش یقیعم

 ....خانوم؟؟....خانوم؟؟_ 

 هممم؟_ 

 ...ناهار   وقت....کنم دارتونیب گفتن آقا ، دیپاش خانوم_ 

 ستادهیا باالسرم خدمتکار ، کردم باز چشمامو زور به

 ..."چنده ساعت مگه" دمیمال بهم چشمامو...بود

 ...خانوم دو_ 

 "امیم شمیم حاضر االن باشه..."بودم دهیخواب ادیز چقدر ییییوا

 کرده پف یکل ، حموم بودم رفته شبید چون ، فرم یموها

 لبام به ماتمم رنگ یگوشت رژ ، بافتمشون حوصله یب...بود

 یمازرات شلوار با رنگو یمشک کوتاه و چسب زیشوم هی...زدم

 ....دمیپوش رنگ کرم

 تو شدم مجبور ، بود کرده پف ادیز خواب و هیگر از چشمام

 کنم شیآرا خواستینم دلم...بزنم یپر ملیر و کنم اهیس چشمامو

 ...واقعا نداشتم ربدویه یزدنا غر حوصله اما
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 دمید و ربدیه ، رفتم یغذاخور تاالر به و اومدم رونیب اتاق از

 خودش یخی قالب تو دوباره و بود خیش با زدن حرف مشغول که

 ...بود رفته فرو

 یک خدا یا...نداشتم و خیش حوصله اصال یروح حال نیا تو

 !!آخه؟؟ رهیم

 به رلبیز نشستم ربدیه کنار و خیش یرو روبه یروصندل

 ...کردم سالم هردوشون

 !!!خواب خوش.....یبیحب السالم کمیعل_  خیش

 نوش بفرما ، خیش بوده خوشخواب شیبچگ از وایه کال_  ربدیه

 ...افتاد دهن از غذا کن جان

 ...هللا بسم...آمد جانم فایهَ  که حاال_  خیش

 و داشت اخم شهیهم مثل ، کردمیم نگاه ربدیه به چشم ریز از

 .....شد خوردن غذا مشغول

 یخوب حال بود شده دیناام ، یآزاد یبرا دمیام که روزید از 

 دست از که یفرصت افسوس دلم تو بار نیهزارم یبرا...نداشتم

 تو گذاشتم چنگالمو قاشق...یچ همه به لعنت....خوردم دادمو

 ...شدم بلند جام از کردمیم یخواه معذرت کهیحال در و بشقاب

 !!"کجا؟؟ فایهَ "گفت تعجب با خیش

 .جونتون نوش...ندارم اشتها من_ 

 !!! فایهَ  که ینخورد یزیچ_  خیش

 .برو یخواست هرجا بعد بخور غذاتو وایه_ ربدیه
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 ربدیه خشم با دوباره نمینش اگه دونستمیم اما ، بود آروم لحنش

 یباز باغذام و نشستم سرجام یمجبور سر از... شمیم مواجه

 .خوردم یالقمه چند زور به و کردم

 یب اون از بعد...نشد زده یحرف گهید ناهار صرف آخر تا

 ...داشتم آزاد یهوا به ازین ، رفتم اطیح به حوصله

 رونیب هنوز داشتم دوست ، زدم قدم عمارت باغ تو یساعت چند

 کامال خونه به دنیتارس ، شد مانعم یبهار دیشد بارون یول بمونم

 ...بودم شده سیخ

 صحبت وگرم بودن نشسته ییرایپذ تو خیش و ربدیه شدم که وارد

 برم خواستینم دلم اصال ، کردم نگاهشون مردد...بودن

 ...ششونیپ

 باران ریز.. فا؟؟یهَ " گفت خنده با  و دوخت بهم فشویکث نگاه خیش

 ..."ایب...نجایا ایب!!...یشد سیخ..؟؟یبود

 به رو ربدیه که...کردم ربدیه به ینگاه اکراه با...کثافت یعوض

 مورد در کمی ماهم....کنه عوض لباساشو بره بذار"گفت خیش

 "میبزن حرف کارمون

 هاپله از...باالخره زد حرف من نفع به ربدیه بار هی  خداروشکر

 ربدیه تخت رو خودمو دوباره لباس ضیتعو بعداز و رفتم باال

 ...انداختم

 الزم شام موقع تا خداروشکر که شد معلوم ربدیه یهاصحبت از

 ..... کنم تحمل خویش نحس افهیق و نییپا برم ستین
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                                  ⭐⭐⭐ 

 

 چند دونستمینم هنوز من و بود گذشته خیش اومدن از روز چهار

 ...کردمیم تحمل نحسشو حضور دیبا گهید روز

 یسع منم و نداشت خشونت باهام ادیز قبل مثل ربدیه گهید

 یریدرگ از یکم خودش نیا خب ، کنم شیعصبان کمتر کردمیم

 ...کردیم کم میفکر

 اومده اونم ایگو ، بودم دهیفهم خویش اومدن لیدل حرفاشون نیب

 ببره و کنه رد رانیا از قاچاقو بار هی ربدیه کمک با تا بود

 ...افغانستان

 برام انگار ، شدمینم یعصب حرفا نیا دنیشن از قبل مثل گهید

 قبول خودمم بودن خالفکار داشتم کم کم انگار ، بود شده یعاد

 ....کردمیم

 لبخند با و کردم شیآرا ربدیه دستور به ، حوصله یب هم اونروز

 با هم شب آخر و نشستم شام و ناهار زیسرم ربدیه و خیش همراه

 و کردم گوش نداشت یتیجذاب برام اصال که حرفاشون به لبخند

 ....برگشتم خواب اتاق به تینها در

 .بود ریدرگ فکرم بردینم خوابم...دمیکش دراز روکاناپه

 آدم نیا از نفرتم  و زیپرو مرگ به کردن فکر بدون شبو هی یحت

 گذروندم،ینم

 ازش دنامویکش زجر نیا ی همه تقاص دیبا 

 ....باشه مونده میزندگ از روز کی اگه یحت....دیبا....گرفتمیم
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 ربدیه تلخ عطر یبو و شد باز اتاق در که بودم فکرها نیهم تو

 هی البته...زدم خواب به خودمو و بستم چشمامو ، کرد پر اتاقو

 ای خوابم نهیبب که کنه نگاه بهم که دادمینم احتمال هم درصد

 ...داریب

 من اما...دیخواب و کرد خاموش برقو ربدیه قهیدق چند از بعد

  شدمیم شونه اون به شونه نیا از هرچقدر...بردینم خوابم هنوز

 ...نداشت یا دهیفا هم باز

 سمت به و شدم بلند ازجام ، شدم کالفه یخواب یب شدت از

 آب که رفتم بود ربدیه تخت کنار که خواب اتاق خچالی

 یصدا که بردارم آبو  یتابطر کردم باز خچالویدر....بخورم

 ...کرد جلب توجهمو ربدیه تند یها دنیکش نفس

 اخم...بود کرده روشن اتاقو مهتاب نور هاله ، کردم نگاهش

 ، دیدیم کابوس داشت ، بود عرق سیخ صورتش و بود کرده

 ..دیچیپیم خودش به مار مثل

 ربدیه....ربدیه"  دادم تکونش آروم و نشستم تخت فکرلب یب

 "ینیبیم خواب یدار دارشویب

 مونده شونش رو دستم نشست، جاش تو و دیپر خواب از کدفعهی

 از...داشت اخمو زدیم نفس نفس هنوز...کردیم نگاهم جیگ ، بود

 ...دیلرز دلم نگاهش غم

 تو اشکو برق که کردمیم نگاه بهش ینگران با نطوریهم 

 چه مگه!!!! کرد؟؟یم هیگر ربدیه شدینم باورم.....دمید چشماش

 !!... ؟؟ دیدیم یکابوس
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 با و ختمیر  زیم یرو وانیل تو و برداشتم خچالی از و آب 

 "یدیدیم خواب ربدیه" گرفتم سمتش به آرامش

 بلند جاش از بودم گرفته سمتش به که یوانیل به توجه یب

 انقدر ربدیه که شدینم باورم هنوز... دیدینم منو انگار..شد

 شونشیپر حالت همون با ، کردمیم نگاهش جیگ...باشه نیغمگ

 اما...بود رونیب نگاهش و بود نشسته تراس به رو کاناپه لبه رو

 .نبود اونجا اصال

 نقدریا خشنو و جذبه با ربدیه اون خواستینم دلم چرا دونمینم

 بود آورده سرم که ییبالها یهمه لحظه هی یبرا... نمیبب شونیپر

 ...رفتم سمتش به یدلسوز با و کردم فراموش و

 خوبه؟؟ حالت ربد؟؟یه_ 

 بازوش رو دستمو ناخودآگاه ، نیغمگ قدر همون کرد نگام

 ...گذاشتم

 کنم کمکت نتونم دیشا....یبزن حرف من با یتونیم یبخوا اگه_ 

 ...یشیم سبک خب یول ،

 ...بده بهم گارمویس_ 

 بهش و برداشتم گارشویس لیاست قاب یپاتخت یرو از عیسر

 کام و زد شیآت گارشویس کردم،یم نگاش نگران...رسوندم

 ...گرفت گارشیس از یقیعم

 و مغرور ربدیه با دمیدیم لحظه اون من که یربدیه اون

 هی تو فقط اگه...داشت فرق آسمون تا نیزم ، شهیهم یزورگو

 .....بود داغون ربدیه... کنم فیتوص حالشو خواستمیم کلمه
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 داره یچ بدونم خواستیم دلم ، بزنم حرف باهاش خواستیم دلم

 ...دهیم عذابش

 که بگم یا جمله کردم یسع اطیاحت با و رفتم میروانشناس جلدتو

 "بزن حرف من با.... ربدیه..."کنم آرومش یکم بتونم

 نفس همزمان و گرفت گارشیس از یا گهید قیعم کام کالفه

 ...بزنه حرف بودم منتظر یصبور با ، دیکش یقیعم

 جنس از حالم"گفت خشم از یادورگه یصدا با و بست چشماشو

 در اما..نیدیم نشون مظلوم خودتونو همتون..خورهیم بهم زن

 ..."دیتر درنده ترو فیکث گرگ هزارتا از تیواقع

 فکر ینطوریا ؟؟؟چرا بود اومده سرش ییبال چه..ختیر دلم

 کرده داغونش نقدریا بودکه شیزندگ تو یزن یعنی کرد؟؟یم

 عاشق   ربدیه نکهیا تصور از بود؟؟ شده عاشق ربدیه یعنی بود؟؟

 ....دمیکش آه ادیز نقدریا اونم ،

 چند دونمی؟؟نم!!کنه داغون ربدویه نقدریا تونسته دختر هی چطور

 .گذشت ساعت

 یرو منم و کردیم روشن گاریس با گارشویس نطوریهم ربدیه 

 ...کردمیم نگاش بودمو نشسته کاناپه

 ، کردم باز چشم یوقت...بود برده خوابم همونجا یک دمینفهم

 از ربدیه یاشک و نیغمگ یچشما لحظه هی یحت اما ، نبود ربدیه

 ....رفتینم کنار چشام جلو

 یهمه با روز هی که بودن یخوب یآدما همون ، بد یآدما

 کرده رییتغ کامال ربدیه از تصورم.....بود شده یباز احساسشون

 ...بود
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 جام از زور به..بود خوابالود و خسته چشام میخواب کم بخاطر

 به سردو آب بار چند رفتمو سیسرو سمت به و پاشدم

 ریدرگ فکرم هنوزم... بودم شده سرحال یکم...دمیپاشصورتم

 باور هنوزم دیشا...نمشیبب خواسیم دلم چرا دونمینم..بود ربدیه

 شناختمیم من که ییزورگو و خشن ربدیه اون که کردمینم

 ...باشه وجودش تو غم اونقدر

 رنگ دیسف شرت یت هی رشمیز ، دمیپوش نیج یبند یسرهم هی

 دمیپوش یرنگ دیسف یکتون کفش...بود آزار خورده هی ناشیآست که

 موهام به رنگارنگ زیر یگال با رنگ ییمویل سر دستمال هی و

 ....اومدم نییپا هاپله از و بستم

 ....اطیح تو نه ، بود ییرایپذ تو نه 

 "کجان؟؟ ربدیه آقا"دمیپرس خدمتکار از

 هم شب آخر تا گفتن ، رونیب رفتن مهمونشون با زود صبح_ 

 ...انینم

 ربدیه اتاق تو برگشتم دوباره و گفتم یا باشه سرخورده

 ربدیه ، رفتم تراس به و کردم باز موهام از سرمو دستمال...،

 رونیب خونه از یزود نیا به صبح باز که بود دهیخواب یک شبید

 خودش با هم خویش بود رفته که هرجا خداروشکر!!بود؟؟ رفته

 ....بودم راحت همونروز خیش دنید از حداقل بودو برده

 تو هم شاممو و ناهار یحت ومدمین رونیب اتاق از شب آخر تا

 راحت منو ربدیه مدت همه نیا که بود یبار نی،اول خوردم اتاقم

 تمیوضع نیاز ادیز که بود بیعج خودمم یبرا..بود گذاشته
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... باهاش کردن بحث به بودم کرده عادت انگار..نبودم یراض

 ....خودمو حال دمیفهمینمخودمم

 قرار یک پس....بود شب دوازده کینزد ، کردم نگاه ساعت به 

 من به اصال ، دونمیچم..دادم رونیب صدا با نفسمو....ان؟؟یب بود

 !!چه

 تو ، شدم رهیخ عکسش به و انداختم ربدیه تخت رو خودمو

 همون ، خشن قدر همون ، بود یشگیهم ربدیه همون عکسش

 ...دمید متفاوت ربدیه هی شبید من اما ، سرد قدر

 چه بفهمم تونستمیم کاش ، بود غم پراز چشماش که یربدیه

 !!...ساخته ازش آدمو نیا که داشته یاگذشته

 و شد باز اتاق در هوی کردمیم نگاه عکسش به که نطوریهم

 شیشگیهم قالب همون به دوباره ، شد انینما دشیورز کلیه

 ....بود کرده فرق بهش نگاهم اما من...بود برگشته

 هی بالخره که حاال دیشا ، کردمیم درک بودنشو تلخ جور هی حاال

 درکم دیشا ، کردیم ینیسنگ دلمون رو غم مونییدوتا ییجورا

 یفکر از.....برم من بذاره که کنم شیراض تونستمیم و کردیم

 نگاهش و نشستم جام تو.. اومد لبم رو یمحو لبخند بودم کرده که

 دشیسف راهنیپ یها دکمه کردن باز درحال من به پشت ، کردم

 ...بود

 ؟یخوب_ من

 نکرد نگاهم اما ، موند هاش دکمه رو حرکت یب دستش لحظه هی

 وجودش یهمه از یخستگ...گذاشت جواب یب وحرفمو

 ..نبود زدن حرف یبرا یخوب وقت االن پس...دیباریم
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 لباس کمدشتو از ، شم کینزد بهش بتونم شتریب نکهیا یبرا

 بهش لبخند با و ، گذاشتم مبل یپشت رو و درآوردم اشویراحت

 عوض لباس یبتون راحتتر که تراس تو رمیم االن من" گفتم

 "یکن

 هوی که بودم برنداشته قدم چند هنوز اما ، رفتم تراس سمت به و

 فک و ادیز باخشم ربدیه و...شد دهیکش پشت از فشار با دستم

 واسه و ینکن فراموش شبوید منو،اگه نیبب"دیغر شده منقبض

 کنمیم خفت دستام نیهم با یبساز داستان ذهنت تو خودت

 "ندارم حوصلتو اصال ، چاک به بزن حاالهم..؟؟؟یدیفهم..

 دور دستش فشار..شد جمع چشام تو اشک حقارت همه نیا از

 شد متوجه خودش انگار که کردیم تمیاذ داشت دوباره بازوم

 دیام نادمیام همه بود یعصب هنوز اما کرد ول دستمو عیوسر

 ...شد

 قانعش تونستمیم چطور...بزنم؟؟ حرف باهاش تونستمیم چطور

 نیا به شتریب کردمیم نگاهش برم؟؟هرچقدر من بذاره که کنم

 ...باشه مونده یحس آدم نیا یبرا نداره امکان که دمیرسیم جهینت

 اما زد چنگ گلوم به ،بغض گرفتم ازش رومو حرف یب

 ...کنم هیگر خواستمینم

 

                                ⭐⭐⭐ 

 

 یها دکمه...بود رختخوابش تو هنوز ربدیه کردم باز که چشامو

 ....بود برهنه تنش مهین گفت شهیم ، بود باز راهنشیپ
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 آروم یلیخ و ، نبود صورتش رو اخم که بود یدفعات معدود جز

 دهینخواب اصال قبلش شب چون اما بود ده ساعت... بود دهیخواب

 براش دلم نکهیاز...کنم دارشیب که ومدین دلم ییجورا هی ، بود

 یایدلسوز اقتیل اصال ربدیه... بودم یک فر خودم از سوختیم

 ...نداشت منو

 سرد آب ساعته هی دوش هی دیشا حموم تو رفتم بهش تفاوت یب

 ....کردیم کم هام روشونه غم بار ینیسنگ از

 خواب هنوز...برگشتم اتاق به و دمیپوش پوشمو تن حوله بعدازون

 ....بود

 به...زدم برق به سشوارو ستادمویا نهیآ یجلو بهش توجه یب

 ...شدیم داریب که درک

 دار خش یصدا بودم دنیکش سشوار مشغول که نطوریهم

 "اونووو کن خفه"دمیشن شویعصب

 سشوار با کارمم البته ، کردم خاموش سشوارو عیسر ترس از

 ...بود شده تموم

 تا رونیب بره اتاق از بودم منتظر ، بود شده یشالق لخت موهام

 شیآرا مشغول  پوشم تن حوله همون با نیهم ی،برا کنم تنم لباس

 به ضربه چند هوی زدمیم ملیر داشتم که نطوریهم ، شدم کردن

 ....شد باز در بالفاصله و خورد در

 خوابالود نطوریهم ربدیه ، کردم تعجب دنشید از ، بود اریکوه

 با نشستو توجاش اریکوه دنیباد و بود دهیکش دراز تخت یرو

 با که یاریکوه به  بود تر پررنگ شهیهم از که شیشگیهم اخم
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 مقدمه یوب کرد نگاه بود کرده سالم مونییدوتا به یانرژ و لبخند

 "شد؟؟ حل"گفت

 ؟؟یچطور تو...یمرس ، خوبم منم_  اریکوه

 رد جنسا ، اریکوه ارین در یباز مسخره"گفت حوصله یب ربدیه

 "شد؟؟

 با!!) نشه انجام یسپرد من به که یکار شهیم مگه... بابا آره_ 

 با ینجوریا ینخور سرما یبود حموم( گفت من روبه لبخند

 ....ستاین خوب تیکل برا ، حوله

 یقدردان با اومدو لبم به لبخند بود مهربون بام شهیهم نکهیا از

 یول ، نخورم سرما که مراقبم...یفکرم به که ممنون"گفتم

 .."دارم هیکل دونه هی نکهیا به کنم عادت دیبا گهید بالخره

 و دیکش موهاش تو دست کالفه ، افتاد ربدیه به نگاهم ناخوداگاه

 و شد گرفته هم اریکوه چهره...چرخوند اطراف به نگاهشو

 نیا بابت و...بشه ینطوریا میخواستینم ربدیه منو واقعا"گفت

 شد؟؟هنوزیچ یمظفر" دیپرس ربدیه روبه"متاسفم واقعا من هیقض

 "کنن؟؟ داشیپ نتونستن

 ....بردارن مویکل داد دستور که یعوض بور مرد اون ،یمظفر

 ، کنه میقا خودشو هم نیزم ریز اگر یحت"گفت خشم با ربدیه

 تقاصش ربدیه زدن دور بفهمه تا ، الشخورو کنمیم داشیپ

 "مرگه

 "؟؟یخوریم که قرصاتو نورا" دیپرس من روبه دوباره اریکوه

  کردم جمع لبامو یناراحت با..گفتیم اعصابمو یقرصا
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 !!....  رهیم ادمی یه....مرتب امانه خورم یم_ 

 هی" لباشو"گفت هدف یب و کرد یاخنده افمیق دنید از اریکوه

 ترس از افتاد ربدیه نیخشمگ یخاکستر یچشما به نگاهم لحظه

 تنت لباس برو" گفت کردیم نگام که نطوریهم و شد جمع لبخندم

 ...."نستایوا نجایا کن

 جلو" کردم نگاش جسارت با بودم یحرص ازش شبید از هنوز

 !! "کنم؟؟ عوض لباس شما

 که بگه بهم یزیچ خواست منقبض فک با و شد شتریب خشمش

 :گفت اریکوه

 خودمونم ، باشه راحت نورا بذا ، رونیب میبر ما پاشو_  اریکوه

 برات امروزو اتیعمل اتیجزئ خوامیم ، میتر راحت ینطوریا

 .بگم

 شد بلند ازجاش ، بود موافق اریکوه نظر با خودشم انگار ربدیه

 خارج اتاق از بستیم راهنشویپ یها دکمه کهیحال در و

 همون با و کرد نگاه من به شدن خارج نیح در هم اریکوه....شد

 "نمتیبیم نییپا" گفت لبخند

 کمی و کردم پرتر ملمویر ، رفت زدمو لبخند جوابش در منم

 یانرژ که بود ییروزا اون از ، کردم اهیس چشامم

 رژ هی اون از بعد ، اومد نما به شتریب چشمام یعسل....داشتم

 ...زدم مات رژلب و گونه

 تا قشی یگشاد که یا نسکافه شل قهی لش نازک بایتقر کیتون هی

 باسنم ریز تا شیبلند و بود دار نیآست وبود هام شونه کینزد

 قسمت ، دمیپوش چسب رنگ یمشک یزریل شلوار با ، دیرسیم
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 مرتب مویمشک کمربند و دادم شلوارم داخل کمویتون یجلو

 ....کردم

 دورم موهامو و دمیپوش رنگمو یمشک دار ساق فیظر یکفشا

 .... انداختم نهیآ تو خودم به آخرو نگاه ، ختمیر

 وقت که گفت بم  زدو اتاقو خدمتکاردر بود ظهر۲ ساعت

 ...رفتم یخور غذا تاالر به و..شدم خارج اتاق از... ناهار  

 ورودم با و بودن نشسته زیم دور خیش همراه ربدیه ارویکوه

 ....شد من متوجه نگاهشون

 هی...شد جمع لبخندم ، کرد برخورد خیش زیه نگاه با که نگاهم

 ...بودا راحت اعصابم چقدر بودمش دهیند روز

 ...جان فایهَ  شد روشن جمالت به چشممان...َسهال و اَهال_  خیش

 کرد، محوش عیسر ربدیه زیت نگاه با که زد یپوزخند اریکوه

 و خشک سالم هی فقط ربدیه ترس از و کردم  نگاه خیش به زاریب

 ..نشستم اریکوه کنار زیم پشت و...گفتم جوابش در یخال

 بهم شتریب کردمیم ییاعتنا یب بهش شتریب یهرچ انگار اما خیش

 ....شیریس... کردیم لهیپ

 از محمولتون خوشبختانه ، ارحام خیش" گفت خیش روبه اریکوه

 "شد رد یراحت به آزاد منطقه

" گفت و انداخت اریکوه و ربدیه به یاروزمندانهیپ نگاه خیش

 ....."است معرکه.... بارکال...والیا

 هم گهید روز چند"گفت خیش جواب در و زد یلبخند هم ربدیه

 ..."شهیم افغانستان وارد محموله
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 تو عرب خون که حقا...احسنت ، احسنت_  خیش

 ...کردم شراکت تو با که خوشحالم!!!رگاته

 و انداختند هم به یاروزمندانهیپ نگاه هردو اریکوه و ربدیه

 خویش نیب جمیگ نگاه که بودم من فقط وسط اون... دادن سرتکون

 عرب ربدیه..گفت؟؟یم یچ داشت خیش!!بود حرکت در ربدیه

 بود؟؟

 شدم، خوردن غذا مشغول و نکنم رشیدرگ فکرمو کردم یسع

 طبقه به میرفت هممون اریکوه شنهادیپ به ناهار صرف از بعد

 ...عمارت نیزم ریز

 نطوریهم..مختلف یورزش لهیوس از پر ،..بود بزرگ باشگاه هی

 نجایا واقعا..کردمیم نگاه اطراف به رفتمیم راه سرشون پشت که

 یورزش لیوسا سالن از... نداشت کم یچیه بود قصر مثله

 نورش  ، میشد وارد اردیلیب سالن هی به و میاومد نییپا چندتاپله

 ... بود یالکچر یلیوخ بود کم

 کاناپه یرو هم من...اردیلیب زیم سر رفتن ربدیه و اریکوه 

 یجاها عمارت اون بودم مطمئن...نشستم اردیلیب زیم کینزد

 نجایا داشت امکان آدم...بودم دهیند تابحال که داشت هم یا گهید

 کاناپه یرو کنارم اومد هم خیش که بودم فکرا نیهم تو....بشه گم

 !!!خداااا یا ، نشست

 یرو نگاهشو ینیسنگ اما نکنم نگاش کردم یسع معذب و کالفه

 یزورک لبخند و کردم نگاش کالفه و یگذر ، کردمیم حس خودم

 که نطوریهم ربدیه چون بود یمجبور سر از اونم که...زدم

 بود دستش تو اردیلیب چوب و بود شده خم اردیلیب زیم یرو

 ...نکنم یرفتار بد خیش با وقت هی که بود منم به حواسش
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 منزجر لحن با خیش ، کندمیم ناخنمو کنار پوست داشتم دوباره

 تو هم من"گفت زدیم بهم حالمو داشت که یآروم یصدا و کننده

 یبرا که دارم هم جا کی ، دارم ییجا نیهمچ کی عمارتم

 "؟؟ آنجا ببرمت خواهدیم دلم.....هست دنیرقص

 ربدیه که نبود مهم ،برام کردم نگاهش انزجار و نفرت با

 به وقاحتو گهید ، حرفاشو طرز نیا کنم تحمل تونستمینم...نهیبب

 به داشتم خشم همون با و فشردم بهم دندونامو. بود رسونده حدش

 جان وایه" زد صدام لبخند همون با اریکوه که کردمیم نگاه خیش

 لمویموبا ؟؟یریبگ لمیف ربدیه منو یباز نیا از لتیموبا با شهیم ،

 بزنه خوامینم برم،یم ربدیه از دارم بار نیاول برا و اوردمین

 "رشیز

 نداشتم لیموبا ، شدم بلند جام از و زدم یلبخند خواسته خدا از

 نجات حالت اون از منو که زد حرفو نیا اریکوه دونستمیم یول

 ...بده

 ، جان ربدیه"  رفتم ربدیه سمت به و زدم گوشم پشت موهامو

 اریکوه ، رمیبگ لمیف بده لتویموبا...اوردمین باال از لمویموبا منم

 ."شمیم سرگرم باشه،منم خوش دلش

 "م؟؟یداشت.....خانوم وایه باشه"  اعتراض با اریکوه

 سمتم به اوردویم در شلوارش بیج از لشویموبا کهیدرحال ربدیه

 رفته یزد توپو دوتا" گفت زدو یپوزخند اریکوه به گرفتیم

 "ه؟؟یچ ایباز بچه نیا توپاکت

 فراموش خویش کردم یسع و اومد لبام به لبخند کلکالشون از

 ...کنم
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 من. بود رنگ یمشک iphone X هی گرفتم دستم تو لشویموبا

 گرفته که یعکس نیآخر ، نشیدورب تو رفتم شدم، شیگوش عاشق

 پشت از هم دختر هی و داشت لبخند ربدیه ، بود نییپا اون بود

 ...بود کرده حلقه ربدیه گردن دور دستاشو

 دلشو دختر نیا ینی، بودم زده حدس درست ،پس خوردم کهی

 !!!...بود؟ شکسته

 ...گهید ریبگ ؟؟یکنیم کاریچ یدار وایه_  اریکوه

 یها خوندن یک رو اردیلیب زیم از و اومدم خودم به حرفش با

 بود یعکس اون ریدرگ ذهنم اما ، گرفتم لمیف ربدیه یبرا اریکوه

 ....بود صفحه گوشه اون که

 دونفره مبل رو من ، میبرگشت ییرایپذ سالن به یهمگ اون بعداز

 هی مبل هی رو کدوم هر من یرو روبه خیش و ربدیه ، نشستم

 بهم لبخند با ، نشست من کنار اومدو هم اریکوه...نشستن نفره

 ناخوناتو کنار پوست هنوز" گفت یآروم یصدا با و کرد نگاه

 !!"؟؟یکنیم

 ، دادم تکون مثبت یمعن به سرمو و کردم نگاه بهش یناراحت با

 بهشون ینگاه و گرفت دستاش تو دستمو ینرم به

 نگاهم یدلسوز با ، بودن شده زخم انگشتام همه....انداخت

 نیا تو که ییدخترا جنس از تو که دونمیم من ، نورا نیبب"کرد

 هی عنوان به اما ، سخته برات دونمیم...یستین ، کننیم کار باند

 خودت که یهرچ ای ، برادرت ای ، دکترت عنوان به ، انسان

 یزیچ اون نزارم بتونم که ییجا تا دمیم قول بهت ، یدار قبولم

 "ادیب سرت یترسیم ازش که
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 ، کردم نگاهش لبخند با و داد دست بهم یخوب حس حرفش از

 ربدیه زیت نگاه با لحظه هی که...فشردم دستم تو دستاشو منم

 دست از دستامو عیسر بانگاهش یول چرا دونمینم ، شدم مواجه

 ...دمیکش رونیب اریکوه

 

                        ⭐⭐⭐ 

 

 داشتم نهیآ یجلو... برگشتم ربدیه اتاق به اریکوه رفتن از بعد  

 ...شد اتاق وارد ربدیه که کردمیم پاک شمویآرا

 دکمه چندتا!!...بود برگشته زود امشب ، کردم نگاش تعجب با 

 لباش نیب گارشویس اون از بعد و کرد باز راهنشویپ یباال

 ...زد ششیآت لشیاست فندک با و گذاشت

 نیب و کرد جداش لباش از بعد و گرفت ازش قیعم کام هی

 شیبرزخ نگاه باو شد کینزد بهم قدم چند ، خاروند ابروهاشو

 بار"گفت قاطعش یول آروم یصدا با و شد رهیخ بهم

 ، یریگیم گرم گهید یمردا با خیش یجلو که آخره بااار....آخره

 "؟؟یدیفهم

 "؟؟؟ ار  یکوه منظورت گهید یمردا" گفتم حرص با

 !!!! " آره"  زد داد

 گرفتم؟؟؟ گرم باهاش من مگه_ 

 من نظر از اما ، داره یفراتر یمعنا تو برا گرفتن گرم.....هه_ 

 گرم ، اومدن عشوه و کردن پچ پچ و بودن هم دست تو دست
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 یندار حق خیش یجلو یبکن یخواست یغلط هر....گرفتنه

 ؟؟؟یدیفهم...یکن نکارویا

 داشته شوهرم من اگه نمیبیم من که یعوض اون" گفتم لب ریز

 ..."دارهیبرنم سرم از دست باشم

 !!گفتم نکهیهم....نورا نکن بحث من با_ 

 هی مثل قبال ، زدیم صدا اسممو که بود یدوم بار نیا نورا؟؟

 ...هیباق شکرش یجا هم باز  ، کردیم برخورد باهام ءیش

 داریب وجدانشو تونستمیم کاش ، بزنم حرف باهاش تونستمیم کاش

 منم کنه داریب آدم نیا تو عشقو بود تونسته دختر اون یوقت... کنم

  کم کم دیبا ، بود زود هنوز اما...برم بذاره کنم یکار تونستمیم

 ....شدمیم کینزد بهش

  ربدیه یچشما به اصال...افتاد ذهنم تو عکس اون فکر دوباره

 ....باشه کرده تجربه عشقو که خوردینم

 ؟؟؟!بود یک دختر اون

 کاناپه سمت ،به کردم پاک شمویآرا ذهنم تو فکر یکل و حرص با

 قرص بسته هی یپاتخت یکشو از....افتاد ربدیه به نگاهم که رفتم

 خورد؟؟؟؟یم قرص ربدیه...خورد دونشو هی و آورد رونیب

 چه دمیفهمیم حتما صبح!!....بودم؟؟ نشده متوجه تابحال چطور

 زود یلیخ و بستم چشمامو بهش توجه یب ، خورهیم که هیقرص

 ....برد خوابم

 ...شدم داریب خواب از که بود صبح نه ساعت
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 شیپاتخت سمت به و پاشدم جام از عیسر ، نبود اتاقتو ربدیه 

 !!!زالپلون.... داشتم برش..بود یپاتخت یرو هنوز رفتم،قرصش

 کابوس چون دیشا ؟؟یعنی بخوابه تونستینم!!.... خواب؟؟ قرص

 هیبود؟؟ کرده کاریچ ربدیه با دختر اون...خوردیم نارویا دیدیم

 بخوابه تونستینم که داشت غم انقدر ربدیه نکهیا فکر از لحظه

 تو یا جرقه.....کنم یکار هی براش خواسیم دلم....  گرفت دلم

 ..زد ذهنم

 به لبخند فکرم از!!...بزنه حرف باهام  که کنم کاریچ دونستمیم

 قرمز روبان هی و کردم تنم رهیت نیج بلند سارافون هی و اومد لبم

 لخت هنوز روزید از موهام ، بستم سرم یباال یونیپاپ ، رنگ

 ...بود

 اومدم نییپا رو ها پله ، شدم خارج اتاق از و کردم یکم شیآرا

 ییرایپذ سالن یورود یرو به رو خیرفتم،ش ییرایپذ سمت به و

 ... گرفتم ازش رومو اکراه با بود نشسته

 دلم یتو یزیچ هی ربدیه کنار ، عکس تو دختر   همون دنید با

 ... ختیر فرو

 ادیز شیآرا و سبز یچشماو بلوند یموها با جذاب یلیخ دختر هی

 ربدیه کینزد جذب و باز بایتقر لباس هی با که ، محو یول ،

 .... بود دستاشتو ربدیه دست و بود نشسته

 که کردمیم نگاهشون  زده بهت بودم،و ستادهیا جام تو نطوریهم

 خواهر وایه از نمیا"دخترگفت اون به رو لبخند همون ربدبایه

 "من
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 که بخونم تونستمیم نگاهش از...افتاد من به دختر اون سرد نگاه

 از یمصنوع لبخند با یول ، بود ومدهین خوشش من از اصال

 ...اومد طرفم به شد بلند جاش

 حالت!!...بود شده تنگ برات دلم چقدر جونم وایه یوا_ 

 خوبه؟؟

 منم!!....بود گذاشته انیجر در دخترشم دوست ربدیه پس....هه

 منم از و بود بلندتر یلیخ من از قدش ، کردم بغلش اکراه با

 ...درواقع بود الغر یلیخ یعنی ، بود الغرتر یلیخ

 درکل ، کرده برنز خودش بود معلوم که داشت یبرنز پوست

 ها عشوه نیحتماباهم....بود گرفته وجودشو کل عشوه و ناز

 و زدم لبخند زور به!!... گهید بود کرده خودش عاشق و ربدیه

 ..."نطوریهم منم" دادم جوابشو

 تپل یلیخ جان وایه یشد الغر چقد...مینیبش میبر ایب زمیعز_

 .قبال یبود

 زدم لبخند زور به..بود یک گهید نیا شعوریب کردم، نگاهش زیت

 اون ، مبال سمت به میرفت هردو....گذاشتم جواب یب حرفشو و

 ...روشون روبه نفره کی مبل رو منم گرفت جا ربدیه کنار

 ...ستین خیش لشیدل دونستمیم و بودم کالفه

 ، برگشته هیترک از تازه نازیآ" گفت لبخند با من به رو ربدیه

 ..."نهیبب تورو که اومد

" گفتم یزورک لبخند با  جوابش در!!! بود نازیآ اسمش  پس

 "نمتیبب داشتم دوست یلیخ منم ، زمیعز
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 که یوقت تا"گفت و انداخت ربدیه یها شونه دور دستشو عشوه با

 "بمونم ششیپ خوامیم نجاسیا وایه

 گهید اتاق هی یتو دیبا من موند یم نجایا اگه ، ختیر دلم

 یوا....بردمیم در به سالم جون خیش دست از چطور ، موندمیم

 .نه خدا

 به ستین الزم....یدار کار یلیخ توأم دونمیم زمیعز_ ربدیه

 .هیکاف یبزن سر نکهی،هم یبد زحمت خودت

 به گرد یچشا و باتعجب ،...بمونه خوادینم گفت نازیآ به علنا

 !!بهش؟؟ بگه ینطوریا بود ممکن چطور...کردم نگاه ربدیه

 .دونمینم...کنه دورش خیش فیکث نگاه از خواستیم دیشا

 زمیعز"گفت ربدیه به رو یدلخور با و شد زونیآو نازیآ یلبا

 "آخه؟؟ دارم موندن تو کنار از تر مهم یکار چه

 کردیم من به یوقت که همونا از ، کرد بهش یزیت نگاه ربدیه

 "گفتم نکهیهم نازیآ..." کردمیم یته قالب

 ..بود خورده ذوقش تو واقعا!! نازیآ چارهیب

 

 لوس حوصله اصال منم ، موند عمارت تو شب آخر تا نازیآ

 قطعا امشب ، برگشتم ربدیه اتاق به شام از بعد و نداشتم اشویباز

 نچسب دختره!! کرد؟؟یم ولش مگه عشقش....ومدیم رید ربدیه

 !!!شیریس

 چه من به....واال....نورا؟؟ یخوریم حرص نقدریا چرا تو حاال

 به ربدیه که دمیپوش امویراحت لباس و گرفتم دوش هی!!!'.....اصال
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 باز راهنشویپ یها دکمه و برد دست معمول طبق اومد، اتاق

 نشون یالعمل عکس چه دونستمینم...نبود دلم تو دل...کرد

شو سمت به.....دهیم  دلم تو ، رفت یپاتخت یک 

 کجاست قرصم" کرد نگام خشم با ربدیه....۳....۲....۱...شمردم

 !!"نورا؟؟

ور خودمو اما دمیترس لحنش از  "!!!!؟؟؟یقرص چه" داشتم نگه س 

 چه با....یقرص چه یدونیم خودت"دیغر کردو غروچه دندون

 "؟؟یزد دست من لیوسا به یا اجازه

 !!!" ستین من دست" گرفتم خودم به یمظلوم حالت

 و درآورد لشویموبا هیثان چند از بعد ، بست چشماشو کالفه

 قطع و." اریب زالپلون قرص برام االن نیهم"گرفت شماره

 ...کرد

 زالپلون" دمیپرس و شدم کینزد بهش آرامش با ، بود وقتش االن

 "ست؟؟ین خواب قرص

 همه... زد ششیآت و گذاشت لبش رو گارشویس ، نداد جوابمو

 اون به کردن عادت"گفتم لحظه هی وتو کردم جمع جرئتمو

 یتونینم اگه.. اگه...ستین خوب برات اصال...قرصا

 !!" کنم کمکت تونمیم من...یبخواب

 نیاول.... خنده  ریز زد و کرد نگاهم گرد یچشما با هیثان هی

 منم هاش خنده دنید از ، دمیدیم شویواقع خنده که بود یبار

 امتحانش" دادم ادامه و کردم دایپ جرئت....زدم لبخند

 هی ، برد خوابت اگه اما ، بخور قرص نبرد خوابت اگه...هیمجان

 "ینخور قرصا اون از که ، شبه هی ، هم شب
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 اون از یخوایم نکنه"  بود خندون چهرش اما ....شد قطع خندش

 "؟؟یبد خوردم به بزرگا مامان یداروها

 یاون داشت کم کم شدینم باورم!!!!!!...کرد یشوخ من با ربدیه

 خوامیم" زدیم حرف بام داشت ربدیه... خواستمیم من که شدیم

 "بخونم ییالال برات

 یحس چه دونستمینم...کرد نگام فقط ، دینخند تصورم برخالف

 برات"  دادم ادامه اطیاحت و استرس با نبود دلم تو داره،دل

 اگه اون از بعد....ارنیب برات قرصتو که یوقت تا ، خونمیم

 .."یبخور قرصتو یتونیم نبرد خوابت

 از آخرو کام بده جوابمو نکهیا بدون ، کردیم نگاهم هنوز

 کاریچ دیبا دونستمینم...کرد خاموشش و گرفت گارشیس

 راهنشویپ و گرفت ازم نگاهشو  ، کردمیم نگاهش مردد...کنم

 تنه مهین به کردمیم یسع...رختخوابش تو رفت و درآورد

 ...بودم ستادهیا جام تو منتظر... نکنم نگاه برهنش

 !!"کنهیم تمیاذ نورش ، کن خاموش المپو" گفت بعد هیثان چند

 حرص با ، بود خورده سنگ به رمیت یعنی نیا....یلعنت اح

 ربدویه کردمیم فکر که بودم الیخ خوش چه گرفتم ازش نگاهمو

 چراغو بزنه حرف بام که کنم یراض تونمیم اخالقش اون با

 صدات اگه" گفت که برم کاناپه سمت به خواستم ، کردم خاموش

 !!!" وتو دونمیم من باشه بد

 ذوق سر از یلبخند...شدینم باورم یوااا!!!!...بود؟؟ کرده قبول

 هروقت...خوبه صدام دونستمیم ، نشستم تخت لبه رفتم و زدم

 کردنیم مجبور منو میشدیم جمع هم دور ها بچه با کالستو
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 افتاده صورتش رو یپاتخت یرو آباژور کم نور.بخونم براشون

 شهیم" گفتم گرفتمو رشیخ نگاه از نگاهمو خجالت با....بود

 "؟؟یببند چشماتو

 نرمش بالش رو چندبار سرشو و برداشت سرش ریز از دستشو

 به کردم شروع احساسم تمام با....بست چشماشو کردو نییباالپا

 :خوندن

 

 "ینَن َشست کامم به.....یهست ساغر یا تو"

 

 "یهست چه که ندانم..... یبود چه که ندانم"

 

 "یانشسته او کام بر.....یاشکسته من دربزم"

 

 "خستگان کام به یزهر.....دال نیسنگ بر تو ینوش"

 

 "نشانم نامو یب و سرانجام یب.....آسمانم سرد   اشک همان من"

 

 "کاروانم جااز به یغبار چون.....کاروانم جااز به یغبار چون"

 

 چه که ندانم...ینَن َشست کامم به...یهست ساغر یا تو"

 "یهست چه که ندانم....یبود



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 

 "منم رسوا و سرگشته....منم تنها نیتنهاتر"

 

 "عاشقان بر ستم یک تا....آسمان یا فلک یا آه"

 

 "مهربان یخدا یا آه....مرا ادیفر تو بشنو"

 

 به و کردم پاک اشکامو ، خوندمیم  براش خودم دل از انگار 

 هدفم به ، شدینم باورم!!!....بود دهیخواب واقعا...کردم نگاه ربدیه

 ....بودم دهیرس

 براش قرصو ،خدمتکار شد زده در به ضربه چند موقع همون

 به لبخند با...نبود قرص اون به یازین گهید اما..بود اورده

 آشغال سطل  قرصو و کردم نگاه بود خواب غرق که یربدیه

 ...انداختم

 جور هی...داشتم یبیعج حال....نبرد خوابم وقت رید تا اونشب

 ه....چم دونستمینم... خودمم...نیریش دلشوره

 ومدیم خوابم یلیخ هنوز ، کردم باز چشامو کالفه ربدیه یباصدا

 که نشستم جام تو بخوابم تونستمینم که بود بلند صداش انقد اما

 بود تراس تو.... زنهیم حرف یعصب بلندو انقد داره یک با نمیبب

 ...زدیم حرف لشیموبا با داشت و

 صداشو بازم کردمیم فرو بالشم تو سرمو هرچقدر.بودم یحرص

 و شدم بلند جام از اخم با ، دیخواب شدینم گهید...نه!!...دمیشنیم
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 آورده ریگ رو یاچارهیب کدوم ستین معلوم ،باز کردم نگاش

 ...بود

 ، زدم صورتم سرو به یآب هی رفتم و شدم بلند جام از حوصله یب

 از داشت و بود تراس تو هنوز...اومدم رونیب ییدستشو واز

 !!!دیکشیم نشون خطو طرف یبرا یگوش  پشت

 ساده زیشوم هیبا چسبمو نیج شلوار و کردم استفاده فرصت از

 شیآرا حوصله اصال که ومدیم خوابم انقدر دمیپوش رنگ یآب

 .... نداشتم

 هفت!!...من یخدا!!...بود صبح هفت ، افتاد ساعت به نگاهم

 نقدریا چرا گمیم...زنهیم حرف داد با من سر باال داره صبح

 و... کردم نگاه ساعت به دوباره حرص با!!!...ادیم خوابم

 ... کردم جمع سرم یباال موهامو

 ....شدم کالفه خودم که بودم دهیکش ازهیخم انقدر

 با من دنید با...داخل اومد و شد تموم زدنش حرف بالخره ربدیه

 داریب یزود نیا به صبح...بهیعج" انداخت باال ابروشو تعجب

 !!! "یشد

 ...جالد...دمیخوابیم یذاشتیم تو اگه گفتم دلم تو

 قهی و گذاشت رنگش یاستخون کتان شلوار بیجتو شویگوش

 ، ومدیم بهش رنگ نیا چقدر....کرد مرتب شوییمویل شرتیت

 نگاهم دوباره و دیکش موهاش به یدست و رفت نهیآ یجلو

 ...بود سرحال...کرد

 از... افتادم راه سرش پشت منم ، میبر که کرد اشاره بهم لبخند با

 ...نزد یحرف چیه شبید
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 یراض جهینت نیا واز سرحاله کامال امروز که بود مشخص اما

 ...بودم

 

 دو قراره که گفت خیش صبحانه زیسرم اونروز شکر خدارو

 لوس تونستمینم گهید..  رفتمیم منم اونوقت... بره گهید روز

 !!! کنم تحمل و بود نجایا زود صبح از اونروز که و نازیآ یایباز

 به رو و زد کنار بلوندشو یموها عشوه با نازیآ صبحانه از بعد

 ، دیبر گهید روز دو قراره شما حاالکه ارحام خیش" گفت خیش

 هی برناممو ، نیهست جانم ربدیه زیعز مهمون که شما بخاطر

 ربدیه یبرا که یزیسوپرا تو دیبتون شماهم تا ندازمیم جلو روز

 خوشحال شتریب هم ربدیه که مطمئنم....دیباش دارم نظر در جان

 "عشقم؟؟ نه مگه( داد ادامه عشوه با دیریه روبه)  ، شهیم

 نگاهش تعجب با ربدیه ، اومد لبام رو یپوزخند لوسش لحن از

 !!! "ناز؟؟؟یآ یزیسوپرا چه" کرد

 !! رهیم ادتی تولدتو که رهیدرگ فکرت چقدر نیبب ، عشقم_ 

 حتما....بهشتیارد ۲۵....بود؟؟ ربدیه تولد گهید روز دو یعنی

 بود قرار خیش چون ، گهید ببرن خودشون با هم منو خواستنیم

 گهید نارویا یایمهمون خداتحمل یا....باشه یمهمون نیا تو

 ...نداررررم

 نازیآ به اعتراض با ربدیه ، کردمیم نگاهشون کالفه و گرفته

 "ادینم خوشم ایمهمون پیت نیازا اصال که یدونیم" گفت

 یزندگ همه رم؟؟توینگ جشن تولدتو شهیم مگه ؟؟؟، عشقم_  

 (.....گذاشت ربدیه گونهرو یابوسه و...)یمن
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 کرده مشت دستامو تیعصبان از گرفتم ازش نگاهمو انزجار با

 به انقدر نازیآ ندارم دوست اصال چرا دمیفهمینم خودمم...بودم

 اریبس یمهمان من....محشره" گفت خیش ،..شه کینزد ربدیه

 ...کرد نگاه من به و" دارم دوست

 بهم همشون از حالم...خوردیم هم به فشیکث ینگاها از حالم

 رو دوباره...ربدیه اتاق به برگردم عتریسر داشتم دوس خوردیم

 داشتم یچ...بکشم نفس عطرشو و بکشم دراز تختش

 که آوردم باال سرمو کالفه...شده؟؟ چم من ایگفتم؟؟؟؟خدایم

 ...دیلرز دلم....کرد برخورد ربدیه مشکوک نگاه با نگاهم

 

 تو برم خواستیم دلم فقط که بودم خسته نقدریا شب آخر

 یخواه معذرت نازیآ و خیش و ربدیه از نیهم یبرا ، رختخواب

 ... رفتم ربدیه اتاق سمت به و کردم

 ...گرفتم یسرسر دوش هی

 دلم... دمیدینم ربدویه کاش...نداشتم چکسویه حوصله اصال

 ینجوریا خواستمینم... کنم تجربه حسو اون دوباره خواستینم

 فکرمو کردم یسع و دادم رونیب صدا با نفسمو کالفه...باشم

 پنبه و زدمیم ضربه بالشم به داشتم دم،یخوابیم دیبا...کنم یخال

 ....شد وارد ربدیه که ، کردمیم مرتب هاشو

 .ندم نشون یتوجه بهش کردم یسع

 ؟؟یگذاشت کجا خوابمو قرص شبید_ 

 کرد نگاهم لبخند یکم با و قیعم اونم....کردم نگاهش
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 منم ، یندار  یاجیاحت بهشون کردم فکر"  گفتم هول

 "انداختمشون

 خودش روش به ، کرد روشنش و گذاشت لباش نیب گارشویس

 شب هر قراره پس...." داد رونیب دودشو و گرفت یقیعم کام

 "؟؟؟!!!یبخون ییالال

 شدن آزاد هدفم ،من شدمیم فکرا نیا الیخ یب دیبا کردم نگاهش

 بتونم تا شم کینزد ربدیه به دیبا نیا یبرا... نجاسیا از

 گفتم گرفتم یصدا با زدمو یمحو لبخند...برم بزاره کنم شیراض

 "؟؟یشینم تیاذ اگه...اوهوم" 

 ...یدار یخوب یصدا...نه_

 بهم لبخند همون با"...یمرس"  شد تر قیعم لبخندم فشیتعر از

 "خستم یلیخ ، کن خاموش برقو پس" گفت

 ...چوقتیه.....بود نزده حرف باهام خوب نقدریا چوقتیه

.. رهیبگ جشن براش نازیآ بود قرار...بود ربدیه تولد اونشب

 یوقت از که بود نیا ازون بدتر نداشتم ویچیه حوصله اصال

 ....کردمیم حس دلم ریز یفیخف  یها درد  بودم دارشدهیب

 میبدشانس...گذروندمیم  ویدیشد یلیخ درد کلمیس اول روز شهیهم

 مسکن تونستمینم میک ل یداروها بخاطر که بود نیا

 ...لطفا بگذرون ریبخ رو ندفعهیا ایخدا!!...بخورم

 صورتمو دستو و ییدستشو رفتم اومدم رونیب رختخواب از

 با...خدا یا... شدیم تر دیشد داشت یه دلم ریز یدردا... شستم

 کردم باز رو ییدستشو در و کردم خشک صورتمو حوله

 ریز یبیعج درد هوی ، گذاشتم رونیب ییازدستشو پامو نکهیهم
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 ربدیه الاقل شکر خدارو ، نشستم نیزم رو درد از....دیچیپ دلم

 ...نبود

 در هوی...دمیچیپ یم خودم به و بودم کرده جمع درد از صورتمو

 چوقتیه ربدیه... شانس نیا به لعنت ، شد وارد ربدیه و شد باز

 ...اتاقش تو گشتیبرنم روز موقع نیا

 نطوریهم تعجب با ، کردم نگاهش و کردم باز چشمامو زور به

 ...کردیم نگام و بود ستادهیا اتاق وسط

 ....نورا؟؟؟ خوبه حالت_ 

" شدیم تر دیشد یه دردم ، شدینم اما باشم یعیطب کردمیم یسع

 "اوهوم

 درد تیکل ، دهیپر رنگت...نگو چرند" شد کینزد بهم ینگران با

 "کنه؟؟یم

 ....ستین یزیچ.... نه نه_ 

 "؟یخورد داروهاتو" ...رفت همتو اخماش

 .ستین میکل بخاطر...نه_ 

 !!"ه؟؟؟یسخت کار انقد خوردن قرص چارتا"دیغر دندون یال از

 ریز یدیشد درد دوباره کردمیم نگاش یچارگیب با که نطوریهم

 ...دمینال درد از و کردم جمع صورتمو... گرفت دلمو

 دستمو فقد کنم نگاش تونستمینم..."نورا؟"زد صدام یآروم لحن با

 نیا به لعنت...بودم کرده جمع خودمو بودمو گذاشته دلم ریز

 ..شانس

 !!ستین خوب برات سرده اتاق کف...؟؟یپاش یتونیم_ربدیه
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 اخم با و یجد...بود دهیییفهم...کردم نگاش ها گرفته برق مثه

 آب داشتم شرم از...شد کینزد بهم و کردیم نگام یکمرنگ

 یآروم به و گرفت شونم ریز از یعیطب یلیخ اما ربدیه... شدمیم

 ... کرد بلندم

 درد نقدریهم شهیهم"گفت بردیم منو تختش طرف به که نطوریهم

 ..."؟یدار

 کمکم...مردمیم خجالت از داشتم...نگه یزیچ گهید کاش ایخدا

 ... گرفتم ازش نگاهمو باشرم... برم باال تخت از تا کرد

 با کردیم باز اتاقو در که یدرحال...برداشت کشو تو از یزیچ هی

 "ارنیب مسکن برات گمیم"گفت خودش یجد لحن همون

 ."میک ل یداروها واسه....بخورم مسکن تونمینم"کردم نگاش باغم

 ....شد خارج اتاق از حرف یب و... شد درهم چهرش لحظه هی

 نطوریهم ، کردیم کالفم داشت درد نیا صورتم رو دمیکش پتورو

 بالفاصله و خورد در به ضربه چند که دمیچیپ یم خودم به

 و گذاشت تخت رو رو ینیس شد وارد  صبحانه ینیس با خدمتکار

 یدارو نیا خانوم" گرفت طرفم به برداشتو ینیس تو از فنجونو

 "دیبخور کامل صبحونتونم کردن دیتاک براتون،آقا خوبه ی  اهیگ

 نگاه ربدیه یچشما تو یچطور گهید ، گرفتم گر شرم از

 !!کردمیم

 خواستمیم فقط کنم فکر زایچ نیا به تونستمینم که داشتم درد انقدر

 عیسر و نشستم جام تو زور به رمیبگ عترآرومیسر هرچه

 کامل صبحونمو که یوقت تا...دمیکش سر فنجونو اون یمحتوا

 .بود ستادهیا سرم یباال خدمتکار نخوردم
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 اما.رفت رونیب اتاق از و کردم تشکر خدمتکار از اون از بعد

 برام...رفتینم کنار چشمام جلو از ربدیه چهره هم لحظه کی

 !!!.....بود بلد کردنم توجه ربدیه که بود بیعج

 چند که بودم رختخواب تو هنوز اما شدم آرومتر یکم بالخره  

 اتاق نیا با همه امروز من شانس از خدا یا خورد در به ضربه

 ...بود اریکوه...دارن کار

 دنید با کردو نگام بود ستادهیا در چارچوب تو که نطوریهم 

 حالت...سالم"دیپرس نگران و شد محو لبخندش دمیپر رنگ چهره

 "خوبه؟

 ..."سین یزیچ"گفتم هول

 .نورا دهیپر رنگت_

 ؟یداشت یکار..ستین یزیچ_

 میبخر کادو ربدیه تولد برا میبر دنبالت اومدم_

 ....ندارم پول منکه_ 

 براش میبر که داده پول ربدیه خود" گفت یانرژ پر و دیخند

 بازار توان واقعا اما...گرفت خندم بامزش لحن از"...میبخر کادو

 !"ام؟ین من شهینم"گفتم یخواهش...نداشتم رفتن

 بفهمه ربدیه اگه وگرنه...رونیب یبر یدار دوست کردم فکر_

 (دیخند زیر...)گوشمه بزرگم کهیت بازار بردم خودم با هم تورو

 دیشا...کنم تازه ییهوا هی و برم ومدینم بدم  بود شده آروم دردم

 ...نمیبب آشنا هی تونستمیم نباریا
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 رفت رونیب اتاق از اریکوه.کردم قبول شنهادشویدپیام نیا با

  شدم حاضر ومن

 ، میرفت بود آشناهاشون از یکی  یبرا که فروشگاه هی به باهم 

 اون تو!!!...بودن بسته من یبرا و فرار راه جوره همه کال

 ویورود در میشد وارد نکهیهم... نبود یکس ما جز فروشگاه

 یارزو دیبا من...کنه ییشناسا منو و نشه وارد یکس که بستن

 همراه حوصله یب و خورده سر...بردمیگورم به خودم با مویآزاد

 ، داشت زیچ همه ، بود بزرگ یلیخ...میگشت فروشگاهو اریکوه

 ...دیخر براش یهنر یتابلو هی اریکوه...

 که بود یزیچ تنها نظرم به...بخرم کتاب براش خواستیمدلم

 ...باشه دیریه تیشخص مناسب تونستیم

 و کردن یبند بسته برامون دامونویخر ، نبود خوب ادیز حالم 

 ....خونه سمت میافتاد راه

 خودش و کرد ادهیپ ربدیه عمارت یجلو منو اریکوه

 بود یگند روز چه.... گرفتیم شدت دوباره داشت دردام...رفت

 ...اونروز

 هی دمنوش اون از که خواستم خدمتکار از شدم، که عمارت وارد

 ربدیه اتاق سمت به ها پله از آروم ازون بعد ارهیب برام گهید بار

 رهیخ بهش نگاهم لحظه هی کردم باز اتاقو در نکهیهم.رفتم

 ...موند

 هی رنگوبا یمشک دوخت خوش و کیش یلیخ شلوار و کت هی

 گرون رنگ ییطال ،کراوات بود دهیپوش جذب یمشک راهنیپ

 ... بود کرده برابر چند تشویجذاب متشیق
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 نگاهش هنوز.بود معلوم هم کت یرو از  یحت شیا عضله بدن

 همون با زدیم ادکلن خودش به داشت که نطوریهم... کردمیم

 و انداخت بهم ینگاه مین چشم گوشه از شیشگیهم کمرنگ اخم

 "حالت؟ خوبه"دیپرس ازم یجد یلیخ

 نداشتم،با ازش ویسوال نیهمچ دنیپرس انتظار ،اصال خوردم کهی

 دور دشید از خودمو عیسر خواستمیم...گرفتم ازش نگاهمو شرم

 سمت به که نطوریهم و بستم اتاقو در عیسر نیهم یبرا ، کنم

 ...بستم درو و...."خوبم..آره"گفتم تند رفتمیم سیسرو

 ادی دوباره ، بود دهیپر رنگم هنوز ، کردم نگاه خودم به نهیآ تو

 که موندم منتظر قصد از...بود شده پیخوشت چقد....افتادم ربدیه

 ...نداشتم بهشو کردن نگاه تاب گهید بره اتاق از ربدیه

 اومدم رونیب ییدستشو از دم،یشن که اتاقو در شدن بسته یصدا

 بو خوش عطرش چقد یلعنت ، بود کرده پر اتاقو کل عطرش..

 !!...بود

 ...یلعنت جشن اون تو رفتمینم من شدیم کاش

 که ، بودم دهیکش دراز ربدیه تخت یرو حالیب نطوریهم

 نگاهش یباقدردان...آورد برام دمنوش همون از دوباره خدمتکار

 آقا" گفت و زد یلبخند جوابم در...کردم تشکر ازش و کردم

 عصر شیش ساعت...دیباش حاضر بگم بهتون گفتن رفتن موقع

 "دنبالتون انیم خان اریکوه

 خارج اتاق از خدمتکار و گفتم یا باشه لب ریز گرفته حال با

 باز نکهیا فکر از...یچ همه به لعنت..روز اون به لعنت....شد
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 به لعنت...اح...گرفت غمم ، کردمیم شیآرا دمویپوشیم لباس دیبا

 ....کردنش زیسورپرا با نازیآ

 یگرسنگ از ، بود عصر۴ ساعت ، شدم بلند جام از زور به

 ستین ربدیه که حاال خواستینم دلم اما ، بودم کرده ضعف

 تو االن دونستمینم البته...بشم رو به رو خیش با درصد هی یحت

 اتاق تو دادم حیترج نیهم برا....بود رفته ربدیه با ای السیو

 .امیب کنار ضعفم با و بمونم

 ، رفتم لباس کمد سمت به و پاشدم جام از یمجبور سر از

 به مخمل راهنیپ هی یحوصلگ یب با!!....بپوشم یچ دونستمینم

 ، داشت دنباله یکم و بود بلند ، کردم انتخاب یزمرد سبز رنگ

 پهلوهام قسمت و ، بود برهنه چپم دست و داشت نیآست هی کال

 نما به یحساب دمویسف پوست و بود باز مثلث دوتا اندازه

 ....زاشتیم

 دهید زتریر و تر مرتب فرش که زدم موس موهام به

 نهیآ تو خودم دنید از...ومدیم چهرم به یلیخ لباسم رنگ...شدیم

 ...گرفتم یانرژ و...اومد لبم به لبخند

 رمیم جشن اون به دارم که حاال خواستیم دلم اما ، چرا دونمینم

 !!!.... باشم بهتر شهیهم از ،

 چهرمو یکل ،خودش زدم صورتم به رنگمو ییهلو پودر کرم

 دمیکش لبام به مویمخمل رنگ یزرشک رژ اون از بعد ، داد رییتغ

 با بار چند..دادیم نشون تر فرم خوش و تر یاقلوه لبامو که ،

 ...کردم اهیس یبرگشت و رفت چشاموتو یمشک مداد
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 شده یبیعج حالت هی گرفتم، یانرژ چشام دنید از خودم

 بهم وایش کردمیم اهیس ینجوریا چشامو یوقت شهیهم...بود

 چقدر!!"یریبگ ویبدبخت کدوم پاچه چشات با یخوایم باز"گفتیم

 ...دمیکش دل ته از یآه...بود تنگ براش دلم

 یپر ملیر و دمیکش چشام پشت به یرنگ کرم هیسا اون از بعد

 .... شدیم دهید ، پرتر و بلندتر ، پرم و بلند یها مژه  که زدم

 دنیپوش از بعد و دمیکش هام گونه به رنگمم ییطال گونه رژ 

 رنگ به دارکاله یمجلس شنل هی دارم پاشنه یمشک یکفشا

 ....دمیپوش یمشک

 اریکوه فکر تو ، بود عصر شیش ساعت ، کردم نگاه ساعت به

 خانم" شد وارد خدمتکار و شد زده در به ضربه چند هوی که بودم

 "منتظرتونن عمارت یجلو اریکوه آقا ،

 عمارت از و انداختم خودم به نهیآ تو آخرو نگاه و گفتم یا باشه

 من حال نیا و لباسا و کفشا نیا با رفتن راه کمی ، رفتم رونیب

 ...بود سخت

 ، انداختم راست و وچپ به نگاهمو و برداشتم قدم آرومتر

 به ، بود شیگوشتو سرش و ، بود نشسته لکسوزش تو اریکوه

 سالم لب ریز و کردم باز نویماش در و کردم حرکت سمتش

 ...کردم

 نورا....wow" گفت جانیه با و یانرژ وپر کرد نگاهم اریکوه

 !!..."دختر یشد خوشگل چقدر ؟؟یخودت

 ...یدار لطف تو ، ممنونم_ 

 ...انقد نه اما یخوشگل دونستمیم گمیم یجد بابا نه_ 
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 مزه یکل راه تو...افتاد راه ،و دمیخند زیر افشیق حالت از

 . بود مهربون و یانرژ پر یلیخ خندوند،واقعایم منو پروندویم

 خونه هی به و میشد خالص تهران کیتراف از بعد ساعت هی حدود

 ، بود کیش و مجلل بازم اما ، نبود ربدیه خونه یکیش به که ،

 ...میدیرس

 نیماش با و کردن باز درو نگهبانا که زد بوق چند اریکوه

 پارک خونه اون بزرگ اطیح تو لوکس نیماش یکل ، میواردشد

 ...بود شده

 نیا با اطیح یسنگفرشا یرو رفتن راه ، میشد ادهیپ نیماش از

 و گرفتم باال لباسمو دامن اطیاحت با....زدیم ب هم تعادلمو  کفشا

 از" گفت لبخند با و شد کینزد بهم اریکوه. رفتمیم راه آروم

 "یبر راه تر راحت ریبگ بازوم

 نیزم پخش بود ممکن وگرنه گرفتم بازوش از یمجبور سر از

 !! بره آبروم و بشم

 مجلل   یخونه ، میشد ساختمون وارد و میکرد یط اطویح زور به

 ....بود یبزرگ و دوبلکس

 شنلمو و گفتن خوشامد بهمون مستخدم چندتا میشد وارد که در از

 گرفتم اریکوه یبازو از دوباره و کردم مرتب موهامو ، گرفتن

 ...میشد تیجمع وارد و

 سالن داخل کیکوچ یزایم دور همه و شدیم پخش یمیمال آهنگ

 ناخودآگاه... دیچرخیم اطراف و دور نگاهم ، بودن ستادهیا

 !!...گشتمیم ربدیه دنبال

 ...اونجاس ربدیه...اونطرف میبر_اریکوه 
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 نگاه با نگاهم ، برگشتم بود کرده اشاره اریکوه که یطرف به

 فرق شهیباهم نگاهش.... ختیر دلم....کرد برخورد ربدیه قیعم

 نا...رمیبگ ازش نگاهمو امانتونستم بودم گرفته گر....داشت

 با...کردم جدا اریکوه یبازو از دستمو یآروم به خوداگاه

 صورتش یرو یمحو لبخند و شد کمرنگ اخمش نکارمیا

 ...نشست

 هی...بود رهیخ بهم هنوز نگاهمون بودم نشده کشینزد که یتاوقت

 قلبم ضربان...بود گرفته وجودمو سراسر یقشنگ بویعج حس

 نگاه به رهیخ هردومون...شدم کشینزد...رفتیم باالتر هرلحظه

 قرمز رنگ به دکلته چسب راهنیپ هی با نازیآ که میبود هم

 خودش ثیخب نگاه همون با و گرفت و ربدیه یبازو ،باعشوه

 کنم دعوتت نبود ادمی...زمیعز یاومد خوش"زدوگفت لبخند بهم

 که کردم کنترل خودمو زور به"یاومد یکرد یخوب کار اما

 دستشو بالبخند اریکوه که کردمیم نگاش حرص با..نگم یزیچ

 ."منه همراه نورا"گفت نازیآ به کردو حلقه بازوم دور

 و کرد نگاه اریکوه نازویآ به قاطع و یجد یلیخ ربدیه

 حاالم...بودیم دیبا که دیدونیم خوب و واسیه امشب نورا"گفت

 "دیکن تموم خودویب یحرفا نیا

 تویسالگ۱۲۰ جشن شاالیمبااارک،ا داداش،تولدت چشم_اریکوه

 رهیبگ برات نازیآ

 .اریکوه شو خفه_ 

 هی تو گفتیم اریکوه به تیجد اخمو با رو جمله نیا که یدرحال

 کرد همراه خودش با منو و گرفت دستمو لحظه
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 ارحام شیپ میریم نورا منو_ربدیه

 و بود گرفته رنگ هام گونه....شستنیم رخت انگار دلم تو 

 ...هزار یرو رفت قلبم ضربان دوباره

 ...کردیم نگاهم نفرت و حرص با که دمید نازویآ

 کردم هماهنگ ربدیه با لرزونمو یقدما و نکردم یتوجه

 صورتم یرو یمحو لبخند و دمیکش نفس عطرشو ناخوداگاه...

 ....داشتم که بود یحس چه نیا دونستمینم خودمم...نشست

 دستم از دستشو نرم ، میبرس خیش به که بود مونده قدم چند هنوز

 ...کرد حلقه کمرم دور و کرد جدا

 برق بهم انگار ، ربدیه گرم یدستا با لختم یپهلو لمس حس با

 لبخند و بود رو روبه به نگاهش ، کردم نگاهش... کردن وصل

 خودم به دلم تو و دمیکش یقیعم نفس... داشت لب به یکمرنگ

 گرفت کمرتو خیش جلو یلمیف ، باش آروم نورا؟؟ چته" زدم تشر

 "ارین در یباز دیپد دیند ،

 وجود یحت ، کنم حفظ آرامشمو تونستمینم ، نبود خودم دست اما

 ...ارهیب رونیب هوا و حال اون از منو نتونست هم خیش

 کینزد بهم جانیه با و کرد نگاهم شیچراغون زیه نگاه با خیش

 "ماشاهللا... ماشاهللا...... ییبایز چقدر تو فایه" گفت و شد

 که یجور ، کردم کینزد ربدیه به شتریب خودمو ناخودآگاه

 شتریب کمرم دور دستشو اونم ، بود ربدیه تن با مماس چپم یپهلو

 ...داد فشار
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م واقعا من ، بودم کرده ضعف ، شدمیم ذوب داشتم....خدا یوا  چ 

" گفت خیش به جذابش و یجد لحن همون با ربدیه... هو؟؟ی شده

 "ارحام؟؟ گذرهیم خوش

 ست،دلمیخوب یمهمان...والیا" گفت و کرد نگاه منو دوباره خیش

 "بردارم فایه از چشم خوادینم

 حضور اما ، شدمیم یعصب خیش حرف نیا از یعاد حالت در

 ......کنه پرواز گهید یجا فکرم که شدیم نیا مانع ربدیه گرم

 خودم اربهیکوه یانرژ پر یصدا  با...بود باال قلبم ضربان هنوز

 ربدیه" گفت ربدیه به رو و کرد یگرم سالم خیش به...اومدم

 "ببرمش من یندار یکار وایه با ،اگه جان

 !!...دونستمینم لشویدل خودمم....برم باش خواستینم دلم

 ...دارم الزم خواهرمو خودم من_  ربدیه

 نکهیا با ، گرفت رنگ هام گونه و شدم لذت غرق حرفش نیا با

ر اما اریکوه!! هیلمیف دونستمیم  به و گرفت منو دست ، بود م ص 

 "ربدیه ، نشو لوس" دیکش خودش سمت

ن سمت به خودش با ومنو  حالم نیا با من یعنی...برد رقص س 

 گفتم یخواهش لحن با...برقصم که بود مونده کم فقط

 ...برقصم تونمینم کفشا نیا با من اریکوه_ 

" گفت بود گرفته ضرب پاهاش با جلوم خودش کهیدرحال اریکوه

 تونستمینم"همه الیخیب... مه،برقصیمال یلیخ آهنگ نیا نورا

 یجلو که بود گفته بود،بهم ربدیه شیپ فکرم همه باشم، الیخیب

 ...رمینگ گرم اریکوه با  خیش
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 به کردم شروع آروم و شدم همراه اریکوه با یمحبور سر از

 در...چرخوند منو و گرفت دستمو اریکوه هوی که...دنیرقص

 ...کرد برخورد ربدیه نیخشمگ نگاه با نگاهم دنیچرخ نیح

 منتظر"برم گهید من"گفتم اریکوه به ،هول گرفتم استرس 

 تا ربدیه رهیخ ،نگاه برداشتم قدم ربدیه سمت به و نموندم جوابش

 ستادمیا کنارش نکهیهم...بود من رو دمیرس کنارش که یوقت

 اطرافش که ییمردها با زدن حرف مشغول و گرفت ازم نگاهشو

 ...شد بودن ستادهیا

 ینیریش اون از دونه هی ، رفتیم جیگ سرم ضعف شدت از 

 ....خوردم و برداشتم زیم رو از رو خوشمزه خوشگلو یها

 دیبا نشستن یبرا اما ، نبود خوب حالم ، نمیبش خواستیم دلم اما

 داشت دوباره..داشتم یگند طیشرا چه.. خدا یا..خیش کنار رفتمیم

 گرم  هنوز کردم نگاه ربدیه به یچارگیب با...شدیم شروع دردام

 لبمو ناخودآگاه... دیچیپ یبد درد دلم ریز هوی...بود زدن حرف

 همه شرم دوباره ربدیه یصدا ،با...بستم چشامو و گرفتم گاز

 گرفت وجودمو

 "؟؟یدار درد هنوز"

 بود؟؟؟ من به ،حواسش شدم گرم لحنش از

 دنبالم" کردیم نگاهم یجد نطوریهم ،  کردم نگاهش باخجالت

 دردمو همه دستش حرارت از....گرفت دستمو ودوباره"ایب

 اتفاق دلم تو داشت یراتییتغ هی که دمیفهمیم...کردم فراموش

 ...قیعم یلیخ اونم...وفتادیم
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 بودم کرده دایپ اعتماد بهش انقدر یک دونستمی،نم رفتم همراهش

 از...بردیم خودش با منو داشت نکهیاز نداشتم یترس چیه که

 در چندتا ، نبود چکسیه باال...سرش پشت منم ، رفت باال هاپله

 .کرد باز شویکی که بود اونجا

 وسطش دونفره تخت هی که کیش و بزرگ خواب اتاق هی

 بعد و اتاق به یسوال و شدم خواب اتاق وارد سرش پشت...بود

 ایب یشد آروم... بکش دراز نجایهم" گفت که کردم ربدنگاهیه به

 ."کن قفل اتاقو در رفتم که من.....نییپا

 آروم بکشم دراز ذره هی اگه دونستمیم ، بودم ممنونش دلم ته از

 "ربدیه ممنونم" کردم نگاهش قدرشناسانه...  شمیم

 شیجد لحن با و رفت اتاق در سمت به و داد تکون سر جوابم در

 "کن قفل درو ایب" کرد دیتاک دوباره

 ازش ربدیه که یدر به لبخند با هیثان چند ، شد خارج اتاق از و

 ....کردم نگاه بود شده خارج

 

                                 ⭐⭐⭐ 

 

 بودم دور یشلوغ اون از نکهیاز من و گذشت ساعت چند

 هی نهیآ تو و شدم بلند جام از اومد جا که حالم بودم، خوشحال

 .....شدم خارج اتاق از و انداختم خودم به ینگاه

 اون که ربدیه بغل تو نازیآ دنید با ، ومدمیم نییپا که ها پله از

 دهیکش هم تو اخمام... ختیر دلم دنیرقصیم عاشقانه داشتن وسط



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 کرده مشت دستامو تیعصبان از....داد دست بهم یبد حال و شد

 ستادمیا نمینب چکسویه که یجور ، سالن از گوشه هی ،رفتم بودم

 که کندمیم ناخنمو کنار پوست داشتم و بود شده گرفته حالم ،

 یدار باز" آورد خودم به منو اریکوه خندون و مهربون یصدا

 !!!..."که یکنیم ناخنتو کنار پوست

 ، شمیم که یعصب ، ستین خودم دست"  کردم نگاهش باغم

 "شمیم ینطوریا

 داره فردا ، نباش نگران....زد؟؟ بهت یحرف خیش باز_ 

 و خیش از وقت چند تا ، سرکارت یگردیبرم دوباره...رهیم

 !!!...یشیم راحت ربدیه

 ...دمشیدینم گهید چطور!!!...شدم؟؟یم راحت ربدیه دنید از

 نازیآ همراه که ربدیه به باغم و ندادم اریکوه به یجواب  

 ...کردم نگاه دیرقصیم

 و زدن دست براشون همه...شد تموم یلعنت اهنگ اون بالخره

 حالمو داشت گهید...انداخت ربدیه بغل تو خودشو عشوه با نازیآ

 زیم سمت به و گرفت ربدویه دست نازیآ ازاون بعد...زدیم بهم

 تموم زودتر کاش...رمیبگ ازشون نگاهمودادم حیترج...برد کیک

 ..یلعنت جشن نیا شه

 لبخند مهرو با اریکوه که بودم خودم حال تو گرفته و یعصب

 بهش ینیغمگ لبخند و کردم نگاهش"غمتو نمینب خانوم نورا"گفت

 "خوبم"زدم
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 یزیچ...بده بهش ربدویه کادو   برو ایب...خداروشکر خب_

 که کن باز اخماتم اون کن تحمل گهید کمیگه،ید شد تموم نمونده

 ...نشه شاخ برامون باز ربدیه بعد

 ازش کادومو پاکت و شد تر قیعم لبخندم زدنش حرف طرز از

 ... گرفتم

 خاص ژیپرست با و مودبانه داشت و بود ستادهیا وسط اون ربدیه

 لبخند با و دمیکش یقیعم نفس...کردیم تشکر همه از خودش

 ...رفتم سمتش به یتصنع

 یصدا با. کرد گرفتم،نگاهم طرفش به پاکتو و ستادمیا جلوش

 گفتم لرزونم

 لبخندت شهیهم دوارمیام ، مبارک تولدت....یداداش نداره قابلتو" 

 "باشه دل ته از و یواقع

 تو یزیچ هی انگار نگاهش با نگرفت، ازم نگاهشو هیثان چند

 انتظارم خالف بر و شد خم یکم... گرگرفتم و شد یخال وجودم

 ...گرفت آغوشش تو ینرم به منو لحظه هی تو

 کرده بغل منو ربدیه...ومدیم رونیب نمیس تو از داشت قلبم

 کنار بودم بغلش که نطوریهم...شدینم باورم خدا یوا!!!!بود؟

 جدا خودش از منو ینرم به و"ممنونم" گفت یآروم لحن با گوشم

 با... کردم نگاه قشیعم یخاکستر یچشما به بهت با...کرد

 ...گرفتم فاصله ازش و اومدم خودم به نازیآ عشوه از پر یصدا

 ....منه یکادو نوبت حاال عشقم_ 

 هی تو... دوخت چشم نازیآ به لبخند با  گرفت ازم ربدنگاهشویه

 شد بلند پاش پنجه یرو نازیآ  من باور نا یچشما مقابل در لحظه
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 بستم،چرا چشمامو حرص با...زدم خی... دیبوس ربدویه یلبا و

 گهید!!!...ربده؟یه عشقه اون دونستمینم مگه!بودم؟ شده نارحت

 الیو اطیح به...بود نیسنگ برام هواش بمونم اونجا تونستمینم

 ...رفتم

 بالخره که دیکش طول چقد دونمینم... دمیکش قیعم نفس چندبار

 ...شدم آروم

 !؟ینجاهستیفا،ایه_خیش

 به یا ،رعشه وقاحتش یاداوری از کردم نگاش زده وحشت 

 و باترس..شد کینزد بهم یکم هشیکر لبخند با.افتاد جونم

 به یچارگیب با ، گرفتم فاصله ازش و کردم نگاهش انزجار

 یحت که بود بلند صدا نقدریا ، کردم گوش کیموز بلند یصدا

 یزورک لبخند با و هول...دیشنینم صدامو یکس زدمیم ادمیفر اگه

 ...."تو رفتمیم داشتم گهید" گفتم و کردم نگاهش

 و"کرد وونمید تییبایفازیهَ "گرفت بازومو که داخل برم خواستم

  شد کینزد بهم باز

 قورت دهنمو آب ، بودن شده گرد وحشت از چشمام

 بکنم یغلط چه دونستمینم ، بود شده جمع چشام تو اشک....دادم

 اوج تو که یناج هی...برام بود یناج هی مثل اریکوه یصدا که

 ...بود دهیرس سر میدیناام

 ....شام دییبفرما گشتم،یم دنبالتون ارحام خیش_ 

 باقدر...شد وارد عیسر حرف یب و کرد نگاهش خشم با خیش

 ، اریکوه ممنونم"  کردم پاک اشکمو کردمو نگاه اریکوه به یدان

 "فرستاد تورو خدا....ازت ممنونم چقدر یدونینم
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 "دیاوریب مانیا که باشد" گفت و زد بهم یچشمک

 همه شام خوردن از بعد ، میشد وارد هم با و دمیخند شیشوخ به

 که ، میبر اونجا از زودتر هرچه بودم منتظر منم... رفتن مهمونا

" گفت ربدیه به رو و کرد خمار چشماشو یلوند حالت با نازیآ

 !!!"بمون من شیپ امشبو ، عشقم

 نگاهمو حرص با! ایح یبود،ب رسونده حدش وقاحتوبه گهید

 که یدونیم زمیعز" گفت جوابش در ربدیه که گرفتم ازش

 "بمونم تونمینم و دارم مهمون

 "تو شیپ امیم من ، عشقم پس باشه" گفت عیسر

 چطور من حاال....خداااا یا ، داد سرتکون دییتا یمعن به ربدیه 

 ....بهت لعنت....نازیآ بهت لعنت...کنم؟؟ فرار خیش دست از

 از یناراحت با ، عمارت میدیرس که بود شب دو ساعت حدود

 اتاق سمت به هیبق و ربدیه به توجه یب و شدم ادهیپ نیماش

 ...موندمیم اونجا نیا از قبل که رفتم سوم طبقه کیکوچ

 اتاقتو امیراحت لباس فقط ، داشتم یبهداشت پد اونجا خوشبختانه

 همه فکرش از!!!باهمن؟ ربدیه نازویآ االن ینی...بود ربدیه

 ، لباسام همون با و کردم قفل بار چند و اتاق در... دیلرز وجودم

 !!!...ستادمیا پنجره پشت کالفه و یعصب

 که بود یآخر شب ،اونشب... رفتمیم نجایازا دیبا فردا.داشتم غم 

 ... نازیآ بهت لعنت... بمونم ربدیه شیپ تونستمیم

 ا،یب خودت به...نورا ایب خودت به" زدم تشر خودم به دوباره

 آروم شینینب گهید و یبر نجایازا یوقت...نازهیآ عاشق ربدیه
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 یفکرا از!! نمشینب دمش؟؟چطوریدینم گهید!!"....کم کم یشیم

 ....بودم شده کالفه خودم

 از و فکرابودم نیهم تو... هیچ خودم با فمیتکل دونستمینم خودمم

 از سرعت به که دمید و نازیآ هوی... کردمیم نگاه اطیح به پنجره

 !!!شد خارج الیو اطیح

 شدهیچ ینی!!رفت؟؟ نازیآ... شد گرد چشمام تعجب از

 برگردم االن تونستمیم یعنی ، زدم جانیه سر از یلبخند...بود؟؟؟

 لباسم به نگاه هی...بهونه؟؟؟ چه به آخه...ربد؟؟یه شیپ

 یراحت لباس بهونه به تونستمیبود،م تنم راهنیپ همون کردم،هنوز

 ...اتاقش برم

 شمیآرا ، کردم نگاه خودم به نهیآ تو و زدم یلبخند فکرم از

 استرس هی وبا دادم رونیب صدا با نفسمو... بود نخورده تکون

 .افتادم راه ربدیه اتاق سمت به نیریش

 بودم اورده درشون پام از نیهم یبرا کردیم تیاذ پامو کفشام

 هارو پله آروم آروم ، ادین پام ریز که گرفتم باال لباسمو نییپا...

 نگاه اتاقش در به لبخند با ستادم،یا اتاقش در یجلو و اومدم نییپا

 ...دمیکش یقیعم نفس و بستم چشمامو... کردم

 کامل که یراهنیپ با ربدیه و شد باز در هوی که بزنم در خواستم

 دید شدیم زور به که لبخند کمی و تعجب با ، بود باز هاش دکمه

 ...کرد نگاهم

 و کردم نگاهش هول ، باال رفت قلبم ضربان دوباره دنشید با

 برشون شهیم... نداشتم یراحت لباس اتاق اون تو من...من"گفتم

 "دارم؟؟
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 "بردار برو" رفت کنار در یجلو از و شد قیعم نگاهش

 "ستم؟ین مزاحم"  کردم تعارف یلمیف

 "رفت نازیآ"  شد یجد

 رد کنارم از و زد یپوزخند ، رمیبگ ثمویخب لبخند یجلو نتونستم

 شدم اتاقش وارد...نورا کنن عتیضا سر بر خاک.....رفت و شد

،  

 به لبخند با کردم عوض لباسمو عیوسر کردم استفاده فرصت از

 تک ربدیه که بودم شمیآرا کردن پاک مشغول و کردم نگاه نهیآ

 همون با کنه نگام نکهیا بدون و شد وارد زدو در به یا ضربه

 لباس نداشت عادت انگار اصال...تختش تو رفت ، لباساش

 ینیسنگ ، بودم شمیآرا کردن پاک مشغول هنوز...بپوشه یراحت

 گرفته ضربان قلبم دوباره...کردمیم حس خودم رو نگاهشو

 دهیکش دراز تخت رو که نطوریکردم،هم نگاهش ناخوداگاه...بود

 و بود رفته کنار راهنشیپ ، بود گذاشته سرش ریز دستاشو بود

 ...بود برهنه کامل تنش باال

 نگاه ریز ، کردیم نگاهم کمرنگ اخم و یجد افهیق همون با

 بکشم دراز خواستم ، رفتم کاناپه سمت به...اوردمین تاب رشیخ

 "؟؟یخوابیم" گفت جذابش دورگه یصدا با که

 دیباترد ، کردم نگاهش قیعم...داشت فرق شهیهم با لحنش

" گفت لحن همون با دوباره که ، دادم تکون مثبت یمعن به سرمو

 حرف باهام لحن نیا تاحاالبا... گرفتم گر" بخوابم؟؟؟ چطور من

 مات!!!...بخونم؟؟؟ براش که بود نیا منظورش یعنی... بود نزده

 "برات؟؟ بخونم یخوایم" گفتم
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 "ستین یا گهید راه...یانداخت قرصامو خب" زد لبخند

 یتونیم یشیم تیاذ نقدریا اگه" کردم نگاش باحرص...یعوض

 "برات بخرن االن...یبد سفارش قرصاتو

 ...."برسه قرص تا حاال" گفت و کرد یاخنده تک

 تمام با و نشستم تخت یلبه و رفتم سمتش به...مغرور یعوض

 :خوندن به کردم شروع احساس

 

 ..."کردم بد چه...گفتم بد چه اربی بگو" 

 

 ..."کردم دد و وید را شتنیخو نزدت که" 

 

 ..."یداد من به را دردش که یعشق  جز به" 

 

 ..."کردم رد که یدیبخش چه اربی من به" 

 

 مدد یتمنا...عاشق شدم گفتم مدد...اربی یعاشق در فقط" 

 ..."کردم

 

 ..."اربی کن گوش دردم به...اربی کن گوش حرفم به" 
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 ..."اربی کن خاموش مرا....میگویم هودهیب اگر" 

 

 به صد توبه تکرار سحر...بشکستم توبه کی اگر یمست شب" 

 ..."کردم صد

 

 مد و جزر عذاب در تحمل...دمید بم و ریز...یکشاند البمیس به" 

 ..."کردم

 

 ..."کردم سبد در را ها الله تیبرا...یفرستاد دوزخ آتش میبرا" 

 

 ..."اربی کن گوش دردم به...اربی کن گوش حرفم به" 

 

 ..."اربی کن خاموش مرا...میگویم هودهیب اگر" 

 

 شده یجار گونم رو اشکام ، خوندم احساس با آهنگ نیا آخر تا

 اونجا بود،انگار رهیخ نقطه کی وبه بود داریب هنوز ربدیه...بود

 حرف بامن کاش.گرفت دم،دلمید غم چشاش تو دوباره...نبود

 !!زدیم

" گفت کردیم نگاه روبه به که نطوریهم باغم... کردمیم نگاهش 

 شیش....بود سالم شیش فقط دمیخواب ییالال با که یبار نیآخر

 اروم یزندگ سال شیش...هیکم یلیخ سن مادر نداشتن یبرا سال
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 تو غم از دلم....."هیکم یلیخ زمان ساله ۳۳ آدم هی یبرا شاد و

 ...گرفت صداش

 ...بود؟؟؟ داده دست از مامانشو یبچگ تو ربدیه....شدینم باورم

 ..کردمیم درک صداشو تو غم... بود گرفته بغضم

 دونستمینم...دادم دستش از که...بود سالم شیش فقط_ ربدیه

 که فهممیم االن!!!...داره امکان چطور اصال اون بدون یزندگ

 !!!..."نکردم یزندگ گهید اون از بعد من

 بتونم که بزنم یحرف خواستیم دلم...شد یجار گونم رو اشکم

 آرومش تونستیم یچ... بودم شده الل انگار اما کنم آرومش

 بگم؟؟؟ تونستمیم یچ کنه؟؟اصال

 و رفت پنجره وکنار شد بلند تخت رو از یآروم  به ربدیه

 ....دیباریم وجودش همه از غم...زد شیآت گارشویس

 

                                 ⭐⭐⭐ 

 

 یحرف گهید ربدیه اما ، میبود داریب وقت رید تا اونشب

 مرگ کنم درک تونستمینم... موند رشیدرگ فکرم بازم...نزد

 ...بسازه والیه هی آدم از مادر

 من به که بود کرده تجربه شیزندگ تو یبدتر یزایچ قطعا

 ...نگفت

 خیش گهید ساعت چند...شدم داریب خواب از صبح هشت ساعت 

 !!!هم من ، رفتیم
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 یزرشک زیشوم با نیج شلوار هی ، نداشتم کردن شیآرا حوصله

 ...رفتم رونیب اتاق از و ، کردم جمع موهامو و دمیپوش

 خوردن صبحونه مشغول یغذاخور تاالر تو خیش و ربدیه

 ، بود برگشته خودش یجد و سرد قالب به دوباره ربدیه...بودن

 یقلب هی خشن و یجد ظاهر نیا پشت بودم مطمئن گهید من اما

 ....خورده زخم ایدن اندازه به که هست

 هی من چشم تو گهید ربدیه ، نبود قبل مثل بهش نگاهم گهید

 و کنم پنهان مویحوصلگ یب کردم یسع لبخند با... نبود والیه

 کنار رو یصندل ، گفتمیم ریبخ صبح و سالم بهشون کهیدرحال

 ...نشستم ربدیه چپ سمت و خیش یرو روبه و دمیکش

 ...ریبخ توأم صبح...سالم_  ربدیه

 خیش یجلو یحت ، گفت بهم رو جمله نیا روحیب و سرد یلیخ

 فکر بهش کردم یسع....بگه تر گرم کمی یلمیف نکرد یسع هم

 ناراحت هنوز خاطراتش یادآوری و شبید از حتما ، نکنم

 ....بود

 نمتیبیم که است یا وعده نیآخر....فایهَ  ریالخ صباح_  خیش

 ...من یبایز

 بره زودتر هرچه که کردم دعا دلم تو و کردم یا غروچه دندون

 و شد مستجاب دعام باالخره.... زیه مردک کنه گم گورشو

 ...شد خیش رفتن موقعو ، دیرس ازدهی ساعت زودتر

 یکی داخل خویش یالیوسا ، میبود ستادهیا عمارت در یجلو همه

" دادم دست خیش به اجبار سر از...دنیچ ربدیه ینهایماش از

 ."خدانگهدارتون...ارحام خیش دنتونید از شدم خوشحال یلیخ
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 خداح شهیهم" کرد نگام هیثان چند و گرفت دستش دوتا نیب دستمو

 هرچه دوارمیام...سخت ادیز یلیخ یعنی...است سخت میبرا یفظ

 "نمیبب را چشمانت باز زودتر

 تا ییایب ینتون گهید ، بشه قطع پاهات و کور چشمات خداکنه

 شدم مجبور ربدیه غره چشم با....چوقتیه نمینب نحستو ختیر

 ..."دوارمیام منم" بگم و بزنم لبخند جوابش در

 ربدیه نیماش سوار گارداشیباد و خیش اون از بعد...یریبم که

 که نهیبش فرمون پشت خواست ربدیه ینگهبانا از یکی و شدن

 دلم" رسونمیم فرودگاه تا و خیش خودم" گفت و شد مانعش ربدیه

 کاش...نمشیبب تونستمیم که بود یآخر لحظات نیا...ختیر

 !!!!رفتینم

 خارج عمارت از هردو خیش و ربدیه اون از بعد

 هم تر نیغمگ ، شدمیم تر کینزد رفتن به که هرلحظه....شدن

 انقدر شدمیم دور ازش نکهیا از روز هی شدینم باورم...شدمیم

 !!! بشم نیغمگ

 دراز تختش رو و ربدیه اتاق تو رفتم و دادم رونیب نفسمو کالفه

 دوباره و دمیچرخ چپم شونه به... دمیکش نفس عطرشو و دمیکش

 ...شدم رهیخ ربدیه پوستر به

 ییآرزو نیهمچ که شدینم باورم خودمم....موندمیم نجایهم کاش

 روزم به یچ حاال ، بودم فرار راه دنبال همش که من ، کردم

 !!!بود؟؟؟؟ اومده

 جام تو عیسر ، خورد در به ضربه چند که بودم فکرا نیهمتو

 رهیخ در به ذوق با!بود؟؟ برگشته یزود نیا به ربدیه ، نشستم
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 نا دمیام همه  ربدیه ینگهبانا اون از یکی ورود با... بودم شده

 شمارو که دادن دستور آقا" گفت و کرد نگام ربات مثل...شد دیام

 و" منتظرتونم نییپا ، دیش حاضر لطفا...سرکارتون کنم منتقل

 ...رفت

 اونجا از دمویدینم و ربدیه یعنی ، کردم نگاه بسته در به بهت با

 .....رفتمیم

 انقدر یعنیداد؟؟؟ دستورو نیا رفت خونه از نکهیهم یعنی

 گردهیبرم یوقت تا خواستیم که بود تیاهم یب براش من حضور

 کردمیم فک اگه بودم احمق...نباشه من از یاثر چیه گهید

 تو کردمیم فکر اگه بودم احمق.... داشت فرق شهیهم با نگاهاش

 ... باشه داشته وجود قلب اسم به یزیچ تونهیم آدم اون نهیس

 ، بستم ساک هی تو و برداشتم یراحت لباس چندتا دلخور و یعصب

 به کردن نگاه بدون دمویپوش یحوصلگ یب با شال و مانتو هی

 ....بستم ضرب با اتاقو در و شدم خارج اتاق از ربدیه پوستر

 

                               ⭐⭐⭐ 

 هفتم فصل ️⚫

 اون به برگشتم دوباره...نمور خرابه خونه اون به برگشتم دوباره

 نفر پنج اون از ، شدم وارد یوقت...وحشتناک و روحیب خونه

 ریدستگ مواد پخش نیح هیبق گفتنیم ، دمید نفرشونو سه فقط

 ...شدن
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 خونه اون دنید با ، بودن کردن جاساز مشغول هم نفر سه اون

 یب...آوردن هجوم بهم بد یها حس و یمنف یها موج ی همه

 ...گوشه هی کردم پرت ساکمو و نشستم نیزم رو حوصله

 که ییصدا با اونا از یکی که بودم خودم حال تو یعصب و کالفه

 هم تورو....خوشگله؟؟ خانوم چته" گفت فضاس تو بود معلوم

 نداره یبی؟؟عیدون آشغال نیا تو کردن پرتت ، کردن تیدستمال

 "کردن نکارویهم باهممون...بابا

 داشت یسع که یلحن با ، نشنوم حرفاشو کردمیم یسع کالفه

 انگشت سر هی...منه شیپ دردت یَدوا" گفت کنه وسوسم

 "فضا یریم بووووووم،...یزنیم

 !!بشه خفه کاش ایخدا ، نداشتم حرفاشو حوصله اصال

 فردا پس ، فداسرم...عمش ارواح رهیگیم خودشم چه....اووو_ 

 " ه* د* ن* ج...ذارمینم دستت کف هم پشمم ، یبکن هم التماس

 یشیم خفه" زدم داد سرش و کردم نگاه بهش کیهستر حالت با 

 "حرومزاده؟؟ ، کنم خفت ای

 نفس تند تند و رفتیم نییپا و باال مینیب تیعصبان شدت از

 اون به رو و خنده ریز زد ، شد عوض چهرش حالت...دمیکشیم

 خوادیم ؟؟ههیدیشن یگفت؟؟َزر یچ یدید اعظم" گفت نفر دو

 "ه*  د* ن* ج مادر گهید ایب ، نمیبب کن خفه ایب!!!...کنه خفه منو

 سمتش به ادیفر با و گرفت چشمامو یجلو خون لحظه هی تو

 خشممو...بودن نفر سه خب اما بود معتاد درسته ، شدم ور حمله

 کبود صورتم که بودم من تینها در اما ، کردم یخال سرشون

 ...بودم شده داغون شدو
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 هر کتک با شد وارد محافظا از یکی دادمونیب و داد با

 فقط که بود نکیس هی اتاق گوشه....کرد جدا هم از چهارنفرمونو

 ...رفتم سمتش به ، بود نشییپا زدهزنگ یفلز نتیکاب دوتا

  به نکهی،هم شدم رهیخ روم روبه آب لکه پراز شکسته نهیآ به

 یپا و بود شده پاره لبم...دمید نکیس یتو خون زدم آبصورتم

 شده بسته چشمم بایتقر که بود خورده ضربه بد نقدریا چپم چشم

 ...ایعوض...بود

 تکون بودم نشسته که گوشه همون از شب آخر تا اونروز

 دلخور...چرا دونستمیم...داشتم بغض ، بود گرفته دلم ، نخوردم

 ...یک از دونستمیم ، بودم

 تو پاهامو بودمو گذاشته ساکم رو سرمو که حالت همون تو

 ...برد خوابم بودم کرده جمع شکمم

 دلم اصال...دمیپر خواب از ، نفر سه اون یصدا سرو با صبح

 کرده ورم شتریب و دیکشیم ریت چشمم ریز ، دارشمیب خواستینم

 ...بود

 هر ، شدم بلند جام از زور به ، بود گرفته وجودم یهمه

 آب هی...گرفتم ازشون نگاهمو نفرت بودن،با طرف هی کدومشون

 ..بود ظهر دوازده ساعت ، زدم صورتم به

 دیبا...دیرس هم دیجد محموله ، آوردن ناهار برامون نکهیا از بعد

 از کمی الاقل...بود خوب ، میکردیم جاساز فرش تاروپود تو

 ...شدیم کم میفکر یریدرگ

 از لحظه هی بودم مواد کردن جاساز سرگرم که نطوریهم

 شدینم اومد،باورم لبم به لبخند ربدیه خشن و یجد چهره یادآوری
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 سرعت با چطور نکهیا هیادآوری امابا....بود تنگ براش دلم اما

 به یحس چیه اون!!!شدم یعصب دوباره...کرد منتقل نجایا به منو

 ...نداشت من

 بود؟! کرده چه من با ربدی،ه ادیب سرم به یچ  قراره دونستمینم

 

 یزیچ هی...گذشتیم خرابه نیا به اومدنم از یاهفته دو حدود

 شتریب ، گذشتیم شتریب هرچقدر ، بود افتاده جونم به خوره مثل

 ...شدمیم مغرور و خشن مرد اون دلتنگ

 میگر یدلتنگ شدت از شبا یبعض ینابارور کمال در یحت

 دنید فقط که دونستمیم خودم ، بودم شده قرار یب!!...گرفتیم

 ریغ زیچ هی بایتقر نیا کنه،و خوب حالمو تونستیم که بود اون

 ...بود ممکن

 .دمیخوابیم یدلتنگ با شبا و شدمیم داریب غم با صبحا گهید

 دهیخواب کامل ورمش و بود شده کمرنگ یلیخ چشمم یپا یکبود

 ...بود شده روحیب دوباره چهرم و نداشتم غذا به لیم....بود

 گهید نفر هی عاشق ربدیه...بود درد نیا بودم،و شده عاشق

 درد...نیزم و بود آسمون فاصله مثله اون منو نیب فاصله...بود

 !!چوقتیه...رسمینم بهش چوقتیه دونستمیم که بود نیا

 دونستمینم گهید...بود گرفته ازم روزمو شبو طرفه کی حس نیا

 یخفگ احساس غم شدت از اوقات یبعض.. .کنم کاریچ غم نیا با

 دایپ حس ربدیه به نقدریا یک من آخه...دادیم دست بهم

 !!...کردم؟؟
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 کز گوشه هی شهیهم که یپرنسس یکرد فکر دختر...یه_ 

 .بده کار به لَشتو تن پاشو...ها میستین نوکرت ما ؟؟یکنیم

 ... خوردیم بهم آدماش و نجایاز حالم کردم نگاهش نفرت با

 هیثان کی یحت اما... شدم مواد کردن جاساز مشغول یلیم یب با 

 یآه...رفتینم کنار چشمام یجلو از ربدیه یخاکستر نگاه هم

 ...کنم جلب کارم به حواسمو کردم یسع و دمیکش

 باز اطیح در یمحکم ضربه با هوی که بودم خودم حال تو

 جاش از چکسیه" زدنیم داد کهیدرحال سیپل عالمه هی...شد

 اسلحه و شدن وارد"محاصرس تحت خونه....نخوره تکون

 ...گرفتن ما سمت به هاشونو

 و کردمیم نگاهشون منگ که بود افتاده اتفاق نیا یناگهان نقدریا

 "حاال....سرتون رو دیبذار دستاتونو..." بود زده خشکم ترس از

 سرم یرو دستمو خوردمو تکون ترس از سیپل اون داد با

 التماس و کردنیم هیگر ترس از یزر و عزت و اعظم ، گذاشتم

 خفه" گفت و زد عزت یپهلو به لگد هی سیپل... کردنیم ها سیپل

 " سرتون یرو دیبذار دستاتونو....شو

 نیماش تا سه...میافتاد راه سرهم پشت دستبند با نفرمون چهار هر

 رو اونجا ملخ مورو مثل سیپل عالمه هی و بود رونیب سیپل

 ...بودن کرده محاصره

 شده یجار گونم رو گرمم یاشکا ، کردمیم سکته داشتم ترس از

 شد؟؟یم یچ ندمیآ...ادیب سرم ییبال چه قراره دونستمینم ، بود

 گهید که ، دمید رو سایپل یوقت ، که بود نیا همه از بدتر

 من حاال... ب دن نجات منو که بخوام کمک ازشون تونستمینم
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 با و زور به...بودم سایپل طعمه و ، بودم شده اونا از یجزئ خودم

 ...کردن نیماش هی سوار هرکدوممنو خشونت

 کشان ریآژ سیپل نیماش ، بود تموم کارم گهید... بستم چشمامو

 دستبند که شدینم باورم هنوزم... بود یبد یلیخ جانیه...افتاد راه

 !!..بودم سیپل نیماش تو دست به

 بهمون نیماش چندتا که میبود نشده دور خونه از یاونقدر هنوز

 شد باعث که...زدن سیپل نیماش به یمحکم ضربه شدنو کینزد

 ...بده ازدست تعادلشو نیماش ی راننده

 که زن یمامورا...کردن کیشل سیپل نیماش سمت به اون از بعد

 به طرف دو از و دادن نییپا رو شهیش بودن نشسته من کنار

 زدمو دستبند دست ترس از...کردندیم یراندازیت اونا نیماش

 ...گرفتم صورتم یجلو

 زونیآو نیماش از و خوردن ریت بودن من کنار که ییسایپل دوتا

 سارویپل داشتن اونا...دمیکش غیییج وحشت از ، شدن

 !!!...کشتنیم

 رونیب نیماش از منو عیسر و دیکش کنار نویماش سیپل ی راننده

 اون...دمیکشیم غیج و کردمیم هیگر فقط ترس شدت از...آورد

 یکینزد همون که خرابه وارید هی پشت خودش همراه منو سیپل

 ...برد ، بود

 یآدما به ، وارید همون پشت از سیپل اون ، کردمیم هیگر هنوز

 از لحظه هی...داشت ادامه هنوز یراندازیت ، کردیم کیشل ربدیه

 درد حس که وفتهیم یاتفاق چه داره اطرافم نمیبب که شدم بلند جام

 .....نفهمم یزیچ گهید شد باعث سوزش با همراه دیشد
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                                   ⭐⭐⭐ 

 

 چشمام رو نیسنگ وزنه هی انگار ، کردم باز چشمامو زور به

 جا همه...شدینم ، دارم نگهش باز کردمیم تالش هرچقدر که بود

 ...بود تار و دیسف

 ، بود سرم یباال اریکوه... دمید تر واضح تا زدم پلک بار چند

 "کجام؟؟ من" دمیپرس جیگ

 ..."ربدیه خونه"گفت و زد لبخند بهم یانرژ با

 سایپل نیماش تو من" دمیپرس وحشت با ، اومد ادمی یچ همه هوی

 !!!......بودم

 رفت لو اونجا ، آره"  اومد چهرش به اخم حرفم از

 ...."بدن نجاتت تونستن ها بچه خوشبختانه اما!!..متاسفانه

 انقدر براش ربدیه یدستا ریز کردمینم فکر"دمیپرس تعجب با

 !!"باشن مهم

 ربدیه یبرا"گفت بود لشیوسا کردن جمع مشغول که نطوریهم

 در تو که بود نیا واسه داد نجاتت اگه...نداره یتیاهم چکسیه

 ."خوشحالم یلیخ بابت نیاز و یبود یچ همه انیجر

 براش کاش...نبود گفتیم اریکوه که یاونجور کاش گرفت دلم

 !داشتم تیاهم

 مهربونش لبخند همون با کردو جمع لشویوسا کردم نگاهش غم با

 چون..ستین تنت لباس االن ضمن در...کمی کن استراحت"  گفت
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 پات... کردم یچیپ باند برات که یداشت هم کیکوچ خراش چنتا

 تر اونور متر یلیم چند ، کرد رحم بهت خدا...گچه تو وقت چند

 ..."برسونه بیآس شاهرگت به داشت امکان خورد،یم

 من دونهیم...کجاست؟؟ ربدیه"دمیپرس حرفش به توجه یب

 کرد نگام معنادار"نجام؟؟یا

 مونه؟؟یم خبر یب یزیچ از ربدیه نظرت به_

 فکر چرا!!!بود ومدهین سرم باال یحت و نجامیا دونستیم ربدیه

 و کارش نگران فقط باشه؟؟اون نگرانم دیبا کردمیم

 متوجه اصال...کنم هیگر خواستیم دلم داشتم بغض...خودشه

 نیا کردمیم یسع چقدر هر ، نشدم اریکوه کردن یخداحافظ

 ...شدینم ببرم نیب از ویلعنت حس

 بدتر ، داشتم ربدیه کردن فراموش یبرا تالش چقدر هر انگار

 که ، دادم رونیب کالفه نفسمو...شدیم تر پررنگ دلم تو ادشی

 نگاه در به ربدیه دنید فکر با عیسر...خورد در به ضربه چند

 ...شدمیم وونهید شیدلتنگ از نبود،داشتم خودم دست...کردم

 نا دمیام دوباره غذا ینیس هی با خدمتکار دنید با شد باز که در

 برو گمشو بگم بزنم داد سرش خواستیم دلم ، شد دیام

 ...بودم احمق من بود؟؟ کرده یگناه چه اون اما...رونیب

 ما نیب زیچ همه اولم همون از...داشتم؟؟ دیام بهش یخودیب چرا

... نازهیآ عاشق چقدر ربدیه دونستمیم خودم یحت ، بود روشن

 !!!!....کردم حماقت که بودم من نیا ، نبود مقصر چکسیه پس

 نیبکشم؟؟ا زجر شتریب شدم باعث چرا ، خودم از بود پر دلم

.... بود؟؟ من دست مگه آخه اما.. نبود؟؟ یکاف میزندگ تو غم همه
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 نکهیهم....نشدم مانعش یول ، کردم حس گونم رو اشکو یگرم

 حس نمیس ریز یدیشد سوزش بچرخم چپم شونه به خواستم

 بزرگ باند هی.نداشتم رمیز لباس یحت اوه زدم کنار رو کردم،پتو

 بسته اریکوه باندارو نیا نکهیا فکر بود،از شده بسته نمیس ریز

 کل کنارزدم ویتخت رو شتریب..رمیبم خجالت از خواستیم دلم

 انگار...بود بسته ارزخمامویکوه و بود شده یزخم یجزئ شکمم

 رزخمامیدرگ نطوریکرد،همیم درد بدنم کل بودنم دهیکش نیزم رو

  کهنیا فکر شد،با زده در به ضربه چند که بودم

 با....اوردمین باال ،سرمو ببره غذارو ینیس بود اومده خدمتکار 

 پرجذبش اخم همون با کردم نگاش ترس با هوی تلخش عطر حس

 ها گرفته برق مثل کردیم نگاه زخمام به بودو ستادهیا اتاق وسط

 نمیس از داشت دم،قلبمیکش خودم رو رو مالفه یفیخف غیج با

 !!!!اخه شد ینجوریا ومد،چرایم رونیب

 شدم،یم آب خجالت از داشتم کردیم نگاه بهم حرف یب هیثان چند

 اما مردمیم شیدلتنگ از نشست،داشتم تخت لبه و شد کینزد بهم

 ...کنم نگاش تونستمینم

 پا" شد ظیغل اخمش هوی کردیم نگاه صورتم به که نطوریهم

 لحن با انداختم ریز سرمو خجالت از"کردن؟؟ کبود سایپل چشمتم

 شرمم از قرمز یلپا با"بده نکش،جوابمو خجالت"گفت یآروم

 اون کار"گفت تیجد و اخم همون با.."نه" اوردم باال سرمو

 "آشغاالس؟؟

 آروم و کردم نگاهش عشق بودبا شده تنگ اخمش یبرا دلم چقدر

 ...دادم تکون دییتا یمعن به سرمو

 داره؟ درد پات...یعوض یمعتادا_ربدیه
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 کوچولو هی_

 مگه؟ نداد مسکن بهت اریکوه_

 ...نه_

 داده مدرک نیا به یگاو کدوم دونمینم_گفت کالفه

 که بود یذوق لشیدل..نبود ربدیه حرف اصال لشیدل...گرفت خندم

 زد یینما دندون لبخند من ی خنده از هم ربدیه.. داشتم دنشید از

 ....رفت ضعف براش دلم که

 چرا" کرد بهم نگاه هی و برداشت غذا ینیس تو از سوپو ظرف

 "؟؟ینخورد غذا

 ."ندارم لیم" گفتم آروم

 "بخور غذاتو زود پاشو.خود یب" گفت و کرد بهم یزیت نگاه

 لباس خب کنم،اما مخالفت تونستمینم که بود قاطع لحنش نقدریا

 "ستین تنم لباس نمیبش تونمینم" گفتم خجالت با!!نبود تنم

 .نداشت نگاهاشو تاب گهید قلبم کرد نگام قیعم

 . باش راحت توام رمیم باشه،من_

 .شد بلند جاش از و 

 "؟؟یریم کجا" گفتم فکر یب ادیز یدلتنگ از

 !!"جان؟؟" گفت و داد باال ابروشو تعجب با

 قشنگ نقدریا اما ، نداره یربط تو به یعنی حرفش نیا که درسته

 نگاهش هول رفت، باال قلبم ضربان و گرفتم گر دوباره که گفت
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 خب" گفتم فکر یب دوباره کنم عوض بحثو نکهیا یبرا ، کردم

 "؟؟ییدستشو برم چطور من که بود نیا منظورم

 تو که کنم فکر نیا به دیبا من االن" کرد نگام و زد یپوزخند

 "؟ییدستشو یبر چطور

 گر تیعصبان و خجالت از!.کنم سرت بر خاک....نورا یش خفه

 ادیب خدمتکارا از یکی گمیم" گفت و زد یمحو لبخند ، گرفتم

 " دادم هم عصا سفارش بمونه،برات شتیپ

 خواستم برخالف اما ، بود تنگش دلم یلیخ ، بره خواستینم دلم

 ...شد خارج اتاق از و انداخت بهم یکوتاه نگاه ،

 دونستمیم که درسته ، کردم باز چشمامو ذوق با بعد روز صبح

 خودش ، دمشیدیم نکهیهم الاقل یول ، نداره یسرانجام حس نیا

 ...کردیم آرومم

 پدرمو رفتنم ییدستشو ، رفتم سیسرو سمت به لنگان لنگان

 خدمتکارارو از یکی رفتنش از بعد ربدیه روزیاورد،دیدرم

 اون کمک با نداشتم یکار باش واقعا ،اما اتاقم تو بود فرستاده

 راه تونستمیم خودم بود داده سفارش برام که ییعصاها

 .بره که گفتم بهش نیهم یبرا...برم

 پشت از موهامم ، دمیپوش یپف نیآست رنگ قرمز ینخ یساحل هی 

 با زدم رنگ یگل رژ هی...زهیبر دورم خواستینم دلم چون بافتم

 یادیز عطر ، کردم اهیس چشممو گوشه کممی ، ملیر و رژگونه

 ...شدم خارج اتاقم از و زدم خودم به

 شدینم باورم هنوزم زدم لبخند ناخودآگاه دنشید دوباره ذوق از

 .نمشیبب بتونم بخوام که لحظه هر که کمینزد بهش انقدر
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 نییپا که اتاق هی تو منو شدینم ، اومدم نییپا هاپله از یسخت به 

 همه ، دادم خودمو جواب خودم!!...ببرن؟؟ داره پله کمتر و تره

 ...ربدیه اتاق جز باالس اتاقا

 هی ، دمیرس دوم طبقه به و اومدم نییپا زدمیم نق که نطوریهم

 ..."مونده گهید پله یکل هنوز...خدا یا" کردم تازه ینفس

 ....نزن غر نقدریا_ 

 رو تعادلمو و خوردم کهی سرم پشت درست ربدیه یصدا با

 قدرتمندش یدستا که  وفتمیب بود کی،نزد دادم دست از هاپله

 شدن لمس حس از...کرد رو رویز دلمو و شد حلقه کمرم دور

 ...گرفت رنگ هام گونه و گرفتم گر ربدیه یدستا با کمرم

 کمرم دور دستاش هنوز و دمیکشیم نفس تند تند که نطوریهم

 بود کینزد"  کرد نگام اخم با اونم...کردم نگاهش ، بود حلقه

 "ترسناکم؟؟؟ نقدریا....یوفتیب

 حالت اون تو انگار ، کردمیم نگاهش زده بهت ینطوریهم

 از دستشو و اومد خودش به هیثان چند بعد ، بود شده قفل زبونم

 ....دادم رونیب صدا با نفسمو ، برداشت کمرم رو

 دوباره و دیکش موهاش به یدست ،کالفه داشت اخم هنوز ربدیه

 "نموند؟؟ باال خدمتکارت مگه"  کرد نگاهم

 از تونمیم بعدم...نشه تیاذ بره گفتم ، بود کیکوچ اتاق آخه_ 

 .امیب بر خودم پس

 "یایم نییپا ها پله از راحت چقد نمیبیم...آره" زد پوزخند



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 ببره و کنه کولش منو تونهینم که خدمتکار...گهید نهیهم خب_ 

 ...نییپا

 نکهیا فکر از....دیلرز دلم ، انداخت بهم یمعنادار و قیعم نگاه

 قلبم ببره نییپا هاپله از راحت و کنه بلند بغلش تو منو ربدیه

 ...زدم لبخند ناخودآگاه... شد رو رویز

 ."نییپا یبر کنم کمکت ایب" گفت و کرد نگام حالت همون با

 راه خودم تونمیم ، ستین الزم...نه نه" گفتم هول ، ختیر دلم

 !!!"برم

 منو دست ای؟؟بینر راه خودت قراره مگه" کرد نگام پوزخند با

 "میبر باهم ، نییپا رمیم دارم منم...ریبگ

 با و کردم نگاه ربدیه به نیشرمگ و شدم یعصب فمیکث فکر از

 هاپله از بتونم نکهیا یبرا ، گرفتم دستشو  ولرزونم سرد یدستا

 پنج ای چهار بایتقر... شدمیم تر کینزد ربدیه به دیبا ، برم نییپا

 ...میداشت فاصله سانت

 گرفته گر ربدیه به یکینزد از ، دیکوبیم وار وانهید قلبم دوباره

 دعا ، داشتم یخوب یلیخ حس ، دمیبلع عطرشو ناخودآگاه... بودم

 !!...نشه تموم ابد تا هاپله اون کردمیم

 گل لپام هنوز ، همکف میبرس که بود مونده گهید پله چندتا

 دنید با که ، بودم لذت غرق بودن ربدیه کنار از و بود انداخته

 ....شد خراب سرم رو ایدن انگار نازیآ

 کنه؟؟؟یم کار یچ نجایا دختره نیا.... عشقم سالم_  نازیآ
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 نازیآ به نگاه مین هی ، بود دستش تو من دسته که نطوریهم ربدیه

 و"  نازیآ سالم" داد جوابشو شیشگیهم حالت همون با و انداخت

 خودت شویباق" گفت یقاطع و آروم لحن با من روبه دوباره

 ..."ایب

 نگاه...شد جدا من از ربدیه ، دادم تکون سر دییتا یمعنا به

 ...موند رهیخ من به نازیآ خصمانه

 .....بود نازیآ عاشق ربدیه... نشست دلم تو ایدن غم دوباره 

 خودشو بودو ربدیه حلق تو نازیآ سره هی ، صبحانه خوردن موقع

 میتصم...شدینم باشم آروم کردمیم یسع هرچقدر کردیم لوس

 یها عشوه دنید طاقت دلم اصال ، شم بلند زیم پشت از گرفتم

 ...نداشت ربدویه یبرا نازیآ

  حرف یب و زدم بغلم ریز وعصاهامو شدم بلند یصندل یرو از

 که یوقت تا خواستینم دلم... رفتم اتاقم سمت به لنگان لنگ

 !!!....امیب رونیب اتاقم از بود خونه اون تو نازیآ

 ، بودم تختم تو هنوز من و بود ظهر از بعد چهار حدود ساعت

 بود گرفته دلم ، بودم نرفته رونیب اتاق از هم ناهار خوردن یبرا

 ،دلم بودم یحرص داشتم ربدیه به که یحس بخاطر خودم از ،

 چیه و خواستمشیم وجودم همه با...نداشت دردو نیا تاب گهید

 ...نداشتم یراه

 چند که بودم دهیکش دراز تختم رو یعصب و کالفه نطوریهم

 "تو ایب" گفتم خدمتکار نکهیا فکر با ، خورد در به ضربه

 با شد، انینما در چارچوب تو اریکوه مهربون و خندان چهره

 :گفت یانرژ پر...نمیبش جام تو کردم یسع و زدم لبخند دنشید
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 ؟؟؟یخوب ، لنگ خانوم بر سالم_ 

 یب و هیکل کی ، پا کی خانوم" گفتم بهش یشوخ به

 ن؟؟یباش اوردهین سرم که مونده هم یا گهید یبال...انگشت

 دستمون از که مونده برات یادیز سالم یجاها ، کنم فکر دیبا_ 

 ...رفته در

 تخت لب ، کمینزد اومد...دیخند اونم ، دمیخند مزش با افهیق به

 "خوبه؟؟ حالت" کرد نگام لبخند با نشست

 ... کنهیم درد پام ذره هی...خوبم_ 

 مرور به  گچه تو پات که روزه هی هنوز...گهید معلومه خب_ 

 هنوز حاله؟؟ چه در دستات....ادهیز صبرت که تو... شهیم خوب

 دستاتو؟؟؟ پوست یکنیم

 کم کم" گفت یا مزه با چهره با و گرفت دستاش تو دستامو و

 گرفت،انگار خندم شیشوخ از..."یرسیم استخون به یدار

 کرده طاقتم یب که یکنم،غم فراموش غممو دنیخند با خواستمیم

 بود

 همون تو.بود دستاش تو د،هنوزدستمیخندیم من خنده با ارمی،کوه

 هر ، ما دنید با که یربدیه به تعجب با....شد باز اتاق در لحظه

 ...کردم نگاه ، شدیم تر ظیغل اخمش لحظه

 ؟؟یخوب....داداش سالم_  اریکوه

 نگاه اریکوه به خشونت و اخم همون با و باال داد ابروشو ربدیه 

 "؟؟یاومد ینگفت...اریکوه آقا یخوب شتریب شما" گفت و کرد
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 ، یاتاقت تو نازیآ با گفت خدمتکار ، دمتیند سالن تو_  اریکوه

 ...بپرسم حالشو نورا شیپ اومدم...نشم مزاحمتون گفتم

 ربدیه از و نگاهم دوباره ، شدم یبود؟؟عصب اتاقش تو نازیآ با

 ، حس نیا به لعنت!!...بزنم داد خودم سر خواستیم دلم...گرفتم

 دمیکش رونیب اریکوه دست از دستمو...یزندگ نیا به لعنت

 ... کردمیم کنترل خودمو دیبا اما  کردیم خفم داشت ،بغض

 رونیب ایب پاشو"  گفت اریکوه به شیجد لحن همون ربدبایه

 ."دارم کارت

 ، زنمیم سر بهت باز" گفت آروم و زد بهم یلبخند اریکوه

 ..."باش خودت مراقب

 گهید که االن ، افتاد ربدیه نیخشمگ نگاه به چشمم ناخودآگاه

 خشم معموال هرچند!کرد؟یم نگام ینجوریا چرا ،پس نبود خیش

 به رو...نلرزه صدام کردم یزورسع به...بود نگاهش یچاشن

 "یبزن سر بهم شمیم خوشحال ، ممنونم" گفتم اریکوه

 خانوم فعال...ینکن ناخنتو کنار پوست هم نقدریا کن یسع_ 

 ...کوچولو

 و دادم رونیب صدا با نفسمو ، شدن خارج اتاق از هردو و

 زشیر اجازه اشکام به و...دمیکش دراز تخترو دوباره

 نیا تونمینم من...بده ربدویه از کندن دل ییتوانا بهم ایخدا...دادم

 .... کنم تحمل رو طرفه کی عشق

 

 بود نجایا نازیآ هرروز بایتقر هفته کی نیا تو ، گذشت هفته کی

 اتاقم تو غذاموهم یحت و رفتمینم نییپا ، بود اون که ییوقتا ،
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 برا دلم ، نمیبب و ربدیه که ومدیم شیپ کم یلیخ گهید...خوردمیم

 !!...باشم ششیپ تونستمینم که فیح اما...دیکشیم پر دنشید

 خدمتکار که بودم دهیکش دراز تختم رو معمول طبق هم اونروز

 ..."اتاقشون دیبر گفتن آقا" شد اتاقم وارد

 از برم بود قرار دوباره نکنه ، ختیر فرو دلم تو یزیچ هی

 که هستم یا خونه همون تو بدونم نکهیهم به من ایخدا!!...نجا؟؟یا

 ، اون که کشمیم نفس رو ییهوا همون ، هست اون

 ....خدا یا... برم نفرسته منو کن یکار ایخدا...میراض

 هول انقدر رفتم رونیب اتاق از لنگان لنگان ترس و استرس با

 به رو هاپله یسخت به.. بودم برنداشته عصامو یحت که بودم

 نفسم که ستادمیا یکم اتاقش در پشت...اومدم نییپا اتاقش طرف

 دوباره ، شدم  کارش وارداتاق ضربه چند از بعد...ادیب سرجاش

 ...دیکشیم گاریس داشت پنجره کنار

 ؟؟یداشت کار من با...سالم_ 

 دلمو دفعه هر که داشت یچ نگاهش نیا ، کرد نگاهم

 رو رویز منو ینطوریا که داشت یچ نگاه نیا!!... لرزوند؟یم

 یتونیم" برداشت کارش زیم سمت به قدم چند!!... کرد؟یم

 "؟؟ینیبش

 مبل سمت به لنگان لنگان و دادم تکون دییتا یمعن به سرمو

 روش خودمو بایتقر و ، کردم حرکت کارش زیم یجلو یچرم

 که یدونیم" گفت شیشگیهم یجد نگاه همون با ، کردم پرت

 اون از یادیز مقدار نکهیا و...رفته لو یکردیم کار که ییاونجا

 ..."شده ضبط سیپل توسط جنسا
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 حرفشو هیبق عتریسر که نبود دلم تو دل ، دادم تکون سرمو

 تیسوئ هی تو میبفرست دیجد یروین قراره گهید روز چند..." بزنه

 "یریم اونا با هم تو ، کن آماده خودتو...گهید

 دیبا باز پس ، بود شده یخال دلم ، شد یدیام نا پراز نگاهم

" گفتم گرفته یصدا با و یآروم به و دمیکش یآه...رفتمیم

 ..."اتاقم تو برم من یبد اجازه اگه...باشه

 ...چته؟؟_

 !"خوبم"...کردم نگاهش تعجب و بهت با

 ، بود برداشته رو خونه کل اریکوه با خندت یصدا شیپ هفته_ 

 !!...یخورینم غذاهم یحت روزا یبعض دمیشن اون از بعد

 به اما...اومد لبم به یمحو لبخند ربدیه شدن یرتیغ فکر از

 توهمو نیا نشیخشمگ نگاه و پوزخند اون ، کردم نگاه که افشیق

 یزه بشه؟؟هه یرتیغ من یبرا ربدیه...کردیم پاک ذهنم از

 غم احساس... شدم بلند جام از ، شد تر گرفته حالم...باطل الیخ

 ...بده دست بهم جهیسرگ شد باعث ضعف و ادیز

 نجایا از چطور من ایخدا ، بستم چشمامو و گرفتم مبل از دستمو

 دم؟؟یدینم و ربدیه رفتم؟؟چطوریم

 ..؟؟یبر راه یتونینم_ 

 ...رمیم ، شمیم خوب االن...رفت جیگ سرم ذره هی...چرا_ 

 دمیبا یخورینم غذا یوقت" شد کینزد بهم یکم تیعصبان با

 "کو؟ عصاهات...یش ینطوریا
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 دونستمیم درسته ، بودم یحرص نداشت بهم یحس چیه نکهیا از

 که خواستیم  وجودم تو بچگونه لج هی اما ، گسید یکی عاشق

 ...باشه داشته حس من به ذره هی حداقل هم ربدیه

 خواستمیم ، دوختم بهش نگاهمو هیثان چند یبرا حرص و غم با

 که ذارهیم تو به یلعنت حس نیا مگه آخه" بگم و بزنم داد سرش

 اونجا از و کنم سکوت دادم حیترج اما" بخورم؟ یزیچ من

 ...برم

 ، کردم حس معدم یتو یدیشد سوزش ، رفتیم جیگ سرم هنوز

 جیگ سرم دوباره که برداشتم قدم هی لنگان...دردها نیا به لعنت

 هوا و نیزم نیب خودمو لحظه هی تو که وفتادمیم داشتم رفت

 ...دمید

 زور به بعد به نیا از...کنمیم آدمت تورو" گفت حرص با ربدیه

 "دهنت تو زمیریم غذا

 باورم ، کردم نگاه بهش بهت با دمیشنینم صداشو گهید انگار

 شدت قلبم ،ضربان بود کرده بلند بغلش تو منو ربدیه شدینم

 !!کنه تحمل تونستینم قلبم ویکینزد همه نیا...بود گرفته

 نفس عطرشو گذاشتمو نشیس رو سرمو ینرم به خوداگاه نا 

 چند دونمینم... نباشم خواب کاش!!...عاشقشم من ایخدا...دمیکش

 تختم رو آروم منو و کرد باز اتاقمو در که بودم بغلش تو قهیدق

 ...گذاشت

 ...کردمینم باور و یکینزد نهمهیا خودمم

 اخم هنوز ، کردمیم نگاهش عشق با.بود ستادهیا  سرم یباال

 موهاش به یدست کالفه بعد هیثان چند...کردیم نگام رهیخ و داشت
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 خودت به یحساب دیبا یینجایا که یروز چند نیا" گفت و دیکش

 دقت به ازین تو کار...خورهینم من درد به تیبدن ضعف...یبرس

 ...بمونم آغوشش دلخوش نذاشت هم قهیدق کی یحت" داره

 از لبخند ، شد خاکستر و سوخت حرفش نیا با امیخوش ی همه

 چند... گرفت وجودمو یهمه غم دوباره ،  شد محو لبام رو

 هنوز اما ، رفت اتاقم از یا گهید حرف بدون ربدیه بعد لحظه

 گرفت،چطور بغضم....بود کرده پر اتاقمو و بود اونجا عطرش

 ....من به لعنت!!....کنه؟؟؟ فکر کارش به فقط تونستیم

 

                                   ☆☆☆ 

 

 یغذاها از پر ینیس هی خدمتکار رفتنش از بعد قهیدق چند

 دلم...د؟؟یکشیم لمیم من مگه اما ، آورد برام رنگارنگ

 ...کنم هیوگر بکشم دراز تخت تو فقط خواستیم

 سر بهتون باز من...نیبخور غذاهارو نیا دیبا گفتن آقا_خدمتکار

 .دیبگ دیداشت یکار خانوم زنمیم

 ...رفت اتاق از دادم،و تکون سرمو کردمو نگاش غم با

 اگه دونستمیم ، نشستم جام تو و کردم پاک اشکامو شکسته یدل با

 ویکباب گوشت کهیت هی زور به ، طرفم ربدیه با بعدا ، نخورم غذا

 تونستمینم من یول ، بود خوب طعمش ، گذاشتم دهنم تو

 ...بخورم
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 بهم یفیخف تهوع حالت گوشت خوردن از ، بود شده فیضع معدم

 قاشق چند زور به فقط ، نخورم اونارو گرفتم میتصم... داد دست

 ...ختمیر اتاقم آشغال سطل تو شویبق و خوردم سوپ

 لنگان دوباره زدمو یپوزخند دنشونید با...شد یخال ظرفا یهمه

 ... شدم خودم بانهیغر افکار غرق دوباره و برگشتم تختم به لنگان

 برده غذارو ینیس خدمتکار ، بود عصر هفت حدود ساعت

 ...بود

 پام گچ دور کیپالست هی ، خواستیم دوشو ریز آرامش دلم

 ، بودم دوش ریز ساعت میحدودن...دوش ریز رفتم و دمیکش

 قشنگ حس هم لحظه هی یبرا اما...بود شده تر آروم دلم انگار

 ...کردمینم فراموش بودنو ربدیه بغل تو

 با دار دکمه رنگ دیسف نیآست مهین زیشوم هی اومدم که حموم از

 ومدیم زانوم ریز وجب کی تا شیبلند که کلوش یل دامن هی

 موهامو و نشستم شمیآرا زیم یصندل رو اون از بعد ، دمیپوش

 ...دمیکش سشوار

 شیآرا ذره هی خواست دلم ناخودآگاه ، بود روح یب یلیخ چشمام

 یگل رژ هی با چشم خط کمی و ملیر...امیدرب حالت نیا از و کنم

 شیآرا شهیهم...زدم لبخند خودم به ، داد رنگ چهرم به رنگ

 ...دادیم هیروح بهم کردن

 غذا ینیس با خدمتکار که کردمیم نگاه نهیآ تو خودمو داشتم هنوز

 حرفاشو دوباره خدمتکار!.خوامینم غذا من خدا یا... شد وارد

 به یلیم چیه اصال...رفت اتاق از و کرد تکرار برام وار یطوط

 یچطور من آخه رنگارنگو یغذا همه نیا نداشتم غذا
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 دهنم تو و برداشتم ها کتلت از کهیت چند فقط زور ؟به!بخورم

 .ختمینر دور موندشو یباق نباریا گهید.گذاشتم

 و دمیکش دراز تخت رو و برداشتم قفسه از کتاب هی اون از بعد

 ینیس خدمتکار که بود شب نه ساعت...شدم خوندنش مشغول

 دمینفهم که بودم خوندن کتاب سرگرم هنوز ، برد اتاقم از غذارو

 .برد خوابم یک

 کننده کالفه دردش ، کردم باز چشمامو معدم سوزش احساس از

 بهت گرفت،لعنتیم شیآت داشت معدم که بود گشنم انقدر ، بود

 مهین۱ کردم نگاه ساعت به.گهید یخوردیم غذاتو آدم مثل ، نورا

 ...بود شب

 شدیم دتریشد ضعفم احساس لحظه هر ،اما پاشدم جام از بااکراه

 هنوز اومدم رونیب اتاقم از لنگان لنگان  عصاهام کمک با

 و زور به هیباق شکرش یجا ،بازم بودن نکرده خاموش چراقارو

 آشپزخونه به یبدبخت به خودمو و اومدم نییپا ها پله از آروم

 در دم ینگهبانا جز و بود برقرار عمارت تو سکوت  ، رسوندم

 باز و خچالی در اطراف به توجه یب نبود، اونجا یا گهید کس

 برشون بودخواستم خچالی تو کتلت چنتا شکر خدارو ، کردم

 خفه غیج ترس از شد باعث سرم ازپشت ربدیه یصدا که دارم

 . بکشم یا

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایا_ 

 "دمیترس" گفتم بهش حرص با ،

 "خوبه؟ حالت ، ستین مهم" کرد نگام جذبش پر لبخند با
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 تر پررنگ لبخندش"مهمه؟؟ حالم" گفتم و کردم نگاش حرص با

 خواستم...ستین مهم اونم" شد رهیخ بهم یتر قیعم نگاه با و شد

 "باشم انیجر در

 که بود گرم انقدر نگاهش و لحنش اما بود سرد جملش درسته

 حرارتش پراز نگاه از چشم تونستمینم ، کردیم ذوب منو داشت

 یخاص جور هی ، نبود قبل مثل ، بود یطور هی ربدیه...بدزدم

 "خوبم..خو"..گفتم هول دیلرز دلم.کردیم نگاه بهم

 هی که بودم چشماش مات ،...کردیم ذوبم داشت نگاهش حرارت

 جانیه شدت از!...کرد؟؟یم ینطوریا چرا...شد کینزد بهم قدم

 ییباال دکمه و بردم دست ناخودآگاه بود سخت برام دنیکش نفس

 ...کردم باز و کردیم خفم داشت و بود گردنم دور که زمویشوم

 دستشو آروم...زد برق نگاهش و رفت باال ابروش کارم نیا با

 پشت ینرم به و بود صورتم یرو که ییمو الخ و آورد باال

 نییپا تا گوشم پشت از نوازشوار انگشتاشو نوک و زد گوشم

 شدمیم وونهید داشتم...دمیلرز دستاش لمس حس از...دیکش گردنم

 ...بشم چشمام شدن بسته مانع نتونستم و رفت باال قلبم ضربان

 یخوش غرق یناباور نیع در و بودم نوازشش تاب تبو تو هنوز

 اخمش ، کردم باز چشمامو....دیکش عقب دستشو هوی که بودم

 اطراف به نگاهشو کالفه...رنگ پراز نگاهش و بود ظیغل

 لحن با بهم کردن نگاه وبدون دیکش موهاش به یدست ، انداخت

 بردار یخوایم یهرچ" گفت زدیم موج توش یکالفگ که یآروم

 "اتاقت تو برو

 ازش نگاهمو کردمیم یسع تونستمیم کهییجا تا بودم شده هول

 از اومدم لنگان لنگان... زدیم تند قلبم و داشتم گر هنوز...بدزدم



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 امشب نیا خدا یگرفت،ا بازومو ینرم به که بشم رد کنارش

 رهیخ بش عشقم از پر نگاه همون با!کرد؟یم کاریچ من با داشت

 نیاز بعد!"خونه؟ آشپز یاومد یچ واسه رفت ادتی"گفت که شدم

 با...گرفت طرفم به و دراورد خچالی از کتلتو ظرف حرفش

 لنگان خواستم خالف بر و گرفتم ازش ظرفو لرزونم یدستا

 ....زدیم تند قلبم هنوز اما...شدم دور ازش لنگان

  

                                  ☆☆☆ 

 

 بهم ربدیه شدینم باورم...بودم ابرا رو هنوز االن تا اونشب از

 از بعد که درسته ،!بود؟ من مثل اونم ینی...بود داده نشون توجه

 هی یحت من اما کردیم برخورد خشک باهام قبل مثل دوباره اون

 ....رفتینم ادمی اونشبشو نگاه اون هم هیثان

 . برم ششیپ از نذاره که بودم دواریام

 ینخ سارافن هی.شدم داریب خواب از ربدیه دنید ذوق با اونروز

 ...کردم تنم رنگ ییمویل

 از یسخت به ، کردم یکم شیآرا و بافتم طرف دو از موهامو

 ... اومدم رونیب اتاق

 تند تند قلبم ، داشتم و ربدیه با شدن رو رودر نیریش استرس

 لبام به لبخند اونشبش نگاه یادآوری با هم باز اما...زدیم

 ...نمیبب ازش نگاهو اون بازم بود،کاش تنگ براش دلم....ومدیم
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 نیا...رسوندم ییرایپذ به خودمو زور به و اومدم نییپا هاپله از

 ...بود اونجا حتما ربدیه روز موقع

 ربدیه بغل تو نازیآ دنید با ،اما کردم نگاه اطراف به ذوق با

 بودم، شده رهیخ آور درد صحنه اون به ناباور...رفت نفسم بایتقر

 شونه دور دستشو هی ربدیه و بود چسبونده ربدیه به خودشو نازیآ

 ...بود کرده حلقه نازیآ یها

 اخم همون با که ربدیه به غم و بهت با ، زد خی بدنم ی همه

 ، بود نشده من متوجه هنوز کردویم نگاه روروبه به شیشگیهم

 ...بودم شده رهیخ

 منو بود ممکن لحظه هر...."احححمققققق ینورا...احمق ینورا"

 گشتمیبرم و شدمیم مسلط خودم به عتریسر هرچه دیبا نن،یبب

 ...تواتاقم

 خشم، و بود غم وجودم ی همه بود، نمونده برام یتوان گهید یول

 شهیش رو یخط نازیآ عشوه از پر یصدا که برگردم خواستم

 ...دیکش اعصابم

 گردهیم تو ی خونه تو داره هنوزم یدهات دختره نیا عشقم_ 

 عشقش با قهیدق هی تونهینم آدم...پس؟؟ بره قراره یک!!!...که

 ...باشه راحت

 به خون هجوم ، کردم نگاه نازیآ به یکنترل قابل ریغ خشم با

 من" گفتم نازیآ به نفرت با لحظه هی تو کردم،یم حس صورتمو

 و تو به مربوط که ییهرجا اصال و...خونه نیا تو که خدامه از

 خونه نیا از هردفعه گندم شانس از که کنم چه اما...نباشم عشقته

 ..."ارمیم در سر
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 منفجر گفتمینم یچیه اگه یول...بس و بود خشم ربدیه نگاه تو

 نیا و بود شده ایاح کمی ، رفتم دست از غرور الاقل!!..شدمیم

 ...کردیم بهتر حالمو

 ، ییهرجا ی دختره زهیریم هم یزبون چه...ایخدا یوا_  نازیآ

 ...یباش نفر هی همخوابه هرشب تا کنه ولت ربدیه حقته

 ...."شووو خفه" میدیلرز نازیآ هم من هم ربدیه داد با

 من خاطر به ربدیه ، میکردیم نگاه ربدیه به زده بهت هردومون

 ی همه بیعج حس هی...شدینم باورم!!..زد؟؟ داد نازیآ سر

 توسط اونم ، شدن تیحما قشنگ حس ، گرفت وجودمو

 !!!..ربدیه

 داد نازیآ که ، کردمیم نگاه شیعصب چهره به رهیخ نطوریهم

 !!"ربد؟؟یه یزنیم داد من سر دختره نیا بخاطر" زد

 یزیچ خوامینم گهید" کرد نگاهش نیخشمگ نطوریهم ربدیه

 "بشنوم

 اما من...رفت اونجا از تیعصبان و حرص با نازیآ لحظه هی تو

 ...بودم ربدیه تیحما بهت تو هنوز

 همون با و اومد کمینزد و شد بلند جاش از ، کردینم نگام هنوزم

 ....دمیلرز نگاهش یسرما از ، شد رهیخ بهم ظشیغل اخم

 نیاول یبرا ، کرد عبور کنارم از و زد مبهوتم نگاه به یپوزخند

 یدلخور جور هی ؛ دمیدیم و ربدیه نگاه رنگ نیا که بود بار

 ....قیعم
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 شده تموم  برم نجایاز من تا بگذره بود قرار که یروز چند اون

 ربدیه اونروز از بعد...بود دهیرس الیو ازون رفتنم وقت....بود

 فقط ، شدمیم وونهید داشتم گهید بود ننداخته بهم نگاهم مین یحت

 و سرد نگاه با هم ربدیه ، میدید همو هاپله راه تو یاتفاق بار هی

 "یبر نجایاز دیباش،با آماده فردا"  گفت و کرد نگاهم خشنش

 به اونروز از...گذاشت تنها غم ایدن هی با منو و شد رد کنارم واز

 و هیگر بود شده ،کارم خوشبختانه بود ومدهین گهید هم نازیآ بعد

 ... هیگر

 که یموقع تا گرفتم میتصم ، نداشتم و ربدیه سرد نگاه تحمل

 ...بمونم اتاقم ،تو برم قراره

 اونروز از...بود گرفته دلم نمش،یبب ینطوریا خواستمینم

 کاش...کردمیم لعنت بودم زده که یحرف بخاطر خودمو هزاربار

 ...شدینم ینطوریا رفتن موقع

 از و نمشینب کنم تحمل نتونستم ، رفتم کلنجار خودم با هرچقدر

 آخر بار یبرا دیبا بود توجه یب بهم هم هرچقدر....برم نجایا

 ...دمشیدیم

 سمت به لنگان لنگ برداشتمو شدم،عصامو بلند جام از یسخت به

 نفس و ستادمیا اتاقش در پشت هیثان چند ، رفتم کارش اتاق

 ...شدم وارد و دمیکش یقیعم

 زشیم یرو یها برگه رو سرش و بود نشسته کارش زیم پشت

 شتریب هاشو عضله که بود دهیپوش یمشک جذب راهنیپ ، بود

 ...بود کرده انینما
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 با هیثان چند و زدم لبخند ناخودآگاه ، رفت ضعف براش دلم

 یلیبودخ نییپا سرش که نطوریهم...شدم رهیخ بهش یدلتنگ

 "شنومیم"  گفت یجد و خشک

 یخال ،ذهنم بگم یچ دونستمینم ، اومدم خودم به و خوردم کهی

 نجایا از قراره یک بپرسم اومدم...که اومدم....اممم" بود شده

 "برم؟؟

 سرد و دلخور همونقدر دوباره و آورد باال برگه رو از سرشو

 کن تحمل هم گهید ساعته هی"   گفت زدو یپوزخند کرد نگام

 " باالخره یریم

 بغضم!!!!یه شدیم ینجوریا چرا...کردم لعنت خودمو دوباره

 یرو و شدم کشینزد آروم...  نداشتم تحمل گهید بود گرفته

 با کنم نگاهش نکهیا بدون ، نشستم زشیم یرو روبه یصندل

 ..."ربدیه" گفتم بغض

 کار یلیخ من نیبب"انداخت هاش برگه رو سرشو دوباره

 "هست؟ یا گهید دارم،حرف

 یصدا با مردمیم بود،داشتم گرفته وجودمو همه اضطراب

 ..."ستمین ناراحت... باشم نجایا نکهیا از من"گفتم لرزون

 هزار رو قلبم... کرد نگاهم دلخور و اخم با  آوردو باال سرشو

 نگاهمون ینطوریهم هیثان چند دونمینم...دیلرزیم دستام ، زدیم

 ...بود رهیخ بهم

 از اخم همون با و حالت همون با ، خورد زنگ لشیموبا هوی

 ...رفت پنجره سمت به و داد جواب تلفنشو و شد بلند زیم پشت
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 ما از یادی شدیچطوره؟؟چ حالت ، جان ارحام سالم_ 

 خوبه هم وایه....جان ارحام شمیم خوشحال...؟؟یک...؟؟یکرد

 .خداحافظ...منتظرم...باشه باشه.... رسونهیم سالم

 موهاش به دست یعصب حالت به کردو قطع لشویموبا

 !!...اد؟؟یب ارحام دوباره بود قرار یعنی...دیکش

 دلم یتو یدیام نور هوی بذارم؟؟اما دلم یکجا نویا حاال خدااا یا

 ...بود سخت ارحام بودن درسته ، شد روشن

 ناخواسته!!..شبا یحت...بمونم ربدیه شیپ تونستمیم عوضش اما

 ...نموند دور ربدیه زیت نگاه از که زدم لبخند

 " اد؟؟یب قراره ارحام یشد ه؟؟خوشحالیچ" گفت یحرص

 "اد؟؟یب قرار مگه" کردم نگاهش و کردم جمع لبخندمو

 !!..."نجا؟؟یا داره کاریچ دونمینم" کرد فکر بلند انگار

 بودم ربدیه اتاق به لمیوسا انتقال حال در ادیز یخوشحال با

 ....کردیم کمک بهم هم ،خدمتکار

 تو امشب از و ، بود شده کنسل من رفتن خیش  اومدن با گهید 

 ....موندمیم ربدیه اتاق

 درسته واقعا ، بودم خوشحال خیش اومدن از که بود یبار نیاول

 دلم ته از لبخند....بخواهد خدا اگر ریخ سبب شود عدو گنیم که

 ...شدینم محو صورتم از اصال

 گچ بخاطر ، دیرسیم ظهر دوازده خیش و بود صبح هشت ساعت

 !!..بپوشم راهنیپ ای دامن بودم مجبور هوا یگرم و پام
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 ونیپاپ دوتا ، بافتم موهامو طرف دو از و کردم باز وسط فرقمو

 ...زدم موهام بافت نییپا به هم رنگ قرمز

 هم کمی و قرمز رژ هی و دمیپوش قرمز یپف نیآست  راهنیپ هی

 ازدهی حدود ساعت شدم حاضر و دمیچ لمویوسا تا...زدم ملیر

 ....شد

 با...نبود عمارت تو اصال نکهیا مثل بودم دهیند صبح از ربدویه

 با و گرفتم بغل بالششو و کردم پرت تختش رو خودمو یشاد

 ....دمیکش نفس عطرشو بسته چشم

 یغلت...آورد لبام به لبخند و لرزوند دلمو ربدیه آغوش ادی دوباره

 ...شدم رهیخ ربدیه عکس به عشق با زدمو

 نجایا از یداشتیم حس بهم ذره هی اگه!!...یداشت دوسم توام کاش

 هی....نباشن آدما نیا از چکدومیه که جا هی میرفتیم...میرفتیم

 !!....نشناسه مارو چکسیه که ییجا

..." شد وارد و زد در به خدمتکار که ، بودم لذت غرق باافکارم

 "نییپا دیببر فیتشر...دنیرس مهمونشون گفتن آقا ، خانم

 با ، انداختم نهیآ تو خودم به نگاهو نیآخر و شدم بلند جام از

 ...رفتم رونیب اتاق از و برداشتم عصامو یانرژ

 از تا چند و خیش با همراه که دمید و ربدیه ها پله یباال از

 زدن حرف مشغول و بودن ستادهیا نییپا گارداشیباد

 .بودن دهیرس تازه انگار....بودن

 بهم...شد من متوجه ربدیه که اومدم نییپا رو پله تا چند یسخت به

 ...بود سرد و دلخور هنوزم نگاهش اما  زد، لبخند
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 ...جان وایه کن صبر_  ربدیه

 و عشق ،با کرد حلقه کمرم دور دستشو و اومد باال هارو پله و

 حلقه بازوش دور دستمو... دیتپ براش دلم...کردم نگاهش یدلتنگ

 ....چسبوندم بهش شتریب خودمو قصد از کردمو

 ی همه...میاومد نییپا هارو پله هم با و نکرد یمقاومت اونم

 ...دیکشیم پر براش وجودم

 ، برداشت کمرم دور از دستشو آروم میدیرس که ها پله نییپا به

 به رو و برداشتم بازوش دور از دستمو و اومدم خودم به منم

 " دیاومد خوش ارحام خیش سالم"  گفتم و زدم یزورک لبخند خیش

 مرحبا"  گفت و کرد نگام یهیکر لبخند و بَراق یچشما با خیش

 "  ارحام زیعز

 زد بهم یپوزخند... کردم نگاه ربدیه به خوداگاه نا ، شد بد حالم

 ....برگردوند نگاهشو و

 لتویوسا ها خدمتکار ، یا خسته ارحام"  گفت خیش به رو ربدیه

 "کن استراحت برو...گذاشتن اتاقت تو

... رهیم  تنم از یخستگ...نمیبب رو فایه من ربدیه نه_ خیش

 !!!...شده؟؟؟ طوریا شیپا چطور

 و کرد نگاه ارحام به شیشگیهم نفس به اعتماد همون با ربدیه

 "ستین یخاص اتفاق... افتاده ها پله از" گفت

 "فا؟؟یه ینبود مواظب چرا آخه"  کرد نگام ینگران با ارحام

 خب گهید"  گفتم هول بودو گردش در خیش ربدویه نیب نگاهم

 ..."هوام به سر کمی
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 لمس حس از ، گرفت دستش تو دستامو و شد کینزد بهم خیش

 ...زدیم لبخند و کردیم نگاهم شد چندشم اون توسط دستام شدن

 نگاه ما به و بود کالفه ،  چرخوندم ربدیه سمت به نگاهمو

 خیش فیکث دست از دستامو لحظه هی گرفتمو جرعت کردینم

 کردمیم دور ازش خودمو هرچقد من انگار اما...دمیکش رونیب

 !!یعوض...شدیم صیحر بدتر اون

 تیدور نتوانستم...است شده تنگ یحساب تیبرا دلم فایه_  خیش

 .دارم هیهد تیبرا ایب من با کنم؛ تحمل را

 یحرص و متعجب یچشما مقابل در منو و دیکش دستمو دوباره و

 ...برد اتاقش سمت به ربدیه

 دادیم اجازه خودش به یچطور نیکردم؟؟ایم یغلط چه حاال

 !!بود؟؟ شده ینجوریا چرا هوی اصال!!باشه؟؟ یعیطب بامن نقدریا

 ربدیه گهید که االن ، بود گرفته وجودمو همه استرس و ترس

 که کردینم یفرق براش گهید ، بود آورده دست به خویش تیرضا

 ....اوردیم سرم ییبال چه خیش

 ترس با ، کشوند منو اتاقش تا یبدبخت با...بده نجاتم خودت ایخدا

 یزشت لبخند با ببنده، و در نتونه که ستمیبا یجور کردم یسع

 !!..دیچیپ هم به دلم که کرد نگام

 رونیب سبز رنگ به زنونه راهنیپ هی و کرد باز چمدونو هی خیش

 از یوقت...فایه آوردم تو یبرا نویا" گرفت من سمت به و آورد

 ..." بودم ادتی به مدام اونجا رفتم رانیا
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 پوست داشتم یعصب فشار شدت شد؟؟ازینم خفه چرا نیا ایخدا

 گفتن آقا ، خانوم"  دیرس سر خدمتکار که کندمیم ناخنمو کنار

 " دارند کارتون...اتاقشون دیبر

 فرستاده من یبرا اونو خدا رفتم خدمتکار صدقه قربون دلم تو

 ...بود

 که یراهنیپ  و کنم نگاه خیش به گهید نکهیا بدون یخوشحال با

 لنگان لنگان ربدیه اتاق سمت به  رمیبگ ازش بودو آورده برام

 ریپ مردک سرش تو بخوره وکادوهاش ها هیهد...افتادم راه

 ،نفس دمیرس ربدیه اتاق در یجلو...سنش از کشهینم خجالت

 به ضربه چند ازون بره،بعد ادمی خویش نگاه که دمیکش قیعم

  ، شدم وارد و زدم ربدیه کار دراتاق

 از ؛ دیکشیم گاریس و بود نشسته مبل دسته یرو در یرو روبه

 ...دیباریم خشم چهرش

 که ییصدا با ، کردم نگاهش منتظر و گرفتم استرس دوباره

 کارتیچ"  گفت داشت شیبلند کردن کنترل در یسع

 !!"....داشت؟؟

 ....ختیر دلم نگاهش از

 :گفتم لرزون یصدا و لکنت با

 ...بود دهیخر راهنیپ هی برام_ 

 "گفت؟؟ یچ گهید"  کرد نگاهم زیت و گرفت کام گارشیس از

 ...یچیه..یه_ 
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" دیغر دندوناش یال از ، شد کمینزد و ستادیا پاش رو

 ."گفت؟؟ یچ دمیپرس ازت....نورا

 یمزخرفا" گفتم و دادم قورت دهنمو آب ، کردم نگاش ترس با

 تنگ من برا... دلش یلیخ رفته که رانیا از گفت...شیشگیهم

 !!"بود شده

 خشمش و رفتیم توهم شتریب اخمش لحظه هر

 چرا...؟؟یکن جمع حواستو نگفتم مگه" زد داد بایتقر...شدیشترمیب

 "؟؟؟یرفت باهاش

 حرص با...برم باهاش که داشتم دوست انگار  شدم، یعصب

 هی نبود تو ترس از اگه...متنفرم اون از من"  گفتم و کردم نگاش

 مردک بزنه دست من به نکنه جرعت گهید که کردمیم یکار

 ....."هرزه

 تو دست ، بود یعصب هنوز اما ، گرفت رنگ یکم نگاهش

 ...چرخوند اطراف به نگاهشو و دیکش موهاش

 چیه تحت...یکنیم جمع حواستو"  گفت و کرد نگاه بهم دوباره

 چیه تحت!!...؟؟یدیفهم....نورا یشینم تنها باهاش یطیشرا

 !!"یطیشرا

 ازش من که ییها نقشه بخاطر دونمیم ، کرد گرم دلمو حالتش 

 ...بشم تنها خیش با نداشت دوست ندارم خبر

 نیا!!...شده یرتیغ من بخاطر که کنم فکر خواستیم دلم اما

 که بودم شده رهیخ ربدیه به فکرا نیهم تو ؛ کردیم خوب حالمو

 لبخند.."یبر یتونیم" گفت برگشتو شیخی قالب همون به دوباره

  ، شدم خارج اتاقش از و زدم یمحو
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 قنج دلم و بود لبم رو لبخند هنوزم گردنش برجسته رگ فکر از 

 ...رفتیم

 شده یرتیغ من برا ربدیه و بود درست فکرم کاش

 ....کاش....بود

 

                               ☆☆☆   

 

 ییرایپذ تو ربدیه و ارحام خیش با دوباره ناهار صرف از بعد

 یحرف چکسیه و بود نیسنگ یلیخ نمونیب جو اما...میبود نشسته

 ...زدینم

 .بود شده رهیخ من به تمام وقاحت با خیش

 گرفته ضرب پام با و کردمیم نگا ناخنام به یحرص و کالفه 

 ....خیش به لعنت...بودم

 ، کن استراحت اتاقت تو برو وایه"  گفت من به رو ربدیه

 ..." ستین خوب پات برا نشستن ادیز دونمیم

 کردم نگاه ربدیه و سرد و دلخور یچشما به عشق و یقدردان با

 !!"هست بهم حواست که یمرس"   گفتم لبخند با و

 استراحت رومیم هم من"   گفت همزمان خیش ، شدم بلند جام واز

 "  کنم

 بخت سر ادیب بخواد باز خت،نکنهیر دلم ؛ کرد نگاه من به و

 و شد بلند جاش از هم ربدیه که ستادمیا جام تو مردد...من

 خواستیم دلم چقدر گرفتم گر...کرد حلقه کمرم دور دستشو
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 خوب حالمو بهم دستش برخورد حس چقدر...کنه بغلم دوباره

 ...کردیم

 کمی  اتاقمون؛ برمیم رو وایه منم پس ، ارحام باشه_ ربدیه

 ...بره عصا با ها پله از سختشه

 چقدر ، داشتمیبرنم ربدیه یجد و جذاب رخ مین از نگاهمو

 ...داشتم دوسش

 رو رویز دلمو که یلبخند با ربدیه ، شد گرفته ارحام خیش افهیق

 "م؟؟یبر"   گفت و کرد نگاهم ، کرد

 سمت به باهم و کردم بسته و باز بله یمعن به چشمامو  عشق با

 ....میرفت خوابش اتاق

 بودم چسبونده ربدیه یبازو به خودمو که نطوریهم ها پله راه تو

 ...گذاشتم ربدیه یبازو یرو صورتمو  ناخودآگاه ،

 و برداشتم بازوش یرو از سرمو ، ستادیا ربدیه لحظه هی

 حرکت در چشمام دوتا نیب نگاهش هیثان چند...کردم نگاهش

 ....بود

 نبود توش یحس چیه بایتقر که یلحن با و ، رفت هم تو اخماش

 کینزد بهم نقدریا ما ستین الزم ، ستین نجایا خیش یوقت"  گفت

 ..."میباش

 من نیآتش احساسات همه رو یسرد آب انگار حرفش نیا با

 ...داد دست بهم یبد حس یلیخ...ختیر

 به یسر حرفش جواب در و کردم باز بازوش دور از دستمو

 تا راهو هیبق خودم  بغض و حرص با و دادم تکون دییتا یمعن
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 که بودم یعصبان خودم دست از انقدر....رفتم ربدیه خواب اتاق

 یه چرا...احمق ینورا...بکوبم وارید به سرمو خواستیم دلم

 ...گسید یکی عاشق اووون هیلمیف حرکاتش همه رهیم ادتی

 به خواب دمیشد طرفه کی عشق غصه از روقتید تا اونشب

 یدر هر به ؛ کنم آروم خودمو چطور دونستمینم ، ومدین چشمام

 ...دمیرسیم بستبن به زدمیم

 گهید...کنه رونیب دلم از مهرشو کاش...کنه درست خدا کاش

 .نداشتم دردو نیا طاقت

 

 ...کردم باز چشمامو ربدیه سشوار یصدا با

 بود کرده خم زانو از پاشو خودش خاص لیاستا همون با دوباره

 ...بود موهاش به دادن حالت مشغول و

 قلبم حماقت ادی دمشیدیم یوقت برگردوندم رومو حرص با

 ...ومدیم بدم خودم از شتریب و وفتادمیم

 سیسرو سمت به لنگان لنگان و شدم بلند جام از و ، دمیکش یآه

  یتموم دلم تو غم یول زدم صورتم به یسرد آب ، رفتم

 ...نداشت

 برگشتم اتاق به قهیدق چند از بعد و زدم مسواک یحوصلگ یب با

 ....شد آوار سرم رو ایدن ی همه دمید که یا صحنه از ،

 از...بود ربدیه بغل تو نازیآ و بودن اتاق وسط ربدیه و نازیآ

 االن؟؟ کنم کاریچ من ایخدا زدم، خی شوک شدت
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 ازشون نگاهمو یول زد حلقه چشمام تو اشک ناخواسته

 شده قفل انگار...سوختیم خودم یچارگیب حال به دلم...گرفتمینم

 ... بکشم نفس تونستمینم ی،حت روشون بودم

 یدلخور با...شد من متوجه ربدیه که بودم حال همون تو هنوز

 برم رونیب اتاق از خواستم و گرفتم ربدیه رهیخ نگاه از نگاهمو

 "... میریم االن ما باش راحت تو نورا" گفت ربدیه که

 خفم داشت گرفتم،بغض اشکامو زشیر یجلو  یسخت به

 وفتهین بهشون چشمم کردمیم ی،سع ستادمیا سرجام...کردیم

 ...رفتنیم زودتر ،کاش

 نبض گهید کردمیم کردم،احساسینم نگاهشون و بود نییپا سرم

"  گفت اوردیدرم حرصمو شتریب که یلبخند با نازیآ...ندارم

 من عشق اتاق تو نجاسیا ارحام خیش یوقت تا باشه حواست

 کنه پرتت آشغال مثل تورو ربدیه گمیم اون از بعد...یمونیم

 "رونیب

 و زد که ییحرفها خودمم چون نداشتم بهشو دادن جواب توان

 ، کندم ناخنمو کنار پوست متشنج یاعصاب با... داشتم قبول

 برام هوا...برن رونیب اتاق از عتریسر هرچه داشتم دوست

 ...بود شده نیسنگ

 ...نییپا میبر وفتیب راه...نکن شروع دوباره نازیآ_  ربدیه

 نیغمگ نیا...خواستیم  اونو دلم ، کردم نگاه ربدیه به ناخودآگاه

 االن تا که بود یحس نیتر تینها یب و نیتر درمون یب و نیتر

 ...بودم کرده تجربه
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 اعصابمونو گهید عشقم باشه" گفت ربدیه به رو یلوند با نازیآ

 "کنمینم خورد دختره نیا بخاطر

 ربدیه یلبا به و شد بلند پاش نوک یرو من ناباور نگاه مقابل و

 ...شد فشرده قلبم...زد بوسه

 یهمراه که ببندم چشمامو که بود نیا بکنم تونستم که یکار تنها

 کردم پرت سیسرو تو خودمو لحظه هی تو...نمینب و ربدیه کردن

 ...دیترک بغضم و

 اما...دمیشن اتاقو در شدن بسته یصدا که گذشت چقدر دونمینم

 یرو بود قرار یک یزندگ نیبود،ا نمونده برام یرمق گهید

 اتاق به جون یب و سست یبدن با....پس بده نشون من به خوششو

 ...زدمیم دل هیگر شدت از...برگشتم

 کرده پر اتاقو یفضا ی همه عطرش اما نبود اونجا ربدیه

 ...گرفت شدت میگر...بود

 بودم خودم حال تو ، گرفتم صورتم رو دستمو و نشستم مبل رو

 میاشک یچشما شدبا وارد خدمتکار و خورد در به ضربه چند که

 "نییپا دیایب گفتن آقا...ناهاره موقع خانوم. " کردم نگاش

 مواجه ربدیه و نازیآ با دوباره خواستینم دلم اصال...خدا یوا

 ربدیه رفتمینم اگه اما!!...نداشتم شکستن یبرا یتوان گهید...بشم

 ...کنه فکر نطوریا خواستمید،نمیدیم محتاج ناتوان دختر هی منو

 شدت از ، کردم نگاه خودم به نهیآ تو و شدم بلند اجبار سر از

 ...بود کرده ورم چشمام و بود شده سرخ و نیغمگ نگاهم هیگر

 ربدیه یجلو نیا از شتریب غرورم خواستمینم ؛ زدم یپر ملیر 

 ...بشه خورد
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 ربدیه یجلو خواستینم دلم اما ، نداشتم دنیپوش دامن حوصله

 ...باشم شونیپر و زار

 یبند کفش با کرپ قرمز یدامن راسته شلوار هی نیهم یبرا

 ...دمیپوش کوتاه یمشک یتور زیشوم هی و تخت یمشک

 ، زدم گوشم کنار به یزرشک گل هی و بافتم طرف هی از موهامم

 دونستمیم خودم یول شد لیتکم مییبایز رنگ یزرشک رژ هی با و

 !!..کنمیم تحمل دارم یادیز غم چه دلم ته که

 بود زده حلقه چشمم تو دوباره که یاشک تا زدم پلک بار چند

 ها پله از یبدبخت با و زنان عصا و دمیکش یقیعم نفس...نچکه

 ...رفتم یغذاخور تاالر سمت به و اومدم نییپا

 نکهیاز. کرد برخورد ربدیه نگاه با نگاهم شدم وارد نکهیهم

 رومو و شدم یحرص خودم از دیلرزیم نگاهش از دلم هنوزم

 ...برگردوندم ازش

 ای ، نشستم یم خیش کنار دیبا ای من و بود نشسته کنارش نازیآ

 ...نازیآ کنار

 یصندل سمت به لنگان ، بود نازیآ از تر راحت خیش تحمل واقعا

 جا یصندل رو کردمو سالم همه به لب ریز و رفتم خیش کنار

 م...گرفت

 جان؟؟ فایه است بهتر پات_  ارحام

 شکر خدارو آره"  زدم یزورک لبخند و کردم نگاهش کالفه

 " بهتره
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 دلم اصال اما کردمیم حس خودم رو و ربدیه نگاه ینیسنگ

 ....کنم نگاهش خواستینم

 و ارمینم طاقت وفتهیب نگاهش به چشمم دوباره اگه بودم مطمئن

 ...ترکهیم بغضم

 از پر یصدا با دوباره نازیآ که بودم خودم یهوا و حال تو

 نگرانته یلیخ ارحام خیش ، جان وایه" کرد میعصب عشوش

 !!.."ها

 من آخر"  داد جواب ارحام که کردم نگاهش نفرت و حرص با

 "یلیخ...دارم دوستش یلیخ را فایه

 خواستیم دلم ، زیم رو  بکوبم خویش سر خواستیم دلم 

 ....کنم خفه همشونو

 وارد بود قرار که محموله اون ارحام"  گفت خیش به رو ربدیه

 "شد؟؟ یچ یکن

 هنوز اما شد عوض بحث شکر خدارو دادم رونیب صدا با نفسمو

 یب و بودم غذام با کردن یباز مشغول نطوریهم ؛ بودم یعصب

 دوباره صداش با ربدیه که خوردمیم حرص حرفاشون به توجه

 "بخور غذاتو...وایه"  لرزوند دلمو

 نگاهم دنید با اما داشت؛ اخم ، کردم نگاهش یحرص و براق

 یحرف  چکدوممونیه ناهار آخر تا گهید... شد کمرنگ اخمش

 ...مینزد

 

                           ☆☆☆ 
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 دلم اصال...میبود نشسته ییرایپذ تو هم با همه و بود ظهر از بعد

 و ربدیه برا نازیآ یها یدلبر و باشم اونجا خواستینم

 طاق داشت طاقتم گهید بشم منفجر بود ممکن آن هر واقعا...نمیبب

 !!شدیم

 یول ، شدمیم دور جمعشون از و داشتمیم بهونه هی شدیم کاش

 ....شدینم که فیح

 داشتم خودم یعصب حال تو دوباره و بود نییپا سرم که نطوریهم

 نازیآ عشوه از پر یصدا با دوباره کندمیم ناخنمو کنار پوست

 ...بستم حرص شدت از چشمامو لحظه هی و...شدم تر یعصب

 دلم یلیخ...یسوار اسب مینرفت باهم وقته یلیخ ، ربدمیه_  نازیآ

 روز هی نجاسیا ارحام خیش که االن ، کرده یسوار اسب یهوا

 باهم؟؟؟ میبر

 

 با شده که ساعتم چند یبرا تونستمیم که بود نیا شیخوب حداقل

 تونستمینم شکستم یپا با من قطعا  باشم،چون تنها خودم

 ...باشم اشونیباز عشق شاهد کنم،که شونیهمراه

 سرمو و دمیکش آه... گرفت بغضم ربدیه دنیبوس فکر از دوباره

 یکم که ربدیه رهیخ و یجد نگاه با نگاهم لحظه هی که آوردم باال

 ...کرد برخورد بود کرده شیچاشن اخم هم

 ....افتاد جونم به یا رعشه دوباره
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 دستام به غم با و برداشتم ازش چشم ، ارمیب تاب نگاهشو نتونستم

 تونستمینم یکار چیه و بودم قرار یبود،ب بد شدم،حالم رهیخ

 ناخنمو کنار پوست دوباره یعصب فشار شدت بدم،از انجام

 کرده نیسنگ نفسمو اونجا یهوا!اونجا از برم شدیم کاش....کندم

 ...بود

" بود یحرص صداش...کرد تکرار سوالشو دوباره نازیآ

 "نه؟ ای میبر!!!!...کجاس؟؟ حواست!!!...عشقم؟؟

 من برا" داشت خودشو یجد و خشک حالت همون ربدیه یصدا

 ..."گهیم یچ ارحام نیبب ، نداره یفرق

 !!!میراض  من ، خوبه یلیخ_  خیش

 نییپا سرم نطوریهم و دادمینم دخالت اصال بحثشون تو خودمو

 و آوردم باال سرمو حرص با...کرد خطاب منو نازیآ که بود

 ...کردم نگاهش

 خوش یلیخ ؛ زمیعز ییایب یتونینم تو فیح جان وایه_  نازیآ

 اسب میریم باهم بار هی یکرد باز که پاتو گچ شاالیا...گذشتیم

 .....اینخور غصه یسوار

 بغض شدت از داشتم یسع که ییصدا با و زدم لبخند زور به

 "دیباش خوش دیبر... زمیعز نه"  گفتم نلرزه

 ...ادیب نتونه وایه که میرینم ییجا_ 

 همه...قاطع قدر همون و خشن قدر همون...بود ربدیه یصدا نیا

 ...زدیم ادیفر داشتنشو دوست وجودم ی
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 سرانجام به رو عالقه نیا تونستمینم چوقتیه که فیح اما

 ...کردینم نگام اما ، کردم نگاش باغم برسونم؛

 .."اد؟؟یب چطور وایه آخه زمیعز"گفت حرص با نازیآ

 ...عمارت تو بمونه تنها شهینم_ربدیه

 

 عالقه دنید اوردمیم طاقت رفتم؟؟چطوریم چطور من

 سهم خواستمشیم وجودم همه با که یاون دمیدیم نشونو؟؟چطوریب

 کردم؟؟یم تحمل چطور گهید و درد نیگس؟؟اید یکی

 زنون عصا و کردم یخواه عذر همه به رو لب ریز ادیز غم با

 اسب میبر بود قرار یک دونستمینم...رفتم ها پله سمت به

 ؟؟یسوار

 به...اح...ببره شنهاداتویپ خودتو مردشور...نازیآ بهت لعنت

 ...انداختم تختش رو خودمو و شدم ربدیه اتاق وارد یبدبخت

 شدیم یچ ، زدم زل شیخاکستر یچشما به بار نیهزارم یبرا

 دوسم ذره هی فقط اگه شدیم ی؟؟چ!!یخواستیم منو توام اگه

 !!!؟؟یداشت

 گرمم یاشکا آروم و دیترک بغضم شدم،یم وونهید داشتم خدا یا

 ...شد یجار گونم رو

 

 یب نطوریهم...نرفتم رونیب ربدیه اتاق از شب آخر تا گهید

 ...شد باز اتاق در هوی بودم، رختخوابش تو نیغمگ و حوصله
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 دیشا ، زدم خواب به خودمو اما چرا دونمینم...بود اومده

 خواستمیم هم دیشا...بشم رو به رو نگاهش با دوباره خواستمینم

 و بود تنگ براش دلم...بمونم تختش تو گهید کمی خواب بهونه به

 ... بود مرگ مثل برام نداشتنش

 

 چند از بعد...شده کینزد بهم دمیفهم عطرش گرفتن شدت از 

 ....کردم حس خودم کنار وجودشو یاومدوگرما تخت تو هیثان

 لبام به خودم کنار حضورش از یکم یلیخ لبخند ناخواسته

 ...اومد

 چنان بهش بودن کینزد حس فقط که اونقدر خواستمشیم

 دیکش پر لحظه هی تو داشتم غصه یهرچ که بود داده بهم یآرامش

 ....رفت و

 خوابه، که کردم حس... بودم کنارش حالت همون تو قهیدق چند

 و بود برهنه تنش مهین ، کردم باز چشمامو و زدم غلط سمتش به

 .... باز چشماش و بود گذاشته شیشانیپ رو دستشو هی

 ندونستم زیجا نیا از شتریب گهید یول کردیم فکر یچ به دونمینم

 بشم تیثیح یب و رهیبگ مچمو دمیترسیم...کنم نگاه بهش

 !!!بود دهینخواب چرا...جلوش

"  گفتم کنم نگاش نکهیا بدون و نشستم جام تو یآروم به

 ..."؛ یاومد دمینفهم...دیببخش

 حس خودم رو نگاهشو ینیسنگ اما نداد بهم یجواب ربدیه

 دراز روش و رفتم کاناپه طرف به لنگان لنگان...کردمیم

 ...دمیکش
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 دلم اما چرا دونمینم ، بگه یزیچ هی ، بزنه حرف خواستیم دلم

 ....میبخواب ینجوریهم خواستینم

 زد؟؟چرایم حرف من با دیبا چرا ؛ داشتم ییجا نابه یانتظار چه

 فشار گلوم به بغضم زد؟؟دوبارهیم حرف دستش ریز با دیبا

 ...آورد

 غصه با دوباره...نشد زده ربدیه منو نیب یحرف چیه اونشب

 ...برد خوابم

 

                           ☆☆☆ 

 

 ...میبر دیبا...بسه خواب نورا؟؟پاشو_  ربدیه

 کاناپه نییپا نشسته مهین حالت ربدیه ، کردم باز چشمامو زور به

 دارمیب داشت یسع اخمش همون با و بود نشسته برهنه تنه مین با

 ...کنه

 از بازم یچشما دنید با ربدی،ه دمیمال دستم با چشمامو خوابالود

 ...رفت حموم به و شد پا جاش

 به یقوس کشو ، بود صبح هشت ساعت ، کردم نگاه ساعت به

 ...ومدیم خوابم هنوزم... دادم بدنم

 یآب و ییدستشو رفتم و شدم بلند جام از زور به قهیدق ده از بعد

 از لنگان لنگان زدن مسواک از بعد...زدم صورتم سرو به

 شروع و کردم استفاده ربدیه نبودن از و اومدم رونیب توالت

 ....شدن حاضر به کردم
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 که همرنگش کت هی با رنگ یریش کرپ یمازرات شلوار هی

 یرو یخردل شال هی و کردم تنم دیرسیم باسنم ریز تا شیبلند

 ...انداختم سرم

 ، بود افتاده رونیب شالم ریز از و بودم بافته پشت از موهامو

 گرفته قاب صورتمو طرف دو فر الخ دوتا و بود وسط فرقم

 ...بود

 یعطر با و زدم پر ملیر و ییطال رژگونه با رنگ یگل رژ هی

 ...گرفتم دوش داشتم که

 حموم از بود بسته کمرش به رنگشو یآب حوله کهیدرحال ربدیه

 اما بود یجد نگاهش ، گرفتم گر لحظه هی دنشید با...اومد رونیب

 ....بود گرفته خباثت رنگ هم یکم

 رمیم...حاضرم من"  گفتم هول و گرفتم ازش نگاهمو عیسر

 "نییپا

 در نکهیهم اما...رفتم اتاق در سمت به و نشدم جوابش منتظر

 ...شدم چشم تو چشم نازیآ با کردم باز اتاقو

 دیدونم،شاینم ، رفتمینم کنار در یجلو از و بود گرفته حرصم

 !!...بپوشه لباس ربدیه تا بخرم وقت خواستمیم

 خدارو" گفت حرص و لبخند با و انداخت باال ابروهاشو نازیآ

 ....بروکنار...اومدم من یرفتیم یداشت شکر

 ...ندادم جوابشو و کردم نگاش حرص و نفرت با
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 با یوقت ، برم کنار در یجلو از من که بود منتظر انگار نازیآ

 کنار گمشو"   گفت یحرص و کرد اخم  شد رو روبه مقاومتم

 " بسته منو راه جلو پرو.... گهید

 نگاه و بود کمرش به حولش هنوز انداختم ربدیه به ینگاه مردد

 ...نداشت دنیپوش لباس قصد بود،انگار ما به خشکش و یجد

 لنگ و رفتم کنار در یجلو از و گرفتم ربدیه از نگاهمو یعصب

 ....رفتم ها پله سمت به لنگان

  شدت از...دروبست یمحکم ضربه با شد ربدیه اتاق وارد نازیآ

 دندون و دادم فشار هم به چشمامو لحظه هی خشم و بغض

 ...کردم غروچه

 کاریچ دیبا دونستمینم...بود بد حالم د،یلرزیم وجودم همه

 اونجا از برم زودتر هرچه خواستیم کنم؟؟دلم تحمل کنم؟؟چطور

 دنید از تحملش ، کردن جاساز مواد و دخمه همون تو رفتن ،

 ....بود تر راحت گهید نفر هی بغل تو ربدیه

 که بودم نشسته ها پله یباال زارم حال همون با قهیدق چند دونمینم

 ...شد بدتر بدم حال خیش یصدا با

 ...ریالخ صباح... ؟؟مرحبایهست نجایفا؟؟ایه_  خیش

 ، نبود کن ول... شیریس زیه مردک نداشتم نویا تحمل گهید

 تر پررو اون اما.ندادم جوابشو کردمو نگاهش انزجار با...اح

 :گفت و گرفت سمتم به دستشو...بود حرفا نیازا

 ...نییپا میبر باهم من به بده دستتو_ 

 " برم تونمیم خودم...نه"  گفتم حرص با
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 ایب...دختر تو یدار ناز چقد فایه" گفت اصرار با اما خیش

 " برمتیم

 میگر داشت تیعصبان شدت از... شد کینزد بهم شتریب و

 ربدیه  خشک یصدا که شدمیم منفجر داشتم گهید...گرفتیم

 زحمت تو ارحام"  کرد آروم رنجورمو دل یناج هی مثل دوباره

 خودشو و خورد کهی ارحام صداش با" کنمیم کمکش خودم نکش

 و..."ربدیه نبود یزحمت"گفت ربدیه به خنده با و کرد جور جمعو

 کرد،یم درد گلوم بغض شدت از... رفت نییپا ها پله از آروم

 و اخم همون با... کردم نگاهش دلخور ، اومد سمتم به ربدیه

 دمیشنیم من فقط که یجور آروم و شد رهیخ بهم نشیخشمگ نگاه

 ییایم و یریم خودت رو ها پله نیا شهیهم" دیغر دندون یال از

 !!"کنه؟؟ کمکت خیش دیبا که شده سختت نقدریا هوی االن ،

 شیجد و خشن رخ مین به یدلخور گرفت،با کمرمو  محکم و

 از داشتم... کرد؟؟یم یخال من سر ویچ حرص  کردم نگاه

.... متنفرم خیش از من دیفهمینم انگار... شدمیم وونهید تیعصبان

 کمرم دور از دستشو زور به و کردم غروچه دندون حرص  با

 ...کردم جدا ازش خودمو و کردم باز

 و بودم یعصب دستش از نقدریا اما کردمیم حس نگاهشو ینیسنگ

 ....کنم نگاهش خواستینم دلم اصال که داشتم بغض

 اسب باشگاه سمت به ربدیه رنگ یمشک S500 نیماش با 

 . میافتاد راه یسوار

 هم خیش منو...کنارش هم نازیآ و بود نشسته رل پشت ربدیه

 خواستمیم بودم کینزد خیش به انقدر نکهیم،ازیبود نشسته عقب
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 درصدم کی یحت که بودم کرده جمع گوشه هی رم،خودمویبم

 ...باشم داشته یبرخورد خیش با باشه نداشته امکان

 باد تا دادم نییپا خودمو سمت شهیش عیسر که بودم یعصب انقدر

 نفس رونویب یهوا بستمو چشامو...کنه کم دلم سوز از یکم ،

 .دمیکش

 :کرد غرق اهامیرو تو منو کرد یپل ربدیه که یآهنگ

 

 "یدینفهم هرگز...چرا و چون یب یبایز"

 

 "یبود بد یایدن نیا خوبه لیدل تنها"

 

 "داشت امکان کاش...یندار یریتقص اماتو"

 

 "یبود بلد را نبودن بایز نقدرهایا"

 

 "رفته یساحل یشهرها تا ات آوازه"

 

 "کرده جدا ها آدم از را حسابت ایدر"

 

 "داشت یمرز حدو شهیهم ییبایز تو از شیپ"
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 "کرده جاجابه هارا مرز تو ییبایز"

 

 "قدم هر تو یب که نرو...توام عاشق"

 

 " رمیتقد غم ریغ به شودینم"

 

 " باورم و عشق تمام...گرمید مهین"

 

 " رمیمیم....بگذرم تو از من اگر"

 

 "باشد من چشم سهم تو چشمان که یروز"

 

 "بردارد دست وجودم از تواندیم غم"

 

 "یکرد تییبایز ی وانهید را شهر کی"

 

 "دارد دردسر تیبرا ییبایز نقدریا"
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 ، کردم نگاه ربدویه نیماش نهیآ از و برگردوندم سر ناخودآگاه

 چهره یچاشن دوباره اخم همون و بود دوخته چشم جاده به یجد

 ...بود جذابش ی

 پر کرد، نگاهم نهیآ تو از که ؛ کرد حس نگاهمو ینیسنگ انگار

 بودم دلخور ازش... شد رو رویز دلم نگاهش ،از قیعم و جذبه

 ...کنم نگاهش خواستیم دلم اما ،

 هوی که کردمیم نگاهش هنوز من اما گرفت من از چشم ربدیه

 ...ربدیه دست یرو گذاشت دستشو نازیآ

 به بغض با و گرفتم ربدیه از چشم ، گرفت شدت غمم دوباره

 ....شدم رهیخ رونیب

 

                              ☆☆☆ 

  

 ...میشد ادهیپ نیماش از هممون...میدیرس بعد ساعت هی حدود

 متوجه ، ذاشتمیم گردمو شهیش یفانتز یآفتاب نکیع که نطوریهم

 ...ومدیم سمتمون به لبخند با که شدم اریکوه

 زونیآو بازوش از دوباره نازیآ و زد شویآفتاب نکیع هم ربدیه

 ...نمشونینب گهید تا چرخوندم صورتمو حرص با ؛ شد

 لبخند با ، کرد یپرس احوال هیبق و ربدیه با نکهیا از بعد اریکوه

 زدمو لبخند منم ، کرد دراز سمتم به دستشو و اومد من سمت به

 ...دادم دست بهش

 کنه؟؟ینم تتیاذ که ؟؟پاتیچطور...جان وایه سالم_  اریکوه
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 کم یچطور تو...گهید کردم عادت خوبم یمرس...سالم_ 

 ....دا؟؟یپ

 اومدم امروز که دمیرس روزید تازه...رانیا نبودم_  اریکوه

 ....بزنم سر بهتون

 یصدا با که زدمیم حرف اریکوه با لبخند با داشتم نطوریهم

 یسوار اسب ستیپ سمت به دوتامون ربدیه خشک و یجد

 ...میرفت

 همراه به شونیبق و نشستم مکتین هی یرو من اریکوه کمک به

 ...یسوارکار یبرا رفتن خیش

 اونجا به اصال من ادیز غم و بد حال اما ، بود خوب یلیخ هوا

 و بستم چشمامو ؛ خوردیم صورتم به یمیمال مینس...خوردینم

 ...کردم پر اونجا زیتم یهوا از  مویر

 شکم اون با خیش ؛ کردم باز چشمامو ها اسب ورتمهی یصدا با

 اسب یمرب تا چند و بود نشسته یاقهوه اسب هی رو گندش

 ....بودن کنارش هم یسوار

 دنبال چشم با ؛ بود نشسته رنگ دیسف اسب هی یرو هم نازیآ

 مخصوص لباس و یمشک اسب هی با دمشید...گشتمیم ربدیه

 به شیمشک چقدراسب...بردیم راه اسبشو یآروم به یسوارکار

 ...ومدیم ابهتش

 ازش نگاهمو عیسر اما ، رفت قنج دلم دنشید از

 شکستن تحمل نیا از شتریب گهید ، نمشیبب خواستمینم...گرفتم

 با که انداختم نییپا سرمو یناراحت با و دمیکش یآه... نداشتم رو
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 یاقهوه اسب رو کهیدرحال  اومدم؛ خودم به اریکوه یصدا

 ...کردیم نگام و بود ستادهیا روم روبه ، بود نشسته

 ؟؟یبش اسب سوار یخواینم تو نورا_  اریکوه

 پامو!! بشم؟؟ سوار تونمیم مگه"  کردم نگاهش تعجب با

 " ستمین بلد یکار سوار اصال من بعدم!!نیبب

 من ایب"  شد ادهیپ اسب از بود دستش تو اسبش افسار کهیدرحال

 همه ما ، نداره دهیفا که ینجوریا....یبش سوار کنمیم کمکت

 !!..."ینیبش گوشه هی تو میکن یسوارکار

 سوار منو خواستیم یجد یجد ، کردم نگاهش تعجب با دوباره

 جن انگار"  گفت و زد یا قهقهه متعجبم افهیق از ؛ کنه اسب

 و..."گهید میکنیم یسوار اسب باهم کمیگفتم؟؟ یچ مگه!!...دهید

 گرفتم دستشو بهت کرد،با دراز طرفم به دستشو اومدو سمتم به

 :،گفتم شدمیم بلند ازجام که یحال ودر

 ....آخه ترسمیم من اریکوه_

 .گهید هستم من که نداره ترس_

 کینزد منو ربدیه نکهیا انداختم؛از اطراف به نگاه هی ناخودآگاه 

 بازم اما... دمیند اطراف واون ربدیه...  دمیترسیم نهیبب اریکوه

 به اریکوه کمک با حرف یب یمجبور سر از...داشتم یبد حس

 ...میرفت اسبش سمت

 تو اریکوه هوی ، گذاشتم اسب رکاب یرو سالممو یپا استرس با

 اسب رو بتونم تا کرد بلند کمر از منو حرکت هی

 ربدیه که خداروشکر!!کرد ینجوریا چرا اریدم،کوهیلرز.نمیبش

 ....نبود
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 کار بهت وتو داشتم شوره دل هنوز اما گرفتم جا اسب رو

 ؛دلم سرم پشت از اسب یپا یصدا  دنیشن با که بودم اریکوه

 گره ربدیه دلخور و یبرزخ نگاه با نگاهم و برگشتم... ختیر

 ...خورد

 با...کنم خفه ارویکوه خواستیم دلم!!!!بدتر نیازا یبدشانس

 گرفت ازم نگاهشو و زد یپوزخند که کردمیم نگاهش یناباور

 ...کرد عبور کنارم از سرعت با و

 گرفته حالم!!شد؟؟ ینجوریا چرا آخه ، کردیم خفم داشت بغض

 ...بود شده تر

 داشت یسع اریکوه هرچقدر... بودم رفته فرو خودم تو دوباره

 ...شدینم بخندونه منو

 جلو به اسبو یآروم به و بود گرفته دستش تو اسبو افسار

 ....نباشم اونجا خواستیم دلم باز اما... بردیم

 با بودن اسب رو نکهیا با که بود ربدیه نگاه ریدرگ فکرم انقدر

 ...کنم فکر ترس به تونستمینم گهی،د بود ترسناک شکسته یپا

 یصدا با که زدمیم حرف اریکوه با لبخند با داشتم نطوریهم

 یسوار اسب ستیپ سمت به دوتامون ربدیه خشک و یجد

 ...میرفت

 همراه به شونیبق و نشستم مکتین هی یرو من اریکوه کمک به

 ...یسوارکار یبرا رفتن خیش

 اونجا به اصال من ادیز غم و بد حال اما ، بود خوب یلیخ هوا

 و بستم چشمامو ؛ خوردیم صورتم به یمیمال مینس...خوردینم

 ...کردم پر اونجا زیتم یهوا از  مویر
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 شکم اون با خیش ؛ کردم باز چشمامو ها اسب ورتمهی یصدا با

 اسب یمرب تا چند و بود نشسته یاقهوه اسب هی رو گندش

 ....بودن کنارش هم یسوار

 دنبال چشم با ؛ بود نشسته رنگ دیسف اسب هی یرو هم نازیآ

 مخصوص لباس و یمشک اسب هی با دمشید...گشتمیم ربدیه

 به شیمشک چقدراسب...بردیم راه اسبشو یآروم به یسوارکار

 ...ومدیم ابهتش

 ازش نگاهمو عیسر اما ، رفت قنج دلم دنشید از

 شکستن تحمل نیا از شتریب گهید ، نمشیبب خواستمینم...گرفتم

 با که انداختم نییپا سرمو یناراحت با و دمیکش یآه... نداشتم رو

 یاقهوه اسب رو کهیدرحال  اومدم؛ خودم به اریکوه یصدا

 ...کردیم نگام و بود ستادهیا روم روبه ، بود نشسته

 ؟؟یبش اسب سوار یخواینم تو نورا_  اریکوه

 پامو!! بشم؟؟ سوار تونمیم مگه"  کردم نگاهش تعجب با

 " ستمین بلد یکار سوار اصال من بعدم!!نیبب

 من ایب"  شد ادهیپ اسب از بود دستش تو اسبش افسار کهیدرحال

 همه ما ، نداره دهیفا که ینجوریا....یبش سوار کنمیم کمکت

 !!..."ینیبش گوشه هی تو میکن یسوارکار

 سوار منو خواستیم یجد یجد ، کردم نگاهش تعجب با دوباره

 جن انگار"  گفت و زد یا قهقهه متعجبم افهیق از ؛ کنه اسب

 و..."گهید میکنیم یسوار اسب باهم کمیگفتم؟؟ یچ مگه!!...دهید

 گرفتم دستشو بهت کرد،با دراز طرفم به دستشو اومدو سمتم به

 :،گفتم شدمیم بلند ازجام که یحال ودر
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 ....آخه ترسمیم من اریکوه_

 .گهید هستم من که نداره ترس_

 کینزد منو ربدیه نکهیا انداختم؛از اطراف به نگاه هی ناخودآگاه 

 بازم اما... دمیند اطراف واون ربدیه...  دمیترسیم نهیبب اریکوه

 به اریکوه کمک با حرف یب یمجبور سر از...داشتم یبد حس

 ...میرفت اسبش سمت

 تو اریکوه هوی ، گذاشتم اسب رکاب یرو سالممو یپا استرس با

 اسب رو بتونم تا کرد بلند کمر از منو حرکت هی

 ربدیه که خداروشکر!!کرد ینجوریا چرا اریدم،کوهیلرز.نمیبش

 ....نبود

 کار بهت وتو داشتم شوره دل هنوز اما گرفتم جا اسب رو

 ؛دلم سرم پشت از اسب یپا یصدا  دنیشن با که بودم اریکوه

 گره ربدیه دلخور و یبرزخ نگاه با نگاهم و برگشتم... ختیر

 ...خورد

 با...کنم خفه ارویکوه خواستیم دلم!!!!بدتر نیازا یبدشانس

 گرفت ازم نگاهشو و زد یپوزخند که کردمیم نگاهش یناباور

 ...کرد عبور کنارم از سرعت با و

 گرفته حالم!!شد؟؟ ینجوریا چرا آخه ، کردیم خفم داشت بغض

 ...بود شده تر

 داشت یسع اریکوه هرچقدر... بودم رفته فرو خودم تو دوباره

 ...شدینم بخندونه منو

 جلو به اسبو یآروم به و بود گرفته دستش تو اسبو افسار

 ....نباشم اونجا خواستیم دلم باز اما... بردیم
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 با بودن اسب رو نکهیا با که بود ربدیه نگاه ریدرگ فکرم انقدر

 ...کنم فکر ترس به تونستمینم گهی،د بود ترسناک شکسته یپا

 به اریکوه یصدا با که بودم غرق خودم افکار تو یناراحت با

 "چته؟؟ نورا"  اومدم خودم

 "  نییپاامیب خوامیم"  کردم نگاهش نیغمگ

 کردیم کمکم که نطوریهم... داشت نگه اسبو و شد محو لبخندش

 ازش داشتم یسع"کرد؟؟ ناراحتت یشد؟؟چیچ"  گفت نییپا امیب

 و رفتم مکتین سمت به لنگان لنگان نیهم ی،برا کنم یدور

 ..."گرفت درد پام ذره هی یچیه"  گفتم بهش کردن نگاه بدون

 همه ؛ نشستم مکتین یرو من و دینپرس یسوال گهید خداروشکر

 دور یلیخ.....بود ربدیه دنبال چشمم... بود گرفته غم وجودمو

 مسئول به و نشست من کینزد همونجا اریکوه... بودن شده

 ....ببرن اسبشو انیب کرد اشاره اونجا

 از شتریب ربدیه خواستمینم...بمونه شمیپ خواستینم دلم من اما

 تو و نکنم نگاه اریکوه به کردمیم یسع...بشه یعصبان ازم اون

 ...باشم خودم حال

 !!کرد؟؟ ناراحتت یچ هوی نورا_  اریکوه

 ...ستین یدیجد زیچ...ناراحتم شهیهم من ، یچیه_ 

 حالت بشه رد کنارمون از ربدیه نکهیا از قبل تا اما_  اریکوه

 !!...بود خوب

 کردیم نگاهم موشکافانه... کردم نگاهش ترس با ، شد یخال دلم

 !''داره؟؟ یربط چه...نه"  گفتم هول ؛
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 با و داد تکون دییتا یمعن به سرشو بار چند و زد یمحو لبخند

 یربط چه واقعا...آره"  گفت خودش مهربون لحن همون

 "نجایا از ببرمت پاشو الیخیب...داره؟؟

 "شهیم ناراحت ربدیه...نه نه"  گفتم هول

 عوض لباسمو من!!..بشه ناراحت کرده غلط"  شد بلند جاش از

 "االن امیم کنم،

 که بگم بهش چطور گهید دونستمینم ، کردم نگاهش کالفه

 ربدویه شدن یطوفان دیبا برم،وگرنه دینبا که دونستمیم ام،فقطینم

 که کردمیم فکر نیا به داشتم که نطوریهم... دمیخریم جون به

 ...شد دایپ خودش کله سرو ؛ نرم اریکوه با چطور

 "م؟؟یبر پاشو"  گفت شیانرژ پر لبخند باهمون

 ندارم حق گفته بهم ربدیه ، اریکوه"  گفتم فکر یب لحظه هی تو

 هاش برنامه وهمه شهیم ناراحت خیباشم،ش خوب باتو خیش یجلو

 !!!"زهیریم بهم

"  گفته؟؟ نویا ربدیه!!!! ؟؟؟یچ..." شد گرد تعجب از چشماش

 ...خنده ریز زد هوی

 تموم که خندش ،! داشت؟؟ خنده شیکردم،چیم نگاهش تعجب با

 خواسته حتما ربدیه!!..خوب؟؟ دختر داره یربط چه"  گفت شد

 داشته نظر یکس به اگه ارحام خیش وگرنه ؛ بذاره سرت سربه

 از مورد چند...ستین هیقض کن ول یطیشرا چیه تحت باشه

 یفرق خیش واسه ؛ داشتن شوهر اصال بودن باهاش که ییدخترا

 نویا خودش ربدیه...ماردخترهیب ییجورا هی...کال نداره

 "گفته ینطوریا بهت چرا دونمیدونه،نمیم
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 بود گفته نکهیا از ربدیه منظور دمیفهمینم...کردمیم نگاهش جیگ

 !!!!بود؟؟ یچ رمینگ گرم اریکوه با

 حس هی...بود؟؟؟ ربدیه خود بود ناراحت که یاون...یعنی...یعنی

 خوده نیا واقعا کاش!!...گرفت وجودمو همه یقشنگ و بیعج

 ...کنم رفتار خوب یکس با من خواستینم دلش که بود ربدیه

 ..گذرهینم خوش بهت نجایا معلومه ، میبر پاشو حاال_  اریکوه

 اسب نازیآ همراه ، گشتم ربدیه دنبال عاشقم نگاه با دوباره

 و رفت لبام از لبخند... دندیخندیم جفتشون و کردنیم یسوار

 ...رفت دویپرکش لحظه هی تو خوبم یحسا همه

 خشم بمونم،تحمل اونجا تونستمینم...فشرد گلومو بغض ودوباره 

 ...بود نازیآ به عشقش دنید از تر راحت برام ربدیه

 همراه به... شدم پا جام از عیسر و زد حلقه توچشام اشک

 ...شدم خارج یلعنت باشگاه اون از اریکوه

 

                                   ♡♡♡ 

 : ربدیه

 

 که بودم داده رو  بهش نکهیا از نداشتم، و نازیآ حوصله گهید

 ...بودم یعصب خودم از ؛ کنه کینزد بهم نقدریا خودشو

 از شتریب ، بودن شیریس نازیآ مثل که ییدخترا با رابطم معموال

 اصال که بود ریدرگ فکرم نروزایا نقدریا...دیکشینم طول دوماه

 ...پلکهیم دورم داره نازیآ که هیطوالن مدت نبود حواسم
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 بهش نکهیا وجود با چرا دونمینم... بود نورا ریدرگ فکرم همه

 ....بود کینزد بهش باز کنه یدور اریکوه از بودم داده اخطار

 ، داره وجود اونا نیب یحس که شدمیم مطمئن داشتم کم کم گهید

 کمرش از و بزنه دست بهش اریکوه دادیم اجازه چطور وگرنه

 !!...کنه؟؟ بلند اونو

 مشت دستامو ،و شد خشم وجودم همه صحنه اون یآور ادی از

 که کردمیم فکر اگه بودم احمق من...همن مثل زنا همه... کردم

 !!!...متفاوته یباق با نورا

 اریکوه با که برام نباشه مهم اصال و باشم تفاوت یب کردم یسع

 !!...کننیم یغلط چه دارن مکتین اون رو

 یکفر منو نیا و خواستمیم و دختر اون من....تونستمینم اما

 االن نیهم خواستیم دلم ؛ سمتم اومد دوباره نازیآ... کردیم

 ...یلعنت ارحام....شدینم ارحام یجلو اما بکنم کلکشو

 که یروز از اصال!!...ران؟یا اومده یچ واسه دوباره دونستمینم

 ...بود نزده دیجد محموله از یحرف چیه بود اومده

 هر خواستیم دلم!!... اصال؟؟ بود یچ هدفش بفهمم تونستمینم

 جنون به منو نورا به نگاهش ، کنه گم گورشو زودتر چه

 ...دیکشیم

 راه و بودم گرفته دستم تو ویمشک افسار و بودم فکرا نیهم تو

 من که شیشگیهم حالت همون با و سمتم اومد نازیآ که ؛ رفتمیم

 ربدمیه"  گفت و کرد خمار من برا چشماشو بودم متنفر ازش

 یا گهید یها فکر خودش با داره همش خی؟؟؟ش یا گرفته چرا

 ..."بخند کمی!!!...ها کنهیم
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 نگاه نورا به نازدوبارهیآ به توجه یب بودم اسبم رو که نطوریهم

 و کردم غروچه دندون بود؛ اریکوه با زدن حرف گرم...کردم

 ....فشردم دستم تو ویمشک افسار

 ...عشقم گهید بخند_  نازیآ

 اما چرا دونمی،نم زدم یلبخندحرص بهش و کردم نگاه نازیآ به

 منو فکر تونهینم که بفهمونم نورا به لبخندم با خواستمیم انگار

 !!بود تونسته که یدرصورت....زهیبر بهم

 روز به روز که حس نیا خواستمیم...بود سخت برام قبولش

 خفه وجودم تو رو کردیم دایپ یشتریب شدت نورا به نسبت

 !دیبا...تونستمیم دیبا....کنم

 که ییجا به دوباره زدمیم  یساختگ لبخند نازیآ به که نطوریهم

 ....دمشونیند یول...کردم نگاه بودن نشسته اریکوه و نورا

 سرعت با نازیآ به توجه یب و فشردم بهم دندونامو خشم شدت از

 ....تازوندم ویمشک یشتریب

                               ♡♡♡ 

 :  نورا

 میشد لکسوزش نیماش سوار اریکوه همراه به ادیز غم با

 حرف یب که ستین خوب حالم بود دهیفهم انگارارمیکوه.

 .کردیم یرانندگ

 کنار ربدیه خندان چهره فقط اما ؛ کردمیم نگاه رونویب پنجره از

 ....بود چشمم جلو نازیآ

 !!...شهینم من سهم چوقتیه ربدیه که کردمیم قبول داشتم گهید
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 نورا؟؟؟ بود یچ رشتت_  اریکوه

 به ، اهامیرو به ، گذشته به کرد پرت منو دوباره حرفش نیا با

"  گفتم و دمیکش یآه....بابا مامانو به ، زمیانگ پر و شاد یزندگ

 "یروانشناس

 پس.... خوبه"  زد لبخند بود رهیخ جاده به که نطوریهم اریکوه

 ..." یدار یعصب کیت که نهیهم

 " نکن مسخره"  گفتم اعتراض با و کردم جمع اخمامو ؛ دیخند و

 (دیخند) تهیواقع....که کنمینم مسخره_ 

 ارهیب در هوا و حال اون از منو داشت یسع یچ هر

 ...شدم تر نیغمگ تونست،برعکسینم

 دانشگاهم و درس و خونمون و خاله و وایش یبرا دلم وار وانهید

 !!!...بود شده تنگ

 ششونیپ برگردم که کنم دعا تونستمینم ، زد حلقه چشمام تو اشک

 ...بودم گذاشته جا دلمو اهیس یزندگ نیا تو من ؛

 و ربدیه تونستمینم گهید میقبل یزندگ به گشتمیبرم اگه

 ....بود تر تحمل قابل ریغ برام ربدیه یدلتنگ قطعا...نمیبب

 اما ، دمیکشیم زجر خودم به نسبت شیحس یب دنید از درسته

 یم ها دنیکش عذاب اون ی همه به دنشید و ربدیه وجود انگار

 ....دیارز

 تتیاذ نقدریا داره یچ... بزن حرف من با... نورا_  اریکوه

 کنه؟؟یم
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 تصورم تو ربدیه ی چهره ؛ بستم چشمامو ، فشرد گلومو بغض

 ...گفتم؟؟یم یچ اصال!! بهش؟؟ گفتمیم چطور... شد زنده

 ی همه با که یآدم همون به دادم دلمو که احمقم نقدریا گفتمیم

 سرم...گس؟؟ید نفر هی عاشق که یکس!!!...کرد؟؟ یباز میزندگ

 ...دادم فشار روهم چشامو ندادمو یبود،جواب گرفته درد

 تونستمیم کاش...بکنم برات یکار تونستمیم کاش_  اریکوه

 !!!...یبر بذاره که کنم قانع و ربدیه

 هیثان هی ربدیه بدون من ؟؟یچ شدیم قانع ربدیه اگه ؛ ختیر دلم

 ...تونستمینم هم

 نجایا به کردم عادت گهید من...اریکوه"  کردم نگاهش ترس با

 " موندن

 ...انداخت باال ابروشو دوباره و کرد نگاهم موشکافانه

 !!؟؟یکرد عادت چطور_  اریکوه

 ..."گهید کردم عادت" ... گفتم هول

 شب آخر تا اونروز... نزد یحرف گهید و کرد نگاهم هیثان چند

 یکل که همونجا...تهران بام بود برده منو...بودم اریکوه همراه

 وایش ینی...کردم نگاه شهر کل به باغم... داشتم وایش با خاطره

 بعد!!گشت؟؟؟یم دنبالم داشت هنوز خاله ینی!بود؟ رفته رانیا از

 ازشون تونستمیم کاش!!!بود؟؟؟ اومده سرشون به یچ من از

 ....باشم داشته یخبر
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 هردو... خورد سر سردم روگونه یآروم به گرمم یاشکا

 نشسته حال همون تو ساعت چند دونمینم...میبود کرده سکوت

 !"بهتره؟؟ حالت"  کرد نگاهم اریکوه که...بودم

 که یکس تنها بد حال نیا تو...بودم ممنونش واقعا ، کردم نگاهش

 ...بود اریکوه دادیم تیاهم بهم

 کنم جبران بتونم کاش...اریکوه ازت ممنونم"  زدم لبخند بهش

 "  برات

 مقصر یلیخ خودمو من"  کرد نگاهم غم با ، شد گرفته نگاهش

 تونستمیم من دیشا...ربدیه روزگار تو،و بد حال نیا تو دونمیم

 به نذارم تا شم مانعش افتاد ذهنش تو فکر نیا که یروز همون

 " کردم یقیرف نا ربدیه حق در من....بشه دهیکش راه نیا

 گفتم آروم...زدیم حرف یچ از داشت اریکوه...شد جلب توجهم

 قیرف واقعا نظرم ،بهیهمراهش شهیهم ه؟؟توکهیچ منظورت" 

 .."یهست یخوب

 به یفکر"کردم شیهمراه که نبودم یخوب قیرف"  زد یپوزخند

 به یچ بفهمم اریکوه قیطر از تونستمیم دیشا...کرد خطور ذهنم

 ...اومده ربدیه سر

 ...اریکوه یبزن حرف بامن کاش_

 ستین دنیشن قابل اصال حرفام"  بود نیغمگ هنوز ؛ کرد نگاهم

 " 

 ....بگو لطفا هست، من برا_ 
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"  نبود اونجا اصال انگار ؛ کرد نگاه رو روبه به و دیکش یآه

 دلم شهیهم من...میشد بزرگ هم با یبچگ از ربدیه منو

 ...بود هوش با یلیخ اون آخه!! باشم ربدیه مثل خواستیم

 

 از بعد!! داد دست از یماریب بخاطر مامانشو که بود سالش شیش

 نظر تحت وقت چند تا...شد بد شیروح حال یلیخ ربدیه اون

 ؛ بود روانپزشک

 آروم داشت کم کم ربدیه دادویم جواب داشت داروهاش بالخره 

 ...شدیم

 وجودش تو خفته غم هی هم باز اما برگشت؛ مدرسه به دوباره

 یباز ها بچه با ادیز ؛ نبود قبل مثل حالش گهید دمیفهمیم... بود

 ...بود تنها شتریب و کردینم

 ...کرد ازدواج دوباره پدرش که ، بود ساله ازدهی ربدیه

 شده باز قمار الخمر دائم هی مادرش مرگ از بعد ربدیه پدر

 ...نبود خونه اوقات شتریب بود،که

 ؛ نشد دار بچه وقت چیه که بود یجوون خانوم ربدیه ینامادر

 گفته به اما... کنه قبول موضوعو نیا ربدیه که دیکش طول

 شد باعث خودش نیبود،وا یمهربون خانوم شینامادر خودش

 ..ادیب کنار باهاش بتونه هم ربدیه

 غم با بود تونسته ربدیه رستان،بالخرهیدب به رفتنمون از بعد

 غبطه بهش مدرسه تو همه ، بود نخبه واقعا نیاد،ببیب کنار هاش

 ...خوردنیم
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 یلیخ هم رفاقتمون و بود شده سبز لبامون پشت کم کم گهید

 ....تر قیعم

 ....ومدین مدرسه ربدیه روز هی نکهیا تا بود خوب یچ همه

 اما ؛ رمیبگ خبر ازش که درخونشون رفتم...بودم شده نگرانش

 ....کرد رد منو بهونه یکل با شینامادر

 شور بودم؛دلم خبریب ازش هنوز من و گذشت هفته کی حدود

 اوج تو یحت...ادین مدرسه ربدیه نداشت سابقه اصال... زدیم

 ...بود مدرسه و درس عاشق ربدیه...هم یضیمر

 در رفتمیم هرروز بود؛ افتاده براش یبد اتفاق چه دونستمینم

 اهواز،آخه رفته پدرش همراه گفتیم شینامادر اما خونشون

 اون دروغه،و گفتیم بهم یحس هی اما ، هیاهواز اصالتا ربدیه

 ...نمیبب ربدویه من خوادینم

 ....مدرسه اومد باالخره ربدیه بعد روز ده حدود

 رفتمیم سمتش هرچقدر... بود شده الغر یکل و بود دهیپر رنگش

 ...بود اومده روزش به یچ دونستمینم ؛ زدینم حرف باهام اصال

 !!!...دمینفهم هنوزم

 نبود قبل مثل گهید. کرد افت درساش تو یکل ربدیه ، اون از بعد

 منو چوقتیه که انگار... زدینم حرف هم من با یحت گهید ؛

 !!شناختینم

 باالخره و کرد ترک و الکل پدرش بعد سال دو گذشت و گذشت

 ...خونه برگشت
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 ، شد بهتر روز به روز ربدیه یروح حال بعد به اونروز از

 کرده دایپ زهیانگ خوندن درس یبرا و زدیم حرف من با دوباره

 یعصب بپرسم ازش هیقض اون از خواستمیم بار هر اما...بود

 شدم،فقط الیخیب منم نیهم یبرا....نداختیم راه دعوا و شدیم

 ...بود خوب حالش که بود مهم برام ربدیه

 یپزشک هردو...بود خوب یچ همه ؛ دیرس کنکورمون سال

 که میبود یپزشک چهار ترم... میشد قبول یبهشت دیشه دانشگاه

 ...باخت پول یکلل قمار هی تو ربدیه پدر دوباره

 تونستینم هم باز فروختیم هم شویزندگ کل اگه ادکهیز انقدر

 !!!...بده قرضشو

 از یکی بخاطر نکهیا مثل اما ؛ بود دهیکش خط و قمار دور پدرش

 نکارویا شهیم مجبور ؛ بوده بدهکار بهش قبل از که دوستاش

 ...بکنه

 اما ، کنه صاف پدرشو قرض بتونه که زدیم یدر هر به ربدیه

 سیپل هی خودش ؛ بود کار طلب پدرش از که یکس اون...شدینم

 ...بود فاسد

 درست براش پاپوش هی بده قرضشو تونهینم ربدیه پدر دید یوقت

 ....کرد یزندان سال ده پدرشو و کرد

 ربدیه به روز هی که بود نگذشته پدرش حبس از سال سه هنوز

 !!...کرده یقلب ستیا زندان تو پدرش دادن خبر

 آدم هی کال اون از بعد...ارهیب طاقت نتونست غمو نیا گهید ربدیه

 ....شد گهید
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 ذکرش و فکر ی همه که راه به سر پسر اون از یاثر  گهید

 که یزیهرچ از و شد زده درس از...نبود بود، دانشگاه و  درس

 ...متنفر شدیم مربوط کشور نیا به

 نداشتم خبر ازش گهید...رفت رانیا از دادو انصراف دانشگاه از

 خوندمیم تخصص برا داشتم من که بعد سال چند نکهیا تا

 ...برگشت

 فرق آسمون تا نیزم شناختمیم من که یربدیه با ربدیه اون

 ...بود شده کشته ربدیه تو تیانسان!!..داشت

 یبرا که خواستیم منم از ، قاچاق بزرگ باند هی سییر بود شده

 ....کنم یهمکار باهاش تجارتش و یا اجاره رحم یها کار

 کردمیم یهمکار باهاش باشم قشیرف که خواستمیم چون من اما

 روز به روز ربدیه...نشد کنم،اما منصرفش بتونم که الیخ نیا به

 من از یکار چیه گهید االن و...رهیم فرو باتالق نیا تو شتریب

 ......"بشم غرق باهش منم نکهیا جز ستین ساخته

 با...بود شده باز حد نیآخر تا بهت از چشام حرفاش دنیشن از

 اومده من ربدیه روز به چه...کردمیم نگاه بهش ناباور و بغض

 ...من یخدا یوا!!...بود؟؟

 که یروز چند اون تو یدونینم هنوزم" دمیپرس ازش غم با

 "افتاده؟؟ براش یاتفاق چه... ومدهین مدرسه

 یها یبدبخت استارت دونمیم اما ، نگفت بهم چوقتیه...نه_ 

 !!..شد زده اونجا از ربدیه
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 انقدر ربدیه کردمینم فکر چوقتیه...بود سرد وجودم ی همه

 پزشک بود قرار من ربدیه...خدا یوا...باشه دهیکش یسخت

 ...بشه

 نگاه اریکوه به غصه با...باهاش کردن چه نامرد یآدما نیا

 "شد؟؟ نازیآ عاشق ها موقع همون"  دمیپرس و کردم

 چیه گهید ربدیه...عاشق؟؟"  زد پوزخند و کرد نگام تعجب با

 سنگ کهیت هی مثل... بشه عاشق بخواد که نمونده براش یاحساس

 ..."مقصرم یلیخ حالش نیا تو منم و ؛ شده

 با چرا پس"  دمیپرس جیگ...شدمینم حرفاش متوجه اصال

 "نازه؟؟یآ

... باشن ربدیه با خوادیم دلشون دخترا از یلیخ"  زد پوزخند

 از یکی هم نازیآ ؛ رفتن و اومدن ربدیه یزندگ تو اشونیلیخ

 مثل ؛ نداره یحس نیکوچکتر چکدومشونیه به ربدیه...اوناست

 هی کنهیم پرتشون ببرن سر حوصلشو یوقت ،یباز اسباب هی

 !!!"کرده خاموش تشویانسان کامال ربدیه گمیم که نهیا....گوشه

 عاشق ربدیه که بودم خوشحال طرف هی از... دمیفهمینم حسمو

 ییغما از گرفتیم شیآت داشت دلم گهید طرف از...ستین نازیآ

 ...کردن خوش جا ربدیه نهیس تو که

 جراحت نهمهیا تونستمیم کنم؟؟چطور آرومش تونستمیم چطور

 ومد؟؟یم کنار غم همه نیا با کنم؟؟چطور درمان قلبشو رو

 ...بود؟؟ اومده روزگارش به چه هفته، دو اون یعنی

 شده یجار هام گونه رو اشکام و بود شکسته بغضم یک دمینفهم

 یهست ینفر نیاول تو"  کرد نگام ینیغمگ لبخند با اریکوه ؛ بود
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 که نطوریهم دوارمیام... کردم فیتعر براش و ربدیه قصه که

 " یبد نجاتش یبتون دی،شا یبذار ریتاث روش...دوارمیام بهت من

 احساسات ی همه از انگار که زدیم حرف یجور هی ، ختیر دلم

 ...داره خبر ربدیه به نسبت من

 نبود؛ مهم برام یچیه گهید که بود ربدیه ریدرگ فکرم نقدریا اما

 االن نیهم خواستیم دلم... دیکشیم پر سمتش به وجودم همه

 ...کنم بغلش و نمشیبب

 حرف یب..."ربدیه خونه ببر منو"  گفتم اریکوه به رو نیهم برا

 ...سرش پشت رفت،منم نیماش سمت به و شد بلند جاش از

 کاش...خواستیم و ربدیه وجودم ی همه م،یشد نیماش سوار

 ...کنم آرومش تونستمیم

 داشتم عمرم تو که بود یراه نیتر یطوالن راه اون من نظر از

 ...کردمیم یط

 .... ربدیه عمارت به میدیرس بالخره بعد ساعت هی حدود

 به و شدم ادهیپ نشیماش از عیسر اریکوه از یخداحافظ بدون

 ....کردم پرواز ربدیه اتاق سمت

 داشتم لنگان لنگان ها خدمتکار به توجه یب شدم که عمارت وارد

 .....شستنیم رخت انگار دلم تو ؛ رفتمیم باال هارو پله

 گفتن آقا...خانوم سالم"  شدم خکوبیم جام تو خدمتکار یصدا با

 "خودتون اتاق تو دیبر شما ششونن،یپ خانوم نازیآ امشب



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 نیآتش احساسات همه رو یسرد آب انگار لحظه هی تو...زدم خی

 به کمیتار یچشما با... شد خاموش هام حس ی همه...دیپاش من

 ...دمشیدینم اما...کردم نگاه خدمتکار

 ؟؟؟؟!!!!خوبه حالتون_  خدمتکار

 ...بود شده جدا تنم از روح انگار ؛... بودم منگ

 !!!خانوم؟؟_خدمتکار

 بودم رهیخ نامعلوم نقطه هی به که نطوریهم بهش جواب بدون

 خودم اتاق به نمویسنگ تن یبدبخت با...دادم تکون بار چند سرمو

 کم نمونویب فاصله ومدمیم تا!شد؟؟یم ینطوریا یه چرا....کشوندم

 نمونیب و کردیم دور من از خودشو ها لومتریک ربدیه ، کنم

 ....دیکشیم وارید

 همه...."خوادتینم که بگه یزبون چه با آخه"  زدم تشر خودم به

 نکهیا فکر...کردمیم تحمل چطور...بود شده دار ههیجر احساسم

 ....خوردیم جونمو خوره مثل داشت نازهیآ آغوشه تو االن ربدیه

 هیگر صبح خود تا و گذشت کندن جون یسخت به  من به اونشب 

 ..کردم

 

                                      ☆☆☆ 

 

 :  ربدیه

 تا بودن رفته یسوار اسب ستیپ از اریکوه و نورا که یوقت از

 ....بود گذشته ساعت دو حدود االن
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 ؛ کنم خفه و اریکوه خواستیم دلم ، دستش از بودم یعصب

 !!!کرد؟؟یم کینزد نورا به خودشو نقدریا چرا دونمینم

 شماره و برداشتم مویگوش بار چند...دادمیم اخطار اونم به دیبا

 برات چرا"  زدم تشر خودم به باز اما ، گرفتم ارویکوه

 دستت ریز نورا مثل دختر هزارتا!!درک به برن مهمه؟؟بزار

 !!.."همونا لنگه نمیا ؛ بودن

 ببر هی مثل...کنم خفه و نفر هی خواستیم ؛دلم بودم کالفه اما

 ...بودم یعصب و دمیچیپیم خودم به یزخم

 "ربد؟؟یه کجاس فایه"  گفت و شد کمینزد ارحام

 دندون و گذاشتم هم رو چشمامو لحظه هی یعصب فشار شدت از

 موفق ادیز یول...کنم کنترل خودمو کردم یسع ؛ کردم غروچه

 ...نبودم

 "  ناهار میبر...ارحام دونمیچم"  گفتم یا دورگه یصدا با

 لحظه هر ؛ گذاشتم چشمم رو مویآفتاب نکیع و کردم عبور ازش

 ...نبود خوردن غذا به حواسم اصال...بود ساعت به چشمم

 عمارت سمت به  سرعت وبا میشد نیماش سوار ناهار بعد

 خونه تو  کنه رحم بهت خدا نورا"  گفتمیم دلم تو...روندم

 زدمو فرمون به یمحکم ی ضربه"  کنه رحم بهت خدا.....یباش

 ...شدم رهیخ روم به رو به

 م؟؟؟یبرگرد میخوایم ستین زود یلیخ عشقم_  نازیآ

 ادامه گهید و شد محو لبخندش که کردم نگاهش خشم با

 ....کردمیم کم نویا شر عتریسر هرچه دیبا...نداد
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 شیلعنت یصدا اون با خیش دوباره که روندمیم ادیز باسرعت

 "  نمشیبب خواهمیم من خونست؟؟ فایه" اعصابم رو رفت شتریب

 چشمام و بود شده برجسته میشونیپ رگ خشم شدت از

 کی اگه...ندادم بهش یجواب...  بودم کرده مشت دستامو....سرخ

 کنمو کنترل خودمو بتونم نبودم مطمئن زدیم حرف گهید کلمه

 ...نییپاارمین فکشو

 ، کردم انتخاب تیمامور نیا یبرا رو نورا که من به لعنت

 انگار... کردم شتریب نویماش سرعت و دادم عقب موهامو کالفه

 جفتشون چون میعصب چقدر من که بودن دهیفهم نازیآ و خیش

 ....نگفتن یچیه خونه به دنیرس تا گهید

 با نه...باشه خونه نورا برگشتم یوقت که بود نیا به دمیام ی همه

 ...دادم رونیب صدا با نفسمو... اریکوه

 با نازیآ و خیش به توجه یب ، عمارت میدیرس بعد ساعت هی حدود

 ...بود مرتب یچ همه...اتاقم به رسوندم خودمو بلند یها قدم

 ....گشتم دنبالش چشمام با" نورا؟؟"  زدم صداش

 در خونم یزدیم کارد ، نبود...زدم سیسرو در به ضربه چند

 ...کردمیم یط اتاقو عرض و طول یعصب ؛ ومدینم

 هوی که دمیکشیم دست موهام تو یه کالفه ، بود شده تند نفسم

 "؟؟یینجایا...عشقم؟؟"  شد وارد نازیآ

 اصال...شدیم منفجر داشت سرم ، دمیکش دست صورتم به

 ...نداشتم ویکی نیا حوصله
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 یانداخت را عشقم ، عشقم یه یگیم یچ....ه؟؟یچ"  گفتم داد با

 "کن ولم بابا برو... من؟؟ واسه

 !!!؟؟یگیم یدار یچ_ نازیآ

 "کارت یپ برو گمیم!!؟؟؟؟؟یکر"زدم داد تر بلند تیباعصبان

 ، کردیم هیگر من برا داشت مثال ختیر اشکاش دویلرز چونش

 به خودشو نیف نیف با ؛ بودم دهید ادیز ها هیگر نیا از من یول

 هی کردم پرتش و خورد بهم حالم تماسش از... چسبوند بازوم

 ...گوشه

 ...کنم یزندگ تونمینم تو بدون...ربدیه شدم عاشقت من_نازیآ

 برا فقط  دونمینم یکرد فک ؛ بابا گمشو" گفتم زدمو یپوزخند

 ..."یمن با خودت جنس هم یجونورا و جک جلو دادن پز

 "  دارم دوست بخدا"  زد زجه

 نه توئه مشکل نیا..."  کردم باز بستمو لحظه هی چشمامو یعصب

 "  کن گم میزندگ از گورتو!!...من

 بشنوم،خواستم اتشویچرند از کلمه کی خواستینم دلم یحت گهید

 بهم جنس نیا از حالم ؛ افتاد پام به که شم خارج اتاق از

 ...هرزه یآشغاال... خوردیم

 نیهم برا نداشتم ارحامو حوصله کرد،اصال یزار شب آخر تا

 بدمو دست از کنترلمو که بود مونده ،کم بودم مونده اتاقم تو

 بده جون جلوم اگه یحت ، کنم تموم نفرو هی یوقت من...کنم خفش

 و هیگر همه نیا لیدل دمیفهمینم...گردهیبرنم نظرم بازم ،

 ...ویزار
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 داشتم!!!!! بود ومدهین خونه هنوز نورا...بود شب ازدهی ساعت

 نورا به نداشت حق ، کشتمیم ارویکوه حتما... شدمیم وونهید

 گاریس و بودم ستادهیا تراس تو!!..نداشت حق...بشه کینزد

 جلو از اریکوه کنار نورا ریتصو هم لحظه هی یدم،حتیکشیم

 به یا ضربه و کردم گره مشتمو خشم با رفتینم کنار چشمم

 بهم یاشک یچشما با نازیآ دوباره زدم؛ تراس ینما سنگ

 ...شد کینزد

 !!!ربدیه_

 !!!"؟؟؟؟؟؟ییییشینم خفه چررا"کردم یخال سرش حرصمو

 "  بمونم شتیپ امشبو هی بزار حداقل"  زد هق یچارگیب با

 شمیپ خواستمینم چرا؟چرا...بمونه شمیپ بذارم که نداشت امکان

 تونستمیکشوند؟؟؟نمیم کجا به منو داشت یلعنت حس نیبمونه؟؟؟ا

 !!کنم قبول

 یفرق برات توکه...کنمیم خواهش... باش شمیپ فقد امشبو_نازیآ

 !!!مهمه من یبرا اما... نداره

 منو دختربچه هی...کردیم میروان داشت نیا داشتو فرق من یبرا

 ینی من کار تو داشتن احساس!!بود انداخته حال نیا به

 هنوز که حس نیا دیبا!!!دینبا...داشتمیم ضعف نقطه دینبا...مرگ

 ....کردمیم خفه قلبم تو بودو نوپا

 تخت سمت به و دمیکش نازدستشویآ به نگاه بدون لحظه هی تو

 ...بردمش

 ....بودم داده بهش ارویدن انگار
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 از بودمو ستادهیا پنجره کنار برهنه تنه مهین با بعد ساعت هی 

 ....بود برنگشته نورا هنوز....گرفتمیم کام گارمیس

 !!ربد؟یه_نازیآ

 با!!!!کنهگم گورشو رفتینم کرد،چرایم وونمید داشت صداش

 دهیکش دراز تختم یرو برهنه همونطور ، کردم نگاه بهش نفرت

 ...کردیم نگاهم نیغمگ و بود

 باهام ینتونست که اومده بدت من از نقدریا یعنی_  نازیآ

 ...؟؟یباش

 یحس دخترا نیا به چوقتیه...گرفتم کام گارمیس از دوباره

 من...باشم باهاش نخوام یحس یب یرو از  حاال که ؛ نداشتم

 وونهید منو داشت نیا و ، بشم همخواب نازیآ با نتونستم

 بزرگ مانع هی نیا و بود کرده رییتغ قلبم تو یزیچ هی...کردیم

 نه خواستمیم اونو فقط  من اما بود سخت قبولش...بود من یبرا

 .....ویا گهید کس چیه

 که ، گرفتم یقیعم کام گارمیس از درمونده و یعصب نطوریهم

 سمت به لنگان لنگان دم،ید اطیح تو رو نورا فیظر اندام هیسا

 ....ومدیم عمارت

 شیپ شب۱۲ تا ی،لعنت کردم غروچه دندون خشم و حرص با

 ...شررررفیب اریکوه!!!...یکردیم یغلط چه اریکوه

 ...نبرد خوابم صبح تا تیعصبان و حرص از اونشب
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 : نورا

 ...بود کرده پف چشمام یخواب کم و هیگر شدت از 

 من قلب چقدر هر ؛ گرفت درد قلبم ، افتادم شبید ادی دوباره

 دور من از خودشو شتریب ربدیه ، دیتپیم ربدیه یبرا شتریب

 ....کردیم

 منو اون....تونستمیم اگه البته...کشتمیم خودم تو حسو نیا دیبا

 و سوختمیم درد نیا با دیبا من و...بود درد نیا و خواستینم

 ...ساختمیم

 کمر از و تنگ کمر تا که یسانت سه قهی حلقه نیآست سارافن هی

 بود یمشک رنگ به و دیرسیم پام غوزک تا شیبلند و بود کلوش

 که یقلب بودم،عزادار عزادار چون دمیپوش یمشک....دمیپوش

 بدون که یزندگ عزادار...نداشت خوردن ترک یبرا ییجا گهید

 ...بود شده خفه من در که یاحساس عزادار... خواستمشینم اون

 حوصله ؛اصال کردم جمع سرم یباال حوصله یب موهامو کل

 ...نداشتم کردن شیآرا

 هیگر از کرده پف یچشما و نیوغمگ روح یب ی چهره همون با

 ...بود صبح ده ساعت...رفتم رونیب اتاق از زنون عصا

 خواستیم دلم انگار اما ؛ نداشتم و نازیآ همراه ربدیه دنید توان

 عذاب نیا بلکه... بکشم عذاب شتریب خواستمیم نمش،انگاریبب

 ...کنه جدا تنم از ربدویه عشق زهر دنایکش
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 نشسته ییرایپذ سالن تو همه ، اومدم نییپا ها پله از یسخت به

 یفرق چه گهید اما...دمیند و نازیآ تعجب کمال در...بودن

 ...داشت

 دوخت خوش یا پارچه شلوار با یزرشک راهنیپ هی ربدیه

 ...بود کرده ست رنگ یمشک کمربند و کراوات با رنگو یطوس

 چشم منم ؛ کردینم نگاهم... زدیم براش وار وانهید داشت قلبم

 جا ربدیه کینزد مبل یرو و گفتم یآروم سالم و گرفتم ازش

 گلوم به بغض دوباره...کردیم وونمید داشت عطرش...گرفتم

 ..دردو؟؟ نیا کردمیم تحمل چطور...زد چنگ

 ازم نگاهشو پررنگش اخم با نکنم،اونم نگاهش کردمیم یسع

 حتما...نبود خوب باهام هم خیش یجلو یلمیف یبود،حت کرده غیدر

 !!کنه ناراحت نیا از شتریب نازویآ نخواسته

 دگرگون حالم بوده نازیآ با شبید نکهیا یادآوری از دوباره

 !!کنمیم دق دارم ایخدا...شد

 ؟؟ شده نطوریا چشمانت ست؟؟چراین خوب حالت فایه_  خیش

 همون با و کرد من به روشو ربدیه خیش سوال نیا با همزمان

 ینداشت،ب خویش کشش گهید اعصابم...شد رهیخ بهم ظشیغل اخم

 شبید" دادم جوابشو ارمیب باال سرمو یحت نکهیا بدون حوصله

 ..." بخوابم خوب نتونستم

 ...کردیم نگاهم حالت همون با و حرف یب هنوز ربدیه

 خوش تو بدون ؟؟اصالیبود کجا روزید"  دیپرس دوباره خیش

 !!"فایه نگذشت
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 احساسم همه با شبید ایر یب چقدر گرفت، شدت بغضم دوباره

 دهیناد منو راحت چقدر ربدیه کردم،و پرواز ربدیه سمت به

 ربدیه دونستمیم اولم همون گفتم؟؟ازیمیچ داشتم هه...بود گرفته

 عاشق نبود؟؟اون عاشقش نکهیبود؟؟ا کرده فرق یچ...نازهیآ با

 بخواد که نداره قلب اصال اون بود گفته اریکوه...نبود چکسیه

 ...شه عاشق

 یعنی...کنم زنده و ربدیه ی شده کشته احساسات تونستمینم من 

 ... بود نمونده برام یجون اصال

 "  بودم اریکوه آقا با"  دادم جواب حوصله یب

 بهش نگاهم کردم یسع اما ، کرد جلب توجهمو ربدیه پوزخند

 یصدا که بودم خودم نیغمگ یهوا و حال تو نطوریهم... وفتهین

 ...دراومد فونیآ

 آقا"  گفت و اومد ربدیه سمت به خدمتکار قهیدق چند از بعد

 "  آوردن فیتشر اریکوه

 من که دوارهیام گفت زدم، پوزخند اریکوه حرف یاداوری از

 منو اصال ربدیه که دونستینم...بذارم ریتاث ربدیه رو بتونم

 ...رهیبگ ریتاث ازم بخواد برسه چه نهیبینم

 سالم"  کنم نگاهش شد باعث اریکوه یانرژ پر و خندان یصدا

 "  همه به سالم ،

 یبرزخ نگاه اما ؛ میداد جوابشو خیش منو... اومد سمتمون به و

 !!!کرد؟؟یم ینطوریا چرا... لرزوند تنمو اریکوه به ربدیه

 همون با باشه داشته عادت ربدیه نگاه نیا به انگار ارکهیکوه

 "وا؟؟یه یخوب" دیپرس یانرژ پر و نشست من کینزد لبخند
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 "؟یخوب تو ممنون"  زدم یکمرنگ لبخند

 که ربدیه به رو و کرد بسته و باز آره یمعن به چشاشو لبخند با

 یخوب"  گفت کردیم نگاهش نیخشمگ و یبرزخ نطوریهم

 "داداش؟؟

 به خوبم"  داد جواب رهیبگ ازش نگاهشو نکهیا بدون ربدیه

 ..."لطفت

 هی اریکوه ؛ بود حرکت در اریکوه و ربدیه نیب متعجبم نگاه

 خودش به دوباره اما کرد نگاه ربدیه حالت به موشکافانه لحظه

 اریکوه با شبید بخاطر نکنه...شد ریدرگ فکرم....شد مسلط

 شده ناراحت اریکوه با من بودن از یعنیکنه؟؟یم رفتار ینطوریا

 جز اصن شبید اون احمق ینورا"زدم تشر خودم به باز بود؟؟؟

 گهید واقعا...داشتم بغض هنوز"....نکرده فکر چکسیه به نازیآ

 بودم کینزد بهش همه نیا که یصورت در ازش یدور قدر نیا

 ...برام کنه یکار هی خدا کاش....بود دهیبر امونمو

 

 ییرایپذ تو کنارشون بود یکندن جون هر ظهر،به از بعد تا

 نطوریهم...نزد حرف اریکوه با هم کلمه هی یحت ربدیموندم،ه

 ...بامن

 می؛تصم رفت و کرد یخداحافظ هممون از اریکوه که یوقت

 اونجا تونستمینم گهید...اتاقم تو برگردم منم که گرفتم

 جام از...بود ننداخته بهم مینگاه مین یحت صبح ،از ربدیه...بمونم

 خیش دونستمینم....برگشتم اتاقم سمت به حرف یب و شدم بلند
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 بره که قراره یک و مونده نجایا نقدریا یچ واسه یلعنت

 ....نباشم نجایا گهید من که قراره یک دونمینم!!!..؟؟

 

                             ☆☆☆ 

 

 بام هم کلمه کی یحت ربدیه روز چند نیا تو...گذشت روز چند

 یب دلم شو،امایدور بودم کرده قبول درسته...بود نزده حرف

 داریب از قبل صبحا و ومدیم اتاق به وقت رید شبا...بود قرارش

 ... هیگر بود شده فقط کارم...کردیم ترک اتاقو من شدن

 نیهم تو کردمیم حس...نبود صورتم رو غم رنگ جز یرنگ

 عاشقم شکسته قلب یبرا خدا کاش...شدم الغر یکل روز چند

 روز چند نیا که یخوب ،تنها....کنه یکار هی کاش...کنه یکار

 ...بودم دهیند نازویآ گهید ییکذا شب همون از که بود نیا داشت

 اگه چون کردم،یم شکر خدارو بار هزار یروز نیا یبرا

 ...کردمیم دق دمشیدیم ربدیه کنار دوباره

 ......سخت یلیخ....گذروندمیم و یسخت یروزا

 

                                  ♡♡♡ 

 :  ربدیه

 نورا دنید یبرا نکهیا فکر ، الیو ومدیم روز هر اریکوه

 حال اصال نروزایا...کردیم وونمید داشت نجایا ادیم هرروز
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 که بودم اریکوه طرف از بهونه هی منتظر نداشتم،فقط یخوش

 ...کنم خورد دهنش تو دندوناشو بزنم

 داشت که...بود نورا بد حال دادیم عذابم که یزیچ نیشتریب اما

 تو اریکوه بخاطر نکهیا فکر از...شدیم آب جلوچشام ذره ذره

 دیشرررف،بااایب اریکوه...دمیرسیم جنون به حاله نیا

 !!!بودم نکرده نکارویا االن تا چرا دونمینم...کشتمشیم

 ادیز انقدر دخترو هی یروز هی کردمینم فکر چوقتیه

 انقدر...وفتمیب روز حالو نیا به بخاطرش بخوامش،که

 نویغمگ نقدریا اونو اما بره نفسم بودم حاضر که خواستمشیم

 چال اون دوباره بدمو پاش جونمو بودم حاضر...نمینب شونیپر

 کردمینم فکر چوقتیه...نمیبب رو خندهیم که یوقت قشنگش لپ

 با حاال بود، شده  حس یب کویتار  زخمام از قلبم همه که یمن

 ،کهیزندگ نیا به لعنت...باشم شده اون ی چارهیب وجودم همه

 هی از بعد بدم بخت از...دادینم نشون بهم خوش یرو چوقتیه

 من یبرا چوقتیه دونستمیم ،که دیتپ یکس یبرا قلبم عمر

 !!!شهینم

 دستش از نکهیا بخاطر نه...نمیبب رو نورا کمتر کردمیم یسع

 یراحت به تونستمینم قبل مثل گهید نکهیا بخاطر...بودم یعصبان

 بود سخت... هست که باشه نداشته یفرق برام باشمو کشینزد

 وجودم همه...نکنم نگاهش برام بود نکنم،سخت بغلش که برام

 اون دلتنگ همه از شتریب...بود سخت برام نیا خواستش،ویم

 ینگاه همون...کردیم غیدر من از که بودم شیعسل معصوم نگاه

 !!!....بشه من مال که بدم مویزندگ همه بودم حاضر که



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 کارم زیم یرو مشت با  اومد؛ ذهنم تو اریکوه دوباره

 ...اریکوه بهت لعنت....زدم

 باز کارم اتاق در که زدم شیآت گارمویس دوباره بودم یعصب 

 ...ستادیا در چارچوب تو اریکوه و شد

 خودم خصمانه و خشن نگاه همون با ؛ بود گرفته و یجد نگاهش

 ...بزنه حرف موندم منتظر و شدم رهیخ بهش

 میبود ستادهیا هم یرو روبه دو هر ؛ شد کینزد بهم و بست درو

 ....میبود شده رهیخ هم به و

 !!!"چته؟؟؟ معلومه"  زدن حرف به کرد شروع اریکوه باالخره

 مربوط تو به هست میچ هر"  کردم نگاهش سرد و خشک

 "  راحت التیخ...شهینم

 خفش االن نیهم خواستیم دلم... شدم تر یعصب ؛ زد پوزخند

 داغونش نقدریا که بود آورده نورا سر به یچ نبود معلوم... کنم

 ....فطرت پست....بود کرده

 باهام که روزه چند ها بچه مثل... ربدیه نگو چرند_  اریکوه

 !!!ه؟؟یچ دردت نمیبب بگو د ؛ یزنینم حرف

 اگه االنم تا"گرفتم ازش رومو یعصب و گرفتم کام گارمیس از 

 کن یسع نهیهم برنامم االن از...کردم تیخر کردم رفاقت بات

 !!"یکن عادت

 !!!کردم؟؟ حقت در یقینارف چه_ 

 آخرو کام و"یستین حرفا نیا اندازه....بابا شو خفه"  زدم پوزخند

 ...گرفتم گارمیس از
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 "نوراس؟؟ دردت تو دونمینم یکرد شم؟؟فکر خفه من"  شد یجد

 خودمو نتونستم گهی،د گرفت چشامو جلو خون حرفش نیا با

 از ، گرفتم قشوی و بردم ورشی بهش زیم نطرفیا از کنم؛ کنترل

 " ناموس یب شوووو خفففه" دمیغر دندون یال

 حاال دونمینم فقط"  زد وداد گرفت قشوی دور شدم مشت یدستا

 !"؟یکنیم رفتار ینطوریا بامن نوراس،چرا دردت که

 رت،یغ یب...ببند دهنتو"  زدم داد و گرفتم شیآت خشم شدت از

 "نده نسبت من به خودتو معشوقه

 با ؛ کنه جدا قشی از دستمو کرد یسع خشم با و شد تر یعصب

 خدام از من من؟؟ معشوقه"  گفت من یصدا یبلند به ییصدا

 یول ؛ باشه من معشوقه نورا نجابت و یپاک به دختر هی که بود

 " گسید یجا دلش نورا که فیح

 خشم با!!نبود؟؟ اریکوه شیپ دلش نورا ، کردم نگاهش شوک با

 داستان خودت واسه ذهنت تو نطوریهم شهیهم"  کرد نگاهم

 تو... ینیبب اطرافتو یها تیواقع یتونستینم نیهم برا ، یساختیم

 !!"یندار رو نورا اقتیل

 از داشت... بودم بهت تو هنوز ؛ شد خارج اتاق از لحظه هی وتو

 یجا دلش نورا"  شد مرور سرم تو حرفاش!!زد؟؟یم حرف یچ

 پام رو تونستمینم گهید" یندار رو نورا اقتیل تو"..."  گسید

 دست موهام تو کالفه... کردم رها یروصندل خودمو ستمیبا

 ...دمیکش

 !!!....داشت؟؟ امکان چطور!!بود؟؟ من شیپ دلش نورا
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                                ☆☆☆ 

 

 : نورا

 موهامو و نکردم یشیآرا گهید یروزا معمول طبق هم اونروز

 ...کردم جمع سرم یباال

 خارج اتاق از و دمیپوش بلند رنگ کرم راهنیپ هی زهیانگ یب

 ...شدم

 نگاه تو لحظه هی ؛ اومد رونیب کارش اتاق از هم ربدیه همزمان

 ....شد رو رویز دلم دوباره و شدم غرق قشیعم یخاکستر

 با...امیب نییپا ها پله از کردم یسع و گرفتم ازش نگاهمو باغم

 فقط انگار روزا نیا...بود زده حلقه چشام تو اشک دوباره دنشید

 ..کنم هیگر که بودم بهونه دنبال

 ؛ بود سخت برام یلیخ پام گچ با ها پله از اومدن نییپا

 شرش از و کنم باز پامو گچ گهید هفته هی بود قرار خداروشکر

 رو گچ وزن که بود شده رمق یب انقدربدنم گهید...بشم خالص

 ...کردیم ینیسنگ پام

 خیش و ربدیه قهیدق چند از بعد ؛ رفتم یغذاخور سالن به لنگان

 ...شدن وارد باهم

 ...نداشتم حوصلشو اصال ، نزنه یحرف خیش کردمیم دعا

 که کردمیم یباز غذام با داشتم نیغمگ و اشتها یب معمول طبق

 بلند سرمو کردم،ینم باور کنه؛یم نگام داره ربدیه کردم حس
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 اخم با همراه قیعم و رهیخ نگاه با نگاهم لحظه هی تو و کردم

 ...خورد گره ربدیه

 اشکمو حلقه که گرفتم ازش نگاهمو عیسر گرفت، بغضم دوباره

 به همه ناهار از بعد ؛ بخورم غذا نتونستم گهید اما...نهینب

 ....میرفت ییرایپذ

 همونجا دادم حیترج که بود شده تنگ ربدیه برا دلم انقدر

 یبرا یحت تونستم یم نکهیهم و بودم قرارش یب...نمیبش ششونیپ

 ...بود یکاف برام نمشیبب قهیدق چند

 ...برم رانیا از فردا خوامیم من... ربدیه_  خیش

 ربدیه به ادیز غم با...دیرس رفتن وقت بالخره پس ؛ ختیر دلم

 بد بهت دوارمیام"  گفت خیش به رو لبخند با اون اما ، کردم نگاه

 رفتنم از من مثل اونم داشتم توقع چرا" ارحام باشه نگذشته

 ....بشه؟؟ ناراحت

 باشه،من فایه که هرجا" گفت و انداخت بهم یچندش نگاه ارحام

 !!!"کنمیم فیک

 خیش... نداد بهش یجواب هم ربدیه ؛ گرفتم ازش نگاهمو یعصب

 ،من هست هم فایه االنکه ربدیه" گفت و جاشد جابه یکم مبل رو

 ..."بگم بهت یزیچ هی خوامیم

 ...شنومیم..ارحام بگو"..کرد نگاهش زیت ربدیه

 ...ببرم خودم با رو فایه یبد اجازه اگر خواهمیم_  خیش

 تونست یچجور....کرد؟؟؟؟ یغلط چه خیش...دیکش سوت گوشم

 شیآت شتریب لحظه هر...ارهیب زبون به رو حانهیوق جمله نیا
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" زدم داد حرص و بهت با ربدیه به توجه یب گرفتمیم

 !!!!"؟؟یییییییچ

 قلبم ضربان لحظه هر که زد بهم یا کننده منزجر لبخند خیش

 کردنشو خفه قدرت کاش...شتریب دلشورم و رفتیم باالتر

 ....داشتم

 ...فایه یبش زنم خوامیم_  خیش

 ربدیه نکهیا گهید...کردیم خفم داشت بغض... دمیلرزیم خشم از

 هرچقد بود نبود،بس مهم یچیه...نبود مهم برام شهیم ناراحت

 داد سرش ادیز خشم وبا ستادمیا جام تو... کردم تحمل وقاحتاشو

 بغضم"شوووووووو خفه... یعوض آشغال شو خفه"  زدم

 مرد ریپ هی ینیبب که ییکجاااا بابا!!!حد چه تا یبیغر...دیترک

 ....داد ویمزخرف چه کردن اظهار اجازه خودش به عرب

 اتاق سمت به اونجا از خودمو تونستم که یحالت نیتر عیسر با 

 حس پامو درد که بود بد حالم نقدریا...کشوندم ربدیه

 !!!!!حد چه تا حقارت...زدمیم هق هیگر شدت از...کردمینم

 نیا بخاطر حتما ربدیه...شدمیم خفه داشتم ؛ دمیرس ربدیه اتاق به

 مهم برام مردممیم اگه یحت اما...کشتیم منو میگستاخ

 ...کنم تحمل وقاحتشو شدت نیا تونستمینم گهید...نبود

 آزاد یهوا که ستادمیا تراس در یجلو ؛ بود شده تنگ نفسم

 که بود مونده ایدن نیا تو یزیچ گهید مگه اما...کنه بهتر حالمو

 کاریچ دیبا دونستمینم!...کنه؟ خوب حالمو ذره هی شده یحت بتونه

 شم رها تا کنم پرت خودمو باال همون از خواستیم دلم...کنم

 ...درد ویبدبخت همه نیاز
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... شد وارد ربدیه و شد باز اتاق در که بودم خودم حال همون تو

 چشاش...کردم نگاه ربدیه یعصب و نیخشمگ نگاه به و برگشتم

 با بود دستش تو در رهیدستگ که نطوریهم... بود خون کاسه

 ...بود شده رهیخ بهم ظشیغل اخم و خشم همون

 حضورش نیهم اما ؛ نه ای بود یعصب دستم از که نبود مهم برام

 بشه یجار گونم رو اشکم و بترکه بغضم که بود یکاف برام

 یدلتنگ و عشق همراه خشم و استرس...دیکشیم پر براش دلم...

 ...کردمیم تجربشون همزمان که بود ییحسا

 بلند گام چند تو هوی که بودم غرق نگاهش تو هیثان چند دونمینم

 و نیتر خشن با یناباور اوج در و کرد یط نمونویب فاصله

 ...دیبوس لبامو حالت نیتر قشنگ

 ؛ کردم نگاهش گرد یچشما با و شد حبس نفسم لحظه هی

 پر و محکم...دیبوسیم منو اخم همون با و بود بسته چشماشو

 ...حرارت

 منو داشت ربدیه...ومدیم رونیب نمیس از داشت قلبم

 ...شدینم باورم!!!دیبوسیم

  بودم،انگارقلبم تالطم در بود،باز داده بهم که یآرامش نیح در

 که بود یزیچ تنها داشتنش... نداشت حرارتو پر بوسه نیا طاقت

 عشقم همه با بستمو چشمامو ناخودآگاه... خواستمیم ایدن همه از

 ...دمشیبوس

 به حرکت هی تو ومنو کرد حلقه کمرم دور وار نوازش دستشو

 ...چسبوند خودش
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 نیبهتر ریگ نفس لحظات اون اما ؛ دیکش طول قهیدق چند دونمینم

 ...بود ایرو هی مثل که ؛ بود عمرم لحظات نیتر قشنگ و

 دستاش که یدرحال و کرد جدا ازلبام لباشو ینرم به اون از بعد

 نگه صورتم از یکم فاصله با صورتشو بود حلقه کمرم دور

 هنوز...شد رهیخ بهم قشیعم نگاه اخمو همون با و داشت

 حرف یب هردومون... زدمیم نفس نفس و...بود باال قلبم ضربان

 گردش در چشاش دوتا نیب باورم نا نگاه... میبود شده رهیخ بهم

 در و دمیکش لبام رو دستمو جیگ!!!!بود دهیبوس منو واقعا...بود

 ینرم به و شد تر ظیغل اخمش...دیچک اشکم عشق و بهت ونیم

 تابحال که یلحن نیتر قشنگ و نیتر آروم د،بایکش بغلش تو منو

 پر و نیتر قشنگ با دویکش موهام رو دستشو بودم دهیشن ازش

 شش،آرومییه"زد پچ گوشم کنار ممکن لحن نیتر احساس

 ارهیب چشات تو ااشکیدن نیا تو که یباش،هرک مطمئن...باش

 غمم ویشاد همه با..."....باشم خودم اگه یحت...ذارمینم زنده رو

 دارم کردمیم فکر همش...شدینم باورم هنوزم...زدم هق بغلش تو

 ....بودم عاشقش امنیخدا...نمیبیم خواب

 یصدا و بود نشیس رو سرم ؛  میبود حال همون تو قهیدق چند

 ...دمیشنیم قلبشو ضربان

 ؛ بودم شده آروم آروم االن که بودم کرده هیگر بغلش تو نقدریا

 از گهید...رفتیم نییپا و باال وار نوازش موهام رو دستش

 ...بود شده من مال ایدن همه انگار...دمیترسینم یچیه

 ی بوسه و کرد خم موهام رو سرشو که بودم بغلش تو هنوز

 ...زد موهام به ینرم
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 نشیس به شتریب سرمو... نشست صورتم رو دل ته از یلبخند

 ...کرد تر تنگ دورم بازوهاشو حلقه اونم ، فشردم

 نایا همه که داشتم ام،ترسیب رونیب بغلش از خواستینم دلم

"  زد صدام یآروم لحن با... بپرم خواب از هوی ومن باشه خواب

 "نورا؟؟

 عشقم تموم و لبخند همون با و برداشتم نشیس رو از سرمو

 ...کردم نگاهش

 دلم که یابهت با و کرد اخم میگر از کرده پف یچشما دنید با 

 "شرفیب... دستش کف زارمیم حقشو"  گفت ، رفت براش

 سمت به استوار یها قدم با و کرد باز دورم از دستشو ینرم به

 اتاق از اصال...نورا"  کرد نگاهم اخمش همون با...رفت در

 نگاه از!"ربدیه"زدم صداش غم و یدلتنگ با" اصال...این رونیب

 جمع کرد،توانمویم نگام منتظر و بود ستادهیگرفتم،ا گر نافذش

 ..."نرو"گفتم لرزونم یصدا با و کردم

 ...کنم روشن ارحامو فیتکل دیبا...گردمیبرم_

 از دلم...شد خارج اتاق از لحظه هی تو و نشد جوابم منتظر

 ارحامه!!!...شد؟؟؟؟یم یچ ارحام د،حاالیلرز رفتنش

 خواستمیکنم،نم منحرف ارحام از فکرمو کردم یسع!!یییییلعنت

 لحظه چند یایرو تو هنوز....کنه خراب یچیه االنمو خوش حال

 ...بودم غرق  شیپ

 دوباره  ذوق و لبخند با ؛ بود دهیبوس منو ربدیه...شدینم باورم

 پام رو تونستمینم گهید جانیه شدت از...دمیکش لبام رو دستمو

 یه ها وونهید مثل...رسوندم کاناپه به خودمو زور به...ستمیبا
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 دوست منو ربدمیه ینی...مردمیم یخوش از داشتم...زدمیم لبخند

 دادم ذوق با خودمو جواب و رفت قنج براش دلم باز و!!...داره؟؟

 ...زدم لبخند دوباره و....داره دوسم...

 ...ختیریم دلم یه داشتنش فکر از

 دلم...بود باال قلبم ضربان هنوز ؛ داشتم ینیریش دلشوره

 لنگان و پاشدم جام از نیهم یبرا... نمیبب خودمو خواستیم

 ...رفتم نهیآ سمت به لنگان

 صورتم رو غم گرد اون گهید و ؛ بود گرفته رنگ هام گونه

 لبخند نهیآ تو خودم به لحظه اون یادآوری از دوباره...نبود

 ...زدم

 دو...ختنیر دورم بلند و یفرفر ؛ کردم باز موهامو و بردم دست

 دادم،هردوشونو چشونیپ کردمو جدا موهام طرف دو از دسته

 از هم فر دوالخ ؛ بود باز موهام یباق...زدم رهیگ سرم پشت

 ...انداختم صورتم رو موهام یجلو

 خوشحال انقدر ؛ زدم یپر ملیر و زدم لبام به یمخمل قرمز رژ

 ...زدیم برق چشمام که بودم

 خودم خوش حال تو ، رفتینم که رفتینم لبام رو از اصال لبخند

 عمارت اطیح تو از ربدیه وحشتناک داد یصدا که بودم غرق

 رهیخ تراس در به ترس با و برگشتم نگران...لرزوند تنمو همه

 ییزایچ هی یعرب به که ارحام داد یصدا سرش پشت که شدم

 با داشت من بخاطر ربدیه...کرد روشن برام ویچ همه گفتیم

 داشتم...برداشتم تراس طرف به قدم چند لرز با!!!زدیم بهم ارحام

 یلیخ ربدیه یبرا خیش...دادیم بد یگواه مردم،دلمیم ینگران از
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 نیا وارد من خیش با رابطش کردن درست بخاطر اصال!!بود مهم

 بهم هاش برنامه همه من بخاطر حاال اما...بودم شده باند

 ...ختیر

 من بخاطر اگه...داشتم یبد حس اما...بشه یچ قرار دونستمینم

 رونیب صدا با نفسمو ینگران با!..؟؟یچ ومدیم ربدیه سر ییبال

 نیا شه تموم زودتر کاش...نشستم ربدیه تخت رو منتظر و دادم

 عتریسر داشتم دوست...زدیم ربدویه شوره دلم...بحثشون جرو

 ...شم،یپ برگرده

 چند یآور ادی از دوباره و... بودم شده دلتنگش یزود نیهم به

 و...بود میزندگ روز نیبهتر امروز... دیلرز براش دلم قبل لحظه

 ....کنه خراب اونو خیش دادمینم اجازه

 و ؛ شد کم رونیب از بحث جرو یصدا کم کم شکر خدارو

 ربدیه...بود رفته باال قلبم ضربان...گرفت و عمارت سکوت

 !!ومدیم داشت

 ربدیه و شد باز اتاق در هوی ، بودم نشسته تخت رو که نطوریهم

 نگاهش ادیز عشق با همراه خجالت با و گرفتم گر... شد وارد

 ...کردم

 بهم یکم لبخند و رنگش یخاکستر نافذ و جذاب نگاه با اونم

 منو ربدیه شیپ لحظه چند که شدینم باورم هنوز شد؛ رهیخ

 ....بود دهیبوس

 ینرم به و شد کینزد بهم ؛ گرفتم قشیعم نگاه از چشم شرم با

 ...بود کرده پر مشاممو همه عطرش...گرفت جا کنارم
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 نیب نگاهش ؛ بود گرفته رنگ لپام ، کردم نگاهش دار تب

 ...زد یقیعم لبخند و کرد حرکت چشمام

 ..."نورا کنهیم آرومم هات خنده"گفت یقشنگ لحن با

 ربدیه اون که کردمینم باور...ومدیم رونیب نمیس از داشت قلبم

 ...باشه بلد زدنو حرف قشنگ نقدریا خشن

 لبخندش و کرد نوازش لپمو چال ینرم به انگشتاش نوک با

 نییپا سرمو شدم،باخجالت داغ"یشد خوشگل"شد تر قیعم

 ...شد تر قیعم لبخندم و...انداختم،

 داشت نگاهش ریز... بودم ابرا رو انگار...بگم یچ دونستمینم

 ...رفتیم نفسم

 خجالت من از همه نیا که جالبه برام"  گفت و کرد یقشنگ خنده

 ... " یکشیم

 !! " ربدیه عههه" گفتم لوس و کردم یساختگ اخم

 و کرد نگاهم حالت نیتر قشنگ با و شد لیتبد لبخند به خندش

 "یدار که یشرم نیاز ادیم خوشم"  گفت

 به و شد بلند جاش از...داد فشار انگشتش دوتا نیب موینیب نوک و

 ...رفت در سمت

 کجا"  دمیپرس هول... دیکشیم پر طرفش به وجودم همه

 "؟؟یریم

 ..."گردمیبرم"  کرد نگاهم

 شمیپ خواستیم دلم خب بابا یا ؛ رفت رونیب اتاق از و

 تشر خودم به باز و ، بگم بهش که داشتم حرف یکل!!...باشه
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 زدهبهم گندش یکایشر از یکی با تو بخاطر االن نیهم...زدم

 نگاه پوسترش به یدلتنگ با....گهید کنه فصل حلو اونو بره دی،با

 شهیهم خوادیم دلم... بودم دور ازت یکاف اندازه به خب...کردم

 ...یباش شمیپ

 

                                ☆☆☆ 

 

... شدمیم وونهید داشتم...ومدین خونه شب آخر تا ربدیه اونروز

 درست یمشکل براش خیش نکنه که داشتم دلشوره طرف هی از

 دنشید قرار یب و بود تنگش دلم گهید طرف از!!  باشه کرده

 .... بودم شده

 با...اومد ربدیه...شد باز اتاق در که بودم دهیکش دراز تختش رو

 ...نشستم جام تو ذوق

 ...باالخره یاومد...سالم_ 

 از شویمشک کت که یحال در ، دیباریم وجودش همه از یخستگ

 یمعن به وسرشو زد لبخند زور به و کرد نگاهم اوردیدرم تنش

 ....داد تکون دییتا

 گره.... رفتیم خستش قیعم نگاه اون یبرا دلم من یعنی

 که یحال در و کرد پرت گوشه هی اونو و کرد باز کراواتشو

 تخت رو کفشاش با ؛ شد کمینزد کردیم باز راهنشویپ یها دکمه

 :گفت دورگش یصدا با...بست چشماشو و دیکش دراز

 ...خستم یلیخ...نورا داشتم یسخت روز_ 
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 نگاهش فقط ؛ دمیکش دراز کنارش آروم و رفتم سمتش به لبخند با

 دردسر تو نکرده ییخدا!شد؟؟یچ خیش"  دمیپرس مردد ، کردمیم

 !!"؟؟یوفتادین که

 رفت"  زد پوزخند و دیچرخ من طرف به و کرد باز چشماشو

 "  بکنه تونهینم هم یغلط چیه... خودش واسه

 مهم برات یلیخ ارحام یول"  کردم نگاهش یناراحت و شرم با

 ..."بود

 .... " تو از شتریب نه"  گفت و زد یجذاب لبخند

 نمیس از داشت قلبم ؛ کردم نگاهش گرد یچشما با ، شدم داغ

 کردنش عالقه ابراز لفافه تو یبرا دلم من...ومدیم رونیب

 ...رفتیم

 چند ؛ مینزد یحرف گهید... کرد نگاهم قشیعم لبخند همون با

"  گفت ربدیه که میکردیم نگاه هم به حالت همون تو قهیدق

 ... " بمونم داریب تونمینم ، خستم واقعا من...نورا

 "ریبخ شبت...پس بخواب" زدم لبخند

 ...بخواب توام_

  چشم_

"  گفت که اومدم رونیب تختش از آروم ، بست لبخند با چشماشو

 " ندارم تیکار من... بخواب نجایهم

"  دمیکشیم خجالت واقعا اما ، بخوابم ششیپ خواستیم دلم خودمم

 ..."باش راحت تو گهید نه
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 نگاهش نیا...ختیر دلم  کرد نگام اخم با و کرد باز چشماشو

 یزورگو!!!بشه یچ سین معلوم گهید کاناپه رو برم اگه ینی

 و زدم کنار ویتخت رو خجالت با!!! من جذاب

 دراز ربدیه از فاصله با یکم و رفتم باال تخت از ینرم به

 دنشیخواب از خبر ربدیه منظم ینفسا بعد لحظه چند ؛ دمیکش

 .....بردینم خوابم اصال اما من...داشت

 به کردم یسع  جیگ ؛ شدم داریب خواب از ادیز یگرما حس با

 باورم...بخورم تکون تونستمینم اما کنم نگاه اطرافم

 و بود گرفته بازوهاش نیب منو برهنه تنه مهین با ربدیه...شدینم

 ...بود کرده پر مشاممو همه عطرش...بود خواب غرق

 مماس برهنش نهیس با صورتم پوست و بود نشیس رو سرم

 عشق سر از یلبخند و... رفت باال ضربانم دوباره...  بود

 ...بودم آغوش نیا تنگ دل چقدر...اومد رولبام

 و بود بسته آروم چشاشو... نمیبب صورتشو که آوردم باال سرمو

 ابهت خوابم تو یحت...بود صورتش رو کمرنگش هیشگیهم اخم

 کردم میقا آغوشش تو خودمو دوباره و رفت براش دلم ،...داشت

 خودمو شتریب و دمیکش نشیس به بار چند صورتمو عشق با ؛

 دلتنگ شدمیم کترینزد بهش هرچقدر انگار...دادم فشار بهش

 بازوهاشو حلقه ربدیه که... خوردمیم تکون یه....شدمیم ترش

 .....شدمیم خفه داشتم بایتقر گهید...  کرد تر تنگ دورم

 یصدا با که...بکشم نفس بتونم که دمیکش باال کمی زور به خودمو

 یطونیش نقدریا" گفت داشت خنده هیما ته که دورگش و خوابالود

 "  بخوابم بزار...نورا نکن
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 سر از...باشه داریب کردمینم فکر واقعا...گرفتم گر خجالت از

 نفس تونستمینم واقعا یول... موندم حرکت یب همونطور یمجبور

 ...بکشم

 "  شمیم خفه دارم... ربدیه"...  گفتم آروم یلیخ

 و آورد صورتم کینزد صورتشو و ؛ برداشت دورم از بازوشو

 که لبخندزدم خجالت با منم ، کرد نگام جذابش لبخند همون با

 بغلم تو خوردنات وول دست ،از قراره بعد به نیاز ینی" گفت

 "؟!بخوابم ،نتونم

 هی تو...گرفتم ازش نگاهمو خجالت با و گرفتم گر حرفش از

 ...دیبوس مویشونیپ و کرد کینزد بهم خودشو لحظه

 گهید...کرد لذت غرق ،ومنو بود میشونیپ رو لباش هیثان چند

 ...ومدینم باال یخوش از نفسم

 حسش از پر لحن با و برداشت میشونیپ رو از لباشو ینرم به

 ..."زدلمیعز ریبخ صبحت"گفت

 ...ریبخ توام صبح_

 چون...اومدم رونیب بغلش از اکراه با...شد تر قیعم لبخندامون

 ... نداشتم ویکینزد همه اون تحمل شتریب نیاز گهید که دونستمیم

 لبام یرو از لبخند ؛ رفتم سیسرو سمت به لنگان لنگان

 گهید من...بودم داغ عاشقانش بوسه حرارت از هنوز...رفتینم

 ایدن نیاز من که بود یزیچ همه ربدیه...نداشتم ییآرزو چیه

 ...خواستمشیم

 ...اومدم رونیب ییدستشو از زدن مسواک از بعد 
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 بهش...کردیم نگاهم لبخند با و بود رختخواب تو هنوز ربدیه

 به کردم شروع و رفتم نهیآ طرف به لنگان لنگان و زدم لبخند

 ...موهام دنیکش برس

 به و بودن خورده گره هم به یحساب بودن باز موهام شبید چون

 ...شدنیم شونه یسخت

 ؛ دمید نهیآ تو و ربدیه ریتصو بودم ریدرگ موهام با که نطوریهم

 به... کردیم نگاه موهام به و بود ستادهیا لبخند با سرم پشت

 کینزد سرشو و شد خم یوکم کرد نوازش موهامو ینرم

 ...کرد نگام نهیآ تو از و آورد صورتم

 موهات یبرا دلم دمید باز موهاتو یدب تو که یبار نیاول از"  

 سانت هی یحت یندار حق ، نورا بلندم یمو عاشق من... رفت

 " یکن کوتاه موهاتو

 همه نیا تاب  گهید قلبم...بودم زدنش حرف یدستور نیا وونهید

  شدم،ناخودآگاه رهیخ بهش نهیآ تو از عشق با...نداشت لرزشو

 ، سختمه... بلندشدن گهید یلیخ آخه"  کردم لوس براش خودمو

 ..."رهیگیم درد دستم ، کشمیم شونشون که ییوقتا

 دست هی کار مو همه نیا کردن شونه"  گرفت دستم از برسو نرم

 "  کوچولو خانوم... شما فیظر یدستا نه ؛ مردونس

 کردن شونه به کرد شروع حوصله با و آروم یلیخ و

 !!...کردیم کاریچ من با داشت ربدیه...موهام

 چهره به عشق با و بودم نشسته یصندل رو آروم ها بچه مثل

 ...کردمیم نگاه نهیآ تو ربدیه جذاب

 ....داشتم دوسش چقدر که آخ
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 ییبایز به و کرد شونه ینرم به موهامو حوصله با ربدیه

 لطافتو همه نیمغرور،ا و خشن ربدیه...شدینم باورم...بافتشون

 ...بود جنتلمن چقدر!!..... باشه وجودش تو یمهربون

 موهامو دم ؛ کردمیم نگاهش نهیآ تو از ذوق با که نطوریهم

 ....دییبو قیعم و گرفت

 ...زد لبخند بهم و کردو نگام قیعم نهیآ تو از

 ...ربدیه ممنونم_من  

 برس بعد به نیا از" کرد نگام لبخند با و انداخت باال ابروشو

 !! " خودمه کار...موهات دنیکش

 دلم که کردیم گرم دلمو نقدریا ،... گفتناش"بعد به نیا از" نیا

 چشم یمعن به چشامو دل ته از...کنم هیگر ذوق از خواستیم

 لبخندش...موند چشام رو نگاهش هیثان چند...کردم باز بستمو

 ...نزد یحرف گهید و شد تر قیعم

 از منم رفت؛ حموم سمت به روزش هر عادت طبق اون از بعد

 ...رفتم لباسا کمد سمت به و کردم استفاده فرصت

 دامنش و داشت کش کمرش که یبند نیآست رنگ زرد سارافن هی

 ...دمیپوش بود ینیچ نیچ و بلند

 شیآرا به کردم شروع و زدم موهام به لباسم همرنگ ونیپاپ هی

 اهیس چشمامو کنار یکم زدمو رنگ یمخمل قرمز رژ هی ، کردن

 به نهیآ تو و گرفتم دوش عطرم با... زدم یپر ملیر و کردم

 بودم شاد نقدریا... دل ته از و یواقع لبخند هی...زدم لبخند خودم

 ...دیخندیم چشمامم که
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 رونیب حموم از ربدیه که بودم نهیآ ی جلو خوشم حال همون تو

 ...اومد

 تنه مهین با دوباره ، ختیر دلم ؛ برگشتم طرفش به لبخند با

 وسط...بود بسته کمرش به حوله هی فقط که یحال در ، برهنه

 نگاه من به جذابش و محو لبخند همون با و بود ستادهیا اتاق

 ...کردیم

 یسع انداختم نییپا سرمو ؛ بودن شده سرخ شرم از هام گونه

 یصدا با و شد کینزد بهم... نکنم نگاه تنش مهین به کردمیم

 "  یشد خوشگل"  گفت جذابش دورگه

 "یمرس"گفتم لب ریز شرم با بود نییپا سرم هنوز

 و گذاشت چونم ریز دستشو...بود وجب هی نمونیب فاصله

 و کرد نگام حرف یب هیثان چند...آورد باال ینرم به صورتمو

 ...رفتیم باالتر حرارتم یه من

 از داشتم ؛ شدیم  تر قیعم لحظه هر ربدیه لبخند درعوض

 ...دیپوشیم لباسشو زودتر کاش... مردمیم خجالت

 ازش تابحال که یلحن با و شد خنده به لیتبد لبخندش کم کم

 !! "ستین نفعت به اصال...نباش یخجالت انقدر"  گفت بودم دهینشن

 نگاهش و شد تر قیعم لبخندم حالتم همون با...خنده ریز زد و

 لباس منم ، رونیب برو...کنم تتیاذ  خوامینم" گفت که کردم

 "  امیم و پوشمیم

 پس باشه" گفتم و کردم نگاش عشق با منم ؛ کرد نگام مهربون و

 " منتظرم رونیب
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 اتاق از لنگان لنگان اون از بعد داد؛ تکون دییتا یمعن به سرشو

 ...رفتم رونیب

 شیآت عشقش حرارت از داشتم درون داشتم،از ینیریش دلشوره

 خوب حالم... دیلرزیم دستام و بود سرد بدنم همه اما...گرفتمیم

 کی دونستمیم حاال که بود ربدیه عشق بخاطر همش نیا و بود

 .....ستین طرفه

 همراه...گذروند من با وقتشو همه ربدیه ظهر از تابعد اونروز

 عمارت اطیح تو ناهارو و میدید لمیف ؛ میخورد صبحونه هم

 ...میخورد

 تو دستم ، شد وارد اریکوه که میبود نشسته هم کنار ییرایپذ تو

 ...بود ربدیه دست

 رونیب دستش از دستمو خواستم و شدم هول اریکوه دنید با

 ....فشرد ینرم به دستمو و شد مانع قدرتش با ربدیه که بکشم

 نگاه ربدیه منو به ؛ بود شیچاشن هم تعجب که یلبخند با اریکوه

 "؟؟؟یچطور...لنگ ینورا به سالم"  گفت من به رو و کرد

 یکم ، بود ربدیه دست تو که دستم ، زدم لبخند بهش خجالت با

 ...بودم شده معذب

 ؟؟یچطور تو....خداروشکر خوبم_ 

 ...میعااال منم!!!یخوب چقد نمیبیم_ 

 نگاه ، کردیم نگاهش یجد و حرف یب االن تا که ربدیه به و

 " بزنم حرف باهات دیبا"  گفت و کرد

 ...بگو_  ربدیه
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 ...میبزن حرف دیبا تنها...هیجد مسئله_  اریکوه

 ..."االن گردمیبرم من"  گفت و کرد نگاه بهم ربدیه اون از بعد

 "  باش راحت"  گفتم بهش لبخند با

 و بود مونده ششونیپ فکرم ی همه من اما...شدن دور اونجا از و

 .بود خیش به مربوط موضوع حتما ؛...زدیم شور دلم

 ....باشه آورده بوجود یمشکل ربدیه یبرا نکنه خدا

 

                                 ♡♡♡ 

 : بعد هفته کی

  

 هفته از ؛ کنه باز پامو گچ تا عمارت بود اومده اریکوه اونروز

 ...بودمش دهیند االن تا شیپ

 برام واقعا بود؛ شکراب هنوزم ربدیه با رابطش معلوم قرار از

 کردمینم جرعت اما هو،ی افتاد اتفاق نشونیب یچ که بود سوال

 ...بپرسم ربدیه از لشویدل

 ....بود کینزد بهم یلیخ کردویم رفتار خوب باهام یلیخ ربدیه

 بدم اجازه خودم به تونستمینم که بود نمونیب یوارید هی هنوزم اما

 ییجورا هی انگار... بپرسم سوال ازش شیشخص مسائل راجب

 ...دمیکشیم خجالت ازش هنوز

 هر مثل... دادینم یجواب بهم که بودم مطمئن ، دمیپرسیم هم اگر

 و انهی شده ساز مشکل براش یلعنت خیش بفهمم خواستمیم بارکه
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 درباره اصال تو"  بود جمله هی جوابش فقط ؛ دمیپرسیم ازش نویا

 ..."نکن ریدرگ فکرتو من مسائل

 دادن ادامه اجازه گهید کردویم عوض ماهرانه بحثو دوباره و 

 دلم و بود رفته عمارت از صبح از اونروزم... دادینم بهم

 یکار هی یعوض خیش که بودم مطمئن....زدیم شورشو

 ...نبود ریدرگ انقدر ربدیه چوقتیه قبال...کرده

 

 هی...کرد باز پامو گچ اریکوه که بود ظهر ازدهی حدود ساعت

 چهره به قدرشناسانه ؛ داد دست بهم یخوب یلیخ یراحت احساس

 ...کردم نگاه مهربونش ی

 ...نکنه درد دستت... شدم راحت واقعا یوا_ 

"  گفت و زد لبخند کردیم جمع لشویوسا کهیدرحال اریکوه

 داره امکان ؛ یزاریم نیزم رو پاتو یوقت هنوزم...خداروشکر

 پات رو و ینکن توجه ادیز بهش کن یسع اما ، رهیبگ درد پات

 "  یبر راه

 ...چشم_ 

 ..."بال یب"  کرد نگام

 از!...کجاس؟؟ ربدیه یدونینم" دمیپرس نگران ؛ شد بلند جاش از

 ..."ندارم خبر ازش صبح

 ...کاراشه دنبال حتما...ندارم خبر منم_ 

 یکار خیش بگو راستشو!!... ؟؟یندار خبر واقعا...ار؟؟یکوه_ 

 !!!کرده؟؟؟
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 تو...ستین یا کننده نگران زیچ اصال"نکرد نگام اما زد لبخند

 ..."گهید ساعت چند تا گردهیبرم ربدمیه...نکن ناراحت خودتو

 ....بگذرون ریبخ خودت خدا...دادیم بد یگواه دلم

 با رفتیم اتاق از داشت که یحال در و کرد باز اتاقو در اریکوه

 "نورا فعال"گفت کردو نگاه بهم لبخند همون

 ....دادم تکون براش یخداحافظ یمعن به سرمو یناراحت با

 نیازا ذهنمو کردم یسع... چوندیپ منو ربدیه مثل هم اریکوه

 زدنینم یحرف بهم نکهیا...شدینم اما...کنم منحرف یسم یفکرا

 ...نبود یخوب نشونه

 زیچ واقعا ، گنیم که ینطوریا کاش....کنم اشتباه من کاش

 ...باشه وفتادهین اتفاق یا کننده نگران

 

 حموم برم گرفتم میتصم...  شدم بلند جام از اریکوه رفتن از بعد

 ... کنم آروم ذهنمو تونستمیم ینطوریا دیشا

 ....کرد بهتر حالمو یکم پام گچ مزاحمت بدون گرم آب دوش

 

 از و کردم تنم پوشمو تن حوله که بود ظهر کی حدود ساعت

 ...اومدم  رونیب حموم

 ؛ شد وارد ربدیه که بودم موهام کردن خشک مشغول نهیآ یجلو

 ... رایگ و قیعم نگاهش اما بود خسته و گرفته چهرش

 ..." سالم"  کردم نگاهش عشق با و زدم لبخند
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 منو حرف یب  لحظه هی تو و اومد سمتم به آروم و بست اتاقو در

 خودش با من خواستیم انگار که محکم انقدر....دیکش بغلش تو

 ...بشم یکی

 ...بود رفته باال قلبم ضربان و بودم گرفته گر دوباره

 ....دمیکش نفس عطرشو و بستم چشمامو 

 دلمون و...میداشت اجیاحت آغوش نیا به هردومون انگار 

 شده عطرش آرامش غرق ؛ میبش جدا هم از که خواستینم

 ...بودم

 سراغم دلهره بد حس دوباره و...کردمیم حس ربدویه یاماناراحت

 یلبخند...کردم نگاهش لبخند با و شدم جدا ازش ینرم به...اومد

 ....کنم پنهان پشتش موینگران داشتم یسع که

 گلوم به بغض...نیغمگ لبخند هی اما...داشت لبخند هم ربدیه 

 !!!وفتادیم یاتفاق چه داشت....انداخت چنگ

 بهم یا گرفته و آروم یصدا با که میبود هم به رهیخ طور نیهم

 ..."یخوریم سرما... بپوش لباس برو"گفت

 به حالش کردن عوض یبرا...نداشتم نشویغمگ نگاه دنید تحمل

 ...دمیخند زور

 !!خورم؟؟یم سرما یچطور....یگرم نیا به یهوا_

 ...شد تر قیعم نگاهش

 قاب هی....بذارمت قاب هی تو تورو دیبا من که یفیظر انقدر تو_ 

 دستش دیخورش نذاره یحت... سهله که گرم یهوا نیا که محکم

 ....برسه تنت به
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 اگه....داشت غم همه نیا جملش نیا چرا دونمینم ؛ ختیر دلم

 ...دیترکیم بغضم قطعا موندمیم اونجا گهید لحظه کی

 ...کنمیم خواهش....کن درستش خودت کنمیم خواهش ایخدا

 زدیم شیآت گارشویس که یحال در و رفت تراس سمت به

 ..."لباستو بپوش"گفت

 ....کنهیم تشیاذ انقدر یچ دمیفهمیم کاش

                                ♡♡♡ 

 هفتم فصل●

 روز به روز ربدیه که دمیفهمیم و...بود گذشته روز چند

 ...تر کیتار نگاهش شدویم شتریتنشش،ب

 رفت...دادیمعذابم شتریب نیا و ، وفتهیم داره یاتفاق چه دونستمینم

 نجایا روز هر بایتقر هم اریکوه و بود شده ادیز الیو به آمد و

 ...بود

 جلسه افرادش با روز هر و بود کارش اتاق تو وقت رید تا ربدیه

 ...ذاشتیم

 و دمشیدیم کم یلیخ ،  بپرسم ازش یزیچ نداشتم جرعت اصال

 ...باشم صبور بودم مجبور اما...دیکشیم پر براش دلم

 مغموم و گرفته تختش یرو ربدیه اتاق تو شهیهم مثل هم اونشب

 ...کردیم تنگ نفسمو که بودم یافکار غرق و بودم دهیکش دراز

 که یبار از تونستمیم کاش ،...کنم یکار براش تونستمیم کاش

 چیه اما...کنم کم کردیم داغونش داشت و بود هاش شونه یرو
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 تشیاذ داره یچ دونستمینم یحت چون...دیرسینم ذهنم به یراه

 ....کنهیم

 لعنت....بود افتاده روز نیا به من بخاطر... بودم متنفر خودم از

 ایخدا...رهیبم کاش!!!ییییعوض خیش اون به لعنت!!!....من به

 !!!رهیبم کاش

 نمیس به قدرت با قلبم...نمشیبب که بود اتاق در به چشمم

 ....دیکوبیم

 با گرد؛ پر اتاقو عطرش و شد باز اتاق در لحظه همون تو 

 و اومد لبم به لبخند عشق بودن،با داده بهم ارویدن انگار دنشید

 گرفته و خسته اماانقدر... برم طرفش به که شدم زیخ مین جام تو

 بغض و شد محو لبام از لبخند... دیند منو اصال انگار بودکه

 یها دکمه...داشتمیبرنم ازش چشم...گرفت جاشو دمیشد

 معمول طبق و رفت تراس سمت به و کرد باز راهنشویپ

 ....زد شیآت گارشویس

 و کردمیم نگاهش عشق و بغض با نطوریهم قهیدق چند دونمینم

 ...کردیم روشن گاریس با گارشویس مدام ربدیه

 یکار چیه اما...داغونه چقد کنم حس تونستمیم ، شد فشرده قلبم

 ...ومدینم بر ازم

 

 رفتم سمتش به آروم ؛ اومدم رونیب تخت از و کنم تحمل نتونستم

 ...دادم هیتک پهنش یها شونه به سرمو و کردم بغلش پشت از و

 هی وتو دیکش دستام رو وار نوازش دستشو ینرم به هم ربدیه

 ...دیکش بغلش تو منو و برگشت سمتم به  حرکت
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 و محکم مرد اون نداشتم طاقت بود؛ گرفته شدت بغضم

 از سرمو نکهیا ،بدون... نمیبب شونیپر و آشفته نطوریا مغرورمو

 : گفتم بغض از آکنده یصدا با بردارم نشیس رو

 عذابت نقدریا داره که هیچ یبگ کاش...یبزن حرف باهام کاش_ 

 ..دهیم

 نفساش شدو منقبض ؛عضالتش داد فشار خودش به منو شتریب

 : گفت یآروم به دورگش یصدا با... تند

 ...خوامیم تورو فقط االن...نه االن... نورا_

 وار وونهید ؛قلبم دیکش یقیعم نفس و برد فرو موهام تو سرشو و

 کینزد بهش همه نیا که بود یبار نیاول...بستم چشامو و...زدیم

 خودش آروم لحن همون با...  نبود رمیگ پا دستو خجالت و بودم

 :گفت قشیعم ینفسا نیب

 ...نورا کنهیم وونمید موهات عطر_

 ...ومدیم رونیب دهنم از داشت قلبم ؛ گرفتم گر لحنش از

 ...کشوند گردنم سمت به موهام نیب از سرشو

 ؛ بود برده باال بدنمو حرارت خوردیم گردنم به که داغش ینفسا

 ...بود شده بسته چشمام ناخودآگاه

 با گوشمو ی الله اون از بعد و دیکش گردنم یرو لباشو ینرم به

 که بودم دلتنگش انقدر...شد بلند نهادم از آه که داد یباز لباش

 تونهیم که هیزیچ تنها نیا کردمیم حس...خواستمیم شترویب نیاز

 دیترد براش تونستمینم هم لحظه کی یحت من و...کنه آرومش

 ....باشه داشته یدیترد اونم خواستمینم...کنم
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 ...بود عشق سراسر نیا و خواستمشیم

 لذت با بود کرده فرو موهام گردنمو نیب سرشو که نطوریهم

 چنگ بازوهاشو  دستم دو وبا دمیکش عقب گردنمو

 : دمینال ناخوداگاه...زدم

 !! .....ربدیه_

 حرکت یب لحظه هی یبرا ربدیه...من توسط اسمش دنینال با

 دادیم نوازش گردنمو حرارتش پر دم باز که یحال در و موند

 اخمش بودو شده تند نفساش...کرد نگاهم و آورد باال سرشو آروم

 یچشما با...نهیبب خواستنمو چشام تو خواستیم انگار...تر ظیغل

 داده ویشرویپ مجوز بهش چشام هیشدم،تشنگ رهیخ بهش خمارم

 تابه نگاهشو رنگ نیا...زدیم برق شیخاکستر یچشا ؛... بودن

... یادیز خواستن هی...خواستن از پر ینگاه...بودم دهیند حال

 شترویب نیا و...بود من کردن تصاحب عطش از پر چشماش

 ...کردیم وونهید منو شتریب

 هی تو و دیکشپام یرو وار نوازش انگشتشو نوک و شد خم یکم

... دیبوس منو حالت همون تو و کرد بلند دستاش رو منو  لحظه

 ...گرفت نبض لبام کردمیم حس که عاشقانه و محکم انقدر

 یآروم به...کنم باز چشامو تونستمینم گهید ؛ بودم شده لذت غرق

 از انگار...شد رهیخ بهم هیثان چند یبرا و کرد جدا لبام از لباشو

 ... بردیم لذت کنهیم تاب یب منو چطور حرکتش هر دیدیم نکهیا

 مهیخ روم و کرد پرت تختش یرو منو  بایتقر حرکت هی تو

 ...زد
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 کلمات به یازین زدن حرف یبرا لحظات اون تو

 گردنمو دوباره... بود حسامون همه انینما چشمامون...نبود

.... بودم گردنم یرو نرمش یلبا کردن حس عاشق... دیبوس

 یبرا یا عجله چیه...اومد نییپا گردنم از زنان بوسه نطوریهم

 انگار...رفتیم شیپ نرم و حوصله با یلیخ و نداشت تصاحبم

 شل و باز لباسم قهی... بردیم لذت بدنم نقاط تک تک از داشت

 ...بود

 باال سرشو دوباره ، بودم شده وونهید ؛ دیبوس تنمو باال کینزد تا

 بودو شده سرخ صورتش کهیدرحال بازش مهین یچشما با و آورد

 .... شد رهیخ بهم تند یها نفس با ، متورم شیشونیپرگ

  درارم، لباسمو که بردم دست  صانهیحر!!  داد؟؟ینم ادامه چرا

 اخم همون با و کرد قفل سرم یباال دستش هی با دستامو دوتا که

 ...دیبوس لبامو  قبل از یشتریب عطش با و دوباره

 دمیچیپیم خودم به...شدینم کنم آزاد دستامو داشتم یسع چقدر هر

 لبام ؛ کرد جدا ازم لباشو ربدیه قهیدق چند از ؛بعد کردمیم ناله و

 ...زدیم دل و سوختیم

 دلمو چشاش ؛ کرد نگاهم بود زده  مهیخ روم که نطوریهم آروم

 خودمو که بودم آماده...بودم گرفته شیآت ، کردیم رو و ریز

 ...نداشت دادن ادامه قصد انگار اون اما...کنم میتقد بهش

 چرا"  گفتم بود شده دار کش یکم هورمونام بخاطر که ییصدا با

 "ربد؟؟یه یدینم ادامه

 هی که تر،انگار ظیغل اخمش و...بود شده کیتار نگاهش دوباره

 بهم چشماشو حرص با...بود نمونیب بزرگ یلیخ مانع
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 در تینها در اما...رفتیم کلنجار خودش با داشت انگار...فشرد

 ...شد جدا من از ناباورم نگاه مقابل

 به کالفه حالت با ؛  کردم نگاهش و نشستم جام تو یعصب

 هی و رفت گارشیس پاکت سمت به دوباره و دیکش دست موهاش

 ... گذاشت لباش نیب گاراشویس از دونه

 متشنج یاعصاب نداد؟؟با ادامه چرا ؛ کردیم خفم داشت بغض

 ...کنم کنترل صدامو کردم یسع

 "چراااا؟؟!!....چرا؟؟؟هان؟؟"  گفتم بهش رو

 شده یباز  باهم کردمیم ؛احساس زد حلقه چشام تو اشک

 داشتم بغض و تیعصبان شدت از.. بود شده له غرورم....بود

 ....دمیلرزیم

 ....گرفت قیعم کام هی گارشیس از و نکرد نگاهم اما ربدیه

 : زدم داد....شدمیم یروان داشتم سکوتش از

 مثل منم که یبگ بهم نکهیا ای!!؟؟یبسنج ارمویع یخواستیم_ 

 خودمو عیسر یلیخ وارنگت و رنگ دختر دوست تا هزار اون

 "؟؟آررره؟؟یبفهمون بهم یخواستیم نویا کنم؟؟یم میتقد بهت

 :زد داد و کرد نگاهم زیت و برگشت سمتم به ربدیه

 !!!!شوووو خفه_ 

 غم هی...غم و بود خشم نگاهش تو ؛ دیچک اشکم ، ختیر دلم

 ...کرد یخال دلمو که قیعم

 : دیغر خشم همون با رهیبگ ازم نگاهشو نکهیا بدون

 ....نورا یاریم زبونت به ویمزخرف نیهمچ آخرته بار_
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 :دمینال بغض با

 ...چرا؟؟ پس_ 

 بلند و شد یعصب شتریب... رمیبگ اشکامو زشیر یجلو نتونستم

 :زد داد قبل از تر

 ...کنم امیکار کثافت یقاط رو تو نیا از شتریب خوامینم چون_ 

 اونقدر هنوز من الشیخ به...کردم نگاهش جیگ!!!؟؟یچ یعنی

 هم نیا با کردیم الیخ!!...بگذرم؟ ازش نتونم که نبودم عاشقش

 یحت اون بدون دیفهمینم چرا...خودش به کنهیم بندیپا منو یخواب

 دست ازش تونمیم کردیم فکر چرا!!!....درده برام دنیکش نفس

 !!!!!...بکشم؟؟؟

 یکل با ومنو.....رفت ربدیه...شد دهیکوب بهم یمحکم یباصدا در

 ...گذاشت تنها سوال

 

                               ☆☆☆ 

 

 االن تا روز همون از....بود گذشته ییکذا روز اون از روز۳

 داشتم و نبود عمارت تو...بود کرده محروم خودش دنید از منو

 داشتم و بود شده تنگ براش دلم...مردمیم ینگران و دلشوره از

 ....زدمیم پر پر شیدور از

 دلم همش که بود بد حالم انقدر ؛ بود رفته کجا دونستمینم

 ...کنم نگاه عکسش به و بکشم دراز تختش رو خواستیم



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 سخت مجازات نیا مستحق که بودم کرده کاریچ من مگه

 !!بودم؟؟

 ، نبود دلم تو دل...خوردن غذا یحت ؛ نداشتم ویکار چیه حوصله

 یحت بغض...افتاده براش یاتفاق چه دونستمینم و بودم نگرانش

 کنده پر مرغ مثل...داشتیبرنم سرم از دست هم لحظه کی

 از تا ومدینم عمارت به ارمیکوه یحت...نداشتم یراه چیه بودمو

 ....بفهمم یزیچ بتونم اون قیطر

 که بود رحم یب انقدر چطور...ادیز یلیخ ، بودم یعصبان ازش

 امتحان خودش از گذاشتن خبریب با منو نطوریا بود شده یراض

 ...کنه

 نداشته دوست منو واقعا نکنه نکهیاز دمیترسیم...دمیترسیم

 نیا و ، بود اوردهین زبون به رو جمله اون چوقتیه ربدیه!!باشه

 ...کردیم دیناام منو شتریب

 آرومم وفتادهین براش یاتفاق بدونم نکهیهم واقعا لحظه اون تو اما

 ...نداشت تیاهم برام یا گهید زیچ چیکرد،هیم

 .......باشه وفتادهین براش یاتفاق کردمیم دعا فقط

 و بود شده شروع تازه تابستون ، بود عصر هفت حدود ساعت

 ...بود گرم یحساب هوا

 ربدیه اتاق تراس به... بود دهیبر امونمو ازش یخبر یب غم

 ... نکشم نفس قبل ینیسنگ به تونستمیم آزاد یهوا تو دیرفتم،شا

 تراس از...نبود خوب حالم... نداره هوا به یربط دونستمیم اما

 ...شدم رهیخ اطیح به
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 حس...بود دهیچیپ فضا تو آب شرشر یصدا و بود روشن آبنما

 نیا وارید درو ربدیه بدون انگار...زد چنگ قلبم به یبیغر

 ....دیبلعیم منو داشت عمارت

 ...بکشم نفس کردم یسع و بستم چشامو

 رها منو نبودنش دلشوره هم لحظه کی یحت روز ۳ نیا تو

 ...شدمیم نگرانش شتریب شترویب لحظه هر و...بود نکرده

 ...سالم_ 

 ومدیم سرم پشت از که بود ربدیه ی دورگه و گرفته یصدا نیا

 اومده بالخره... دمیچرخ سمتش به عیوسر ناباور... ختیر دلم ؛

 ...اشکرتیخدا....بود

 و چشاش همرنگ راهنیپ با و بود شده تر بلند یکم ششیر ته

 ...بود تر جذاب شهیهم از ، شدش شل یمشک کراوات

 سیخ گونمو اشکام و دیلرز چونم خشم و یدلتنگ شدت از

 :گفت کالفه و شد تر ظیغل اخمش...کرد

 ...ندارم هاتو هیگر حوصله اصال_ 

 نگاهش و لحن...زدم خی ؛ شد اتاق وارد  و برگردوند رو ازم و

 مثل درست... بود خشن و سرد...نداشت عالقه از یرد چیه

 !!!دمشید که یبار نیاول

 ...شدم اتاق وارد سرش پشت لرزان یپاها با

 سرش بغض با!!کرد نکارویا من با بود،چرا کجا دمیفهمیم دیبا

 خفم داشت که سردشو نگاه خواستمیم زدنم داد با انگار ، زدم داد

 :بزنم پس ذهنم تو از کردیم
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 من سر به یچ ینبود که یروز چند نیا یدونیم_ 

 آدمم؟؟ منم ینکرد فکر!!!...اومد؟؟

 نیب از و کرد نگام قبل لحظه چند یسرد به شونه سر از خشم با

 :دیغر دندون

 زدم حرف خوب باهات و کردم بغلت بار چند یکرد فکر_ 

 !!؟؟یکن دخالت من یکارا تو یدار اجازه گهید

 کلمش هر با انگار... کردمیم نگاهش زده بهت ؛ شد یخال دلم

 با و دادم فرو زور به بغضمو...کردیم فرو قلبم به یخنجر

 لرزون یصدا

 : دمیپرس ناباورانه

 !ست؟ین خوب حالت...ربد؟؟یه یگیم یدار یچ...یچ_ 

 طرف به کهیدرحال و کرد پرت مبل رو کراواتشو و راهنیپ

 :زد تر مهلک آخرو ضربه رفتیم حموم

 اومدم رونیب که حموم از ، ندارم تورو با بحث حوصله اصال_ 

 .... نمتینب نجایا ،

 وجودم ی همه در یصدا با ؛ بست محکم حمومو در و

 ...کنم درک حرفاشو تونستمینم اصال...دیلرز

 منو ربدیه اگه...اگه ، کردمیم نگاه بسته در به منگ و جیگ

 !!!شد؟؟ کینزد بهم اونقدر چرا پس ؛ نداشت دوست

 فراموش ارویکوه یحرفا چرا احمق کرد؟؟من یباز من با چرا

 و شدن ربدیه یزندگ وارد دختر یکل" که بود نگفته ؟؟مگه کردم

 ..."انداختشون رونیب آشغال هی مثل ربدیه
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 ..."شهینم عاشق اصال ربدیه" 

 ..."نداره قلب اصال ربدیه" 

 یواقع تونستینم نیا!!...کردم نگاه رفتنش به ناباور

 نیا تو من...بود شده منجمد رگام تو خون کردمیم احساس...باشه

 یراحت به اون بودم،اما افتاده مرگ حالت به بایتقر روز ۳

 یواقع تونستینم نیا نه...روند خودش از منو و گذشتازم

 ینگران از منو نداد زحمت خودش به یحت...باشه

 انقدر تونستینم بودم شناخته مدت نیا من که یربدیه...دراره

 کنم باور خواستمینم هنوزم منک به لعنت!!!! ....باشه رحم یب

 رونمیب اتاقش ،از من بد حال به توجه یب تموم یحس یب با ربدیه

 یعصب  خودم ازدست...شکسته دلم کردمیم احساس....بود کرده

 ...بودم

 داشت معدم سوزش...دیدیم تار چشمام...شدیم منفجر داشت سرم

 ...کردیم وونمید

 بدنم رو یسرد عرق ؛ بود گرفته درد گلوم که داشتم بغض انقدر

 نیا با حاال نداشتم،و غذا به یلیم روز چند نیا تو...بود نشسته

 یرمق گهید...بود رفته لیتحل ممیانرژ مونده ته یعصب شوک

 نبض گهید کردمیم احساس... ستمیبا پام رو که نداشتم

 رفت یاهیس چشام کم کم...دیچرخیم سرم دور زیچ همه...ندارم

 ....دمینفهم یزیچ گهید... افتادم نیزم به ضرب وبا
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 درد وجودم ی همه ؛ داشتم بغض هنوز کردم باز که چشامو

 تخت یتو!!!... کجام نمیبب تا چرخوندم سرمو زور به... کردیم

 ...بودم ربدیه

 ،دوباره دیکشیم گاریس داشت تراس ی پنجره یجلو ربدیه

 ازش نگاهمو بغض با...شد فشرده قلبم.. دیچیپ سرم تو حرفاش

 ...گرفتم

 جدا دستمو از وکتویآنژ کردم یوسع نشستم جام تو زور به

 ...نداشتم شویلعنت اتاق تو موندن تحمل گهید...کنم

 ...خوبه؟؟ حالت_  ربدیه

 ، چارشمیب هنوزم که نهیبب چشمام تو خواستمینم ؛ نکردم نگاهش

 توجه یب...کنه رفتار بام خوادیم دلش که هرجور تونهیم اون و

 ...دادم ادامه تالشم به بهش

 نیا دیبا ، نهییپا یلیخ ؟؟فشارتیکنیم کاریچ یدار_  ربدیه

 ...باشه وصل بهت سرم

 دلم ؛ بودم صداش عاشق من یلعنت...کردیم میعصب صداش

 .....فقط برم اونجا از عیسر خواستیم

 با ؛ شد دستم از وکتیآنژ کردن جدا مانع دستاش با ربدیه

 ...کردم نگاهش تیعصبان و حرص

"  دیغر دندون یال از خودش خشم و اخم همون با اونم

 "  یباش سرم ریز دیبا گمی؟؟میکر

 ...اتاق نیا از برم خوامیم...خوامینم_ 
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 کنه،انگار کنترل صداشو یبلند اشت  یسع و بست چشاشو کالفه

 !هه کردیم حالمو مراعات

 از دوباره وگرنه...برو بعد ، بشه تموم یلعنت سرم نیا بزار_  

  یریم حال

 "  رمیبم خوامیم اصال... نداره یربط تو به"  زدم داد بغض با

 اما...کردم یته قالب ترس از که کرد نگام شیبرزخ یچشما با

 ....شدم رهیخ بهش خشم همون با و ومدمین کوتاه

 .شه تموم سرم تا بکش دراز_ربدیه

 رهیخ بهش ازون شتریب تونستمینم...قیعم و بود یبرزخ نگاهش

 ...دمیکش دراز تختش رو دوباره اجبار سر از و بمونم

 .....گرفتیم نفسمو داشت بغض ، دادیم عذاب منو تخت نیا

                     

                                  ♡♡♡ 

 : ربدیه

 قبول بالخره ؛ بشم دستش از وکتیآنژ کندن مانع تونستم زور به

 ...شد آروم و کرد

 چند اگه زدم شیآت گارمویس و رفتم تراس طرف به دوباره منم

 کنمو کنترل خودمو بتونم نبود معلوم موندمیم ششیپ گهید لحظه

 اما!!!...داشت تمیموفق از نشون نگاهش یسرد.... نکنم بغلش

 ...زدیم شیآت قلبمو

 نیبزرگتر نیا و ؛ کنم دیام نا خودم از رو نورا بودم تونسته من

 ...بود میزندگ عذاب
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 دیبا اما...بود درد ، گذشتمیم ازش دیبا ، خودش بخاطر نکهیا

 انجام نتونم که نبود ایدن نیا تو یکار چیه....کردمیم تحمل

 ....داشت فرق ایدن همه با نورا اما...بدم

 

 با شدم کار نیا وارد که اول ازهمون...بود شده تباه من یزندگ

 یزندگ نیبهتر قلب بدون یزندگ که بودم کرده عهد خودم

 باند نیا وارد نورارو که یوقت بود،تا و...منه یانتخاب

 مونیپش حسم از تونستمینم که بود اونجا قسمتش نیبدتر...کردم

 ...باشم

 کرده فراموش خودمو گاهیجا انگار شیپ وقت چند تو

 چه تو اونو دارم نورا به شدنم کینزد با نبودم بودم،متوجه

 به زدن ضربه بخاطر که هستن آدما از یلیخ...ندازمیم یخطر

 خیش و بندازن بخطر رو نورا یزندگ یراحت به بودن حاضر من

 دینبا...رمیبگ کم دست ویعوض اون دینبا!!! بود نشونیتر قدرتمند

 خودم از دیبا ؛ بودم سم براش من...کنم همراه خودم با رو نورا

 من که بود یزیچ همه نورا از محافظت....گرفتمشیم

 بهش یحت تونستینم چکسیه بودم من یوقت تا و...خواستمیم

 فیلط نورا روح...کردمیم نکارویا دور از دیبا اما...شه کینزد

 من...بشه همراه من سخت یزندگ با بتونه که بود یاون از تر

 ...بکنم یسکیر نیکوچکتر  نورا سر تونستمینم

 ...یزندگ نیا به لعنت

 ...کردم نگاهش و برگشتم ، کردم غروچه دندون خشم شدت از
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 از حالم...دیباریم چشاش از غم و بود دهیکش دراز تخت رو

 به لعنت ؛ بودم دنشیکش درد باعث که خوردیم هم به خودم

 ....من

 بدم ادامه دادنش عذاب به تونستمینم من ، گرفتم چشم ازش کالفه

 ...شهیم آب چشمم جلو چطور نمیبب تونستمینم ،

 همه که خیش به لعنت ، رفتمیم دیبا زودتر هرچه ، رفتمیم دیبا

 ...کرد خراب ویچ

                            ☆☆☆ 

 :نورا

 غم با...شد تموم باالخره ییکذا سرم اون و گذشت ساعت کی

 ....شدم ربدیه توسط دستم وکتیآنژ کردن جدا شاهد ادیز

 دروغ لحظات اون کاش ؛ دیکشیپرم آغوشش یبرا دلم

 ...داشت دوست منو واقعا کاش...نبود

 اخم همون با ربدیه ، گرفتم اشکمو زشیر یجلو زور به

"  دیپرس خشک و کرد نگاهم ، بود نشسته تخت لبه کهیدرحال

 "؟یخوب

 تختش از و ندادم بهش یجواب و گرفتم ازش نگاهمو اکراه با

 ...اومدم رونیب

 ....کردمیم حس خودم رو نگاهشو ینیسنگ ، بودم رمق یب هنوز

 داشت اتاقش یهوا ، رفتمیم رونیب اتاقش از عتریسر هرچه دیبا

 ...کردیم خفم
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 دستمو ینرم وبه شد کینزد بهم که بودم برنداشته قدم چند هنوز

 "؟؟یخوب دمیپرس ازت نورا"  گرفت

 خشم با اما...بود زده حلقه چشام تو ذاشت؟؟اشکینم راحتم چرا

 کردن نگاه بدون...دیدیم حقارتمو نیاز شتریب دیزدم،نبا پسشون

 :گفتم کردمیم کنترل لرزششو زور به که ییصدا با بهش

 .کن ولم...خوبم_

 کینزد خودش به منو و نکرد توجه حرفم به هم درصد هی یحت

 .شد رهیخ چشام تو...کرد تر

 :دیغر دندون یال از...تر ظیغل اخمش و بود شده منقبض فکش

 .هست یچ همه که نجایا...؟!ینخورد غذا روز چند نیا چرا_

 توجه یب نخوردنم غذا لیدل به تونستیم چطور...بود حیوق چقدر

 عاشقش وار وانهید هنوزم اما کردمیم حماقت احساس!!!باشه

 ....بودم

 : زدم زل چشاش تو خشمم همه با

 ...کن ولم گفتم_

 من و کرد کم دستشو فشار چون خورد جا نگاهم یسرد از انگار

 اشکام زشیر مانع نتونستم گهید...شم جدا ازش تونستم

 ...دادم زشیر اجازه اشکام به دیدینم صورتمو چون...بشم

 تو که برداشتم در سمت به قدم چند ، گرفتیم شدت داشت میگر

 حرارت پر یلبا همزمان و شد دهیکش پشت از دستم لحظه هی

 ....نشست لبام رو ربدیه
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 یکفر منو نیا ؛و نکردم مقاومت اصال که بود تنگش دلم انقدر

 لبام از یوعصب خشن یلیخ حالت همون تو قهیدق چند... کردیم

 انقدر... رفتارشو تو تناقض همه نیا لیدل دمیفهمینم...گرفت کام

 پسش منم بده اجازه نداشت امکان که داشت غرور

 هنوزم که کنه ثابت بهم بوسه نیا با خواستیم...بزنم

 !!یعوض...چارشمیب

 شدیم تر یطوالن ش بوسه که هرچقدر اما کنم باور خواستمینم

 همه ی بوسه نیبهتر نیا کرد،قطعایم فروکش منم تیعصبان

 آخر لحظات گهید که بودم شده آروم یحد در!!...شدیم میزندگ

 ...میدیبوسیم همو بار نیاول حرارت و ینرم به جفتمون بوسمون

 

 بیعج بوسه نیا کردن تموم به هردومون تا گذشت قهیدق چند

 و شدم جدا ازش ینرم به اون از بعد...میداد تیرضا جا به یول

 رونیب اتاقش از بهش کردن نگاه بدون  بعد هیثان چند

 !!!شدیچ هوی که دمیفهمینم هنوزم!!شدمیم وونهید داشتم...اومدم

 

                               ☆☆☆ 

 : ربدیه

 خودم از اونو دیبا گفتیم عقلم...داشتم اجیاحت دنشیبوس به چقدر

 ....کنه فراموشم اون بذارم کردینم قبول قلبم ،اما کنم دیام نا
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 که بودم رفته کلنجار خودم با یکل ازش یدور روز ۳ از بعد

 خودم از دیبا... ندم نشون خوش یرو بهش گهید

 نتونستم... نذاشت یلعنت یدلتنگ نیا باز اما...روندمشیم

 !!!.نتونستم...نبوسمش

 قلبم برا گهید نیا!!...شدمیم دور ازش چطور!!خیش به لعنت 

 ....بود یادیز

 با بار چند خوردمو گره مشت و"یییییلعنت"دمیغر خشم شدت از

 درد که دیکشیم درد قلبم انقدر...زدم در کنار وارید به قدرتم همه

 سر همونجا و بمونم پام رو نتونستم...کردمینم حس دستمو

 ...دادم هیتک وارید به سرمو و نشستم نیزم رو و خوردم

 ...بود ایدن کار نیتر سخت بااون یرفتار بد

 عذابش تونستمینم....خواستمینم اون اندازه ایدن نیا تو ویچیه

 ...بدم

 اتفاق هر الیخیب داشتنش یبرا شدمویم وونهید قطعا ینجوریا

 از کال دیبا.... وفتهیب براش من کنار تونستیم که شدمیم یبد

 !!!....دمشیدینم گهید دیبا....رفتمیم شیزندگ

 حسو نیا...فشرد گلومو یدیشد بغض نورا دنیند گهید فکر از

 ...کردم تجربش دادم دست از بابارو که یوقت بار نیآخر

 کیتار چاله اهیس هی ، قلبم کردمیم حس االن مثل هم موقع اون

 یوقت تا بلعهیم وجودمو همه تمام شدت با داره که وجودم تو شده

 ... نمونه من از یاثر جیه گهید که
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 گهید تلخ اتفاق ازون بعد... بودم دهیرس یکرخ به درد شدت از

 که االن مثل درست...نموند من در قبل آدم اون از یاثر چیه

 ...برگردم آدم اون به نورا خاطر به بودم مجبور

... بود ممکن احساس بدون فقط بار نکبت یزندگ نیا دادن ادامه

 ...ومدمینم بر پسش از قطعا

 آدم همه نیا به یران حکم سال همه نیا از ون،بعدیهما ربدیمن،ه

 ...کردمیم عجز احساس ،حاال

 دور خودم از رو نورا دیبا ؛ کردمیم نکارویا نورا بخاطر اما

 ...دیبا...کردمیم

 یچیه گهید اما ؛ زدم شیآت گارمویس نیزم رو نشسته نطوریهم

 ....کردینم آرومم

 

                                  ☆☆☆ 

 

 رونیب وقت رید تا شبا ؛ بودم دهیند رو نورا که بود روز سه

 هی با نبود نورا اگه که یمشکالت کردن درست ریدرگ و بودم

 ....شدیم حل گلوله

 یب تونستمینم... بود کرده دهیچیپ زویچ همه نورا حضور اما

 ...رمیبگ دهیناد دشویتهد تونستمینم... کنم یاطیاحت

 

 پر قشنگش یصدا یبرا ، موهاش یبرا ، نگاهاش یبرا دلم 

 ....دیکشیم
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 . بودم گرفته ممویتصم...دیبا ؛ کردمیم تحمل دیبا اما

 زیپروکردن دایپ...دادمیم زویچ همه بیترت دیبا رفتنم از قبل

 دیبا...نداشت یکار بود کنترلم تحت کشور کل که من یبرا

 اما...بود نشده آلوده یکس خون به دستم چوقتیه!!...کشتمشیم

 ...گهید چکسیه ختم،نهیریم دیبا خودم کفتارو اون خون

 بودم سپرده....خانوادش شیپ گردوندمیبرم نورارو اون از بعد

 هی یحت دینبا...بدن کیکش خالش خونه یجلو روز شبانه نفر ۱۰

 ...شدیم کم ازش مو تار

 باشه داشته وجود کیکوچ احتمال هی یحت خواستمینم جوره چیه

 ...نهیبب منو نورا که

 نابود خودمو دیبا... نکشه عذاب نیازا شتریب نکهیا یبرا

 ...کردمیم قطع خودم از دشویام کال دیبا...کردمیم

 

 من ؛ گفتیم راست اریکوه ، کردیم فراموش منو دیبا نورا

 شیآت درون از ، کردمیم فکر نیا به یوقت... نداشتم اقتشویل

 !!!من نه....بود نورا داشت تیاهم که یاون اما....گرفتمیم

 

 کرده دیتهد نورا با منو...بود گذاشته دست ضعفم نقطه رو خیش

 ....بود

 نکارویا تونستمیم لحظه کی تو یحت...داشتم کشتنشو قدرت

 هی مثل بودم مطمئن...بود حرفا نیا از تر فیکث اون اما...بکنم

 ...باشه زنده مرگش از بعد یحت تونهیم پولش با خوک
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 ....کنم سکیر نورا جون رو تونستمینم

 ....شدمیم وونهید داشتم فکرشم از یحت

 از دیبا........بس و بود خانوادش شیپ نورا یبرا جا نیتر امن

 !بودمیم مراقبش دور

 

                              ☆☆☆ 

 

 :نورا

 

 ، نبود عمارت تو اصال ؛ بودم دهیند و ربدیه که بود روز سه

 ...ومدیم وقت رید شبا

 اما...نمشیبب پنجره پشت از و ادیب که موندمیم منتظرش نقدریا

 ...شم رو روبه باهاش دوباره خواستمینم

 منو چرا پس خواستینم منو اگه!رهیگینم سراغمو چرا دونستمینم

 شویلعنت یموادا اون که آدم همه اون نیب دخمه اون تو فرستادینم

 !کنم؟ جاساز براش

 ...بودم جیگ کامال...دمیفهمینم یچیه من ایخدا

 ...هیگر بود شده کارم روز چند نیا تو

 یچشما تو که یاحساس همه اون سر به یچ هوی دمیفهمینم هنوز

 !بود اومده  بود ربدیه
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 اتفاقا نیا همه که بودم مطمئن دلم ته از اما دونستمینم یچیه

 ....شرفهیب ارحام اون به مربوط

 !بودم مطمئن

 هم باز که بودم مطمئن چون...کنم تونستمینم یغلط چیه اما

 ....نداشتم طاقتشو گهید و زنهیم پسم ربدیه

 نبود که روزا ؛ شدمیم وونهید داشتم که بودم دلتنگش انقدر

 ...دمیبلعیم عطرشو و دمیکشیم دراز تختش رو اتاقشو تو رفتمیم

 ....خواستمشیم مغرورو قدرتمند مرد اون من

 روز پنج حاال من و...گذشت منوال نیهم به هم گهید روز دو

 از که لحظه چند همون یبرا اونم پنجره پشت از فقط که بود

 ومدیم عمارت به شیعصب و محکم یباقدما و شدیم ادهیپ نیماش

 .... دمشیدیم

 ...اوردمیم کم داشتم گهید 

 تا ، بودم اومدنش منتظر و بودم ستادهیا پنجره لب معمول طبق

 جذابشو ی چهره و دهیورز کلیه اون لحظه چند یبرا حداقل

 ...نمیبب

 ...بود من مال کاش

 دستم با تند من و شد عمارت وارد ربدیه نیماش بعد لحظه چند

 ...نمشیبب واضح که کردم پاک اشکامو

 از یحت....کردنیم تار دموید یه یلعنت یاشکا نیا ، شدینم اما

 شور دلم...بدشو حال کنم حس تونستمیم هم فاصله نیهم

 ....راهه تو یبد یاتفاقا بودم مطمئن...زدیم
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 شد عمارت وارد که بودم رهیخ بهش یدلتنگ و عشق با نطوریهم

 ...دمشیند گهید من و

 یک دمینفهم اصال که کردم هیگر تختم تو اونقدر اون از بعد

 ...برد خوابم

 تو و کردم باز نمویسنگ یپلکا زور به صورتم نوازش حس با

 و ربدیه شبه کردم حس لحظه هی یخوابالودگ و یکیتار اون

 ...داشتم حضورشو توهم که بودم دلتنگش انقدر...دمید

 

 باز چشمامو خدمتکار یصدا با که بود صبح هشت حدود ساعت

 ...کردم

 ...نیبش حاضر دیبا...دیش داریب خانوم_  خدمتکار

 جام تو ترس و بهت با! ببرن؟؟ منو خواستنیم کجا ؛ ختیر دلم

 !!!"شم؟؟؟  حاضر چرا"  گفتم خدمتکار به و نشستم

 حاضر گهید ساعت مین تا که بگم بهتون گفتن من به فقط_ 

 ...دیش

 گفتن؟؟ ربدیه آقا_ 

 ...خانوم بله_ 

 "عمارتن؟؟ تو االن"  گفتم ذوق با

 بگم شما به گفتن من به اما... رفتن زود یلیخ صبح خانوم نه_ 

 ....دیباش حاضر مین و هشت ساعت

 یبیعج دلشوره ؛ شد خارج اتاق از که کردمیم نگاهش جیگ

 ...داشتم



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 یلعنت خونه اون به فرستهیم منو داره ربدیه کنم باور تونستمینم

 ...باشه رحم یب انقدر تونستینم ربدیه...کنم جاساز مواداشو که

 دل اونجا از تونستمیم چطور ، بود دلم تو ایدن غم

 هرچقدر مدت نیا تو...داره دوسم اونم که دونستمیم!!...بکنم؟؟

 امکان باز نداره دوست منو اون که بگم خودم به داشتم یسع

 دور خودش از منو داشت االن!االن اما...کنه باور قلبم نداشت

 دیشا...آشغال یآدما اون نیب فرستادیم منو داشت دوباره...کردیم

 درست وسط نیا یزیچ  هی که دونستمیم فقط...کردیم اشتباه قلبم

 باهمه که یمن یبرا ربدیه از یدور بود که یهرچ اما...ستین

 ...بود کندن جون مثل بودم عاشقش وجودم

 گوش حرفش به زد سرم به.... بودم نیغمگ حال همون تو

 میتصم یوقت ربدیه: کردم قانع خودمو باز اما!!رفتمینم...ندم

 خودتو نیا از شتریب!!شه یعمل دیبا یطیشرا هر تحت رهیگیم

 ...نکن کیکوچ

 و دمیپوش لباس یدیام نا با و کردم یراض خودمو آه و اشک با

 ...رفتم ربدیه اتاق سمت به بار نیآخر یبرا

 لیتبد هق هق به جذابش یچشما اون و پوسترش دنید با میگر

 ...فشردم بغلم تو محکم و برداشتم بالششو ؛ شد

 سیخ که کردم هیگر بالشش تو نقدریا ؛ مردمیم ربدیه بدون من

 دونستمیم نکهیا از یحت من!!دمشیدینم چطور...بود شده سیخ

 دور نهمهیا چطور...بودم خوش دل طبقس کی اندازه فاصلمون

 !!ازش موندمیم
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 از دنشید به خودمو فقط روز چند نیا نکهیا از یمونیپش احساس

 قلبمو داشت خوره مثل بودم کرده یراض پنجره پشت

 !!!...دمشیدیم کاش!!خوردیم

 به ضربه چند دوباره که بودم کرده هیگر اتاقش تو چقد دونمینم

 :شد رهیخ بهم یدلسوز با خدمتکار و خورد در

 ..منتظرتونن!...ن؟یینجایا خانوم_

 مویچارگیب نبود مهم برام...نهیبب اشکامو نبود مهم برام

 یمعن به سرمو کردمو نگاه بهش میاشک یچشا باهمون...نهیبب

 من و...رفت اتاق از دمییتا از بعد خوشبختانه...دادم تکون دییتا

 ....رمیبگ بغل بالششو گهید بار هی تونستم

 

 اتاقش به آخرو نگاه و شدم بلند...برم که بودم مجبور

 یبرا الاقل کاش ؛ شدم خارج اتاقش از و بستم چشمامو...انداختم

 ...موندیم عمارت تو یخداحافظ

 ؛ کردمیم هیگر همچنان ومدمیم نییپا عمارت یها پله از یوقت

 رو یکنترل اصال چون ، ننیبیم هیبق که نبود مهم برام اصال

 ...نداشتم خودم

 !!...رفتم گذاشتمو عمارت اون تو وجودمو از کهیت هی من

 که ییجا تا و شدم ربدیه ینایماش از یکی سوار ادیز غم با

 ....نداشتم بر ازش چشم بود دمید تو عمارت
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 که بودم کرده هیگر انقدر ؛ شدینم تموم میگر هم نیماش تو یحت

 ی همه ربدیه یدور فکر از یحت االن نیهم از ، زدمیم دل

 ...آخه؟؟ کردمیم تحمل چطور...گرفتیم درد وجودم

 ساعت هی حدود ، زدمیم هق و بود صورتم رو دستم نطوریهم

 ...اومدم خودم به راننده یصدا با بعد

 ...ریبگ و پاکت نیا_  راننده

 یا دهیا چی؛ه بود گرفته سمتم به پاکتو هی ، آوردم باال سرمو

 نکهیا فکر نبود،با مهمم برام اصال!هیچ پاکت اون که نداشتم

 "  شو ادهیپ"  گفت که گرفتم ازش  پاکتو اون شهیم کار به مربوط

 ضربان...کردم نگاه بود آورده منو که ییآشنا محله به بهت با

 گرفته که یا خونه!!...بود خاله ی خونه نجایا...شد دیتشد قلبم

 !!!..بود؟؟ محله نیا تو بودن

 "خونس؟؟ کدوم...کدوم"  دمیپرس بهت با

 ...هیاقهوه در نیهم_ 

 جیگ...بود خاله ی خونه نکهیا ؛ شد یخال وجودم تو یزیچ هی

 و ، نجامیا چرا کنم هضم تونستمینم اصال ، کردمیم نگاهش

 ...نجامیا که کردمینم باور اصال

"  گفت یعصب که ، کردمیم نگاه راننده به فقط ؛ بود زده خشکم

 "  گهید نییپا برو

 لحظه هی تو و شدم ادهیپ نیماش از و کردم جمع توانمو زور به

 ....شد دور ازم ادیز سرعت با نیماش اون
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 نگاه خاله ساختمون به و بودم ستادهیا همونجا قهیدق چند دونمینم

 ...کردمیم

 که یطول تمام ، بزنم زنگ و برم که داد فرمان مغزم باالخره

 خونه یجلو االن که کردمینم باور ؛ بود نداده جواب هنوز خاله

 چند کردمینم باور!!!...نمیبیم خواب دارم کردمیم فکر...خالم ی

 ...بزنم زار خاله بغل تو تونمیم گهید ی لحظه

 من بود قرار یعنیداد،یم هشدار ذهنم تو همش سوال هی اما 

 !!؟؟یچ ربدیه پس...م؟؟یقبل یزندگ به برگردم

 دم؟؟یدینم شهیهم یبرا گهید ربدویه یعنی

 خانواده به برگشتن هیشاد ، ربدیه دنیند بزرگ غم لحظه کی

 ....کرد حل خودش تو رو

 یشتریب وضوح با حاال... ختمیریم اشک دیام نا و آروم فقط

 ...وفتهیب براش بود قرار یبد اتفاق چه که کنم حس تونستمیم

 براش یمشکل نکهیا از ترس بدون...بود گذشته من از کامال اون

 یرو آدم نیتر قدرتمند یبرا تونستینم یکسدمیشا!!!کنم جادیا

 زده دمویق گهید ربدیبود،ه یهرچ اما....کنه جادیا یمشکل نیزم

 ...بود

 نفسمو یزود به و شهینم تموم چوقتیه غم نیا کردمیم حس

 ...رهیگیم

 ه؟؟یک_ 

 ...زد افکارم بر یدییتا مهر که بود خاله مهربون یصدا نیا

 .....دادم دست از شهیهم یبرا و ربدیه من
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                                  ♡♡♡ 

  هشتم فصل● 

 

 ..."تو از بعد یشبها به لعنت" 

 

 "یرسینم دادم به...تو از ماند که یدرد به"

 

 ..."خانه شد آواره یرفت" 

 

 ... "یکس یب به لعنت...بانهیغر ماندم" 

 

 ... "دیلرزینم آسان نیچن نیا من قلب" 

 

 ... "دیارز ینم شیغمها به اما عشقت" 

 

 ... "ینابود به همراهت یبرد را ایدن" 

 

 !"؟یبود نفر چند تو مگر شد غم ایدن" 

 

 ... " دمیبر ایدن از دل که همانم من" 
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 ... "دمیکشیم باران به آتش غمت با" 

 

 ... "دمیند یعشق خواستم یخواست یهرچ" 

 

 !"نمانده؟ ادتی چرا را خاطراتم" 

 

 ..."رسانده انمیپا به را من ها غصه" 

 

 ... "نمانده ادتی وفا و مهر وفا یب" 

 

 ... "دیلرزینم آسان نیچن نیا من قلب" 

 

 ... "دیارز ینم شیها غم به اما عشقت" 

 

 ... "ینابود به همراهت یبرد را ایدن" 

 

 !"؟یبود نفر چند تو مگر شد غم ایدن" 

 

 ....گذشت ماه کی
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 هی بودم منتظر شهیبودم،هم ریاس ربدیه عمارت تو که ییوقتا

 االنکه کردمینم فکر چوقتیه...وایش و خاله شیپ برگردم یروز

 ...شدمینم آزاد چوقتیه کاش که بخواد دلم برگشتم

 عذاب و کردمیم حس سلوالم تک تک با نبودنشو درد

 اما....کنهیم سرد آدمو دل داغ زمان گذر گنیم همه....دمیکشیم

 فکر وقتا یبعض که شدمیم دلتنگش انقدر گذشتیم که هرچقدر

 یدلتنگ هی فقط تونهینم کنمیم تجربه االن که یحس نیا کردمیم

 ...باشه ساده

 .....دیگنجینم کلمه تو دمیکشیم که یدرد

 که وقت هر ؛ بود نمونده برام غم جز یحس چیه ماه کی نیا تو

 هوام و حال کمی که رفتمیم رونیب خونه از خاله اصرار به

 پرواز ربدیه عمارت سمت به وجودم ی همه با ؛ بشه عوض

 بار هی بتونم ادیم رونیب عمارتش از که یوقت دیشا که...کردمیم

 تواون ربدیه حضور از ینشون چیه اما...نمشیبب دور از

 دنبال رفتمیم هرجا....نبود اونجا اصال که انگار...نبود عمارت

 درد قلبم...بودم شده ها وونهید مثل...گشتمیم ربدیه از نشون هی

 فراموش انگار اما....شدمیم آروم اون دنید با فقط و دیکشیم

 بتونم من نخواد خودش تا نداشت امکان.. بودم کرده

 شیپ بودم برگشته یوقت از...داشتم دیام هنوز من اما....نمشیبب

 مصرف دارو یکل...روانپزشک شیپ برم بود کرده خاله،مجبورم

  قلب درد دونستنینم چکدومشونیه اما...شه بهتر حالم تا کردمیم

 نیا سوخت،تویم خاله یبرا دلم....شهینم درمون قرصا نیا با من

 عکس...بود شده تر شکسته یکل بودمش دهیند که یوقت چند

 معلوم...بود گرد زیم یرو خاله شوهر عکس کنار بابا مامانو
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 منکه مثل...بود بابا مامانو دار عزا هنوز مدت نیا تو بودکه

 یعزادار کدومشون واسه دونستمینم که بود ادیز جراحتام انقدر

 به خاله با روز هر بایتقر...دیکشیم پر بابا مامانو یبرا دلم!!کنم

 سرباز بغضم که بود ییجا تنها اونجا...میرفتیم سرخاکشون

 برگشته که یروز از...زدمیم زار براشون دل ته از کردویم

 منو غصه دونستمیم!داشت غصه من از شتریب یلیخ خاله بودم

 ...خورهیم

 واسه تونستمینم یحت نکهیاز اما کردمیم درکش...بود حالم نگران

 متنفر خودم از خوبه، حالم کنم تظاهر ذره هی حداقل شیخوشحال

 ...بودم دهیند رو وایش بودم برگشته که یروز از... بودم

 روزا نیهم بود قرار ؛ بودم زده حرف باهاش یتلفن بار چند فقط

 ...بود تنگش دلم...رانیا برگرده

 هیگر بغلش تو ، کنم دل و درد باهاش که داشتم اجیاحت چقدر

 ...صحبت هم هی به داشتم اجیاحت چقدر...کنم

 سرخاک میبر خاله همراه به بود قرار هم ظهر از بعد اونروز

 انقدر... کردیم آرومم یکم که بود ییجا تنها... بابا مامانو

 سبک غمم بار از یکم که کردمیم هیگر و زدمیم حرف براشون

 ...شدیم تر

 که دیپرس من از کباری فقط خاله ششیپ بودم برگشته که یوقت از

 گهید بدشد حالم چقدر که دید یوقت...اومده سرم به یچ مدت نیا

 تو...کنم فیتعر براش تا منتظره دمیفهمیم اما...دینپرس چوقتیه

 حاال و بودن زده یدر هر به کردنم دایپ یبرا ماه چند نیا

 !بود منتظر فقط...بگذره شیبان باعثو از یراحت به نبود حاضر
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 .بود عصر پنج حدود ساعت

 سورمه شال همراه به رنگ یمشک ساده مانتو هی  حوصله یب

 ...دمیپوش رهیت نیج شلوار و یا

 برگشته یوقت از ؛ شدم خارج اتاق از خودم به کردن نگاه بدون

 پس و زیپرو از تیشکا یکارا دنبال خاله اصرار به ، بودم

 یتیاهم برام درصدم هی یحت بودم،که ازش خونمون گرفتن

 ربدیه به منو زیپرو نگفتم چوقتیه...نداشت

 از که باشه داشته امکان درصد هی یحت خواستمینم...فروخت

 که بودم مطمئن البته...کنن دایپ دست ربدیه به زیپرو قیطر

 ...بشه ساز مشکل ربدیه یبرا تونستینم چکسیه

 

 جلسه از کدوم چیه تو زیپرو یبیعج طرز به چون خوشبختانه

 منتظر و ، بود من نفع به یچ همه ؛ بود نشده حاضر دادگاه یها

 نبود الزم یعنی نیا و....خونه گرفتن پس یبرا میبود دادگاه یرا

 چون....بودم سپرده لمونیوک به ویچ همه و دادگاه برم خودم

 ...نداشت کارارو نیا کشش اعصابم واقعا

 

 دنیدزد منو که یافراد از و برم که داشتن اصرار وایش و خاله

 تونستمینم...زدمیم باز سر جور هی دفعه هر من اما... کنم تیشکا

 رسهینم ییجا چیه به من تیشکا دونستمیم نکهیا با...کنم نکارویا

 قبول تونستمینم اما...کنهینم جادیا واسش یدردسر نیکتریکوچ و

 خوب حالم چون....کنم نکارویا خاله یدلخوش واسه یحت کنم
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 یا گهید سوال و گرفتینم سخت بهم ادیز خاله نبود

 ....دیپرسینم

 

 بهم ربدیه راننده اونروز که یپاکت اون تو نداشتم، یمال مشکل

 ...بود داخلش پول یادیز یلیخ مبلغ بودکه یبانک کارت هی ، داد

 اون وقت هر ؛ بود من اسم به که یبانک حساب مدارک همراه به

 همون ربدیه از ادگاری تنها...دمیکشیم آه دل ته از ، دمیدیم کارتو

 ...انگار بود

 

 یغذاخور زیم پشت که نطوریهم و بود آشپزخونه تو خاله

 ...بود کتاب خوندن مشغول ، بود نشسته

 هم به یادیز یلیخ شباهت ، افتادم مامان ادی دنشید با

 من...جون خاله"  رفتم سمتش به زدمو ینیغمگ لبخند...داشتن

 " حاضرم

 میبر"  برداشت چشماش یرو از مطالعشو نکیع و کرد نگاهم

 " زمیعز

 پر یزندگ که ومدیم بدم خودم از ؛ زدیم موج چشاش تو ینگران

 ....کرده نیغمگ زامویعز ی همه ، غمم از

 از نکهیا اونم داشت یخوب هی اقل ،ال گرفتمیم پس رو خونه اگه

 ...شدنیم نگرانم کمتر ینجوریا...رفتمیم نجایا
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 منم ، نشست رل پشت خاله ؛ میشد نیماش سوار خاله همراه به

 تماشا رونویب نیماش شهیش از نیغمگ و حرف یب معمول طبق

 ....کردمیم

 دادگاه یرا ؛ زد زنگ لتیوک روزید ، مادر جان نورا_  خاله

 ....شده محکوم زیپرو ایگو...شده صادر

 معلوم ؛ بود شده بابام مامانو قاتل رسما زیپرو ، شد فشرده قلبم

 ....بود کرده گور و گم خودشو کجا سین

 طناب خودم یدستا نیهم با"  دمیغر لب ریز و خشم و بغض با

 " ندازمیم گردنت دارو

 هم ندهیآ روز چند گفت لتیوک"  داد ادامه و دیکش یآه خاله

 محکوم وجود با...شهیم مشخص پدرت اموال و خونه فیتکل

 بهت اموالت و خونه گهید روز چند تا قطعا ، زیپرو شدن

 " گردهیبرم

 داده دست از بابارو مامانو دوباره انگار ؛ نبودم خوشحال اصال

 ....بودم

 گرفتو مشویتصم آخر اما بزنه حرفشو که بود مردد انگار خاله

 :زد حرفشو

 ....زهیپرو کار شدنت گم که مطمئنم من...نورا_خاله

 :گفتم هول و کردم نگاه خاله به ینگران و دلهره با ختیر دلم

 !!آخه داره اون به یربط چه...نه_..

 طرفم به...زد کنار نویماش و کرد نگاه بهم موشکافانه

 !بهش گفتمیم یچ ایخدا...برگشت
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 سکوت فهممینم کهیزیچ...اونه کار که مطمئنم من...نورا_

 !آخه؟ یزنینم حرف چرا...توعه

 که نداشتم یزیدم،چیدزد ازش نگاهمو ،و زد حلقه چشام تو اشک

 .بگم

 ....که ،بعدم دادیم زجر مامانتو شیزندگ همه شرفیب اون_

 زجر مامانمو زیپرو...شد یجار اشکش و دیلرز صداش

 خاله!!نبود ما یزندگ تو اصال چطور؟؟اونکه!!!دادیم

 !!!!!!!گفتیمیچ

 ؟یگیم یدار یچ!!...خاله_

 که ییجا همون دیشا...یکن دفاع آدم ازون دینبا گمیم فقط من_

 بزن حرف نورا...شده میقا خودش حاال بود کرده میقا تورو

 ...خاله

 ...گرفت درد سرم

 دیدونیم یچ شما!!داد؟؟یم زجر مامانمو یچطور زیپرو خاله_

 !!دونم؟ینم من که

 شد تر دیشد شیگر و...فشرد بهم حرص با چشماشو

 جز یچیه حاضر درحال اما...سخته براش حرفاش گفتندمیفهمیم

 !!نبود مهمبرام قتیحق دنیفهم

 

 !!!ه؟؟؟یچ یبرا ما از زیپرو نهیک بگوبهم!!!خاله_

 ...مامانت بخاطر_
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 داره یچدمیفهمینم اصال... گهیم داره یچ دمیفهمینم

 !..."مامانم؟؟"... کردمیم نگاهش مبهوت!!!!گهیم

 ....داد ادامه هیگر با و کرد نگاه رو به رو به 

 شیدانشگاه هم زیپرو و...بود دانشجو ها موقع اون مامانت_

 داداش دوتا مثل که بودن یمیصم باهم انقدر بابات زویپرو...بود

 !!شد مامانت عاشق زیپرو که یوقت تا بود خوب زیچ همه...بودن

 ....کردیم یشوخ حتما!گفتیم یچ داشت خاله!یچ

 ....خاله حرف تو دمیپر فشردمو بهم چشامو جیگ و یعصب

 ...خاله!!!بود؟؟ مامانم عاشق زیپرو یگفت االن_

 خودخواه،که و یروان یعاشقا بود،ازون عاشق هم یلیخ...اره_

 مختلف یها بهونه به روز بود،هر کرده شهیش تو مامانتو خون

 از مامانت...بود رفته محل کل تو شد،آبرومونیم مزاحمش

 دانشگاه،اما بره خواستینم گهید اون ترس از...بود متنفر زیپرو

 بخاطر زحمتشو سال همه نیا و بره که میکرد مجبورش ما باز

 زیلبر هممونو صبر کاراش با واقعا اون اما...نده هدر یروان هی

 بابات کردیم کنترل زویپرو که یکس تنها وسط نیا....بود کرده

 ....شدن هم عاشق بابات مامانو دار رویگ همون تو...بود

 

 نفرتم...نداشتم حرفاشو نیا تحمل واقعا!!شدیم منفجر داشت سرم

 ...یروان ششششررررفیشد،بیم شتریب لحظه هررر زیپرو از

 زیپرو با یسال چند کردن ازدواج باهم بابات مامانو نکهیاز بعد_

 و بابات شرکت تو ادیم روز هی زینکه،پرویا تا بودن رابطه قطع
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 وارد بابات با یدوست در از بودو گرفته زن...کنهیم تازه داروید

 مامانت منو اما...نداشت یمشکل چیه رابطشون ظاهرا...بود شده

 اجازه مامانت نیهم یبرا...مینبود نیخوشب رابطه نیا به اصال

 ....سفر بره ییتنها بابات یلعنت اونروز نداد

 حس دلم تو ویدیشد غم انقدر....میکردیم هیگر دوتامون گهید حاال

 آروم زمیبر اشک که اگر عمرمم آخر تا کردمیم حس که کردمیم

 ...شمینم

 گناه یب یبابا مامانو خودش یخودخواه بخاطر تونست چطور

 بود شرفیب چقددددررررررررر یییییلعنت....کنه فدا منو

 ....کنمیم دق دارم ایخدا!!آخه

 

                                 ☆☆☆ 

 

 ومدمیم دکترم شیپ خاله بخاطر که بود یا جلسه نیآخر اونروز

 ؛

 ...کنه آرومم بتونه که دیرسینم یا جهینت چیه به چارهیب 

 درد اصل که دونستمیم خودم و ؛ بودم نزده ربدیه از یحرف چیه

 ...ربدهیه من

 یمشکل خواستمینم...بفهمه یزیچ ربدیه کار از یکس خواستمینم

 ...ادیب شیپ براش
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 بازار میبر بود قرار خاله اصرار به ؛ دیرسیم بعد روز دو وایش

 ....میبخر خونه برا لیوسا و لباس دست چند

 بهونه رو وایش خاله دونمیم ، نداشتم کردنو دیخر حوصله اصال

 ...کنه خوب منو حال کردن دیخر با مثال که بود کرده

 یغما گذشتیم که روز ؛هر اوردینم وجد به منو گهید یچیه اما

 بر کردنشون تحمل پس از که شستیم دلم یرو یشتریب

 تالش من حال یبرا نهمهیا که خاله بخاطر فقط... ومدمینم

 ....شدم همراهش و کردم قبول ، کردیم

 اصال...کردیم خفه منو داشت ربدیه بدون تهران یهوا

 ...کنم تحمل نبودشو تونستمینم

 دلم...شدمیم سردرد غم شدت از ، کردمیم فکر بهش وقت هر

 ....بشکنم و کنم پرت و بود دستم دم یهرچ خواستیم

 ....بود دهیبر امونمو یدلتنگ ؛ رمیبم خواستیم دلم

                              ♡♡♡ 

 :ربدیه

 یلیخ زمان موهاش عطر دنییبو و چشاش دنید بدون ماه کی

 ...بود یادیز

 نیکتریونزد بودن برم دورو یادیز یدخترا نورا از قبل تا

 نداشتم،اونا بهشون یحس نیکوچکتر داشتم،اما باهشون ارتباطو

 شتریب ازشون روز به روز یحت...بودن لهیوس هی فقط من یبرا

 ....کردمیم دایپ نفرت
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 دوونده شهیر وجودم تو زنا همه به نسبت که بود یحس نفرت

 ...بود

 ...نورا اما

 که یا لحظه همون از...نبود همه مثل داشت،نورا فرق نورا

 تیمعصوم جز یزیچ چشماش تو دخترا هیبق برخالف دمشید

 ...دمیند

 گهید یها زن همه خالف بر بمونه من اتاق تو قراره دیفهم یوقت

 کینزد من به خودشونو تا کردنیم استفاده تیموقع نیا از که

 ...کردیم دور من از خودشو بود  ممکن که ییتاجا...کنن

 سرخ هیادآوری از...دمید چشماش تو عشقو برق تا دیکش طول

 ...رفت ضعف دلم کردمیم بغلش کهیوقت لپاش شدن

 با....بودم عاشقش نمشیبب نکهیا از قبل یحت کردمیم احساس

 ...بودم عاشقش وجودم همه

 ....شدمیم وونهید شیدور از داشتم حاال و

 همه از ساده انقدر بتونه دختر هی کردمینم فکر چوقتیه

 یراحت به و کنه عبور بودم دهیکش احساسم یبرا که ییواراید

 ...کنه لمس قلبمو

 ازش یدور جز یا گهید راه چیه و خواستمیم اونو من

 ....نداشتم

 ازش آدمام روز هر که ییعکسا بود شده میدلخوش همه

 ...گرفتنیم

 !نگذشته آسون اونم به که دمیفهمیم...دهیپر رنگ و بود شده الغر
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 هیگر با ساعت چند رفتویم عمارت سمت به کباری روز چند هر

 دلم...بشم یچ همه الیخیب خواستیم دلم...موندیم منتظر اونجا

 چیه به و رمشیبگ بغلم تو و برم یچ همه به توجه یب خواستیم

 ...بندازه فاصله نمونیب ندم اجازه یاحد

 اعتماد خیش شجاعت به تونستمیم درصد کی فقط درصد کی اگه

 از تر بزدل کفتار اون اما....بردمیم نیب از رو فاصله نیا کنم

 شکل نیبدتر به زهرشو...بجنگه خودم با رو در رو که بود یاون

 امکانو نیا درصد کی خواستمینم یحت من و ختیریم نورا به

 !!بشه کم موهاش از تار هی یحت نداشتم تحمل....بدم بهش

 نکهیا...بودم کرده جشیگ خودم از نورا داشتن نگه دور با

 من یبرا قوت نقطه کی ستین خواهرم واقعا نورا دونستینم

 ....بود

 

 ...کردم نگاه بود زمیم یرو که نورا یعکسا به دوباره

 

 ....کردم مشت خشم از دستامو دویکش ریت قلبم چشماش تو غم از

 تر راحت بتونه من دنیند با که بودم رفته عمارت اون از من

 ...کنه فراموشم

 !شدیم بدتر گذشتیم که روز هر انگار اما

 نیا که بود ینیریش حس تنها عاشقمه چقدر که دمیفهمیم نکهیا

 ...کنم تجربه تونستمیم روزا
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 یزندگ دیبا نورا...کردمیم خاموش دلش تو عشقو اون دیبا من

 ....دیخندیم دوباره دیبا نورا...کردیم

 ممیتصم یبرا شتریب کردمیم نگاه حالش نیا به شتریب هرچقدر

 ....شدمیم مصر

 خودم به کارم اتاق در به ضربه چند با که بودم عکساش به رهیخ

 خودم یعصب و سرد نگاه با...دادم بهش ورود اجازه و اومدم

 :بود هول و مهیسراس... بزنه حرفشو تا موندم منتظر

 .....اومده شیپ یمشکل هی...آقا_

                                 ♡♡♡ 

 :نورا

 

 ؛ رفتم راه خاله همراه تهرانو یپاساژا کل شب ده ساعت تا

 ....بود دهیبر امونمو یخستگ

 دراز تختم رو ، اتاقم گوشه برم زودتر هرچه خواستیم دلم

 ...بخورم غصه دلم یدردا یبرا و بکشم

 

 میبر که داد تیرضا خاله ، دیخر یکل از بعد باالخره

 راه تو ، مادر نورا"  گفت خاله مینشست نیماش تو نکهیهم...خونه

 روزنامه بسته چند...نگهدارم بگو یدید یفروش روزنامه دکه

 " میکن زیتم ساختمونو یها شهیش فردا میریبگ

 ادیب کارگر بزن زنگ... ایدار حوصله جون خاله"  گفتم کالفه

 ... " برات کنه زیتم
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 ندارم قبول رو هیبق کار من چالقم؟؟بعدشم خودم مگه...وا_ 

 ...مادر

 هیبق دوش رو کارشو خواستینم دلش اونم ، بود مامان مثل

 ...بدم دستور یکس به ادینم دلم گفتیم شهیهم بذاره؛

  ؛ بود نیهم هم خاله لیدل بودم مطمئن

 طمیشرا نیا تو کنم،مخصوصا اصرار یکس به ادیز نداشتم عادت

 ...نداشتم زدن حرف حوصله اصال که

 شدم رهیخ رونیب به پنجره از کردمو سکوت

 نگه یفروش روزنامه دکه هی ینوجلویماش قهیدق چند از بعد

 شدم ادهیپ نیماش از حوصله یب و خسته...شدم ادهیپ من و داشت

 بسته دو" گفتم فروشنده به رو و برداشتم قدم دکه سمت به و

 "روزنامه

 "بردار جلوعه همون"گفت کنه نگام نکهیا بدون

 یسرد طوفان افتاد ها روزنامه به کهچشمم... چرخوندم نگاهمو

 رو پتک نیع روزنامه درشت تریت...آورد حجوم قلبم سمت به

 ...زد ضربه دلم

 ...زد خی وجودم همه و....ستادیا لحظه کی یبرا قلبم کردم حس

 "شد ریدستگ قاچاق باند نیبزرگتر سییر"

 نفسم ، نمیبب تر واضح که برداشتم رو روزنامه لرزان یدستا با

 کنمیم فکر که یزیچ اون خواستمیم خدا از فقط  ومد؛ینم باال

 ....نباشه

 !!!باشه؟؟ االن که بوده اری من با بخت یک اما
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 سییر ، ما خبرنگار گزارش به" شد بلند نهادم از آه بعد خط چند

 "شد ریدستگ《ه ، ه 》 یآقا قاچاق باند نیبزرگتر

 مهر ششیر ته و دهیورز کلیه اما...نبود واضح ادیز رشیتصو

 ....زدیم من وحشتناک و شوم افکار به یدییتا

 درد قلبم ؛ بود چشماش یرو یاهیس کادر که چند هر

 .....بود من ربدیه اون....گرفت

 یزیچ گهید...شد آوار سرم یرو ایدن و اومد بند نفسم

 .....دمینفهم

 

 چرا...من به لعنت ؛ بودم مارستانیب تو کردم باز که چشامو

 !!...بودم؟؟ زنده هنوزم

 و ناز تو چطور من بود؛ مرگش منتظر زندان تو من ربدیه

 نیا من ایخدا...بکش منو ایخدا کردم؟؟یم یزندگ آرامش و نعمت

 نیا تحمل از بودم شده کرد،خستهیم درد قلبم ؛ خوامینم ویزندگ

 ...خدااا یا....درد همه

 نقدریا...بود شده نیسنگ نفسم ؛ کردیم درد گلوم بغض شدت از

 ...کنم هیگر تونستمینم یحت که بود ادیز غمم

 کاش...مارستانیب بود آورده منو که بودم یعصب خاله از

 ...یلعنت یزندگ نیا از شم راحت رمیبم همونجا ذاشتیم

 مرده واقعا گهید انگار ، نبود مهم برام خاله یها هیگر گهید

 ناراحت خاله یاشکا با که بود بزرگ غمم انقدر گهید...بودم

 ...شدمینم
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 ....بس و خواستمیم مرگ فقط

 

                        ☆☆☆ 

 

 حرف باهام خاله چقدر هر...ومدمین رونیب اتاقم از کال اونروز

 ....دادمینم بهش یجواب چیه ، زدیم

 سردرد شهیهم ؛ ومدینم در صدام انگار بغض شدت از

 ...بود کرده برابر دو قرصامو مقدار دکترم که اونقدر...بودم

 ؛ نداشتم یبهبود به یدیام...بخورمشون خواستینم دلم اما

 ...شد باز در که بودم کرده کز تختم رو اتاق گوشه نطوریهم

 ...ندادم نشون یالعمل عکس ، خالس نکهیا فکر با

 !!...نورا؟؟_ 

 هی صداش دنیشن با ؛ بود وایش نیغمگ و بغض از پر یصدا

 ...برگشتم طرفش به لحظه

"  کرد بغل منو و اومد طرفم به هیگر با...باشه وایش شدینم باورم

 "اومده؟؟ روزت به چه نورا

 روز چند از بعد که سوخت خودم حال به دلم انقدر جملش نیا با

 ....زدم زار بغلش تو و کرد باز سر یلعنت بغض اون

 بودم کرده هیگر بغلش تو انقدر...ادیز یلیخ ؛ بود تنگ براش دلم

 ...نمونده برام یاشک گهید کردمیم حس که
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 و شدم جدا ینرم به آغوشش از ؛ زدمیم دل و شدینم باز چشمام

 و کرد نیف نیف بار چند... کردم نگاه شیگر از سرخ چهره به

 ...کرد نگام

 دارم دوباره که شهینم باورم نورا"  کرد بغلم دوباره

 بود شده ذره هی برات دلم ؛ دنتید از خوشحالم یلیخ...نمتیبیم

 شدت شیگر و"خداروشکر... یسالم که شکر خدارو...نورا

 .گرفت

 .. بود شده تنگ برات یلیخ منم دل_ 

 کاریچ باهات نورا"  کرد نگام غصه با و شدم جدا ازم ینرم به

 ینشد یراض هنوزم گفتیم مامان...؟؟یشد ینطوریا که کردن

 !!"نورا؟؟ چرا!!یکن تیشکا ازشون که

 " تونمینم"  کردم نگاهش غم با

 ...دیلرز چونم و آورد هجوم گلوم به دوباره بغض

 کردن؟؟؟ دتیتهد...من بشم اشکات قربون_ 

 ...نه_ 

 ازشون؟؟ یکنینم تیشکا چرا! ؟یچ پس_ 

 ...میبزن حرف درموردش بعدا شهیم...وایش_ 

 ؛ رونیب میبر پاشو پس...یبگ تو یچ هر ، زمیعز شه با_ 

 حبس اتاق تو خودتو روزه دو گهیم ، نگرانته یلیخ مامان

 ....یکرد

 ...امیم ، رمیبگ دوش هی من برو تو...زمیعز امیم_ 
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 دییتا یمعن به چشامو"منتظرتم من...باشه"کرد نگام دیترد با وایش

 ...زدم ینیغمگ لبخند و کردم بسته بازو

 ؛ شد خارج اتاق واز زد گونم رو یا بوسه

 ...داشتن دوست منو نکهیا جز بودن کرده یگناه چه اونا 

 حالم یکم وایش وجود با ، بود گذشته وایش اومدن از هفته کی

 ...بود شده بهتر

 وایش ؛ بزنم حرف باهاش ربدیه از که شدمینم یراض هنوزم اما

 گذشته...ها گذشته ادی به... دیخوابیم من اتاق تو هم شبها یحت

 انقدر حاال اما...کشتیم منو هم درد همه نیا فکر یحت که ییها

 !!بودم زنده هنوز که بودم شده یقو

 

 ، گشتن دنبالم چقدر نکهیا از ، زد حرف باهام صبح تا اونشب

 حرف لیوک تا چند با ، بردن زیپرو ی خونه در سیپل چقدر

 ...بودن دهینرس جهینت به جوره چیه اما...زدن

 تحت رو آدما نیا یزندگ کل نفر هی من ، سوخت براشون دلم

 ....بودم داده قرار ریتاث

 شده؟؟یچ یبگ بهم یخواینم هنوزم نورا؟؟_  وایش

 نقش ذهنم تو ربدیه جذاب ی چهره دوباره ؛ دمیکش آه دل ته از

 ...فشرد گلومو بغض دوباره و بست

 داشتم اجیاحت که بودم دلتنگش انقدر ، بگم بهش خواستیم دلم

 ربدیه که یزندان برم کمکش به بتونم که...بزنم حرف ازش

 ...نمشیبب بتونم تا ؛ کنم دایپ اونجاستو
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 .... وایش بود زیپرو کار_

 :دیغر دندون یال از و کرد نگام نفرت با

 !اونه کار دونستمیم...حرومزاده_

 .... فروخت قاچاق باند هی به منو اون_ 

 دیبا...نشو یجانیه وایش"  کرد کالفم وایش ظیغل نیییه یصدا

 ..."کنم جمع فکرامو

 !!یوحش....باشه باشه_ 

 بعد ، گرفتنیم شیآزما ازم یه که بودم خونه هی تو روز چند_ 

 ...برداشتن مویکل اون از

 :گفت دیلرزیم بغض از که یا چونه با و صورتش رو زد محکم

 صفت مار زیپرو چطور!!!بشکنه دستاشون یاله...عععییییه_ 

 !!!!کنه نکارویا باتو اومد دلش

 ..... وااایش_ 

 یصدا با کرد پاک اشکاشو آروم و کرد کنترل خودشو زور به

 :گفت بغض از گرفته

 ...شمیم ساکت... باشه باشه_  

 داشتم ضعف همش...گذروندم رو یسخت یروزا عملم از بعد_ 

 دمید گهید خونه هی تو خودمو و کردم باز چشم روز هی ؛ تب و

 اون و نبودن بدن یاعضا کار تو اصال اونا دمیفهم اونجا... 

 منو هیکل سشونیرئ اجازه بدون من یبدشانس از افراد

 ....برداشتن
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 نیا از شتریب خواستمینم...نزدم یحرف رفتنم کما از قصد از

 !!کنم ناراحتش

 کی کردم،اگهیم ؛درکش گرفتیم شدت شتریب یه وایش هیگر

 روز حالو نیهم به منم وفتادیم اون یبرا اتفاقات نیا هزارم

 و زد چنگگلوم به نشدم،بغض کردنش هیگر مانع پس...وفتادمیم

 : دادم ادامه

 من و...داشتن بامن یبهتر رفتار بودم اونجا که یروز چند_  

 منو بود؛ بهبود به رو حالم و اوردمیم بدست مویسالمت داشتم

 تا کنم یباز خواهرشو نقش بود قرار ، سشونیرئ شیپ بردن

 از و....کنه یهمکار باهاشون عرب یها گنده کله از یکی

 ...کنه جلب توجهشو من قیطر

 :زد زجه دلش ته از

 ...کنه لعنتشون خدا_ 

 یجار هام روگونه اشکام و دیترک بغضم...خدانکنه...دیلرز دلم

 :دادمیم ادامه دیبا اما...شد

 لحظات نیتر سخت...میبود یدب سیرئ با هفته هی حدود_... 

 میبرگشت نکهیا از بعد وا،یش گذروندم اونجا عمرمو

 ....که کنن اجبار منو خواستنیم....رانیا

 : فشردم بهم خشم با بود،چشامو سخت برام واقعا گفتنش

 ...بشم فروش تن_...

 ...من یخدا یوااا....نورا یوااا_ 

 :کردم نگاش میاشک یچشا با
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 هی به لیتبد من و..... نذاشت باکرم من دیفهم سیرئ یوقت اما_ 

 ......مواداشون کردن جاساز یبرا شدم روین

 فکرشم یحت!!!کردن؟؟ کاریچ تو با نورا...خدا یوااا_  وایش

 !!!آوره زجر

 نیا با من شد،امایم کهیت کهیت قلبم فکرشم از...بود آور زجر

 ....دیارز یم یچ همه به بودم،که دهیرس ربدیه عشق به ایسخت

 اون کله و سر که ، نبودم کار اون تو شتریب هفته دو هنوز_ 

 ، ربدیه خواهر نقش چون من و...شد دایپ دوباره عرب خیش

 خونه به گشتمیبرم دوباره دیبا ، داشتم رو ، سیرئ همون

 ....سیرئ

 :دمینال اشکام نی،ب برگردوندم رومو و گرفت شدت میگر

 ...شدم عاشقش...دمیفهم که بود ها موقع همون_

 : زد غیج بایتقر حرص و تعجب شدت از وایش

 !!!؟؟یعوض اون عاشق!!!!!...؟؟؟؟یچ_ 

 که ، خویش با معامله اون کل من بخاطر...نبود یعوض اون_ 

 مراقبم... نداد خیش به منو...وایش زد هم به ؛ بود مهم براش یکل

 ...شده تنگ براش دلم من وایش... بود

 یحال در  گرفت بغل منو و شد کمینزد ؛ کرد پر صورتمو اشکام

 اما کنه آروم منو داشت یسع کردیم هیگر من از بدتر خودش که

 !شد؟یم مگه

 تو منو اون...شد قلبم وارد که بود یکس نیاول اون وایش_ 

 فراموش بودم بغلش تو یوقت...دیبوس منو....کرد غرق عشقش
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 شهیهم از اون کنار...نبود چون...خطرناکه آدم هی اون کردمیم

 ....عاشقشم من وایش...کردمیم تیامن احساس شتریب

 .....زدمیم حرف خودم با انگار!اونم...زدم هق شتریب و

 چشماش تو که یعشق همه اون از بعد شهینم باورم هنوزم_من 

 منو خوادینم گهید گفت...خوادینم منو گفت بهم...داد بهم و دمید

 ...نهیبب

 نفرتش تویعصبان همه ،با بود کرده سکوت لحظه اون تا که وایش

 :گفت

 ....هیچ فهمنیم چه عشق آدما نجوریا ، هرزه مردک_  وایش

 :زدم داد سرش یعصب

 .....نبوووود هررررزه اون_

 مطمئنم من...بده نسبت ربدیه به رو کلمه نیا تونستینم چکسیه

 ....ربدیه رفتن زندان یزه،حتیچ همه مسئول یلعنت خیش که

 ...زدم هق دوباره ربدیه تیوضع یادآودی از

 نوازش موهامو دویکش بغلش تو منو دوباره غم و بهت با وایش

 :گفتبودم دهیشن ازش تابحال که یلحن نیتر نیغمگ با کرد

 !!!ادیز یلیخ اونم....یشد عاشق واقعا تو_ 

 یخدافظ باهاش نذاشت یحت....رهیگیم شیآت داره دلم وایش_ 

 ....بود رفته خودش خاله خونه برگردونه منو نکهیازا کنم،قبل

 که ییچشما با و کرد جدا خودش از منو ها گرفته برق مثل وایش

 :زد زل بهم شدینم باز ازون شتریب گهید
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 فرار یعنی!!!؟؟؟؟یگیم یدار یچ!!!!!!گردوند برت اون_ 

 !!!!ممکنه؟؟ ؟؟چطورینکرد

 که یدیفهمیم یشناختیم ربدویه ، من مثل اگه....ممکنه_ 

 داخل  من سرد،که خشنو مرد هیبود، یواقع مرد هی اون!!ممکنه

 اون بدون من وایش....دمید رحمشو یب سردو پوسته اون

 ...رمیمیم

 :داد فشار بغلش تو منو شتریب

 هرچه یکن فراموشش کنمیم دعا....باش آروم....خدانکنه_

 ...عتریسر

 که هیزیچ همه ربدیه کنم،عشقیم خواهش....نکن دعا!!!نههه_ 

 ....بکشم زجر همه نیا باشه قرار اگه یحت...خوامیم من

 : کرد نگام غصه با وایش

  من بشم عاشقت دل یفدا یاله_

 ....زدم هق

 ......وایش زندانه ربدیه_

 .."یوا"  دهنش یجلو گذاشت دستشو

 دمیم جوندارم...رمیبم تا کردن ول گوشه هی یزخم منو انگار_

 چیییییه... بدم انجام براش تونمینم هم یکار چیه...وایش

 !!!من به لعنت!!یکار

 از بایتقر و شدم حال یب که زدم زار انقدر ؛ زدم زار بغلش تو و

 .....برد خوابم شدمو هوشیب هیگر شدت

                                  ♡♡♡ 
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  نهم فصل● 

 

 واقعا و...بودم گفته ویچ همه وایش به که بود روز۴۰ حدود

 روز ۴۰ نیا تو...بودم ممنونش بود نزده یحرف خاله به نکهیاز

 شده بهتر حالم...دادیم دیام بهم و بود زده حرف بام یکل

 دایپ اونجاستو ربدیه که یزندان تا کرد تالش یلیخ بود،چون

 نیآخر یبرا حداقل...نمشیبب بتونم که بودم دواریام...کنه

 .......بار

 وونمید داشت دلشوره داشتم،و یادیز جانیه شورو

 نمشیبب تونمیم اصال که دونستمینم...شهیم یچ دونستمینم...کردیم

 دهیند ربدویه که ماه ۳ شدیم گهید ی هفته دو....نه ای

 دارم تویوضع اون تو دنشید توان اصال دونستمینم...بودم

 ماه۳...بود یکاف برام دمشیدیم نکهیهم...بود که یهرچ اما...انهی

 شدیم رفع  میدلتنگ ذره هی حداقل حاال دم،ویکش زجر نبودنش از

 ....گرفتیم آروم دلم دیشا و

 من مثل اونم انگار...میبود کرده سکوت هردومون نیماش تو

 داره دیشا کردیم فکر خودش با!!چرا دمیفهمیم...بود مضطرب

 ....ربدیه دنید ببره منو دینبا دیشا...کنهیم اشتباه

 از من و...دادیم انجام حقم در داشت کارو نیتر درست اون اما

 ....بودم ممنونش بود کنارم نکهیاز دلم ته

 ادیز سرعت با نیماش هی که میبود نشده دور  خونه از ادیز هنوز

 هردومون بایتقر و گرفت یوحشتناک ترمز وایش...جلومون دیچیپ

 ....میشد پرت جلو به
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 !!!یکووووور مگه کهیمرت... بهت لعنت_وایش

 دلم ؛ شد ادهیپ نیماش از که یمرد و نیماش اون دنیباد من اما

 !!نداشتم شک...بود ربدیه یآدما از یکی اون...دیلرز

 :گفت بهم خشم با که کردمیم نگاهش منگ و جیگ

  شو نیماش سوار عیسر_  

 به منو تونهیم تر راحت بودم،اون مطمئن...دمیترسینم اصال

 ....برسونه ربدیه

 ...شدم ادهیپ نیماش از وایش یدنایکش غیج به توجه یب

 .....نوراااااااااا!!!!یریم کجا نوراا_وایش

 ربدیه دنید جز یچیه حاضر درحال...دمیشنینم صداشو انگار

 نمشیبب من که خواستیم زندان از خودش اگه...نبود مهم برام

 ....بود تر راحت یلیخ

 آدم نیا یدونیم کجا از نوراااا...نرو تروخدااا نورا_وایش

 ...نروووو احمق...آخه بدم یچ مامانو جواب نوراااا....هیک

 براش دلم...میشد دور اونجا از سرعت با و شدم نیماش سوار 

 بودم ربدیه کنار که یوقت تا بود مورد یب شینگران سوخت،امایم

 !!ادیب من سر ییبال چیه تونستینم

 یوا...نمشیبب بتونم و...زندان ببره منو بودم منتظر حرف یب

 ...نتشیبیم چشام یزود به بودم مطمئن خدا

 نگه خلوت یجا هی که مینبود نیماش تو شتریب قهیدق چند هنوز 

 ...داشت
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 طرفم به لشویموبا یگوش که ، کردمیم نگاه اطراف به جیگ

 : گرفت

 ...بزن حرف_ 

 گوشم کنار ویگوش لرزان یدستا با ؛ بود رفته باال قلبم ضربان

 ...گذاشتم

 ...الو؟؟نورا_ 

 : زدم هق ؛ زد حلقه چشام تو اشک

 ار؟؟یکوه_

 ..بزنم حرف باهات دیبا...نکن هیگر نورا_ 

 ...شده ریدستگ ربدیه...نوشتن ها روزنامه تو...اریکوه_ 

 ریدستگ ربدویه تونهینم یکس...نورا نکن هیگر....شششش_ 

 ....کنه

 نکرده فکر نیا به هم لحظه کی یحت مدت نیتوا!!شدینم باورم

 !!نباشه زندان تو ربدیه دیشا که بودم

 ازدست ربدویه نبود قرار ینی نیا...بود خوب یلیییخ نیا ایخدا

 وجودمو سراسر دیام و...گرفت شدت میگر...اشکرتیخدا....بدم

 :گفتم خنده و هیگر با دوباره ؛ گرفت

 !!ممکنه چطور!!نبود؟ من ربدیه آدم اون... ؟؟یچ یعنی_ 

 خانوادشون یبرا حاضرن ادیز پول یازا در که هستن ایلیخ_ 

 نباشه قصاص مجازاتش میکنیم تالش کل در اما...بدن جونشونم

 ....میگرفت براش خوب لیوک یکل ؛
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 اما بود یخودخواه یلیخ دونمیدادم،م رونیب نفسمو دل ته از

 خوشحال بودن گرفته ربدیه یبجا رو گهید نفر هی نکهیاز

 من...نداشتم وجدان عذاب اصال حسم نیا بابت از و....بودم

 به بمونه زنده نکهیا یبرا و بودم ربدیه عاشق وار وانهید

 !!بودم یراض یهرکار

 : دمیپرس یدلتنگ با

 !!کجاس....خوبه؟؟ حالش ربدیه_ 

 :گفت مکث با و داد رونیب نفسشو

 !زدم زنگ بهت نیهم یبرا_ 

 چند دیام همه لحظه هی تو اومد سراغم به یدیشد دلشوره دوباره

 :دمیپرس  ینگران با....دیکش پر قبلم لحظه

 !!!شده؟یچ ربدیه اریکوه_ 

 حال...اما...هیقو سالمو قبل مثل ربدیه...نباش نگران نورا_ 

 برگردوند خانوادت به رو تو که یوقت از قایدق...داغونه شیروح

 نظر تحت هلند میبرگرد کردم شیراض...شد بدتر روز به روز

 ...باشه خودش دکتر

 : دمینال  هیگر با ، ختیر دلم

 !!یگیم یدار  یچ اریکوه_

 یا جهینت چیه به اصال دکترش اما ؛ درمانه تحت نجایا ربدیه_ 

 ؛ شهیم بدتر روز به روز داره طشیشرا...رسهینم دربارش

 نیآخر اما... یکن قبول نداره امکان و کرده تتیاذ یلیخ دونمیم

 !!!یبود تو دمیام
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 بود یکار ایدن نیا تو مگه!!کردم؟؟ینم قبول وی،چ ختمیر اشک

 !!نکنم کارو اون بدمو انجام ربدمیه یبرا بتونم که

 !اریکوه کنم کاریچ دیبا_ 

 ...باشه راحت برات قبولش کنمینم فکر_  

 : دمیپر حرفش وسط یعصب

 کنم کاریچ دیبا بگو فقط...دمیم انجام بتونم یهرکار اریکوه_

 !!براش

 اما...کنمیم فراهم خروجتو طیشرا خودم...ششیپ یایب دیبا_

 ...ربدیه به برسون خودتو عتریسر هرچه

 یچشا اون گهید بار هی بتونم بود خدام از من!نرم؟ تونستمیم مگه

 :زدم هق...نمیبب ویخاکستر

 ...امیم...اریکوه امیم_

                                ♡♡♡ 

 چه نیا...یبر ذارمینم من...نورا کنمینم حاللت_  خاله

 ، یبود مفقود اصال  تو که ماه هفت از بعد هوی که یدانشگاه

 ...یبر ذارمیداده؟؟؟نم هیبورس بهت  االن

 فکرمون به که بود یا دهیا نیتر احمقانه دانشگاه هیبورس دهیا

 راه چیه خب اما...کنه باور خاله نداشت امکان و!بود دهیرس

 انقدر اما...احمقانس درسته وایش قول به...مینداشت هم یا گهید

 ....شه باورمون خودمونم یحت که میکن یپافشار روش دیبا

 آخه؟؟اصال یکنیم یباز ندشیآ با یدار چرا من مادر_  وایش

 راحت منم الیخ ، یستین هم تنها ینجوریا...ایب ما با پاشو توام
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 نورا نیا از قبل ؟؟؟تایبمون نجایا یخوایم یک برا گهید...شهیم

 ؟؟یاینم چرا گهید حاال ؛ یکردیم بهونه رو

 ماهم دیایب شما اگه ، سختتونه ییتنها...مامان گهیم راست_  ریام

 ...گهید میستین تنها

 : گرفت شدت شیگر خاله

 چطور ، کردم دفن خاک نیا تو زامویعز ی همه من_ 

 !ام؟یب  بزارمشون

 بابا و خاله روح...ابیدر زندتو یزایعز تو...من مادر_  وایش

 یه بعدم!!...ستین که یبگ یخواینم...ماست همراه شهیهم

 لج...آوره عذاب یلیخ من برا تو یدور بخدا ؛ گهید میگردیبرم

 ...مامان گهید نکن

 :گفت و کرد پاک اشکاشو خاله

 یراض دلم من!!کنم کاریچ دوتا شما دست از دونمینم بخدا_

 ...شهینم

 درسام تو من داشت دوست شهیهم مامان...من بخاطر!خاله_من

 !!بشم موفق یلیخ

 از بودم گذاشته ضعفش نقطه رو دست دروغم بخاطر نکهیاز

 تمونیموفق از خبر خاله یاشک یچشما اما...بودم متنفر خودم

 !داشت

 . کنمیم فکر بهش...مادر باشه_خاله

 بغل فشار با رو خاله مویدیکش غییج  هردومون یخوشحال از

 :میکرد
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 !!ییایدن خاله نیتر ماه ،تو جون خاله ممنوووووونم_من

 !!مامان عاشقتم_وایش

 :گفت مهر با و دیبوس هردومونو خاله

 ایدن نیاز یچیه گهید دمید دوتاتون یچشما تو ویشاد نکهیهم_

 ....خوامینم

 ادامه بحثو گهید و میانداخت هم به یاروزمندانهیپ نگاه وایش منو

 ...مینداد

 ....نبرد خوابم ربدیه دنید دوباره شوق از صبح خود تا اونشب

. 

. 

. 

 که یوقت تا و ییدانشجو خوابگاه برم قراره من که میگفت خاله به

 ...موندمیم اونجا ؛ رهیبگ خودش واسه جدا خونه خاله

 گول رو خاله بود جور هر یول ؛ بود پرت و چرت لمونیدل

 ....بمونم ربدیه شیپ برم بتونم من که ، میزد

 و ربدیه من بعد ی هفته وایش و اریکوه با مونیزیر برنامه طبق

 ...شکرت ایخدا...دمیدیم

 

                              ☆☆☆ 
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 آمستردام مقصد به مایهواپ سوار ؛ دیرس فرا دارید روز باالخره

 ...میشد

 ...بود آمستردام یلومتریک 20 ، ولندام شهر تو وایش خونه

 با که یقرار طبق و ، بودن آمستردام اریکوه و ربدیه اما

 وایش و خاله از من و دنبالم ومدیم فرودگاه تو ؛ داشتم اریکوه

 ....شدمیم جدا

 خودش که بزنه جا من یاستادا از یکی خودشو بود قرار اریکوه

 !!!؛مثال کرده هیبورس ،منو لیتحص ادامه یبرا

 ...کنه باور خاله پرتارو و چرت نیا کنه خدا

 پر دنشید یبرا دلم ؛ میبرس مقصد به زودتر که نبود دلم تو دل

 کرده دایپ یزندگ به دیام باالخره ماه۳ حدود از بعد... دیکشیم

 ....بودم

 ....نمیبب عشقمو بود قرار

 

 آمستردام فرودگاه به و شد تموم یطوالن ریمس اون باالخره

 ...میدیرس

 یت و قرمز اسپرت کفش با ، رهیت بلند فاق چسب نیج شلوار هی

 ....بود باز موهام و بودم دهیپوش رنگ قرمز گشاد شرت

 دنبال چشم با وایش و خاله یزدنا حرف به توجه یب فرودگاه تو

 ....دمیدینم چکدومشونویه گهید انگار ، گشتمیم اریکوه

 !نمشیبب قراره گهید قهیدق چند تا شدینم باورم
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 ربدیه نکهیا به...کنم فکر یا گهید زیچ چیه به خواستینم دلم

 قبل مثل دوباره نکهیا به!...برعکس؟؟ ای دنمید از شهیم خوشحال

 ایدلتنگمه، من مثل اونم دمشید که یوقت و ؛ زیچ همه شهیم

 خودشو من....کنم فکر خواستمینم نایا چکدومیه به....نه

 و برسم خواستم نیا به گهید قهیدق چند تا بود قرار خواستمویم

 ......نبود دلم تو دل االن

 

 مادر؟؟ دنبالت ادیب نجایا قراره استادت_  خاله

 ...خاله آره_ 

 اون خودم تا من چون...مادر نجایا ادیب نبود الزم_  خاله

 از بار هی من...رهیگینم آروم دلم نمینب خوابگاهتو دانشگاهو

 برات نکرده ییخدا یاتفاق نیهمچ ذارمینم گهیدادم،د دستت

 ....وفتهیب

 :دیرس دادم به که کردم نگاه وایش به یچارگیب خت،بایر دلم

 بود،من منم استاد آقا، نیا مورده یب تی،نگران جان مامان_

 !شناسمشیم کامال

 رو نورا نمینب دانشگاهشو خودم یچشما با خودم تا...وایش_

 ...خدا امان به فرستمینم

 نورا یبرا یاتفاق چیه...یکرد لج چرا من مادر... خدا یا_وایش

 شهیم رشید ریام آخه...میزنیم سر بهش میایم بعدا حاال...وفتهینم

 ...مامان

 :کرد نگام نیغمگ شه یراض بود شده مجبور انگار که خاله
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 خودت مراقب...خاله بزن زنگ بهم....من دست یامانت تو نورا_

 ...منو ینذار خبر یب!ها نمونه شتیپ فکرم نورا...باش یلیخ

 :کردم بغلش مهر با و دمیبوس شویشونیپ

 ...ادین سرم ییبال گهید دمیم قول بهت...جون خاله چشم_

 :گفت مهر با بود خورده سر گونش رو اشکاش دوباره که خاله

 ...بابات مامانو به بعد...سپارمتیم خدا به اول_

 بغلش دوباره و....کردم بغض منم بابا مامانو یآور ادی با

 حاال...بودن من ی خونواده تنها ریام و وایش و خاله...کردم

 دیبا اما...بود سخت یلیخ منم یبرا واقعا ازشون یدور دوباره

 !میداشت اجیاحت هم به ربدیه منو...رفتمیم

 رنگ یریش اسپرت پیت ؛ افتاد اریکوه به چشمم نیب نیهم تو

 ...بود زده

 به اریکوه ؛ اومد سمتمون به و دادم تکون دست براش ذوق با

 ...کرد یپرس احوال وایش و خاله به رو مودب و داد دست ریام

 : گفت من روبه یرسم یلیخ ازون بعد 

 د؟؟یهست خوب...رزادهیم خانوم سالم_

 ....نشده تموم یادار وقت تا ، میوفتیب راه که دیا آماده اگه

 ...کردم بغل رو خاله اون از بعد و زدم بهش یلبخند جواب در

 دیتاک دوباره داشت آغوشش تو منو که نطوریهم ینگران با خاله

 :کرد
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 بهت یبذار دسترس در تمیگوش...ها یباش خودت مراقب مادر_ 

 ...نورا زنمیم زنگ

 ....دیباش خودتون مراقب هم شما...چشم...جون خاله چشم_ 

 گوشم کنار آروم ؛ کردم بغل رو وایش قلبم همه با اون از بعد

 : گفت

 ، یرسیم بهش گهید ندفعهیا...نمتینب نیغمگ گهید دوارمیام_ 

 ...ها یند باد به خودتو کن جمع حواستو اما...مطمئنم

 :گفتم بهش دلم ته ؛از دمیخند زیر و گرفتم بازوش از یشگونین

 !ممنونم....وایش ممنونم_

 ،اما کردم قانع مامانو باش،درسته خودت مراقب...نکردم یکار_

 ...اونا شیپ فرستمتیم دارم دوباره که ستین دلم تو دل خودم

 ....راحت التیخ...وفتهیب برام یاتفاق ذارهینم ربدیه_

 نشیماش سوار و رفتم اریکوه همراه ، ریام با یخداحافظ از بعد 

 ...میشد

 : کرد روشن نویماش و کرد نگام لبخند با اریکوه

 ....یاومد که یمرس_ 

 شیپ میریم میدار....ومدمینم که نکن فکر درصدم کی یحت_ 

 ربد؟؟یه

 ربدیه طرف از یرفتار هر یبرا خودتو قبلش فقط...  آره_ 

 ربدیه اون از ؛ ستین خوب حالش ادیز روزا نیا...کن آماده

 ریتاث تو حضور دوارمیام... شده تر خشن درجه صد یشگیهم

 اونهم ، زدم حرف که دکترش با راستش...بذاره روش مثبت
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 میکن کینزد بهش تورو و میکن و سکیر نیا کردینم قبول

 عمل معکوس ممکنه... ستین خوب براش جانیه  فعال گفتی؛م

.... دارم مانیا کنارش تو حضور به نایاز شتریب من اما.... کنه

 ....  نهیبب تورو ربدیه که خوامیم

 :گفتم بغض با ؛ گرفت وجودمو ی همه دوباره غم

 !!بده؟؟ حالش انقدر... یعنی_  

 تکون دییتا یمعن به سرشو بار چند غم با کنه نگام نکهیا بدون

 ....داد

 یواقع حالتش نیا و حرفش نیا اما ، بدم جونمو بودم حاضر

 .....باشه قبل مثل من ربدیه و نباشه

 ریدرگ فکرم ؛ مینزد یحرف جفتمون مقصد به دنیرس تا گهید

 فیتوص لحظه اون تو حسمو تونستنینم اصال کلمات...بود

 بهم آخر یها هیثان نیا و مردمیم شیدلتنگ از داشتم هم...کنن

 وونمید داشت حالش ینگران نکهیا هم.... گذشتیم سخت یلیییخ

 اون تو که نیغمگ هم...دنشید از بودم خوشحال هم... کردیم

 !دمشیدیم دیبا طیشرا

 آمستل رود کینزد ییالیو خونه هی به بعد ساعت مین حدود

 ....میدیرس

 و بود سرد وجودم همه....میبود دهیرس یعنی پس شد ادهیپ اریکوه

 ...شدم ادهیپ سرش پشت یآروم به دیکوبیم شدت به قلبم

 منظره نیتر قشنگ با میشد که وارد ؛ داشت و ربدیه یالیو دیکل

 ...شدم رو روبه عمرم
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 اونا وسط مانند برکه استخر هی و ؛ بود چمن و درخت از پر

 ...کردیم لیتکم رو ییبایز اون ها پرنده آواز یصدا...بود

 راه الیو یها زهیر سنگ رو اریکوه سر پشت لرزونم یقدما با

 یها پنجره با بزرگ یلیخ طبقه کی ساختمون هی ؛ رفتمیم

 ...بود بهشت اون وسط بزرگ

 قلبم ضربان ؛ میشدیم تر کینزد ساختمون اون به هرچقدر

 ...رفتیم باالتر

 ...میشد داخل و کرد باز رو یورود در آروم اریکوه

 سر پشت ؛ بود اونجا در تا چند که بود بزرگ یراهرو هی

 ...میرفت چپ سمت در به اریکوه

 باغ یبایز ی منظره که بزرگ ییرایپذ هی ؛ بود ییرایپذ اونجا

 ...کردیم تر بایز اونو

 ، مدرن و اسپرت ونیدکوراس و پارکت کف با رنگ کرم مبلمان

 ...بود کرده زیانگ دل یلیخ رو اونجا

 "ربد؟یه"  زد صداش و ستادیا ییرایپذ وسط من به پشت اریکوه

 حس ، حضورشو ، عطرشو...گشتم دنبالش چشم با ؛ ختیر دلم

 شدینم باورم...نداشتم فاصله دنشید تا شتریب قدم چند...کردمیم

 ...بود شده تموم یدور نیا بالخره که

 ....زد چنگ گلوم به بغض یدلتنگ شدت از

 ...سرش پشت منم ؛ کرد حرکت اریکوه

 .....زدم صدات صدبار!...؟یینجایا_  اریکوه

 ...کردم نگاه ، کردیم نگاه اریکوه که یطرف به ؛ ختیر دلم
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 !دمشید

 یرو ، بود گرفته واروید کل که بزرگ ی پنجره اون یجلو

 هیتک مبل پشت به و بود کرده جمع پاشو هی و بود نشسته نیزم

 ...دیکشیم گاریس و بود داده

 و بود شده شیر به لیتبد ششیر ته ؛ دیکش ریت قلبم دنشید از

 ...بود ختهیر صورتش رو مرتب نا و دهیژول موهاش

 انیجر در یدلتنگ و عشق خون یجا به رگام تو کردمیم حس

 ...بود

 ازش غرور ابهتو هنوزم اما ؛ بود شده تر الغر یکم شهیهم از

 ...دیباریم

 همچنان بهش توجه یب..دیشنینم ارویکوه یصدا اصال انگار

 ...بود شده رهیخ اطیح به یرنگ کم اخم با دویکشیم گاریس

 !!ربدیه...تواما با پسر_  اریکوه

 ؛ بود توجه یب بهش ربدیه همچنان و

 بازم نمیبب...برات آوردم مهمون...نزن حرف باشه_اریکوه

 !یکنیم سکوت

 تو گارشیس لتریف کردن مچاله از اما کردینم بهش یتوجه 

 اون یجا به  ارویکوه گردن خوادیم دلش چقد دمیفهمیم مشتش

 ....کنه خورد لتریف

 کینزد ربدیه به کرد اشاره بهم و برگشت من سمت به اریکوه

  شم؛

 ....ختمیریم اشک آروم و بود شکسته بغضم 
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 کنم،اما کنترل خودمو کردم یسع و کردم پاک اشکامو زور به

 ...تونستمیم مگه

 ...رفتم سمتش به لرزان یقدما با

 عطرشو انقدر و کنم بغلش خواستیم دلم که بودم دلتنگش انقدر

 ...شم آروم که کنم بو

 ...شدمیم کینزد بهش اطیاحت با و آروم دیبا اریکوه گفته به اما

 کردمو نگاه بهش حالتم نیتر نینشستم،باغمگ کنارش یآروم به

 : زدم صداش بغض با

 ...."ربد؟؟یه" 

 پر نگاهش...کرد نگام چرخوندو سرشو  صدام نبا شنید

 گرفتو وجودمو همه شوق لحظه هی...بود عشق و یازدلتنگ

 که دینرس لحظه چند به من یشاد عمر زدم؛اما لبخند هیباگر

 اخماش... داد خشم و بهت به جاشو چشماش تو عشق و یدلتنگ

 ...کیتار نگاهش شدو درهم

 لبام از لبخند!!ستین توهم کنارش حضورم که بود دهیفهم انگار

 ...شد محو

 به و شد بلند جاش از ، بودم دهیند ربدیه از تابحال که یخشم با

 :دمیلرز ادشیفر از...گرفت قشویو برد ورشی اریکوه سمت

 یفهمینم هااااان؟؟چرا!!کنه؟؟یم کاریچ نجایا نورا!!...یلعنت_ 

 کردم تحمل یچ برا ویبدبخت نهمهیا نجا؟؟منیا اومدم چرا من

 !!..توووو به لعنت!!!!!یفهمینم چرا!!.....؟؟یعوض



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 تعادل ضربش...  کرد ریغافلگ ارویکوه قدرتمندش مشت با و

 بهش ربدیه!!...وفتهیب نیزم یرو شد باعث و زد بهم ارویکوه

 وروش برد ورشی بهش دوباره یزخم ببر مثل نداد یفرصت چیه

 یخال اریکوه سر داشت خشمشو همه انگار...زد مهیخ

 صورتش رو باخشم قدرتشو پر یمشتا و...کردیم

 با...  رفتیم حال از داشت کم کم گهید انگار اریکوه....دیکوبیم

 دمویکش بازوشو سرش پشت از و رفتم سمتش به ونیش و هیگر

 ...زدم غیج

 ...ربدیییییه شیکشت!!..نکن ربدیه...ربدیه_ 

 ،که بزنه پس منو خواست حواس یب خشمو با لحظه هی تو

 پرت عقب به و زد نمیس قفسه به یمحکم ضربه آرنجش

 چند یبرا بایتقر و دیچیپنمیس قفسه تو یدیشد یلیخ درد...شدم

 ... اومد بند نفسم هیثان

 که گذشت چقد دونمینم.... بودم کرده جمع درد شدت از چشامو

 ...شد آروم دردم

 :اومد سمتم ،به دمیشن ارویکوه نگران یصدا

 ...خوبه؟؟نورا نورا؟؟حالت یخوب_ 

 یپا ، بود خون از پر صورتش اریکوه ، کردم باز چشامو

 ...بود شده کبود هم چشمش

 ...چرخوندم ربدیه سمت به نگاهمو بغض با

 شده رهیخ بهم ونگران زدیم ادیفر ویمونیپش شیخاکستر یچشما  

  ؛ بود
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 تندش ینفسا با خشم شدت از نشیس و بود ستادهیا من از تر دور

 ...رفتیم نییپا و باال

 دادم تکون خوبم یمعن به سرمو زور به ، ختیر اشکام دوباره

 خواستمیم انگار...بود خورده گره ربدیه نگاه به نگاهم ؛هنوز

 ناخواسته که دونستمیم...وفتادهین برام یاتفاق که بفهمونم بهش

 منونیا و کنهیم سرزنش خودشو بابت نیاز چقد دمیفهمیم و...بود

 بهش یمحو لبخند زدمو زل بهش عشقم تمام با....کردیم وونهید

 ....زدم

 ...دیکش موهاش تو دست یعصب و گرفت ازم نگاهشو

 جونمو بودم حاضر....من ربدیه کردیم تحمل داشت ویعذاب چه

 ....باشه نداشته غم انقدر جذابش نگاه اون تا بدم

 ..دیبا ؛ کردمیم کمکش دیبا من

 : گفتم اریکوه به رو یآروم یصدا با

  مونمیم ششیپ من....اریکوه برو تو_ 

 :گفت خشم با اریکوه

 که کردم اشتباه من...ارهیم دخلتو روزه دو نیا ؛ نکرده الزم_ 

 ...پاشو ، برمتیم پاشو...نجایا یایب گفتم

 یه یعصب...کالفه بودو قرار یب...داشتمیبرنم ربدیه از چشم

 دمیفهمینم...شدینم آروم اما...کردیم یط وییرایپذ عرض و طول

 رهیخ بهش میاشک یباچشما نطوریهم!!دهیم عذابش انقدر یچ

 پر براش دلم ؛ رفت رونیب خونه از تیعصبان با که بودم

 ..بزارم؟؟ تنهاش حال نیا تو تونستمیم مگه... دیکشیم
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 ...بدم جونمم براش بودم حاضر 

 اونو یک!!!؟؟یچ ربدیه حال پس... بود من حال نگران اریکوه

 ....ذاشتمینم تنهاش من...نه!!!کردیم آروم

 : گفتم اریکوه به یقاطع لحن با

 شیپ یمشکل ؛ دارم شمارتو ، برو تو... اریکوه مونمیم گفتم_ 

  زنمیم زنگ اومد

 یعصب قبل از شتریب یلیخ دنتید با نیا...نورا یول_ 

 ...ارهیب سرت ییبال ترسمیم واقعا...شد

 اندازه به چکسیه ایدن نیا تو یدونیم خودتم...نباش نگران_ 

 ...زنهینم بیآس من به اون...کنه محافظت من از تونهینم ربدیه

 زد لبخند...  بود موافق من با ؛کامال کرد نگاهم قیعم لحظه چند

 ..بود کرده داغونش ربدیه...شد جمع چشاش درد شدت از یول ،

 :گفت یآروم لحن با و شد بلند جاش از اون از بعد

 زنگ بهم بود یمشکل اگه اما...ادین شیپ یمشکل دوارمیام_  

 ....رسونمیم عیسر خودمو ؛ بزن

 :گفتم ینگران با و دادم تکون دییتا یمعن به سرمو

 ...کرده داغون صورتتو یحساب_

 ..."کنهیم عالقه ابراز خشن کمی...ستین یزیچ"زد پوزخند

 ....براش بود یخوب قیرف واقعا اریکوه...زدم لبخند شیشوخ از

 هر دل حال وبه بودم نشسته تنها حالت همون به ساعت هی حدود

 ربدیه دوباره که کردمیم یشمار لحظه... ختمیریم اشک دومون
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 ماریب ربدیه من نظر از هرچند...برگرده قبل حالت به

 .....دیکشیم عذاب داشت و...بود تنها...بود نیغمگ ربدیه...نبود

 ینطوریا و مردمیم کاش!...بود؟ اومده ربدمیه سر به یچ

 ...دمشیدینم

 بهش بود قرار ،اگه کنم جور و جمع خودمو تونستم زور به

 بود قرار اگه....بردمیم باال خودمو هیروح اول دیبا بدم هیروح

 ....کردمیم یصبور دیبا... نمیبب عاشقشو نگاه اون دوباره

 

 گذاشته در یجلو چمدونمو رفتن موقع اریکوه ، شدم بلند جام از

 ...بود

 و سالن اون تو یها در یکی یکی اون از بعد و رفتم سمتش به

 داخل هم ییدستشو و حموم و داشت خواب دوتا ؛ کردم باز

 ...بود راهرو همون

 بزرگ ، باشه ربدیه برا زدمیم حدس عطرش شدت از که یاتاق

 ...آروم و بود

 ...داشت یکم یلیخ لهیوس... تهران عمارت خالف بر

 اتاق نیا قطعا....دراور نهیآ هی و لباس کمد هی و تخت هی فقط

 ...بود دکترش نظر یخنث یرنگها با خلوت

 نفس عطرشو بستمو چشامو یدلتنگ و عادت سر از  

 ...بودم عاشقش من...دمیکش
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 که  یتر کیکوچ اتاق سمت به و بستم اتاقشو در اون از بعد

 اونجا به خودم دنبال چمدونمو و رفتم بود ربدیه اتاق کنار قایدق

 ...دمیکش

 ؛ یقد نهیآ هی و لباس کمد هی با بود نفره هی تخت هی فقط هم اونجا

 و برداشتم پوشمو تن حوله ، بزارم کمد تو لباسمو نکهیا از قبل

 ...حموم رفتم

 یا گوجه موهامو ، اومدم رونیب و گرفتم یا قهیدق ده دوش هی

 ...کردم کم یلیخ شیآرا هی و کردم جمع سرم یباال

 یمشک جذب نرم شلوار هی همراه به یبند یمشک تاپ هی

 و دمیپوش مویمشک یها ییدمپا و گرفتم دوش عطرم با...دمیپوش

 ....رفتم آشپزخونه سمت به اتاق از

 کردم یسع اما ، بودم نگرانش ؛ بود عصر چهار حدود ساعت

 ...کنم آروم یآشپز با فکرمو

 باشه ییغذا نیبهتر ، پزمیم براش که ییغذا نیاول خواستیم دلم

 ...بلدم که

 لبام رو یلبخند ، ربدیه یبرا یسبز قرمه پختن فکر از

 ...نشست

 ادی بهم غذاهارو شتریب کرد،امایم یآشپز مامان خونه تو شهیهم

 عالقه مورد یغذا بود،چون نشونیبهتر یسبز قرمه بود،که داده

 ...بود خودم

 اییغذا مواد دنبال و کردم باز نتارویکاب در یکی یکی

 ....بود خونه اون تو یچ همه خداروشکر...گشتم
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 بود گذاشته چمدونم تو برام خاله هم اونو که نبود یسبز فقط

 از...بپزم خودم برا خوابگاهم تو مثال... مییدانشجو یزندگ یبرا

 دروغ بهش شدیم اومد،کاش لبم رو یمحو لبخند خاله یمهربون

 ....گفتمینم

 ...برداشتم چمدونم از ویسبز و دادم رونیب صدا با نفسمو

 ...گذاشتم بار ویسبز قرمه بعد ساعت مین 

 که بود وقت یلیخ حتما ربدیه....رفتینم لبام رو از اصال لبخند

 !ادیب خوشش خداکنه...بود نخورده یسبز قرمه

 رو خونه کل...بود ومدهین هنوز ربدیه ؛ بود شب ده حدود ساعت

 ...بود برداشته یسبز قرمه عطر یبو

 زنگ اریکوه به دادم حیترج اما ؛ گرفتمیم دلشوره داشتم کم کم

 ....نمیبش منتظرش همونجا و نزنم

 نگاه یورود در به بغض با ، گذشت هم شب دوازده از ساعت

 !!بود؟؟ مونده کجا ربدیه پس... کردمیم

 جانیه بود گفته دکترش!!...اورده؟؟ خودش سر ییبال نکنه

 لطفا ایخدا....ختیر دلم!!! کنه عمل معکوس تونهیم براش

 !!!!برگرده

 ناخنمو کنار پوست داشتم استرس شدت از و نبود دلم تو دل

 ...شد ییرایپذ وارد ربدیه و شد باز در هوی که کندمیم

 رونیب آرامش سر از نفسمو بودم ستادهیا جام تو که نطوریهم

 .."شکرت ایخدا"گفتم لب ریز و دادم

 ...دیکش هم تو شتریب اخماشو دنمید با
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 یچطور دونستمینم...بود رفته باال قلبم ضربان دوباره

 بگم یچ دیبا دونستمینم اصال... کنم خودموکنترل

 لحظه هر کردمیم حس...میبود رهیخ بهم نطوریهم!!بهش

 کامال ذهنم اما...بزنم یحرف گرفتم میشدتصمیم شتریب تشیعصبان

 ...بود یخال

 ...سالم_من

 :گفت یسرد و خشن لحن با و کرد نگام حالتش همون با

 ...ببرتت  ادویب نجایا آوردت که ی،همون بزن زنگ االن نیهم_ 

 ازش نگاهمو ؛ رمیبگ اشکامو زشیر یجلو کردم یسع

 : بخونه چشام تو از تمویقاطع خواستمیم...نگرفتم

 ... رمینم جا چیه من_

 :زد ادیفر

 ینی یریم گفتم!!...یدار انتخاب حق یکرد فکر چرا_ 

 دوبار حرفمو دارم دوست یکن فک شده باعث یچ!!!یریم

 !کنم؟ تکرار

 با ، باشم مسلط خودم به کردم یسع اما ، خوردم کهی دادش با

 :گفتم ینرم به و لبخند همون

 میبخور شام اول...مینکن بحث االن_  

 چشاشو لحظه هی و کرد نگاه گاز یرو غذا قابلمه به ادیز باخشم

 ترسناک واقعا...دوخت من به سرخشو نگاه دوباره و...فشرد بهم

 ....ارهیب سرم ییبال ممکنه لحظه هر کردمیم حس....بود شده

 ...داشتمیبرنم ازش چشم
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 هی تو و رسوند آشپزخونه به خودشو گام چند تو  بعد لحظه چند

 ....نیزم رو کرد پرت خورشتو قابلمه من یچشما مقابل ضربه

 همه با غذارو اون من...کردم نگاهش ناباور و شکست بغضم

 ...بودم پخته براش عشقم

 :زد ادیفر دوباره

 !خواااامتینم بفهههههم..یباش نجایا خواامینم...بهت لعنتتتتتت_

 اما شد، یجار صورتم رو امان یب اشکام ؛ دیلرز تنم ی همه

 ... گرفتمینم ازش هنوزنگاهمو

 از بود؛ دوخته چشم بهم نشیخشمگ و سرخ نگاه همون با اونم

 بود منتظر انگار...خوردیم تکون شینیب یها پره خشم شدت

 تنهاش من اما...کنم گم خونه ازون گورمو عتریسر

 همه یبرا خودمو گذاشتم خونش تو پامو که یا لحظه!!ذاشتمینم

 گفت بهم...بود یادیز برام گهید نیا اما....بودم کرده آماده یچ

 .....خوادینم منو

 هنوزم ، بزنم پس اشکامو کردم یسع ، بستم چشامو لحظه هی

 ...دیلرزیم تنم ی همه

 :گفتم بغضم از لرزان یصدا با

 ، بودم پخته برات عشقم تمام با که ییغذا کردن چپه با تو_

 دور خودت از منو یتونینم اما ؛ یبشکن دلمو یتونیم

 دور خودت از منو یتونینم اما ، یبزن داد سرم یتونیم...یکن

 منو یتونیم...کنمینم ولت زندم تا...کن فرو گوشت تو نویا...یکن

 ...ینذار زنده
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 یزیچ گهید ربدیه.... رفتم اتاقم سمت به دو حالت به هیگر با و 

 اون....بشکنه دلمو ینطوریا چوقتیه کردمینم باور...نگفت

 باور...بود شده تر سرد هم بودمش دهید که یبار نیاول از یحت

 .....نداشتنشو دوستم کردمینم باور...نگاهشو کردمینم

 ....کردینم آرومم هم هیگر همه اون که بود شکسته دلم انقدر

 خواب از لمیموبا زنگ یصدا با که بود صبح ده حدود ساعت

 ...دمیپر

 "بله؟"  دادم جواب خوابالود

 جا خوابگاه تو یسالمت به مادر؟؟ یخوب ، جان نورا سالم_  خاله

 ؟؟یگرفت

 :گفتم هول اومد ادمی یچ همه خاله سوال با.... بودم جیگ

 ....دینباش نگران شما ، جون خاله آره...آره_ 

 ...نورا بهت ندن یسخت!هست؟ یچ همه اونجا_ 

 !تر؟ سخت نیا از...گرفت بغضم

 !یلیخ...خوبه یلیخ نجایا...خاله نه_

 چرا؟ گرفتس صدات!مادر؟ خوبه حالت_

 !فقط شدم دلتنگتون کمی سین یزیچ_

 منو تونست ریام اگه گمیم وایش به...نوراجانم برات رمیبم یاله_

 ...نمتیبب زودتر ارهیب

 جواب راحت الیخ با نیهم یبرا شهیم مانعش وایش دونستمیم

 :دادم
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 .منتظرتونم من...جون خاله حتما_

 !بوسمتیم...باش خودت مراقب...زمیعز باشه_

 ...خداحافظ...جون خاله چشم_ 

 ...مادر خداحافظ_ 

 اتاق از و شدم بلند جام از زور به ؛ کردیم درد تنم ی همه

 ...اومدم رونیب

 ...ختیر دلم ، کاناپه یرو خواب غرق دنشید از

 االن تونستمیم و داشت دوسم کاش ، بود خوب حالش کاش

 فرسا طاقت یدلتنگ همه نیا به و آغوشش تو کنم پرت خودمو

 ....بدم انیپا

 ...شد درهم چهرش هوی ؛ بودم کردنش تماشا غرق که نطوریهم

 ، نشست جاش تو ناله با... دیکشیم درد داشت انگار ، شدم هول

 ...بود بسته چشاش هنوز اما

 هاش قهیشق رو دستاشو و دیچیپیم خودش به مار مثل درد از

 ... دادیم فشار

 .لرزوندیم جونمو همه دردش یرو از یها ناله

 نمیبب نداشتم تحمل حاال...بودم دهید یقو سالمو ربدویه شهیهم من

 ...بکشه درد چشمام جلو

  ؛ نشستم پاش یجلو و رفتم طرفش به بغض با و مهیسراس

 ...کردم نگاه دشیپر رنگ ی چهره به دهیترس و نگران

 ....جان ربدیکنم؟؟ه کاریچ من ربدی؟؟هیدار ربد؟؟دردیه_ 
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 آشپزخونه شخوانیپ به و برداشت سرش یرو از دستشو زور به

 ... بود شده منقبض فکش انگار که داشت درد انقدر ؛ کرد اشاره

 ...بود قرص سهیک هی... اونجا رسوندم خودمو دو حالت به

 : دمیپرس بغض و یچارگیب با

 ربد؟؟یه کدومش_ 

 :گفت یسخت به

 ...هیقوط تو....که یاون_ ...

 ییبال اگه... کردمیم سکته داشتم ترس از ؛ ومدینم باال نفسش

 ....مردمیم من ومدیم سرش

 سمتش به و برداشتم قرص اون همراه آب وانیل هی عیسر

 ....رفتم

 چشمم جلو داشت ؛ داشت درد هنوز اما خورد قرص دونه هی

 ...ومدینم بر دستم از یکار چیه من و زدیم پرپر

 عشقم همه وبا بودم نشسته روش روبه ، یعسل زیم یرو

 اون همه بودم حاضر...ختمیریم اشک آروم و کردمیم نگاهش

 ...شدینم تیاذ اون یول بود من مال درداش

 یبرا اما ؛ شد آروم باالخره ربدیه که گذشت قهیدق چند دونمینم

 ....شد بهتر حالش شکر خدارو...گذشت عمر هی اندازه به من

 ، کردم نگاهش و کردم پاک اشکامو لرزونم و سرد یدستا با

 ...هاش قهیشق رو دستاش و بود بسته چشماش هنوز

 :دمیپرس بابغض و کردم نگاهش ینگران با
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 !!خوبه؟ حالت ربدیه!؟یشد آروم_

 ؛ بود خون کاسه چشاش... اومد بند نفسم کرد باز که چشماشو

 ...ختیر اشکام دوباره ناخواسته

 :کرد نگام شیشگیهم خشم و اخم همون با

 خونه؟؟چرا نیا از یرینم چرا!!... شهینم خوب گهید من حال_ 

 ...یرینم چرا....یلعنت یرینم

 داشت کم کم بود خورده که یقرص انگار ؛ بست چشاشو آروم و

 ...شدیم آروم یه صداش که خوابوندشیم

 متنفر من از نقدریا یعنی آورد؛ درد به قلبمو دوباره حرفاش اما

 خونش تو پرستارش عنوان به خواستینم دلش یحت که بود

 !!...بود؟؟ متنفر من از نقدریا چرا آخه بمونم؟؟

 نبودم ششیپ من اگه...دیلرز تنم دنشیکش درد تصور از دوباره

 چطور آخه!!دیرسیم دادش به یک!!بکشه؟؟ درد یک تا بود قرار

 منکه نداشت دوست منو اون اگه یحت....رفتمیم کردمویم ولش

 دردش نیا با کردمیم یراض قلبمو چطور....مردمیم براش

 !بذارم؟ تنهاش

 تا...بود بسته چشاشو و بود داده هیتک مبل یپشت به ینرم به

 تکون کنارش از ؛ نرفت خواب به و نشد باز اخمش که یوقت

 ....نخوردم

 همه....اشیسرد همه وجود با یحت ، بودم عاشقش من

 !!دلشکستناش
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 منو که دفعه هر ؛ بود گذشته ربدیه شیپ اومدنم از روز سه

 از برم من داشت اصرار هنوزم و شکستیم دلمو جور هی دیدیم

 ...خونش

 هربار من و دیکشیم درد اونروز مثل کباری وقت چند هر

 ....شدمیم زنده مردمویم

 گفته جوابم در بودم،اونم گفته اریکوه به ربدویه یدردا نیا همه

 سر نیا کنهیم تحمل داره ربدیه که یروح فشار بخاطر که بود

 نیغمگ بدتر شمآروم نکهیا یبجا من و....هیعیطب دردا

 !کردیم تحمل داشت ویروح فشار چه ربدیه...شدمیم

 بود یزیچ تنها باهش زدن زد،حرفیم زنگ بهم روز هر خاله

 ....کنم تحمل ربدویه یها یتند بتونم که دادیم یانرژ بهم که

 تشویوضع دوباره که پزشکش شیپ بره ربدیه بود قرار ندهیآ هفته

 ...کنن چک

 کمتر که باشم توجه یب بهش کردمیم یسع اریکوه گفته به

 جزو دیشد و یمنطق ریغ یها خشم...بشه خورد اعصابش

 ازش دیبا اریکوه گفته به که بود ربدیه یماریب هیعیطب حرکات

 ....کردمیم یدور

 بارم هی یحت ربدیه و  کردمیم یآشپز عشق با روز سه نیا تو

 ...زدینم پختمیم براش که ییغذاها به لب

 ... کردمیم پنهان ازش غمو نیا من و

 چپه غذامو ظرف اوندفه مثل که باشم دواریام تونستمیم حداقل

 ...کنهینم
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 دو و پنجاه صدو_پارت#

 

 ❤زیبرخ باعشق❤#                 

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 

 

 چند نیا تو...بودم یآشپز مشغول غمم همه با شهیهم مثل اونروز

 برام خودم به ربدیه عالقه به نسبت یدیام چیه گهید گذشته روز

 ....بود نمونده

 هرجور...کنم نگاش یحت ای بزنم حرف باش دادینم اجازه

 ...دادیم عذاب منو نیا کردویم دور من از خودشو تونستیم

 محبت بهش تونستمیم که یراه تنها و بود شده تنگ براش دلم

 بخواد بار هی دیشا نکهیا دیام به...بود براش کردن یآشپز کنم

 نیا از و...بچشه پختمو براش وجودم همه با که ییغذاها مزه

 ....شدمینم  دیناام

 

 اون طرف از نفرت همه نیا واقعا ؛ بودم گرفته و داشتم غصه

 ...بود تحمل رقابلیغ برام
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 ربدویه طرف از شدن داشته دوست طعم که یمن مخصوصا

 دلم...بودم آغوشش قرار یب وجودم تمام با حاال...بودم دهیچش

 ...دیکشیم پر عاشقانش نگاه و آروم لحن یبرا

 که رو ییها ینیزم بیس حواس یب و دمیکش دل ته از یقیعم آه

 ...داغ روغن تابهیماه تو ختمیر هوی و بودم شسته تازه

 داغ یها روغن و شد بلند روغن زیلیو زیجل یصدا لحظه هی تو

 یبلند غیج گونم سوزش و ترس از....شد پرت صورتم سمت به

 ....گذاشتم صورتم رو دستمو و دمیکش

 

 ...نورا؟؟ شدیچ_ 

 

 کینزد بهم داشت که بود ربدیه یعصب و نگران یصدا نیا

 که بودم دلتنگش انقدر...باشه شده نگرانم که شدینم باورم...شدیم

 اون ریتقص...ندادم یجواب و بودم یحرص زدیم پس منو نکهیاز

 ...بود شده ریدرگ نقدریا فکرم که بود

 نورا؟؟_ 

 بود، من به کینزد کامال ظشیغل عطر و شیعصب یصدا

 جدا صورتم از دستامو  ینرم وبه نداد بهم دادن جواب فرصت

 ....کرد

 تر ظیغل رفته رفته اخمش و دیکاو صورتمو دقت با نگاهش

 یعصب و شد ینگران پراز ،نگاهش تصورم برخالف...  شد

 :گفت
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 !!....؟؟یکن یآشپز برام خوامینم نگفتم صدبار_ 

 تو دست کالفه...کردم بغض بودمو نگرانش یچشما غرق

 :دیکش موهاش

 !!کنم کاریچ تو با من نورا آخ!...سوزه؟یم_

 بود گونم یرو کیکوچ یسوختگ نگران یجور...شدینم باورم

 ایدن نیا تو براش که هستم یکس نیتر زیعز من کردمیم حس که

 !!!داره وجود

 حالت همون با و شدم رهیخ بهش شوق یرو از زدیم برق چشام

 ...زدم پلک چندبار

 گونم سوزش...دیلرز دلم ؛ گرفت رنگ نگاهش لحظه چند یبرا

 انقدر ربدیه که یوقت نداشت یتیاهم برام هم لحظه کی یحت

 ...بود شده نگرانم

 :دیغر و برگشت قبل سرد حالت به دوباره لحظه کی تو

 یتیاهم نیکوچکتر که یدیم هدر یکس واسه عمرتو یدار چرا_

 چرا!!!برو خونه نیا از گمیم یفهمینم چرا!... ؟یندار براش

 !!!؟؟؟یذارینم راحتم

 شدت بغضم و دیلرزیم وجودم بند بند ، زدیم داد که هربار

 ... بود یکاف گهید...کردمیم هیگر دینبا... نه...گرفتیم

 زل نشیخشمگ نگاه به و گرفتم اشکامو زشیر یجلو زور به

 :زدم داد سرش نیغمگ و خسته ، زدم

 یلذت چه....یاریب زبون به ویلعنت جمله اون هربار ستین الزم_ 

 هدر نجایا عمرمو دارم دونمیم!!من؟؟ کردن ریتحق از یبریم



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 دور ازت گهید لحظه هی یحت تونمینم  گهید من...اما...دمیم

 ...بدهکارم احمقم قلب به یخواه عذر هی بابت نیا از و....بمونم

 ضربه سردش یصدا با که بگذرم ازش خواستم ؛ دیترک بغضم و

 ...زد قلبم به یتر محکم

 واسه یالک پس...ندادم قلبت به نه ، خودت به نه یقول چیه من_ 

 نیب ، کن فرو گوشت تو نویا ؛ ندارم حوصله که زینر اشک من

 ....چوقتیه...وفتهینم یاتفاق چیه تو منو

 فکر قبل لحظه چند چطور...باشه رحم یب انقد تونستیم چطور

 !!!داره حس من به نسبت هنوز کردم

 گهید که کردم یسع زور به ؛...کردیم وونهید منو داشت ربدیه

 ...نکنم هیگر

 : گفتم حرص با

 دوتا مثل میبتون تا باشه نمونیب یزیچ حتما که ستین یازین_ 

 ...میباش هم کنار انسان

 ...نجایا از برو کن جمع...ستمین انسان من_ 

 که بودم مطمئن...نبود مرد اون اندازه به ایدن نیا تو چکسیه!نه

 من ربدیه...خورده که هییزخما ریتاث وجودشه تو که یخشم نیا

 !نبود رحم یب انقدر چوقتیه

 خونه نیا تو حضورم به یمجبور...رم..یم..ن...ربدیه رمینم_ 

 ؛ یکن عادت

 :کرد نگام و خاروند ابروشو نیب یعصب

 ... کنه مجبور یکار به منو تونهینم چکسیه که یدونیم_
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 ...شدم رهیخ چشماش به

 ...تونمیم من_

 من مثل اونم کردمیم حس...گرفت رنگ نگاهش دوباره

 نیب منو شم رهیخ بهش گهید هیثان چند اگه کردمیم حس...دلتنگه

 ....کنهیم غرق عطرش با بازوهاش

 شدن بسته یصدا از ؛ کرد عبور ازم و گرفت ازم کالفه نگاهشو

 ...شدم رفتنش متوجه یورود در

 یوا....باشه جذاب انقدر تونستیم چطور....زدیم تند هنوز قلبم

 بار هی...بود کرده جمیگ کامال ربدیه....بودم عاشقش من خدا

 از شتریب نیاز نداره امکان کردمیمحس که شکستیم قلبمو انقدر

 حس که کردیم نگام قیعم اونقدر بار هی...کنه دایپ تنفر من

 ....نمیزم یرو زن نیتر ارزش با نویتر بایز کردمیم

 ...نشستم زیم پشت و دادم رونیب صدا با نفسمو

 !!!دلشه تو یچ قایدق دمیفهمیم کاش

 که بودم رهیخ نامعلوم نقطه هی به بودمو نشسته حال همون تو

 ....برداشت رو خونه غذا یسوختگ یبو

 !!!یلعنت

 هر به...نبود هم مهم البته...نبود اینیزم بیس به حواسم اصال

 ...بزنه لب من پخت دست به نبود قرار ربدیه حال

 یوقت تا رفتیم رونیب خونه از هروقت ، بودم نگران و یعصب

 ...قرار یب و بود بد حالم گشتیبرم که

 ....موندم منتظرش نشستمو یصندل رو ادیز غم با دوباره
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 ...داد ربدیه ورود از خبر در یصدا که بودم خودم حال تو

 !بود برگشته زود چقد

 من و بود اون یبرا قلبم همه...ختیر دلم و گرفتم گر دنشید از

 یتند انقدر کاش...نداشتم بودن کنارش جز یشانس چیه

 !!عاشقشم چقدر دیفهمیم کاش...کردینم

 لحظه نیهم تا که ندم بروز و...باشم تفاوت یب کردم یسع

 با سرمو...شم ریتحق دوباره خواستمیبودم،نم برگشتنش منتظر

 ...نکنم نگاهش کردم،تا گرم میگوش

 به آوردمو باال ،سرمو لرزوند دلمو بهم شدنش کینزد حس

 اونارو ابروهاش هیشگیهم گره که جذابش یخاکستر یچشما

 دلش اونم زدم،انگار توهم دوباره...شدم رهیخ کردیم تر جذاب

 !!!کردیم مقاومت انقدر چرا پس...رهیبگ ازم نگاهشو خواستینم

 شخوانیپ یرو پماد هی و دیدزد ازم نگاهشو بعد لحظه چند

 :گفت اخم همون با و گذاشت

 .صورتت به بزن نویا_ 

 بودمو کرده باز اندازه از شیب نداشتم،چشامو اعتماد گوشام به

 !!...بودم رهیخ بهش

 پماد بود رفته من گونه رو کیکوچ یلیخ یسوختگ یبرا ربدیه

 ...بود دهیخر

 برق نگاهم...کرد گرم قلبمو همه ینرم به ، دیام مثل یحس هی

 ....نزنم لبخند کردم یسع اما ؛ زدیم
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 رهیخ میگوش صفحه به دوباره تونستم که یحالت نیتر تفاوت یب با

 :گفتم و شدم

 تو من بخاطر که ممنون...شهیم خوب خودش ؛ ستین الزم_  

 !یافتاد زحمت

 من به اونم...ستمین خر من بفهمه تا گفتم هیکنا با آخرمو جمله

 !!داشت توجه

 :گفت شیشگیهم قاطع لحن با

 ...الزمه_ 

 حالتش نیهم...قاطع و زدیم حرف بود،کوتاه نطوریهم شهیهم

 !!بود کرده خودش وونهید منو

 :کردم نگاهش شونه رو از کنم کنترل خودمو کردم یسع

 ، ستین حساس ادیز من پوست... ستین که دونمیم خودم من_ 

 .سوزهینم گهید که االنم....ستین پماد به یازین...شمیم خوب زود

 منو و گرفت دستش تو بازومو حرکت هی یتو و شد کینزد بهم

 انقدر صورتش...نداد بازوم به یفشار چیه اما کرد بلند جام از

 نگام با تونستمینم گهید...کردمیم حس نفساشو که بود کینزد بهم

 !!نزنم ادیفر خواستنشو

 :زد پوزخند و کرد نگام رهیخ 

 شتریب ذره هی اگه من االن آخه د ست؟؟ین حساس پوستت_ 

 مونهیم دستت رو انگشتام یجا هفته هی تا که بدم فشار بازوتو

 ...که

  ؛ بود ادشی دستم یکبود از هنوز!!...بود ادشی



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 !!...کردیم وونهید منو داشت اون

 حرف تونستمینم حالت اون تو ندادم،البته بهش یجواب چیه
 ...بزنم
 ولم ابد تا و بکشه بغلش تو منو دستش همون با خواستیم دلم
 !!کندیم جا از قلبمو داشت میتنگ دل...نکنه
 تو عشقو اما شدینم باورم...شد قیعم نگاهش دوباره ربدیه

 هنوز...ومدیم بند داشت نفسم نگاهش ذوق از...دمید نگاهش
 فاصله نیا کنه تموم کاش...بود حلقه بازوم دور دستش

 سمتم به قدم هی اونم بودم،کاش دهیجنگ براش همه نیا منکه...رو
 ...داشتیبرم

  ؛ زدیم هزار رو قلبم ضربان
 سر لبام سمت به چشام از ، حرارتشو از پر نگاه لحظه هی تو که
 ...کرد رها بازومو ینرم به تصورم برخالف و داد
 دیکش پوستم رو وار نوازش انگشتاشو آخر لحظه کردم حس اما
 ...رفت و
 خواستیم دلم ؛ کنم پرواز یخوش از خواستیم دلم فکر نیا با

 مثل برام شیدور واقعا...کنم تموم ویلعنت فاصله نیا زودتر هرچه
 ...بود کندن جون
 مجبورش دیبا...داره حس بهم هنوزم نداشتم شک گهید حاال
 ....کنه تموم مسخرشو یلجباز نیا کردمیم
 ...تونستمیم... کنم نکارویا تونستمیم
 

                            ☆☆☆ 

 
 داشتم سرم یتو که یفکر ذوق از صبح هشت ساعت از اونروز

 ....بودم داریب
 ...خوابهیم ازدهی ، ده تا داروهاش اثر بخاطر ربدیه دونستمیم
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 مفصل دوش هی و حموم رفتم راحت الیخ با نیهم یبرا
 ....گرفتم
 لَخت لَخت   موهامو سشوار با و گذاشتم وقت یکل اون از بعد

 ...کردم
 ...بود انینما کامل موزونم و دیسف یپاها ، دمیپوش یل شرت هی
 دیبا اما ؛ دمیکشیم خجالت دیدیم منو ینجوریا نکهیا فکر از

 مثل دیبا اونم....بشکنم مقاومتشو بتونم تا....ذاشتمیم کنار خجالتو
 پسم خواستیم منو نکهیا با که شدیم مونیشد،پشیم چارهیب من
 !زدیم
 ...خوادیم منو که کردیم اعتراف دیبا ربدیه
 لش شرت یت هی اون از بعد ؛ نشست لبام رو لبخند ثمیخب فکر از
 ؛ پوشوندیم کامل نمویج شرت ، شیبلند که دمیپوش رنگ دیسف
 ...نمیج داخل دادم لباسمو یجلو قسمت نیهم یبرا

  ؛ کردم قشنگ محو شیآرا هیو زدم خودم به یادیز عطر
 ...شدیم داریب ربدیه کم کم... بود ده کینزد ساعت
 تو هنوز ربدیه...شدم خارج اتاق از و بستم یاسب دم موهامو
 و رفت قنج دلم دیدیم منو که یوقت چهرش تصور ؛از بود اتاقش
 آماده مشغول خودمو و آشپزخونه تو رفتم... نشست لبام رو لبخند
 دنید و باهش شدن رو روبه از واقعا اما...کردم ییچا کردن
 یتلخ یحرفا از دمیترسیم...داشتم یادیز استرس العملش عکس

 ....بشنوم ازش ممکنه که
 و آورد رونیب افکارم همه از منو ییرایپذ یتو از پاش یصدا 

 ....لرزوند دلمو
 لحظه هر و بودم گرفته گر...بودمش دهیند هنوز و بود بهش پشتم

 دینبا...باشم مسلط خودم به کردم یسع اما ؛ شدیم شتریب خجالتم
 اون که شه ثابت بهش کردمیم یکار دیبا...دمیکشیم خجالت
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 تو عشقو اون دوباره خواستمیم...شه من الیخیب تونهینم هنوزم
 ....نمیبب نگاهش
 داشتم که یجانیه شدت از و گرفتیم شدت هرلحظه قلبم ضربان
 !!سوختیم معدم
 ....کنم آروم خودمو کردم یوسع دمیکش یقیعم نفس
 کنم نگاهش نکهیا بدون آرامش با و ختمیر فنجون تو ییچا دوتا
 یعسل زیم یرو رو ییچا ینیس ناز با و رفتم سمتش به

 ...گذاشتم
 کنترل خودمو زور به ؛ کردم حس خودم رو نگاهشو ینیسنگ
 یپ احساساتم همه به دیدیم چشامو اگه...نکنم نگاهش که کردم

 اصال اونوقت!!دمیپوش لباس نطوریا قصد از که دیفهمیم!!بردیم
 !!!!برسم هدفم به دادینم اجازه

 رو پاهامو   عشوه با و نشستم روش به رو مبل یرو یآروم به
 ....کردم نگاهش چشم ریز از.... انداختم هم

 و برداشت زیم یرو از شویگوش و دیکش موهاش تو دست کالفه
 ...کرد مشغول اون با خودشو

 یخوب نشونه نیا بودم خوشحال ، بودم کرده کالفش نکهیا از
 ...گرفتم زدنمو لبخند یجلو زور به!!نکنه نگاهم بود،نتونست

 ینیسنگ دوباره که برداشتم زیم یرو از موییچا قهیدق چند از بعد
 و نرم حرکاتم همه کردمیم یسع....کردم حس خودم رو نگاهشو

 !!باشن ناز با
 مطمئن ؛ گرفتم گر... بود شده رهیخ بهم قبل از تر یطوالن نباریا

 ...باشم تفاوت یب کردم یسع اما ، شدن سرخ هام گونه بودم
 : گفتم یعاد یلیخ و آوردم باال سرمو 

 ؟؟ یخورینم ییچا_ 
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 رو ییچا فنجون و برد دست و برداشت من رو از چشاشو اخم با
 که بود یازون شتریب عطشش بود معلوم اما...دیکش سر نفس هی با

 ...کالفس هنوزم دمیفهمیم... کنه حس رو ییچا یداغ
 حاال ، بود شیگوش تو سرش دوباره ؛ کردم نگاهش روزمندانهیپ

 ....بود دوم نقشه یاجرا نوبت
 رو آشپزخونه یچیق و رفتم آشپزخونه سمت به آروم یقدما با

 ...ربدیه شیپ برگشتم دوباره و برداشتم

 دادم تکون یطور سرمو ؛و کردم باز ناز با موهامو کش عمد از

 و موهامه عاشق بود گفته بهم...شدن شونیپر دورم موهام که

 سر و کردم یباز موهام با کمی...  من سالح بود شده نیا حاال

 ....نشستم میقبل یجا

 رهیخ بهم یکمرنگ اخم و بهت ؛با انداختم بهش ینگاه مین

 با برخورد از... سرمه تو یچ االن بفهمه بود منتظر...بود

 ...بدن لو ویچ همه چشام بود مونده د،کمیلرز دوباره دلم نگاهش

 ..."یخوایم که شهیم یهمون داره....نورا باش مسلط خودت به" 

 و  کردم جمع جلوم طرف هی از موهامو و انداختم نییپا سرمو

 ...کردم کینزد موهام به رو یچیق... آوردم باال موهامو نییپا

 ...3...2...1...شمردم دلم تو

 ؟؟یکنیم کاریچ یدار_  ربدیه

  کردم نگاهش یعاد!!...ولیا

 رفتن حموم و دنیکش برس موقع واقعا ، بلنده یادیز موهام_

  کنم کوتاهشون ذره هی خوامیم....شمیم تیاذ

 ...نکرده الزم_ 
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 : گفتم و کردم نگاهش معنادار و انداختم باال ابروهامو

 ...نکرده؟؟ الزم یدم،چینفهم_

 : کرد نگام دوباره و انداخت اطراف به نگاهشو کالفه

 از شتریب.... یکنیم میعصب ، نجایا بودنت با یکاف حد به نورا_ 

 ....لطفا نکن نیا

 نیاز هردومونو دیبا اما...کردیم بد حالمو نیا و داشت غم لحنش

 نیا از من اندازه به اونم که دونستمیم...دادمیم نجات یدور

 !!!گرفتیم فاصله شتریب هربار چرا دمیفهمینم اما...هیکفر فاصله

 :دادم ادامه تفاوتم یب لحن همون با

 چرا! ؟؟یشیم یعصب تو کنم کوتاه موهامو من...فهممینم_ 

 !!میدار یربط هم به ما کنم فکر که یزنیم حرف یجور

 حرکت هی تو من به دادن جواب بدون و شد بلند جاش از یعصب

 :شد رهیخ بهم قشیعم نگاه با و دیکش دستم از رو یچیق

 ! نیا جز...میندار بهم یربط چیماه_ 

 ...رفت و گذاشت تنها قرارم یب قلب با منو و

  ؛ بود همراهش ذوق یکل که زدم یلبخند دل ته از

 داد نشون واکنش کردمیم فکر کهیاون از شتریب ربدیه

 !!!...کردیم ینطوریا چرا پس...

 

                           ☆☆☆ 
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 انگار...بود شده تر آروم ربدیه روز دو نیا تو ، گذشت روز دو

 ...بود رفتهیپذ منو بالخره

 من یبرا نیا و خوردیم غذا من همراه ربدیه بعد به اونروز از

 یبرا یآشپز بود شده دمیام و یزندگ همه انگار....بود مهم یلیخ

 ...ربدیه

 نیا و...بود ایدن هی من یبرا ،اما بود سرد و تفاوت یب درسته

 هیثان هی خواستینم یحت ربدیه که بود یمن یبرا یخوب شرفتیپ

 !!بمونم خونش تو هم

 یب کامال!نداشتم وجود من واقعا که انگار اما خوردیم غذا من با

 ...کردیم یکفر منو شتریب نیبود،ا تفاوت یب و حس

 !! کردیم جیگ منو رفتاراش با هربار و نداشت ثبات ربدیه

 نگاه اون که کردمیم تالشمو همه و شدمینم دیام نا هم باز من اما

 ....باشه یشگیهم عاشقش

 از یحرف چیه یب ربدیه معمول طبق...بود عصر ۵ ساعت 

 ....رفت رونیب خونه

 گرفته ، آمستردام گرم یها روز ی همه برخالف هوا اونروز

 ...دیوزیم باد یه و بود

 همه ؛اما بودم شام یبرا غذا پختن مشغول و بودم آشپزخونه تو

 ...گرفتینم آروم دلم گشتیبرنم ربدیه تا...بود ساعت به حواسم

 گهید رهیم رونیب خونه از که هربار که داشتم نویا ترس شهیهم 

 همه گشتیبرم که یوقت اما...بذاره تنها منو باز و برنگرده
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 که بود هشت حدود ساعت...کردیم آروم بودنش با وجودمو

 ...برگشت بالخره

 کردم، ذوق دنشید با...بود همراهش هم ییغذا مواد و وهیم یکل

 یمعمول یزندگ که میبود شده ییشوهرا زنو مثل هیثان چند یبرا

 ی...غم چیه بدون...داشتن یقشنگ و

 اما...شدم رهیخ بهش و نشست لبام رو عشق سر از یقیعم لبخند

 سمت به و گذاشت کانتر یرو اونارو من به توجه یب ربدیه

 ....داشتم لبخند هنوز من یول...رفت اتاقش

 که رفتم اتاقم سمت به ، بود شده آماده غذام بعد ساعت مین حدود

 ...بودم گرفته غذا یبو یحساب ؛ کنم عوض لباسمو

 باز حمومو در  من با همزمان ربدیه ، دمیرس راهرو به نکهیهم

 حموم از بستیم کمرش به رو حوله داشت کهیحال در و کرد

 ...اومد رونیب

 یفیخف غیج ناخودآگاه ؛ دمید لخت و ربدیه بایتقر... زدیم تند قلبم

 ...بستم محکم چشامو و دمیکش

 : گفت یعصب و خشک

 چته؟؟ عه_

 : گفتم شرم با

 !حولتو؟؟ یبست_

 :بود یجد و خشک همچنان لحنش اما ، دیخند کردم حس

 عادت ها صحنه نیا به دیبا یبمون خونم تو یدار اصرار یوقت_

  چشاتو کن باز.... یکن
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 !!حولتو یبست...نکن تمیاذ ربدیه_

 !چشتو کن باز یول...یش تیاذ کنمینم فک_

 !!شعوریب

 ...کرد باز اتاقشو در و دیچرخ ،که کردم باز چشامو آروم

 یبند یمشک راهنیپ هی با تنمو لباس و رفتم اتاقم به...یعوض

 ...کردم عوض بود گشاد که ساده

 اون هیآور ادی از یه...رفتم ییرایپذ به زدمو ادکلن خودم به

 !یلعنت...گرفتمیم گر لحظه

 ....دمیچ و زیم که بود شب ده حدود ساعت

 ، بودم غذا نیا عاشق که خودم ؛ بودم پخته مرغ با پلو زرشک

 ...ومدیم خوشش هم ربدیه کاش

 :زدم صداش زیم دنیچ از بعد

 شام ایب... ربدیه_ 

 دوباره!!باشه شده خوب باش رابطم انقدر که شدینمباورم خودمم

 ...زدم لبخند

 همراه به رنگ یمشک یورزش شلوار هی که ربدیه بعد قهیدق چند

 ....اومد آشپزخونه به بود دهیپوش یطوس شرت یت هی

 چطور آخه...بود جذاب چقدر ؛ بود چشاش رنگ شرتش یت

 چهره محو که نطوریهم!!باشه نقص یب انقدر آدم هی داشت امکان

 ....بودم جذابش
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 چشامو هول ؛ کرد ریدستگ نگاهمو و آورد باال سرشو

 یب و بود گرفته حرصم خودم دست از...زد پوزخند که...دمیدزد

 ...میشد خوردن غذا مشغول حرف

 

 هی کردم باز موهامو نکهیهم رفتم اتاقم به که بود شب ۱۲ حدود

 ...درختاروبشکنه بود کینزد که شد دیشد باد انقدر دفعه

 ترس... لرزوند تنمو لحظه هی برق رعدو همراه دیشد باد یصدا

 وحشت برق رعدو از یبچگ از...گرفت وجودمو همه

 مامان زدیم برق رعدو و بود پر آسمون دل که هربار!!...داشتم

 ...ذاشتینم تنهام و دیخوابیم من اتاق تو

 دیبا خودم...ومدمیم کنار ترسم نیا با ییتنها به خودم دیبا االن اما

 رفتم رختخوابم به عیسر...زدیم تند قلبم...کردمیم آروم خودمو

 یدلدار خودم به کردم یسع... سرم رو دمیکش رو پتو....

 "...نترس نورا شهیم تموم االن"بدم

 رونیب کم نور و شب یکیتار...آوردم رونیب پتو ریز از سرمو

 ...خوردنیم تکون یه که درختا هیسا...

 که...برم سکته مرز تا شدیم باعث نایا همه....بارون و باد شدت

 نورش با که یطور زد وحشتناک یلیخ برق رعدو هی کدفعهی

 نیا بتونم که بودم یاون از تر ترسو...نه...شد روشن کامال اتاق

 قطعا موندمیم اونجا گهید قهیدق کی اگه!!کنم تحمل ییتنها وحشتو

 به و اومدم رونیب تختم از غیییباج لحظه هیتو...مردمیم ترس از

 ...ومدینم باال نفسم ترس از....دمیدو اتاقش سمت
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 من یغایج متوجه و بود خواب غرق قرصاش بخاطر ربدیه

 دارشیب ادین دلم که بودم دهیترس یازون شتریب اما....بود نشده

 ...کنم

 :دادم تکونش ترس و بغض با

 !! ربدیه...تروخدا شو داریب!!!ربدیه_

 :گفت کنه باز چشاشو نکهیا بدون خوابالود نطوریهم

 ! جانم_

 کردمو فراموش ترسمو لحظه هی که بود گرم قشنگو لحنش انقدر

 یچیه االن و قرصاشه ریتاث دونستمیم...اومد لبام یرو لبخند

 :گفتم عشق با...دیفهمینم که قلبم اما...شهینم متوجه

 !!!یکن بغلم شهیم...ربدیه ترسمیم من_

 :کرد باز دستاشو و زد یکم لبخند بسته یچشا همون با

 .....خودم شیپ ایب_

 یاریهوش یرو از رفتارش نیا و ، خوابه خوابه االن دونستمیم

 ...ستین

 بغلم محکم اونم ؛ دادم جا بغلش تو خودمو ادیز یدلتنگ با اما

 دلم چقدر...زدیم تند قلبم....کرد فرو موهام تو سرشو و کرد

 نیا به چقدر....بود شده تنگ بهش بودن کینزد همه نیا یبرا

 !داشتم ازین آغوش

 ...شدینم تموم چوقتیه اونشب کاش

 نفس عطرشو و گذاشتم برهنش نهیس رو صورتمو

 نشیس رو یقیعم بوسه...بودم عاشقش چقدددر...دمیکش
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 خواب غرق... کردم نگاهش آوردمو باال سرمو و...گذاشتم

 دست از تویموقع نیا  که بودم دلتنگش یازون شتریب یلیخ...بود

 ...بدم

 ...بود کرده طاق طاقتمو ازش یدور ماه چند

 داشت نفسم....دمیبوس لباشو وجودم عمق از دمویکش باال خودمو

 ....داد تکون لباشو هم ربدیه که یوقت شدیم قطع

 ....خواستمیم خشنو مغرور مرد نیا من ایخدا

 دمشیبوسیم که نطوریهم و بود شکسته بغضم یدلتنگ شدت از

 ....ختمیریم اشک آروم

 من مثل اونم که یوقت چرا!!بودیم فاصله نمونیب انقدر دیبا چرا

 ....بود

 صورتش به و کردم جدا ازش لبامو یطوالن بوسه ازون بعد

 ....شدم رهیخ

 بهش که یقو یها آرامبخش بخاطر دکترش از  دلم ته از واقعا

 ....بودم ممنون بود داده

 ....بودم دلتنگ هنوزم اما... کردم بوسه غرق صورتشو

 ...بهش شدم رهیخ کردمو نوازش صورتشو عشقم همه با

 ....نکن ولم تروخدا....عاشقتم من ربدیه_

 

                            ☆☆☆ 
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 !!!؟؟یکنیم کاریچ نجایا تو...نمیبب پاشو...نورا_  ربدیه

 : زدم غلت خوابالود

 !! هوووم_

 :زد داد یعصب

 !!من؟؟ تخت تو یایب داد اجازه تو به یک....پاشو گمیم_ 

 و بود نشسته کنارم برهنه تنه مهین با ؛ کردم باز چشامو زور به

 ...کردیم نگام اخم با

 : گفتم جیگ

 ... بخوابم بذا ربدیه_

 !!!!؟؟؟؟یینجایا چرا گمیم نشو مسخره نورا_

 : کردم باز چشامو کامل

 ...شتیپ امیب یداد اجازه خودت_

 !!!!...؟؟؟ دادم بهت یا اجازه نیهمچ یک من_ 

 : گفتم کالفه

 !!!یکرد بغلم بعد.... شمیپ ایب یگفت خودت عه_ 

 بفهمه خواستمیم...زدم حرفو نیا قصد از... بستم چشامو دوباره

 تکون بازوهاش نیب از نداد اجازه هم لحظه کی یحت شبید کل

 ... بخورم

 :گفت یعصب

 !!!!...؟؟یگیم یدار یچ_ 
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 ...بود دهیپر سرم از خواب گهید

 ...تو شیپ اومدم...دمیترس منم ، زدیم برق و رعد شبید_ من

 به لعنت"زد حرف خودش با لب ریز دادو عقب به موهاشو کالفه

 "قرصا نیا

 ... خودت اتاق تو برو پاشو_...ربدیه

 ....خوابمیم شتیپ که ستین یاول بار!؟یکرد تعجب انقدر چرا_

 شمیپ دستش کردیم الیخ نکهیاز دمیفهمیم...رفت توهم اخماش

 خودش به منو یطور خواب تو شبید...بود یعصب شده رو

 تو یحت...کنه یکی خودش با منو خواستیم انگار که فشردیم

 مغزش که یزمان انگار...بود داده بروز شویدلتنگ هم خواب

 هشیعل دنیچ توطئه مشغول وجودش همه با قلبش بود دهیخواب

 ...بود

 !توام با...خودت اتاق تو برو گفتم نورا_ربدیه

 اومده باال شکمم رو تا راهنمیپ...زد کنار روم از و یتخت رو و

 ...کرد خکوبیم خودش به ربدویه یچشما برهنم بدن و...بود

 بود رید گهید بدم،اما نییپا عیسر لباسمو کردم یسع خجالت با

 !!گرفت ازم نگاهشو زور به ربدیه...زدیم تند قلبم...

 اتاق از ادیز خشم با و دیکش موهاش تو دست یعصب و کالفه

 ...رفت رونیب

 

                           ☆☆☆ 
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 یب بهم شتریب ربدیه بعد به شب اون از ؛ بود گذشته  روز چند

 از بودم نیغمگ...کردیم برخورد سردتر باهام و کردیم یمحل

 شتریب روز به روز خشمش...کالفه و بود قرار یب.. حالتاش

 نویزم داشت...بود دهیفا یب من کردن دور یبرا تالشش و شدیم

 جلو ذره ذره نطوریهم...کنم ولش من که دوختیم بهم زمانو

 ...کنم یکار براش تونستمینم من و شدیم آب من چشم

 !!!ماست نیب یبزرگ مانع چه دونستمینم

 ؛ داشتم وقت چند نیا که بود یدیام همه آغوشش یایرو

 تختش رو و رفتمیم اتاقش به ، رفتیم رونیب خونه از که هربار 

 ...دمیکشیم دراز

 تنگش دلم ایدن اندازه به اما ؛ بودم کینزد بهش نکهیا با

 دونستمینم یحت من و سوختیم چشام جلو داشت من ربدیه...بود

 !!!چرا

 

 دو حدود ؛ بودم اتاقش تو منم و بود رونیب ربدیه هم اونروز

 ...کردمیم هیگر و بودم کرده بغل بالششو که شدیم ساعت

 ، نهینب اتاقش تو منو وقت هی نکهیا فکر با ؛ گشتیبرم دیبا کم کم

 جسم هی کردن لگد درد با هوی که برم رونیب اتاقش از خواستم

 ....نشستم تختش رو  درد با ، نیزم یرو یفلز

 دستم با پامو بودمو کرده جمع صورتمو درد از که نطوریهم

 ریز ساعتش یلعنت...کردم نگاه یفلز جسم اون به دادمیم ماساژ

 کیش یلیخ...بودم قشیسل عاشق....داشتم برش ؛ بود اومده پام

 !بود
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 اونجا که  کردم باز شویپاتخت یکشو زدمو لبخند ساعتش به

 ...بزارمش

 بود کیکوچ برگه هی...داشتم برش ؛ افتاد برگه هی به چشمم که

 : بود شده نوشته خودکار با روش که

 

 " برو ام خسته غرور بخاطر یول بمون" 

 

 " بمون ام شکسته دل بخاطر یول برو" 

 

 " مبتال تو رفتن به عاشقم تو موندن به" 

 

 " ایب یول ام دهیبر برو یول ام شکسته" 

 

 " کشمیم درد ساده چه زنمیم حرف جیگ چه" 

 

 " آتشم و آب انیم یآشت و قهر ریاس" 

 

 " ساختم تو با هیگر با و دمیکش نفس تورا" 

 

 " شناختم تر رید چه شدم عاشقت رید چه" 
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 یحس ؛ داد دست بهم یبیعج حس هی خط دست نیا خوندن با

 ...حسادت و یشاد ، عشق ، غم از نیعج

 ...بود دهیخواب شعر نیا تو که یغم از بودم نیغمگ

 یشاد از خواستیم دلم نوشته من یبرا نویا ربدیه نکهیا فکر از

 فکر یوقت شم خفه خواستمیم حسادت از اما ،.... کنم پرواز

 نوشته براش ربدیه چاک نهیس یعاشقا از یکی نویا ، کردمیم

 ...باشه

 بودم ،مطمئن زدم پس ویاضاف یحسا نیا ی همه آخر سر اما

 ...بود نوشته من یبرا ربدیه نویا

 یبزرگ مانع از شعرشم تو یحت...عاشقانه و ثبات یب همونقدر

 ...زدیم حرف بود نمونیب که

 !!!!یییییلعنت مانع نیا بود یچ آخه.... درد نیا به لعنت

 !!!!!!!شدنش عاشق یبرا بود رید چرا

 گهید بار هزار و دمیبوس رو برگه بغض و عشق با

 زخمات مرهم خودم...بودم شده حفظش گهید که انقدر...خوندمش

 عشق کنمینم ولت من...یکن یتاب یب انقدر ذارمینم!!!ربدیه شمیم

 !!!من

 یکشو تو رو برگه عیسر خونه یورود در شدن بسته یصدا با

 اتاقش از خواستم هول. کردم پاک اشکامو گذاشتمو یپاتخت

 ....شدم نهیس به نهیس ربدیه با که برم رونیب
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 نگاهمو  یدلتنگ اما ، کردم نگاهش و کردم گم پامو دستو

 :کرد نگاهم موشکافانه ؛ کنم میقا تونستمینم

 ؟؟؟یکردیم کاریچ نجایا_ 

 مرتب....کنم زیچ کمی اتاقتو تو اومدم من...من ، یچیه...یه_ 

 ...کنم

 :گفت و کرد نگاه مرتبش نا یتخت رو به پوزخند با

 !!!؟؟یکرد مرتب_  

 ...اومدم االن تازه ، خب نه...نه_ 

 :زد پوزخند

 !!؟؟یرفتیم یداشت کجا پس_ 

 : گفتم و انداختم اطراف به نگاهمو هیثان چند کالفه

 !!هیک نمیبب اومدم....داوم در یصدا... شد زیچ خب_

 "برو... ok" شد تر ظیغل پوزخندش

 تو ساعتشو من اومد ادمی تازه ؛ گذاشتم رونیب اتاقش از قدم هی و

 ساعتشو که بود حواسش اگه یوا....بودم گذاشته کشو همون

 !!اتاقش تو کردم یفضول دیفهمیم که نذاشته کشو تو خودش

 گردمیم اتاقشو ستین اون که ییوقتا و فضولم کنه فک نکهیاز

 !!!!بودم متنفرررر

 ...نورا سرت بر خاک...اح ، میشونیپ رو زدم محکم

 دل....دکترش شیپ برن ربدیه ارویکوه بود قرار گهید روز دو 

 ...نبود دلم تو
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 من حضور کردمیم ،دعا باشه شده بهتر حالش کردمیم دعا همش

....  کنم ترکش شیسالمت بخاطر مجبورنشم کاش...نباشه بد براش

 ...بود شده بهتر یلیخ حالش که ظاهر به

 وقت چند ربدیه همون بود شده درست حاال و بود زده شاشویر

 ....بود جذبه و غرور کوه ش،کهیپ

 دوباره خوردشونینم اگه و داشت اجیاحت قرصا به هنوز اما  

 ...ومدیم سراغش شیلعنت یسردردا اون

 ربدیه ؛ دمیدیم ونیزیتلو و بودم نشسته مبل رو خودم حال تو

 ...بود رونیب معمول طبق

 زودتر ؛کاش شدمیم کالفه ینگران و ییتنها از داشتم گهید

 !برگرده

 جواب و اومد لبام رو یلبخند ، بود خاله...خورد زنگ میگوش 

 "جون؟ خاله جونم"  دادم

 ؟؟یخوب مادر سالم_ 

 د؟؟یچطور شما...ممنون خوبم ، جون خاله سالم_ 

 ، زدم حرف وایش با  هفتس، آخر فردا گمیم....مادر خوبم_ 

 تنگه دلمون ، مادر نجایا ایب پاشو...یکار یب روز دو نیا گفت

 ...برات

 مکث با...خاله به گفتمیم یچ حاال ، یعوض یوایش ، ختیر دلم

 و رفت خب اما...دیگیم درست خب جون خاله اممم"  گفتم

 " سخته برام کمی برگشتش

 !!..یبزن ما به سر هی یایب یخواینم!!نورا یگیم یدار یچ وا_ 
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 : بگم یچ موندم

 !!ه؟یحرف چه نیا ؛ جون خاله چرا_

 راه کن جمع لتویوسا بدو...مونهینم یحرف گهید پس خب_ 

 راه زودتر ؛ زارمیم بار یسبز قرمه شام برا...منتظرم... وفتیب

 ... وفتیب

 :کردم قبول یمجبور سر از

 ...امیم...جون خاله چشم_ 

 مجبور گهید اما برم خواستینم دلم ؛ کردم قطع ویوگوش

 خراب یچ همه اونوقت و دنمید ومدیم خاله رفتمینم اگه...بودم

 ...شدیم

 برم رونیب خونه از خواستم نکهیهم شدم حاضر یحوصلگ یب با

 ...بذارم براش ادداشتی هی کردم فکر

 که یصورت در بذارم ادداشتی براش اگه کردم فکر خودم با اما

 خار خودمو یادیز گهید ندازهینم بهم ینگاه مین یحت اون

 منو کنم مجبورش خواستمینم...کردمیم یصبور دیبا...کردم

 !نهیبب

 نبودنم از دیشا نکهیا فکر از لحظه هی تودلم... دمیکش یآه

 ...گرفت غمم شه خوشحال

 خونه سمت به و گرفتم یتاکس هی و دادم رونیب صدا با نفسمو

 ....افتادم راه وایش

                             ♡♡♡ 

 :  ربدیه
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 رونیب خونه از بودم مجبور کارام یریگیپ بخاطر هربار

 نداده لممیوک به یحت اریکوه جز خونمو آدرس...برم

 سکیر هی یحت بود شمیپ نورا که یوقت تا خواستمینم...بودم

 ...کنم کیکوچ

 !بود شده رمیگیپ و ستمین رانیا بود دهیفهم حتما خیش

 ...بزنه ردمو که بدم احتمال درصد کی یحت خواستمینم

 زمان دیبا...کردمیم جشیگ شدیم درست برنامم که یوقت تا دیبا

 ....کنم خیش هیعل عمارو بتونم تا دمیخریم

 خودم از نکهیا...بمونه کنارم دینبا عنوان چیه به نورا دونستمیم

 خواستینم دلم خودمم انگار نداشت،اما یکار من برا کنم جداش

 مثل یبزرگ دیتهد وجود با حاضر حال در دمیفهمیم...بره بذارم

 مغزم انگار اما... هیا یجد یلیخ خطر من کنار ارحام،بودنش

 بودم دهیرس بهش ها ماه از بعد که حاال انگار...شدینم قلبم فیحر

 ...نبود ممکن برام ازش ییجدا گهید

 ...برگشتم خونه به که بود شب نه حدود ساعت

 تو رفته دوباره حتما... شد جلب توجهم خاموش یچراغا دنید با

 ...من وونهید دل زیعز...اتاقم

 عطرش عاشق من و ، اتاقم تو رفتیم یواشکی ، نبودم وقت هر

 ...موندیم بالشم رو که بودم

 یدستا با ، خودم که دادمینم اجازه خودم به چوقتیه که دونستمیم

 کردنش دور یبرا که یکار تنها...کنم رونشیب خونم از ، خودم

 که یجور ، بود باهاش یرفتار بد بدم انجام تونستمیم خودم از
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 خودمم که بودم بد باهاش نقدریا...بره بذاره و بشه خسته خودش

 ...بودم شده متنفر خودم از

 دیبا اما!...کرد؟یم تحمل نقدریا چطور کشیکوچ دل با اون

 خسته چوقتیه که بودم دواریام دلم ته از کنم اعتراف

 کمال نیا و...نبود ممکن برام اون بدون یزندگ گهید....نشه

 !!بود من هیخودخواه

 که یدختر با آدم مثل تونمینم که گندم یزندگ منو به لعنت

 ...بمونم بدم جون براش حاضرم

 از ترس و آرامش از دور یزندگ هی اون اقتیل ، رفتیم دیبا اون

 ...نبود سیپل

 ...بود یروان من از شتریب یلیخ حقش اون

 اتاقم سمت به و برگشتم خودم خشن و سرد قالب به دوباره

 ...رفتم

 یخال وجودم تو یزیچ هی دنشیند با!!...دمشیند و کردم باز درو

 ...آوردن حجوم طرفم به کبارهی یمنف یحسا همه....شد

 ؛ نبود هم اونجا ، کردم باز اتاقشو در یبد حال با

 ...باشه داشته قتیحق تونستینم....نه

 !!!!بودم نذاشته در دم ینگهبان چیییه چرا من به لعنت

 تونستینم شرفیب خیش...باشه افتاده براش یاتفاق تونستینم...نه

 !!باشه کرده نفوذ من خونه به راحت انقدرررر

 : زدم صداش  ترس با و برگشتم ییرایپذ به 

 !!!!نورا؟؟_ 
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 ییرایپذ وسط!!...ستادیا یم داشت قلبم دمینشن یجواب یوقت

 بود رفته دیشا...کردمیم نگاه اطرافم به پرکنده بودم ستادهیا

 !!!رونیب

 !!!!کجا آخه

 فکر یمثبت اتفاق چییه به تونستمینم...شدمیم وونهید داشتم

 منه.... انداختم خطر به اونو اححححمق منه....کنم

 !!!!!!!!!!!احححححمق

 ....زدم زیم یرو محکممو مشت و

 بوق تا چند از بعد ، گرفتم ارویکوه شماره و برداشتم ویگوش

 :داد جواب

 !الو_

 اونجاس؟؟ نورا اریکوه_ 

 !!ست؟؟ین خونه مگه...نه_ 

 : رفتم راه رو خونه عرض و طول کالفه و نگران

 ...ستین دمید ، اومدم االن...نه_ 

 خونش اونم...خالش دختر خونه رفته دی؟؟شایزد زنگ بهش_ 

 ...ولندامه تو نجایهم

 گفتیم یزیچ هی بره بود قرار اگه ؛ نزدم زنگ بهش...نه_ 

 که خالش دختر نیا از یدار شماره ای آدرس....گهید

 ...؟؟؟؟یگیم

 ...دمشونید فرودگاه تو فقط من...داداش نه_ 
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 :دمیغر ؛ بود گرفته درد سرم تیعصبان شدت از

 !!! یلعنت_ 

 !!باشه کرده دایپ اونجارو خیش نداره امکان...باش آروم_

 ازش مو تار هی اگه...تو به لعنت!!!!؟؟؟یچ باشه کرده دایپ اگه_

 !!ااااریکوه ذارمینم زندت خودش جون به شه کم

 از خیش مطمئنم من ؛ نباش نگران...تو باش آروم حاال_  اریکوه

 !!خبرهیب یهست که ییجا

 ...بهت لعنت_

 !خونوادشه شیپ...ربدیه بهش بزن زنگ_

 ....اریکوه کنه رحم بهت خدا_ 

 .کردم قطع ویوگوش

 ...اح....ندارم شمارشو یلعنت منه اومد ادمی دفه هی

 و اریکوه شماره دوباره کردم یسع داغون اعصاب با

 ...دیلرزیم داشت دستام دوباره...رمیبگ

 : سرش زدم داد ، داد جواب بوق هی از بعد

 !!ندارم شویلعنت شماره من_ 

 ...زنمیم زنگ بهش من ؛ کن قطع تو...باشه...داداش باشه_ 

 ...بجنب ، منتظرم...اریکوه عیسر_ 

 گوشم به لشیموبا زنگ یصدا بعد قهیدق چند ، کردم قطع

 امکان دادم فشار هم به چشامو حرص و یدیناام با...دیرس

 ....باشه نبرده شویگوش نداشت
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 ...باشنش برده زور به اونو که بود نیا فکرم همه

 دست موهام تو کالفه و شدم رهیخ روم به رو به یچارگیب با

 :دمیکش

 !!کنمیم خواهش...باش خوب کنمیم خواهش...نورا_

 

                              ☆☆☆ 

 

 رویز و شهر کل اریکوه با ؛ بودم کردنش دایپ ریدرگ شبید از

 ...میبود کرده رو

 تونستمینم و داشت رمز شمیلعنت یگوش ، شدمیم وونهید داشتم

 ...بردارم هاشو شماره

  کنمو دایپ اعتمادم مورد آدم هی بودم نتونسته و بود هفته آخر

 اما....بودم کرده دایپ خالشو خونه...کنم باز شویگوش رمز

 از دیبا...کنم باز ماجرا نیا به اونارو یپا یخودیب خواستمینم

 ...نه ای اوناس شیپ نورا دمیفهمیم زدیم اریکوه که یتلفن قیطر

 ....بود نکرده ولم دستم لرزش و سردرد شبید از

 ....بگردن هلندو کل بودم سپرده افرادم همه به

 خبر بودمم گذاشته خیش گرفتن نظر ریز یبرا که ییآدما از

 من یبرا...بودن دهیند ازش یمشکوک زیچ چیه نکهیهم...گرفتم

 ...بود مشکوک یلیخ

 !!!...ییکجا تو نورا
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 باز شویگوش قفل تونستیم که بود کرده دایپ نفرو هی اریکوه

 ...کنه

 از و خوردم همزمان قرصامو از دوتا ، اونجا برم بود قرار

 ...رونیب زدم خونه

 هی و شد ادهیپ یتاکس از که دمشید ، کردم باز اطویح در نکهیهم

 ...بود دستش کادو جعبه

 به انقدر شب هی نیا تو...شدم آروم ایدن ی اندازه به دنشید با

 حالش و بود نجایا نکهیهم االن که بودم کرده فکر زایچ نیبدتر

 ...بود یکاف برام ؛ بود خوب

 منو انقدر نداشت حق...بودم یعصب دستش از حال نیع در اما

 ....نداشت حق بذاره خودش از خبر یب

 نجاشمیا تا... ذاشتمیم محافظ در دم یکاف حد به دیبا فردا از

 ....بودم کرده یاطیاحت یب یادیز

 !!ادیب سراغم یلعنت ترس نیا دادمینم اجازه گهید

 !!کردمیم یغلط چه من شدیم شیطور اگه یوا

 ....شد شتریب خشمم قبلم ساعت چند یبدبخت هیآور ادی با

 ...ستادمیا اطیح تو منتظر خودمم و گذاشتم باز اطویح در

 هی یعصب ؛ کنم مشتشون شدم مجبور که دیلرزیم دستام نقدریا

 ....گشتمیبرم و رفتمیم ویقدم چند ریمس

 نوازش گوشمو قشنگش و فیظر یصدا و شد بسته اطیح در

 ...داد

 ...ربدیه سالم_ 
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 برابر صد مویدلتنگ حس که داشت یچ صداش تو دونمینم

 !!بودم یعصب دستش از هنوزم اما...کرد

 داد سرش بایتقر و برگشتم طرفش به کنم کنترل خشممو نتونستم

 : زدم

 !!؟؟؟؟یبود یگور کدوم_ 

 بهش ایدن تو بود بد حس یهرچ شهیهم که من به لعنت...دیترس

 ...دادمیم

 ...بودم خالم خونه...من_ 

 : گفتم تر آروم

 !!؟؟ینبرد المصبتو هیگوش چرا_

 بستم چشامو...کرد نگام نیغمگ و ، زد حلقه چشماش تو اشک

 ...نمینب که

 نداشته بودم مجبور که فیح ، نبوسمش بودم مجبور که فیح

 ...فیح....باشمش

 فکر ، رفت ادمی... که رفتم یا عجله نقدریا من...ربدیه_ 

 ...اخه یبش نگرانم کردمینم

 مهم برام کنه فکر که بودم کرده یکار من ، دیلرز دلم

 ...خوامشینم که کنه فکر خواستمیم...ستین

 !...بود؟؟ برگشته چرا ، کردیم فکر ینجوریا که حاال

 داشتم اجیاحت فقط االن ؛ بودمیم بد دیبا چطور گهید...من به لعنت

 ...بکشم گاریس که
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 عقب موهامو کالفه ؛ نداشتم چشاشو تو غم تحمل نیا از شتریب

 ...دوختم چشاش به دوباره بعد و اطراف به چشامو و دادم

 :گفتم بودم کرده کنترلش زور به که یلحن با

 ....یبر خبر یب ینداشت حق_

 :کرد نگام چشاش حالت نیتر مظلومانه با

 ...دیببخش_

 !!!کرد؟؟یم یخواه معذرت اون بودم دهیکش گند به شویزندگ من

 !!!!لعنتتتت....من به لعنت

 یآروم لحن با کنم منحرف فکرشو بتونم حداقل نکهیا یبرا 

 :دمیپرس

 !...داده؟ کادو بهت یک_ 

 :گفت و کرد نگاه دستش تو کادو جعبه به نیغمگ

 ...نبود ادمی خودمم ، بود تولدم روزید....وایش و خاله_ 

 !!بود؟؟ تولدش

 !!بودم کرده فراموش درموردش که بود یزیچ تنها

 تولدش روز چقدر که بودم نکرده فکر نیا به چرا اصال

 !!!مهمهبرام

 تیاهم انمیاطراف ضعف نقاط جز یچیه به چوقتیه من

 ....دادمینم

 شدیم اون به مربوط که یهرچ...داشت فرق همه با نورا اما

 ...داشت تیاهم من یبرا
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 .....تولدش روز برسه چه

 ...برم رونیب خونه از تفاوت یب کردم یسع 

 ...کردمیم بغلش قطعا موندمیم اونجا گهید قهیدق هی اگه

                               ♡♡♡ 

 : نورا

 

 ؛ رفت و شد رد کنارم از نشیخشمگ حالت همون با ربدیه

 حالت اون اسم شدیم اگه البته....بود شده نگرانم... کردمینم باور

 ...گذاشت ینگران نگاهشو متشنج

 نیا باعث من نکهیا از... دیلرزیم دستاش و بود دهیپر رنگش

 ربدیه نکهیا به تونستم چطور...گرفت درد قلبم بودم حالش

 نیا تو...بودم احمق یلیخ من یوا!!! نکنم فکر شهیم نگرانم

 ........بود سم براش شدن یعصب طیشرا

 یط رو الیو ساختمون تا اطیح فاصله یناراحت و بغض با

 ...کردم

 شده باعث نکارمیا با من اگه ، دکترش شیپ بره بود قرار فردا

 از منو دکترش شم باعث اگه...؟؟؟یچ بشه بدتر حالش که باشم

 !!!یچ کنه منع کنارش بودن

 دکترش اگه کردمیم دق داشتم بودمش دهیند دوروز من یوا

 !!!!اوردمیم طاقت چطور نمشیبب گهید ذاشتینم

 من گونه بچه یفکر یب هی بخاطر نایا همه ومدیم بدم خودم از

 !!!بود
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 ...من به لعنت...اح...بردمیم مویگوش کاش

 شمیآرا زیم رو رو کادو جعبه رفتمو اتاقم به یحوصلگ یب با

 ولو تخت رو خودمو کنم عوض لباسمو نکهیا بدون... گذاشتم

 ...کردم

 سرخ یچشما هم هیثان کی یحت...بودم یعصب خودم از هنوزم

 ...رفتینم کنار چشام جلو از شیشونیپ برجسته رگ و خشم از

 تا اونشب ربدیه...نداشتم یخوب حال اصال و بود گرفته دلم

 ....ومدین خونه روقتید

 

                              ☆☆☆ 

 

 و جیهنوزگ ، کردم باز چشامو زور به که بود صبح ده ساعت

 تا دکترش شیپ بود رفته ربدیه....اومد ادمی هوی...بودم خوابالود

 !...االن

 هم یکار چیه...مردمیم داشتم دلهره از ، نشستم جام تو

 ...بکنم تونستمینم

 یلیخ کیکوچ جعبه هی به چشمم هوی که شم بلند جام از خواستم

 ...افتاد ، بود میپاتخت زیم یرو که ، کادو قشنگ

 دهیخر من یبرا نویا ربدیه ،نکنه دیلرز وجودم ی همه

 !!!داشت؟؟ امکان یعنی!بود؟؟

 !!!هیهد نه...بود هیتنب اقتمیل بودم کرده روزید که یکار با
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 مونده کم یخوشحال و عشق شدت بود،از رفته باال قلبم ضربان

 زیم یرو از رو کادو لرزانم یدستا با زور به...کنم هیگر بود

 ...برداشتم

 خودش خط دست با ؛ بود جعبه رو کیکوچ یلیخ کارت هی

 :بود نوشته

 

 . مبارک تولدت"           

 " ربدیه                                      

 هیتنب هی یبرا خودمو من....بود ینیب شیپ قابل ریغ ربدیه یوا

 !!!بود دهیخر هیهد تولدم برا اون بودمو کرده حاضر سخت

 بودم عاشقش من که خوب چقدر ، بدم براش جونمم بودم حاضر

 ....ربدیه عشق وجود با بودم نیخوشبختر من ؛

 رز گل ریزنج پالک هی ؛ کردم باز رو جعبه قمیعم لبخند با

 ...بود فیظر

 و انداختم گردنم به لحظه همون ، بود قشنگ یلیخ

 برام ایدن اندازه به هیهد نیا...بودم عاشقش من ایخدا....دمشیبوس

 ...داشت ارزش

 ....بود همراهم شهیهم ربدیه وجود از کهیت هی که انگار

 کرده که یکار نیا با ، ومدمینم رونیب فکرش از هم لحظه هی

 ...بود شده تنگ براش دلم شتریب بود

 ساعت که کردم یآشپز مشغول خودمو و آشپزخونه رفتم

 ...بگذره عتریسر
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 ؛ جلوش دمیدو ، اومد ربدیه که بود ظهر کی ساعت حدود

 ...برد دلمو شیمشک شلوار و کراوات و دیسف راهنیپ

 !!یخوب...ربدیه سالم_

 نگاه عبوسش و یجد ی چهره به استرس و ینگران با

 یب...دهیخر من برا ربدیه رو کادو نیا که انگار نه انگار...کردم

 !!!واقعا کرد رفتار شدینم نیا از تر تفاوت

 یچ دکترش بفهمم که مردمیم داشتم منم و...زدینم حرف نیا ، نه

 !بالخره گفته

 ، شدم وارد منم سرش پشت ؛ رفت اتاقش به و شد رد کنارم از

 ...کردیم شل کراواتشو گره داشت

 :گفت سرد

 !اتاقم؟ تو یایب دادم اجازه من_ 

 : شدم کشینزد حرفش به توجه یب

 !شد؟؟یچ... ربدیه_ 

 خوب خورد،چقدر سر گردنبندم به چشام از و شد یجد نگاهش

 انگار که کردیم نگاه یجور....کنه پنهون احساساتشو تونستیم

 ...نداشت گردنبند اون مورد در یا دهیا چیه

 . شد کراواتش کردن باز مشغول دوباره...زدم زل بهش منتظر 

 ...توام با ربدیه_ 

 ...اتاقم از رونیب برو_ 

 ...رمینم ینگ تا_ 
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 نگاهش حرص و تعجب با ؛ درآورد تنش از راهنشویپ آرامش با

 ...دیدینم منو واقعا انگار...کردمیم

 ...کرد باز وکمربندشو برد دست من به توجه یب

 یفرق براش بودم مطمئن...کنه رونیب منو شد موفق یلعنت اح

 ....دراره لباساشو کل من چشم جلو نداره

 رونیب اتاقش از تیعصبان و حرص با

 ...یعوض...یعوض...رفتم

 گرفتم ارویکوه شماره عیسر و برداشتم مویگوش و رفتم اتاقم به 

 : داد جواب بوق تا چند از بعد ؛

 ! نورا جانم_ 

 رفتینم کتم تو جوره چیه...بود آروم و مهربون پسر نیا چقدر

 ...بوده قیرف ربدیه با یبچگ از که

 !!بود نیزم آسمونو مثل تفاوتشون

 

 یچ ربدیه دکتر بگو بهم لطفا... ؟؟یخوب اریکوه_ 

 !کرده؟ یرییتغ حالش!گفت؟؟

 چند از بعد ؛ نییپا آورد داروهاشو دوز...نورا خداروشکر_ 

 ...رنیگیم جواب ازش دارن باالخره مدت

 ...شکر مرتبه هزار صد خدارو...دادم رونیب نفسمو آرامش با

 

                          ☆☆☆ 
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 که بودم دهیفهم قبل روز چند...بود خوب یلیخ حالم اونروز

 تر ارزش با یزیهرچ از برام نیا و ، بهبوده به رو ربدیه

 ....بود

 واقعا من و بود یقشنگ شهر ؛آمستردام رونیب برم خواستیم دلم

 ....نمیبب شهرشو خواستیم دلم

 ...بود داده دست بهم یبد حس بودم خونه تو مدام نکهیا از  

 ببره منو ربدیه شدیم کاش...داشت یانرژ به ازین میروح انگار

 !!شدیم یچ مگه...رونیب

 ...ریدرگ افکارم نیهم با و بودم خونه کردن زیتم مشغول

 کانتر یرو از نشویماش چیسوئ و اومد رونیب اتاقش از ربدیه که 

 ...برداشت

 کردن یعمل فکر ،به رفت یخروج در سمت به من به توجه یب

 ...کردمیم امتحان شانسمو حداقل...افتادم افکارم

 : زدم صداش عیسر 

 .... کن صبر ربدیه_ 

 :کرد نگام سردش و خشک حالت همون با

 ه؟؟یچ_ 

 : گفتم بهش یخواهش حالت با و کردم گرد چشامو

 ؟؟یببر خودت با منم شهیم_ 
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 نیا تو زیچ نیتر ممکن ریغ انگار کرد نگام یجور لحظه هی

 : داد ادامه راهش به چرخوندو سرشو...خواستمیم ازش ارویدن

 !! نه_ 

 : جلوش دمیدو

 !..نه چرا آخه_

 : برداشت شویآفتاب نکیع من به کردن نگاه بدون

 ...گفتم نکهیهم_ 

 ...گرفت دلم...خونم تو سره هی من آخه_ 

 ...داره  هم ارویسخت نیا بودن من خونه_

 :گرفت حرصم

 !!!!ربدیه_

 :کرد نگام

 کل کل من با یکن دایپ جرعت شده باعث یچ دونمینم_

 !!نه گفتم کباری....یکن

 ...من جون  _ 

 حرفم انگار اما...  شدینم ،باورم... کرد نگام یعصب لحظه هی

 !! بود نیسنگ براش

 ...باشه جالب برات که رمینم ییجا من نورا_ 

 ...جالبه برام باشه خونه نیا از رونیب هرجا_ 
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... دیپوش رشویت اسپرت یها کفش و گرفت ازم نگاشو کالفه

 : گفت رفتیم رونیب در از که یدرحال

 ...شو حاضر زود_ 

 ...بود کرده قبول واقعا ، شد آب دلم تو قند

 همراه به رهیت جذب نیج شلوار هی و اتاقم تو دمیپر ادیز جانیه با

 ...دمیپوش ، بود بلند ناشیآست که رنگ یمشک تنه مهین هی

 از ذره هی خوردمیم تکون یوقت فقط ، بود بلند شلوارم فاق چون

 ...شدیم دهید بدنم

 اتاق از عیسر ، عطر زدن از بعد زدمو رنگ قرمز رژ هی

 ...شدم خارج

 به لبخند با ؛ بود شیگوش تو سرش و بود نشسته نیماش تو ربدیه

 ...شدم نیماش سوار و رفتم طرفش

 الیو از نویماش و رفت عقب دنده من شدن سوار از بعد بالفاصله

 ...کرد خارج

 خورد زنگ لشیموبا که میبود نشده دور الیو از متر چند هنوز

 : داد جواب عیسر ؛

 هماهنگ اریکوه با ، اومده شیپ برام کار...کن کنسل امروزو_ 

 ....بزار قرار فردا برا بود من به ازین اگه... کن

 کنسل قرارشو من بخاطر...جون آخ ؛ کرد قطع ویگوش

 ....رفتیم ابهتش همه نیا برا دلم من...کرد

 که مغرور و خشن مرد نیا شدینم باورم...کردمیم نگاش ذوق با

 !!بود کرده کنسل من بخاطر قرارشو...ترسنیم ازش همه
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 بود گذاشته نمونیب که یا فاصله نیا از دست شدیم کاش

 ....برداره

 روشن ضبطو و برد دست سردش و یجد رخ مین همون با  

 : کرد

 

 " وونهید نیا ابد تا...مونهیم ادشی تورو" 

 

 " آسمونه نیا غم...با مونمیم من یبر تو" 

 

 ..."همه با داره فرق توچشات" 

 

 ..."عالمه هی من ام وابسته تو به" 

 

 ..."ادمهی ، شهیهم تا من تورو" 

 

 " زدم دل هروقت من دلو نیا کن پرپر" 

 

 " بدم باهاش منم یباش بد یک هر با" 

 

 ..."واست دلم خورهیم غصه" 



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 

 ..."راحت نرم کن یکار هی تو" 

 

 " زدم دل هروقت من دلو نیا کن پرپر" 

 

 " بدم باهاش منم یباش بد یک هر با" 

 

 " تو یب نشونم یب من کهکشون، نیا  یتو" 

 

 " تو یب مهربونم نا آدما  همه با"

 

 " تو یب آسمونم یب یا ستاره مثه" 

 

 " همه با داره فرق چشات تو" 

 

 " عالمه هی من ام وابسته تو به" 

 

 " ادمهی شهیهم تا من تورو" 

 

 " زدم دل هروقت من دلو نیا کن پرپر" 
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 " بدم باهاش منم یباش بد یک هر با" 

 

 " واست دلم خورهیم غصه" 

 

 ....."راحت نرم کن یکار هی تو" 

 

 ...براش دیتپیم دلم وجودم ی همه با آهنگ نیا طول ی همه

 ....بود گذاشته من یبرا آهنگو نیا کردمیم حس چرا دونمینم

 ....شدمیم قرارش یب شتریب گذشتیم هرچقدر

 ...شدمیم خسته داشتم گهید زدیم پسم هنوز نکهیا از

 !نه دیام نا اما

 ...دمیکشینم پاپس ایزود نیا به که بودم عاشقش انقدر

 ...میتونستینم هم بدون...میبود هم اجیاحت اون منو

 ...تره آروم ششمیپ یوقت دمیفهمیم زد،امایم پسم درسته

 ...خواستیم ،منو من اندازه به اونم

 دیبا کردم،امایم خم کمر یدور نیا بار ریز داشتم گهید نکهیا با

 نجات بود کرده ریگ توش که ییماجرا نیا از ربدویه

 ...دمیفهمیم رفتاراشو نیا همه لیدل دیبا...دادمیم
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 ...پارک وندل به میدیرس ربدیه همراه بعد قهیدق 45 حدود

 بهشت مثل جا هی ؛ بودم شده زده ذوق اونجا ییبایز دنید از

 ...بود

 دهیکش فلک به سر درخت یکل و بود وسطش بزرگ برکه هی

 ...بودن

 شده ریدلپذ یلیخ بلندش و پر یها درخت بخاطر اونجا هوا

 ...بود

 جانیه و ذوق از ؛ بودم اومده پارک اون به که بود یبار نیاول

 ...بود اطراف به نگاهم فقط و رفتمیم راه ربدیه از جلوتر

 دمیدیم رو خونه یواراید درو فقط که مدت همه نیا از بعد

 یحساب و بود داده بهم ییباال یانرژ واقعا بهشت نیا به اومدن

 ...بود کرده خوب حالمو

 پارک اون ییبایز واقعا...شدینم محو صورتم از اصال لبخندم

 !!بود ریگ نفس

 تو دستاش کهیدرحال و بود زده چشمش به شویآفتاب نکیع ربدیه

 : گفت یجد داشتیبرم قدم محکم و بود بشیج

 ...نرو راه من جلوتراز نورا_

 به دائم نگاهش...برسه بهم که ستادمیا و کردم کنترل جانمویه

 انگار...نداره یتوجه پارک به بودم مطمئن بود،اما اطراف

 !!نباشه بر دورو نیا یمشکوک آدم بود مراقب
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 یوقت از که ییمحافظا وجود با بود محتاط یادیز گهید نظرم به

 خودشم انگار بودن،باز اطرافمون میبود اومده رونیب خونه از

 ...بود نگران

 با کنم پرت حواسشو نکهیا یبرا و کردم هماهنگ باش قدمامو

 :گفتم ذوق

 بهشت مثل نجایا واقعا... نجایا یآورد منو که یمرس ربدیه_ 

 ! مونهیم

 اما...زد لبخند کردم حس ، کردیم نگاه  اطراف به که نطوریهم 

 ....کرد جمعش عیسر

 مدت همه نیا از بعد...بود کرده بهتر حالمو لبخندش دنید جانیه

 ...میزندگ روز نیبهتر به شدیم لیتبد داشت اونروز

 قدم کنارش نکهیا از و بودم جذابش رخ مین به رهیخ که نطوریهم

 گوشم به یقشنگ یقیموس یصدا بودم لذت غرق داشتمیبرم

 ...دیرس

 :دمیپرس ربدیه به رو یکنجکاو با

 !کجاس؟؟ از کیموز یصدا_

 :گفت کنه نگام نکهیا بدون

 پارک نیا تئاتر یآمف تو ها یلیخ فصل نیا تو...کنسرت_ 

 ...زارنیم کنسرت

 :گفتم جانیه با ، بودم زنده یقیموس عاشق من یوا

 !اونجا؟؟ میبر شهیم_  

 ...ستین رفتن کنسرت وقت_   ربدیه
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 : انداختم نییپا به نگاهمو ناراحت و دیناام

 شدیم کاش اما...یدار کار توام ، یگیم راست ، آره_ 

 ... کنسرتم عاشق من!!...میبر

 گفت و کرد نگاه ساعتش به رفتیم راه که نطوریهم حرفم نیا با

: 

 تونمی،میبمون آخرش تا ینخوا و یکن کنترل خودتو یبتون اگه_

 ...کنم جور زمان برات ساعت مین

 کنسرت ساعت مین کردم نگاه مرخشین به ادیز عشق و ذوق با

 ...بود نرفتن از بهتر رفتن

 :دمیکوبیم هم به دستامو ها بچه مثل 

 .مینمون ساعت مین از شتریب دمیم قول...ممنونم...ربدیه ممنونم_ 

 ...میافتاد راه پارک تئاتر یآمف سمت به یحرف چیه یب

 یجا نیهمچ تو ربدیه کنار در نکهیا از بودم خوشحال واقعا

 ...شکرت ایخدا... بودم ییایرو

 یآمف به میدیرس ، رفتن راه ربدیه شونه به شونه قهیدق چند از بعد

 داره کنسرت اونجا یفرانسو خواننده الیندیا دمیفهم یوقت ، تئاتر

 عاشق واقعا من...دمیگنجینم خودم پوست تو یخوشحال از ؛

 ...بودم صداش

 شلوغ یلیخ اونجا...کرد تموم اولشو آهنگ ما دنیرس با همزمان

 یشلوغ اون ،تو خونه تو سردش رفتار برخالف ربدیه ؛ بود

 ...بود مراقبم و بود من به حواسش کامال
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 من اول موند ومنتظر کرد دایپ هم کنار یصندل دوتا زور به

 ینرم به و انداخت سالن اطراف به آخرو نگاه نشستم ینم،وقتیبش

 ...گرفت جا کنارم

 !بود یواقع جنتلمن هی اون...بودم ممنونش دلم ته از

 هی مثل برام نیا...بودم نشسته الیندیا کنسرت تو ربدیه کنار

 !!...بود قشنگ یلیخ یایرو

 اجرا رو"رقص نیآخر"  آهنگ طرافداراش درخواست به الیندیا

 :بودم عاشقش من که یآهنگ همون...کرد

 

Oh ma douce souffrance 

 من نیریش رنج آه

Pourquoi s’acharner tu recommence 

 یکن یم آغاز نو از تو چه، یبرا مقاومت

Je ne suis qu’un être sans importance 

 ستمین ارزش یب موجود کی جز یزیچ من

Sans lui je suis un peu paro 

 ام وانهید یکم من او بدون

Je déambule seule dans le métro 

 زنم یم پرسه مترو در ییتنها به

Une dernière danse 
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 بار نیآخر یبرا رقص کی

Pour oublier ma peine immense 

 بزرگم درد کردن فراموش یبرا

Je veux m’enfuir que tout recommence 

 شود یم آغاز نو از زیچ همه کنم، فرار خواهم یم

Oh ma douce souffrance 

 من نیریش رنج آه

Je remue le ciel le jour, la nuit 

 دارم یم وا چرخش به را شب را، روز را، آسمان

Je danse avec le vent la pluie 

 رقصم یم باران با باد، با

Un peu d’amour un brin de miel 

 عسل یاندک عشق، یکم

Et je danse, danse, danse, danse, danse, danse, 

danse 

 رقص رقص، رقص، رقص، رقصم، یم و

Et dans le bruit, je cours et j’ai peur 

 ترسم یم و دوم یم صدا و سر در و

Est-ce mon tour? 
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 ده؟یرس من نوبت ایآ

Vient la douleur 

 شود یم شروع درد و

Dans tout Paris, je m’abandonne 

 کنم یم رها را خود س،یپار یجا همه در

Et je m’envole, vole, vole, vole, vole, vole 

 پرواز پرواز، پرواز، پرواز، کنم، یم پرواز و

Que d’espérance 

 دیام یباکل

Sur ce chemin en ton absence 

 تو نبود در راه، نیا در

J’ai beau trimer, sans toi ma vie n’est qu’un décor 

qui brille 

Vide de sens 

 که است یدکور تنها من یزندگ تو بدون کنم، یم تالش هودهیب

 معنا از یخال یول درخشد یم

 

 تو اشک که بودم برده لذت آهنگش و صداش دنیشن از انقدر

 ...بود زده حلقه چشام
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 داشت دوست اجراشو من مثل اونم انگار ، کردم نگاه ربدیه به

 انقدر...بود رهیخ نقطه هی به و بود خودش حال تو ،چون

 چرا...ببوسمش همونجا خواستیم دلم که بودم شده یاحساسات

 !!کردمیم نکارویا دینبا

 ...بودم عاشقش همه نیا یوقت چرا

 خودمون حال تو ربدیه منو اما ؛ زدنیم دست براش ذوق با همه

 ...میبود

 سرشو که بودم رهیخ مرخشین به یوصف قابل ریغ عشق با هنوز

 ...دید نگاهمو و چرخوند

 یب که نبود مهم برام...بردارم ازش چشم نکردم یسع اما

 یتالش اونم اما بود سخت برام باورش...نهیبب چشام تو مویقرار

 ...نکرد یچشم ارتباط نیا کردن قطع یبرا

 احساساتم همه...ومدیم بند داشت نفسم...بود شده قیعم نگاهش

 !!بودن انیغل حال در لحظه اون

 سر لبام سمت به نگاهشو اونم...شدم کینزد بهش ناخودآگاه

 !!قراره یب من مثل اونم دمید یوقت شدم وونهید...داد

 فاصله نیا و دیبوسیم منو ربدیه...دمیدیم شده تموم ویچ همه

 ...شدیم تموم یلعنت

 رو نفساشو که انقدر...نبود شتریب نچیا چند صورتامون فاصله

 ...کردمیم حس صورتم

 ...چشاش به رهیخ من و بود لبام به رهیخ ربدیه
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 کالفه و بست فشار با چشاشو لحظه هی تو انتظارم برخالف اما

 ....دیکش موهاش تو دست

 !!!چرا

 که یاحساس اون همه من!!!!...بود؟ مانعش یچ...نداد ادامه چرا

 ...بودم دهید چشماش تو کردویم وونمید داشت

 !!کرد کنترل خودشو چررررا پس

 خوبمو یحسا همه سرعت به یسرخوردگ و یدیناام احساس

 ...زد شیآت

 شده خسته گهید،دیکشیم پاپس بدتر اون کردمیم تالش که هربار

 هیگر تونستمینم اما....زد چنگ گلوم به یدیشد بغض...بودم

 هوی و برد اوج به منو بودم،اون ربدیه حرکت مات کنم،هنوزم

 !!کنم سقوط ضرب با که کرد ولم

 !میبر دیبا...پاشو_ربدیه

 دوست واقعا...بودم دلخور ازش...خشن سرد،همونقدر همونقدر

 ....کنم هیرگریس دل هی و برگردم خونه به عتریسر داشتم

 راه کنارش بغض و یدیام نا ،با اونجا از خروج از بعد

 ...ستین خوب اونم که دمیفهمیرفتم،میم

 هم داشت اون...بود کرده له پاش ریز هردومونو اون انگار

 ...کردیم شکنجه یدور نیا با منو هم خودشو

 ....نکرد اما کنه تمومش تونستیم

 ....نجایا یا گرسنه اگه_ربدیه

 :گفتم یناراحت و حرص ،با شه تموم حرفش نذاشتم
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 ...خونه میبر_

 از تر دلخور...کردم حس نگاهشو ینیسنگ اما بود نییپا سرم 

 ...کنم نگاش بتونم که بودم یاون

 ...مینزد یحرف چیه گهید خونه به برگشت تا

 خرابش ربدیه اگر شدیم یا العاده فوق روز اونروز

 ......کردینم

 

 پا قبل مثل گهید...بودم دلخور دلتنگو هنوز ، گذشت روز چند

 ...مینداشت هم کار به یکار هردومون و نبودم چشیپ

 شدن شکسته ییتوانا گهید واقعا بود،اما نمونیب ینیسنگ جو

 ...نداشتم

 کرده قبول انگار...بودم شده انگار اما...نشم دیام نا بود قرار

 نیا احساسش گذاشتن پا ریز متیق به شده یحت ربدیه که بودم

 ....کنهینم تموم رو فاصله

 ....بود دهیفا یب من یتالشا همه خواستینم اون یوقت تا

 ینگاه همون د،یکشیم پر احساسش از پر و قیعم نگاه یبرا دلم

 یشمار لحظه دنشید یبرا و دمیکشیم نفس دشیام با که

 ...کردمیم

 داشته وجود ما نیب یعشق خوادینم اون که کردمیم قبول دیبا اما

 ....باشم داشته ربدویه تونستمینم بود،من که یهرچ لشیدل...باشه
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 دهیند ربدویه ، بودم شده داریب خواب از که یوقت از اونروز

 پر براش دلم ؛ دمشیدیم خوردن غذا موقع فقط معموال...بودم

 ...دیکشیم

 ....بود رفته سر نبودنش از حوصلم

 ....جور هزار داد،نبودنشیم عذابم جور هی شیتفاوت یب و بودنش

 تونستمینم و بودم نیغمگ همش...بود نمونده برام یجون گهید

 زمان تا رمیبگ دوش برم گرفتم میتصم...کنم خوب خودمو حال

 !!شدمیم تر آروم دیشا...بگذره عتریسر

 ...امیب رونیب حموم از تا دیکش طول ساعت کی

 ...شدم رهیخ مغمومم و دهیپر رنگ چهره به و ستادمیا نهیآ یجلو

 از دمیدیم ماجرا نیا برنده ربدویه و بودم آورده کم نکهیا از

 ...بودم یعصب خودم

 !!بود یقدر فیحر اون درسته

 ...شدمیم دیام نا یزود نیا به دینبا من اما

 ...دادم دیام خودم به

 ...داشت کردنو تالش دوباره ارزش بهش عشقم

 هی دیبا...گرفتنمو دهیند انتقام... رمیبگ انتقام ازش خواستمیم انگار

 ...بگذره ازم نتونه عنوان چیه به کردمیم یکار

 یقیقا قشی و بود کلوش کمر از که کوتاه راهنیپ هی نیهم یبرا

 پوست با یقشنگ تضاد...دمیپوش ، بود یکاربن یآب رنگ به و

 ...داشت براقم و دیسف
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 بهم نقدریا ، دمیکش دست بود داده بهم ربدیه که یگردنبند به

 ...کردمینم جدا خودم از هم هیثان کی یحت که دادیم آرامش

 رژ ؛ کردم یپر شیآرا و کردم یشالق لخت سشوار با موهامو

 اهیس یبرگشت و رفت بار چند مداد با چشامو و بود قرمز لبم

 ...بودم کرده

 ...کردم یخال خودم رو بومو خوش العاده فوق عطر اون از بعد

 یزیچ همون به لباسم همرنگ دار پاشنه یبند یکفشا دنیپوش با

 ...دمیرس بود خودم آل دهیا که

 !!شهیم برنده یک دادمیم نشون بهش...زدم لبخند خودم به و

 سخت برام بودنشون یخیم پاشنه بخاطر  کفشا اون با رفتن راه

 ، بود گذاشته اندامم دادن نشون موزون تو که یریتاث به اما ، بود

 ...دیارز یم

 ی،سع کردم باز اتاقو در و انداختم نهیآ تو خودم به آخرو نگاه

 رونیب اتاق از قدم کی که نیهم اما برم، راه اطیاحت با کردمیم

 دادم دست از تعادلمو و خورد چیپ پام د،یلغز کفشم ،پاشنه گذاشتم

 ....افتادم نیزم رو ضرب وبا

 دستم با پامو...کفشا نیا به لعنت ، دمیچیپیم خودم به درد از

 پام همون من شانس از...شدینم آروم دردش اما ، دادمیم ماساژ

 ،دلمیعصب و بودم شده داغ درد شدت از!!بود گچ تو قبال که بود

 .بزنم شیآت کفشارو اون خواسیم

 یورود در هوی که بودم نشسته نیزم رو خودم حال همون تو

 ...شد باز
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 ...آوردم باال سرمو بغض با ؛ اومده ربدیه نکهیا فکر با

 !!!نورا؟؟؟ شدهیچ_ 

 سمتم به دلسوز و نگران که یاریکوه به یسرخوردگ و تعجب با

 :گفتم درد وبا کردم نگاه ، ومدیم

 ...خورد چیپ پام_  

 گرفت دستش تو لختمو یپا مچ و زد زانو کمینزد نگران

 ....درآورد ینرم به وکفشمو

 جمع صورتمو درد با که داد حرکت پامو مچ یآروم به بار چند

 :گفتم و کردم

 ...کنهیم درد اریکوه...یآ یآ_ 

 :گفت بود دستش تو پام مچ که نطوریهم

 خورده ضربه کمی....وفتادهین پات واسه یبد اتفاق خوشبختانه_ 

 ...نپوش هم خوشگل یکفشا نیا از و باش مراقب ،

 .... داشت درد پام هنوزم ؛اما زد لبخند بهم و

 هی حالت اون تو اریکوه منو دنید با و شد وارد ربدیه همزمان

 .....ستادیا لحظه

 به خون دنیدو...شدیم تر یطوفان لحظه به لحظه نگاهش

 ...بود مشخص کامال صورتش

 اریکوه دست از پامو ،ناخودآگاه زدیم تند خشنش نگاه از قلبم

  ؛ کردم جدا

 !!شانس نیا به لعنت...بود یعصب هنوزم....زد یپوزخند ربدیه
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 اریکوه به رو ، کنه کنترل صداشو کردیم یسع کهیحال در

 :دیپرس

 !نجایا خبره چه_ 

 و کرد دراز سمتم به دستشو کنه نگاهش نکهیا بدون اریکوه

 :گفت

 !! یش بلند کنم کمکت بزار ؛ من به بده دستتو نورا_ 

 نگام ینشدن فیتوص خشم با که یربدیه به ترس با ، ختیر دلم

 ...دوختم چشم ؛ بود شده برجسته گردنش رگ و ، کردیم

 :دادم ارویکوه جواب هول

  ممنون...پاشم تونمیم خودم... نه...نه_ 

 ...گهید کنم کمکت بده دستتو ؛یدار درد چقد دمید که من_ 

 ...پاشه تونهیم خودش گفت_  ربدیه

 !!آخه کنهیم تعارف داره_اریکوه

 چرا خدا یا...دادیم من دست کار اریکوه یمهربون نیا آخر

 یسرخ و شد کورتر ربدیه یاخما گره!!...شدینم الیخیب

 .شتریب صورتش

  خودم تونمیم....ندارم تعارف خدا به نه_من

 وارید کمک با کردم یسع ییکذا بحث نیا به دادن خاتمه یبرا و

 بلند جاش از و زد من به یلبخند اریکوه... پاشم جام از زور به

 و ستادیا ییرایپذ یورود در چارچوب تو من از دور یکم و شد

 ...بود من به نگرانش نگاه
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 ...بود رهیخ من به شیطوفان نگاه همون و اخم با هنوز هم ربدیه

 شدت از که بردارم ییرایپذ سمت به قدم هی کردم یسع یبدبخت با

 .....نشست صورتم رو سرد عرق و گرفتم شیآت درد

 از تعادلمو دوباره ، بمونم پام رو و کنم تحمل دردو نتونستم گهید

 ....دادم دست

 حلقه کمرم دور دستشو سرم پشت از ربدیه که وفتمیب بود کینزد

 ...شد افتادنم مانع و کرد

 وونمید داشت عطرش ؛ کردم فراموش دردمو گهید ، گرفتم گر

 ...کردیم

 نگاهم ؛ کردم نگاهش و آوردم باال سرمو شونه رو از

 ، زدیم هزار رو قلبم...بود یعصب قبل شدت به هنوزم...کردینم

 ...ستادیا یم همونجا زمان کاش

 رو دستاش یجا که بود کرده حلقه کمرم دور دستشو محکم انقدر

 خشمشو تنم رو دستاش فشار با داشت انگار...کردیم گز گز بدنم

 !!کردیم یخال

 :گفت اریکوه به جذبش از پر و یعصب لحن همون با

 ...االن میایم ماهم...نیبش برو تو_ 

 نیا عاشق من...ایخدا... کرد بلند دستاش رو منو لحظه هی تو و

 ...بودم قدرتمندش یبازوها

 از انقدر ؛ کردمیم نگاه اخموش و یعصب ی چهره به عشق با

 قراره االن نکهیا به اصال که بودم لذت غرق   آغوشش تو بودن

 ...کردمینم فکر بشه یچ
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 ...بودم کرده فراموش دردمو هم و ترسم هم گهید

 رو از اصال لبخند...گذاشت تخت رو ینرم به و برد اتاقم به منو

 ...رفتینم که رفتینم لبام

 و رفت لباسا کمد طرف به یعصب ؛ بود بهش رهیخ عاشقم نگاه

 یرو کردیم پرت و کردیم نگاه یکی یکی کمدمو یلباسا کل

 ...نیزم

 ...گرفت وجودمو ترس کم کم ، کردمیم نگاهش جیگ

 : دیغر دندون یال از 

 !!!....؟یندار زادیآدم لباس دست هی_

 :کردم نگاش جیگ

 !!؟؟یدار کاریچ لباسامو!!...لباس؟_ 

 یته قالب که ، کرد نگام براق و ستادیا لحظه هی حرفم نیا با

 ...کردم

 :زد داد بایتقر

 !!شم خالص یدیپوش که یآشغال نیا شر از تر عیسر خوامیم_

 .دمیلرز خودم به دادش از

 !!!!؟؟؟؟یدیپوش که لباسه نیا_ربدیه

 ترس یرو از ناخودآگاه... کرد نگاه لختم یپاها به نیخشمگ

 ...بود دهیفا یب تالشم که ؛ دمیکش روپاهام کمی راهنمویپ دامن

 ....بود کوتاه یلیخ دامنم

 ....کردمینم فکر من..من...ربدیه_ 
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 شمیشونیپ رگ گردنش رگ بر عالوه و رفت تر باال صداش 

 ...شد برجسته

 با یوقت!!!یکردینم فکر یچ به!!!!؟؟؟؟؟؟یکردینم فکر_ربدیه

 یچ به یلعنت توعه یبوووود نشسته اریکوه یجلو تتیوضع اون

 ؟؟؟؟؟!!!!یکردینم فکر

 یول رمیبم خواستیم دلم...بودم کرده بغض و دمیلرزیم ترس از

 یحرف چیه من و...داشت حق کامال!!!زدینم بهم حرفو نیا ربدیه

 لباسم به حواسم اصال که من به لعنت...نداشتم کارم هیتوج در

 ...نبود

 ...کنم آرومش یچجور و بگم یچ ربدیه به دونستمینم

 جونمو گردنش برجسته رگ یبرا بودم حاضر من حال نیع در

 ...بدم هم

 کمد به بهم کردن نگاه بدون و دیکش موهاش تو دست کالفه

 :گفت تیجد همون با و اخم همون با و کرد اشاره لباسام

 دهید بدنت از نقطه هی اگه حالت به یوا!!کن عوضش_ 

 ...رونیب ایب بعد!!...شه

 یکفر خودم دست از ؛ رفت رونیب اتاق از بلندش یها گام وبا

 !!.....بودم کرده خراب ویچ همه کال... بودم

 شانس به لعنت...ادیب همراهش اریکوه دادمینم احتمال واقعا اما

 !!!من گند

 ...بودم ناراحت یلییینبود،خ خوب حالم

 ...شستم شمویآرا کل و رفتم ییدستشو به کالفه و یحرص
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 نهیآ به اصال نیهم یبرا ، وفتهیب خودم به چشمم خواستینم دلم

 ...نکردم نگاه

 !شد؟یم یچ حاال

 ...کردینم نگاه صورتمم تو یحت گهید ربدیه

 همش!!شد یجار گونم رو اشکام و دیترک بغضم فکر نیا از

 تمویوضع کال یالک درد هی با که لوسم انقدر!!بود خودم ریتقص

 ...بودم کرده فراموش

 ...باشه ناراحت ازم همه نیا ربدیه اوردمیم طاقت چطور حاال

 !!کردمیم آرومش چطور

 ... خدا یا

 یمشک یورزش شلوار هیربد،یه حرف طبق خرابم حال همون با

 تنم تو که قرمز شرت یت هی با و داشت کنارش قرمز خط هی که

 ...دمیپوش و بود آزاد

 رونیب اتاق از لنگان لنگان و کردم جمع یاسب دم موهامو

 ....رفتم

 نگام گهید اگه البته...شدیم تر آروم دیدیم منو ینطوریا اگه دیشا

 !!کردیم

 بودن نشسته هم یرو روبه یراحت مبل دوتا رو اریکوه و ربدیه

 چک مشغول اریکوه که بود یعسل زیم رو برگه یسر هی و

 ...بود اونا کردن
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 از ؛ بود یعصب د،هنوزمیکشیم گاریارسیکوه به توجه یب ربدیه

 لرزه به قلبم بار نیهزارم یبرا برجستش گردن رگ یادآوری

 ...درومد

 یعصب ی چهره به و بودم ستادهیا اونا از دور جام تو همونطور

 ...دید منو اریکوه که...کردمیم نگاه ربدیه اخمو و

 ...ما شیپ اینورا؟؟ب یاومد...عه_  اریکوه

 :نکردم نگاهش یحت ربدیه ترس از

 آماده ناهار واسه یزیچ هی رمیم...شمینم مزاحمتون من...نه نه_ 

  کنم

 ایب...داره درد پات تو ، مینداشت ی؟؟کاریمزاحمت چه_  اریکوه

 ...کنمیم حاضر یزیچ هی من نیبش

 فشار پام به ادیز ؛ کنمیم درست ساده یغذا هی...ستین میطور_ 

 ....ادینم

 دستام و نبود دلم تو دل...افتادم راه آشپزخونه طرف به

 ...دیلرزیم

 حداقل تا بذاره تنهامون اریکوه عتریسر هرچه کردمیم دعا همش

 ...شه تر آروم کمی ربدیه

 ... کنم یدور ازشون ذره هی تونستمیم که بود یراه تنها یآشپز

 ...شدیم تر آروم دیشا نبودم چشمش جلو اگه

 پشت از ارویکوه یصدا که بردارم سیسوس خچالی از خواستم

 :دمیشن سرم

 !کنمیم کمکت منم پس_ 
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 !!!کن ولم خدا ترو اریکوه... خدا یا

 :گفتم بهش یزورک لبخند با و طرفش برگشتم

 ...سادس یغذا هی... که ستین یکار آخه ، اریکوه ممنونم_ 

 ...اصال میبپز غذا باهم دارم دوست من_ 

 چشم بهم یعصب و دلخور  که افتاد ربدیه به نگاهم ناخودآگاه

 !!...بود دوخته

 و وفتادیم یاتفاق هی هربار چرا دونمینم...کنم کاریچ دونستمینم

 !!کردیم خراب ویچ همه

 ...بودم نشیخشمگ نگاه مات  یچارگیب با هنوز

 !خانوم؟ نورا کنم کاریچ من خب_اریکوه

 االن نکهیا ترس از من و شدیم شتریب لحظه هر ربدیه نگاه خشم

 ...زدیم تند قلبم شهیم یچ

 خونه از وبالفاصله گرفت ازم چشم ربدیه تصورم برخالف اما

 ...رفت رونیب

 ...کنم کاریچ دونستمینم ، آورد هجوم بهم ایدن غم ؛ شد یخال دلم

 لبخند با و بود نشده ربدیه رفتن متوجه که اریکوه به بغض با

 : گفتم کردیم نگاهم

 ...رفت ربدیه_

 رفته ربدیه واقعا دید یوقت ؛ کرد نگاه سرش پشت به تعجب با

 خونه از عیسر ربدیسره پشت من به توجه یب ادیز ینگران ،با

 ...شد خارج
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 حد از شیب تیعصبان  که دونستیم یکس هر از شتریب اریکوه

 ...ستین خوب ربدیه یبرا اصال

 ایخدا ، اضطراب و ینگران یکل موندمو من کوهیار رفتن با

 ...بود یگند روز چه امروز

 ...نشستم مبل یرو و اومدم رونیب آشپزخونه از لنگان لنگان

 یب پام نکهیا از انگار...نبودم ناراحت اما کردیم درد پام هنوزم

 ...بودم یعصب ازش بود خورده چیپ موقع

 ...شدیم پرت لباسم از حواسم دینبا...بود حقم داشتم که یدرد

 ...ادیب شیپ تیوضع اون ذاشتمیم دینبا

 !!کنه آروم ربدویه بتونه اریکوه خداکنه

 ...شدمیم وونهید داشتم ینگران شدت از

 بودم شده بدش حال نیا باعث  میفکر یب با من نکهیا فکر از

 ....دیغلط گونم یرو گرمم یاشکا و دیترک بغضم

 هر ، بود ومدهین هم هنوز ربدیه...بود شب ازدهی حدود ساعت

 ...دادینم جوابمو زدمیم زنگ شیگوش به چقدر

 شده کنده پر مرغ مثل کنه داشیپ نتونسته گفت هم اریکوه یوقت

 ...بودم

 ...دیچرخیم سرم تو فکر هی فقط و شدمینم آروم عنوان چیه به

 !!"یچ کنه ترکم دوباره اگه"

 ...ادیب فقط اما ، کنه خوردم ، بزنه داد سرم بودم حاضر 

 !!کردیم خفم داشت بغض بازم هیگر همه اون وجود با
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 داشتم اجیاحت وجودم همه با...بود دلتنگش بدنم یسلوال تک تک

 دلخور ازم اگه یحت... نمیبب شویخاکستر یچشا اون دوباره

 ...نباشه دایپ توشون یاحساس چیه اگه یحت...باشن

 تونستمینم یکار چیه زدویم پر پر دنشید دوباره یبرا قلبم

 !!بکنم

 تونهینم چکسیه نخواد خودش یوقت تا...بود شده ثابت بهم گهید

 !!اریکوه یحت...کنه داشیپ

 که یوقت از که...بود وایش بزنم حرف تونستمیم که یکس تنها با

 بهش هیگر با و بودم زده زنگ بهش بار بود،هزار رفته ربدیه

 ...ومدهین خونه هنوز ربدیه که بودم گفته

 ...شدینم موفق ، کنه آرومم کردیم یسع چقدر هر

 یحت...دادیم بهم حرفاش با که یدیام به داشتم اجیاحت بازم اما

 !هیواه دونستمیم اگه

 ؛ بودم یعصب بودم کرده دور خودم از ربدویه دوباره نکهیا از

 ...خورد زنگ تلفنم که بودم خودم حال تو

 باشه، داشتع ربدیه از یخبر اری،کوه نکهیا دیام به جانیه با

 ...بود وایش ؛ دمیپر میگوش یرو

 ..وا؟یش جانم_ 

 !خان؟ ربدیه ومدهین هنوز...سالم_ 

 !!یچ ادین اگه...وایش ترسمیم...نه_ 

 یرتیغ داره دوسش که یکس رو آدم...نورا تو یخر چقدر_ 

 !!کنه؟؟ ولت چطور داره دوست یوقت...شهیم
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 گرم وجودمو ی همه ینرم به خوب حس هی ، وایش حرف نیا با

 :دادم جوابشو یدیام نا با باز اما...کرد

 ...کردینم یدور ازم همه نیا داشت دوسم اگه_

 شک اما...کنهیم یدور ازت داره چرا دونمینم من نیبب_ وایش

 داره دوست یلی،خ شده یشیآت یگیم تو که یاونجور یوقت ندارم

 ...نورا

 تینها وایش بودم،جمله شده آروم زدم صورت یپهنا هی یلبخند

 ...بود من یآرزو

 ...وایش خداکنه_ 

 !!کن باور داره دوست...نورا نکن ناراحت خودتو انقد_ 

 داده بهم ارویدن انگار میناراحت اوج داشتم،تو یحس چه دونمینم

 ...بودن

 چقدر...شد شتریب قلبم ضربان ربدیه نیماش چراغ نور با  

 ...بودم دلتنگش

  فعال...زنمیم حرف باهات بعد ، اومد ربدیه...وایش_

 آروم تا دمیکش قیعم نفس بار چند ؛ کردم قطع ویگوش عیسر و

 !!گرفتیم آروم قلبم مگه اما...بشم

 اما ، بودم کرده ربدآمادهیه طرف از یواکنش  هر یبرا خودمو

 ...بود گرم دلم وایش حرف از هنوزم

 وجودمو ی همه غم دوباره دمشید داغون یاونطور یوقت

 ...گرفت
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 ختهیر شیشونیپ یرو شونیپر موهاش و بود باز راهنشیپ ی قهی

 ...بود

 استرس با همونطور ؛ بدم نشون یالعمل عکس چه دیبا دونستمینم

 ...کردمیم نگاهش و بودم ستادهیا ییرایپذ ی پنجره یجلو

 منو اصال انگار ؛ گذاشت کانتر یرو لشویموبا و چیسوئ

 گرفت، شدت بغضم دوباره....دیدینم

 نلرزه صدام که کردم جمع توانمو ی همه

 ...؟؟یخوب_ 

 ...دیلرز دلم سرخش یچشما دنید از ، کرد نگام شونه سر از

 تو برو گمشو...شهیم باورش آدم که...ینگران یجور هی_  ربدیه

 ...نمتیبب خوامینم اتاقت

 . رفتم سمتش به بغض با!!!بود مست ربدیه ؛ شد فشرده قلبم

 !!ستین خوب حالت... ربدیه_

 

 :زد داد

 ...بشنوم صداتو خوامینم گهید_ 

 بهش...نکنم یتوجه حرفش به کردم یسع اما دیچک اشکام

 :کردم التماسش هام هیگر ونیم و شدم تر کینزد

 ستین خوب حالت االن...نزن یحرف کنمیم خواهش ربدیه_

 !!یکن شتریب نیاز فاصلمونو که نزن یحرف...

 :زد پوزخند
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 گهید االن اما... نباشه یلعنت فاصله نیا گهید که خواستمیم_

 !!ییییستین مهم برام گهید...خوامینم

 ،حد رحمانه یب انقدر چطور!گفت؟یم داشت یچ...دمیلرز

 .....بود کرده اعتراف آرزومو

 و بود رنجونده اونو انقدر اریکوه به شدن کینزد ناخواسته ینی

 !!نخواد منو گهید که بود نیسنگ براش

 بازوش از!!کنم؟؟ تحمل کابوسو نیا چطور...ایخدا یوا

 ...کردمیم دق داشتم...گرفتم

 !!!!...یییییگیم یدار یچ...ربدیه_

 ....شکستم شتریب نگاهش یسرما از

 : زد پوزخند

 حق یا گهید مرد چیه ، دونهیم من یبرا خودشو که یکس_

 ...یاونجور بخواد برسه چه...بخوره بهش انگشتش یحت نداره

 یچ ربدیه امشب ایخدا ؛ خورد حرفشو تیعصبان با دوباره

 !!گفت؟یم

 داره نفسم کردمیم احساس ، شدمیم وونهید بغض شدت از داشتم

 ...ادیم بند

 !!!.....یکنیم اشتباه یدار_ ...

 : کرد نگاهم سرخش یچشا همون با دوباره

 ...کنمینم فکر بهت هم هیثان هی یحت گهید من_ 

 ...رفت اتاقش سمت به و کرد جدا دستم از بازوشو ضرب با و
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 ....افتادم نیزم یرو رمق یب...نداشت وزنمو توان گهید پاهام

 ...کردمیم نگاه رفت که یریمس به هیگر با

 .....بودم مات هنوزم

 ....خستس فاصله نیاز من مثل که کرد اعتراف تلخ چه

 خودش یبرا منو گهید که... دمیفهم نویا یوقت که ، تر تلخ چه

 ...رمیبم خواستیم دلم...بود کرده تموم

 یگناه چه من مگه آخه ؛...بود یادیز قلبم یبرا درد نیا

 روم تو نخواد یحت گهید که بود بزرگ انقدر من اشتباه!!داشتم؟؟

 !!!کنه؟؟ نگاه

 ...جونم اندازه به اونم ، بودم عاشقش من

 به درصد هی نداشت امکان بودکه قاطع یجور ربدیه نگاه اما 

 ...کنم شک حرفاش قتیحق

 ...نداشت دوست منو گهید ربدیه

 ....نداشت دوسم گهید ربدیه

 اتاقم از خواستینم دلم یحت که بود داغون روزم و حال انقدر

 ...امیب رونیب

 رونیب خونه از صبح روز هر بایتقر ؛ دمیدیم ربدویه کم یلیخ

 ...ومدینم شب آخر تا و رفتیم

 یفرق چیه براش انگار ؛ نداشت بهم یتوجه نیتر کیکوچ گهید

 ....نداشتم خونه لیوسا با
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 بهش خودمو یچطور گهید دونستمینم ، بودم شده خسته گهید

 ...کنم ثابت

 من اما ؛ بود دهید اریکوه شیپ یبد حالت تو منو اون درسته

 ...بود اومده شیپ یاتفاق زیچ همه... نبودم مقصر

 ...کردیم یبد فکر من درمورد دینبا اون

 قضاوت منو بخواد که هرجور نکه...زدیم حرف من با دیبا

 ...کنه

 که فاصله نیباا دنیجنگ یبرا یتوان گهید و بود شکسته دلم

 !!بود نمونده برام بود گذاشته نمونیب

 .شهینم من مال عنوان چیه به ربدیه که بودم کرده قبول گهید

 ...برم خواستیم دلم 

 خواستیم دلم ؛ کنهیم تحملم داره فقط که دمیدیم یوقت

 ...نداشتم گهید و بودن سربار تحمل ، رفتمیم دیبا...رمیبم

 

 که بودم دهیکش دراز تختم تو نیغمگ هرروز مثل هم اونروز

 :دادم جواب زهیانگ یب و حال یب ، خورد زنگ میگوش

 ...الو_ 

 ؟؟یخوب...نورا سالم_  وایش

 ... نبودم خوب

 ...خوبم_
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 پس....یبگ دروغ من به ستین الزم...یستین دونمیم_  وایش

 !!قبل   مثه رابطتون هنوزم

 ...گرفت بغضم

 ....وایش شدم خسته گهید_ 

 دیناام هم ادیز ، شهیم درست...کردنت بغض برا رمیبم یاله_ 

 یلیخ باشه؟؟مامانم...نجایا ایب روز چند پاشو ؛ نباش

 ؟؟یایم...دلتنگه

 رم،منیبگ فاصله ازش داشتم دوست...نباشم نجایا داشتم دوست

 کی یحت اون و بودم کرده ربدیه به دنیرس یبرا تالشمو همه

 ...بود ومدهین سمتم به قدمم

 امکان گهید دونستمیم یوقت...نبود درست اونجا موندنم گهید

 ...برگرده من به ربدیه نداره

 برام ربدیه از یدور!ومدم؟یم کنار ربدیه یدلتنگ با چطور اما

 ....بود آور زجر

 ...دونمینم_ من

 ریام با ؛ دیخر میبر مامان با قراره هم فردا...گهید ایب نورا_ 

 باشه؟؟ دنبالت میایم

 :گرفتم میتصم لحظه هی تو

 ...باشه_ 

 ...باشه ینخور غصه ادیز ؛ نمتیبیم فردا...زمیعز_ 

 .باشه_ 
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 ...زمیعز فعال...من بشم قربونت_ 

 .فعال_ 

 یب به غم شدت اومدم،از رونیب تخت از ؛ کردم قطع ویگوش

 !!...بودم مرده انگار...بودم مبهوت سردو بودم دهیرس یحس

 برام واقعا اما...کردینم تمیاذ گهید و بود شده بهتر پام درد

 ...نداشت یتیاهم

 به همش...شدینم ینجوریا ؛کاش نبود خونه ربدیه معمول طبق

 من اندازه به ربدیه دیکردم،شایم اشتباه من دیشا کردمیم فکر نیا

 دهیفا یب براش من یها تالش تمام یعنی نیا و...نبود عاشق

 منو کامال بود هم ناخواسته یحت که من اشتباه نیاول با اون...بود

 ...بود زده خط ذهنش و قلبش از

 انجام تونستمینم ربدیه یکارا نیبدتر برابر در من که یکار

 ...باشم ربدیه عاشق شهیهم تا که بودم اومده ایدن به بدم،انگار

 غذا حوصله ؛ بودم نزده غذا به لب که بود روز چند دونمینم

 ....کردمیم سر تیسکوئیب و وهیم با فقط ، نداشتم پختن

 ...گشتیم بر شبا آخر و بود خونه از رونیب کال هم ربدیه

 کنم برطرف وهیم با ضعفمو احساس دوباره تا رفتم آشپزخونه به

 ...خورد زنگ فونیآ که

 ...زنهینم زنگ چوقتیه ربدیه دونستمیم

 که تنهام دونستیم حتما... بود اریکوه ، برگشتم فونیآ سمت به

 ...داشت دیکل اونم وگرنه ، بود زده زنگ
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 همه اریکوه بخاطر که نشدم،ازونروز خوشحال دنشید از اصال

 ...بودم دلخور ازش انگار بود شده خراب یچ

 دونه هی ؛ رفتم خچالی طرف به دوباره و ، کردم باز براش درو

 ...زدم گاز و برداشتم بیس

 وارد اریکوه که گرفتم جا مبل یرو و برگشتم ییرایپذ به

 ...بودمش دهیند گهید ییکذا روز همون از...شد

 : اومد سمتم به مهربونش نگاه و لبخند همون با

 !؟یخوب...یریگینم لیتحو سالم،_

 :زدم ینیغمگ لبخند یزورک

 !؟یخوب تو ممنونم...سالم_

 ادیز دنشید از بود مدهیفه انگار نشست، روم روبه مبل رو

 : نشدم خوشحال

 !!بزنم حرف بات اومدم...مونمینم ادیز نورا_ 

 : داد ادامه خودش ؛ شد جلب توجهم

 ...کنهیم تتیاذ یلیخ ربدیه کنمیم حس_

 بغض ربدیه از یحرف نیتر کیکوچ با روزا نیا ؛ گرفت بغضم

 من یبرا نیا و نداشت من با یکار چیه گهید اون...کردمیم

 !!بود شکنجه

 تحمل و یسخت همه نیا شدم باعث که شرمندم واقعا من_ 

 ...کنهیم یرفتار بد تو با همه نیا چرا ربدیه دونمینم....یکن
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 مونیپش بودم ششیپ نکهیا از اصال من ؛ نباش شرمنده_ 

 ...ستمین

 ... شد خم طرفم به کمی و زد لبخند

 نیا که ادیز انقدر کردمینم فکر ،امایدار دوسش دونستمیم_ 

 قمیرف نیبهتر یبرا بابت نیا از  ؛ینزن دم ویکن تحمل ویسخت همه

 دلم واقعا من ، دونستیم قدرتو کاش اما.... خوشحالم یلیخ

 ....یبکش یسخت همه نیا تو خوادینم

 بفهمن ایدن همه خواستیم دلم...کنم انکار خواستینم دلم اصال

 ....عاشقشم چققددرر

 اون و دارم بهش من که هیعشق بخاطر من عذاب ی همه_ 

 ....نداره

 : شد گرد تعجب از چشماش

 !!!ییییچ_

 طرفه کی به که هربار ، نداشتم جملمو کردن تکرار توان اصال

 !!!شدیم مچاله قلبم کردمیم اعتراف حسم بودن

 ...ندادم جوابشو نیهم یبرا

 : دیپرس دوباره خودش 

 !!نداره؟؟ دوست ربدیه یکنیم فکر توواقعا.... نورا_ 

 هربار من داشت اصرار دادم،چرا فشار بهم چشامو حرص با

 !!بگم ویلعنت جمله نیا

 !!!مطمئنم ؛ کنمینم فکر_ 
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 : گفت تعجب با

 !!ممکنه؟؟ چطور!!؟؟یکنیم فکر نطوریا تو واقعا نورا_ 

 تنها خواستیم دلم...رفتیم زودتر کاش...شدم کالفه گهید

 اما...رمیبم خودم درد به که کنم هیگر انقدر خواستیم باشم،دلم

 بهم ویعذاب چه سواالش نیا با دونستینم...شدینم الیخیب اریکوه

 !!دهیم

 :گفتم باحرص

 یه سخته برام کن باور...بخدا ندارم حوصله اصال اریکوه_

 ...کنم تکرارش بخوام

 :شد بلند جاش از

 امیم باش آماده شب هفت ساعت تا ؛ کنم تتیاذ خوامینم...باشه_ 

 ...دنبالت

 !گفت؟؟یم یچ

 باهش کردیم فکر چرا!!!ببره؟؟ کجا منو بود قرار هفت ساعت

 :زدم زل چشاش تو یعصب!!رم؟؟؟؟؟یم

 ....تو با من_ 

 : کرد قطع حرفمو

 به کنمیم خواهش ؛ بپوش لباستو نیبهتر لطفا فقط...یایب دیبا_ 

 ... کن گوش حرفم

 ویدرد چه من دیفهمینم اصال ،انگار بودم جیگ!!گفتیم داشت یچ

 ساعت یبرا آرامش و یالیخیب با خواستیم ازم کنم،حاالیم تحمل
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 فکر اگه بود دار خنده واقعا هه...بپوشم لباسمو نیبهتر شب ۷

 ...باهش رمیم کردیم

 !!یکنیم یشوخ یدار حتما_من

 یکمرنگ لبخند کردیم نگاه من به نفس به اعتماد با نطورکهیهم

 :زد

 ...ابدا_

 کامال اون کردمویم تحمل دردو نیا اریکوه بخاطر من نکهیاز

 همراهش خواستیم من از نفس به اعتماد با زیچ همه از خبر یب

 یچ همه که بدونه خواستیم دلم....بود گرفته حرصم برم رونیب

 ...شیلعنت هیمهربون اون بخاطر...خودشه بخاطر

 ...امینم جا چیه من اریکوه_ 

 ...چرا؟؟_ 

 ...امیب که  خوامینم_ 

 .کنمینم اصرار گهید ، یبگ بهم لتویدل اگه_ 

 من مثل اونم خواستیم دلم...بگم ویچ همه بهش گرفتم میتصم

 ...بکشه عذاب

 ...تو یرو ربدیه_ 

 :کرد قطع حرفمو

 !! حساسه؟؟ من رو_ 

 یعوض اون!!!دونستیم کردم، نگاهش حررص با...زد قهقهه

 خفش خواستیم دلم که یوا!!بود کرده خراب ویچ همه دونستویم
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 لحظه هی تو...کنه یکار نیهمچ من با بود تونسته چطور...کنم

 :گفت که شدم رهیخ بهش نفرت باخشمو

 ...باشه دیجد که بگو یزیچ هی....که دونمیم خودم نویا_ 

 :دمیغر دندون یال از

 کینزد من به خودتو انقدر اونروز چرا یدونستیم که تو خب_ 

 !!!خورهیم حرص داره که یدیدیم!!؟؟یکردیم

 : گفت یجد

 هست شق کله نقدریا ربدیه...بخوره حرص که خواستمیم چون_

 ....کنهینم یحرکت ، دهیم دستت از داره نکنه احساس تا که ،

 : گفتم خشم و بغض با

 ...کرد خراب ویچ همه کامال گهید االن چون... ممنون یلیخ_

 : کرد نگاهم یجیگ و بهت با

 !؟یچ یعنی_ 

 بعد به االن از گهید ، داشته دوسم االن تا اگه گفت بهم یعنی_ 

 ...نداره

 تیعصبان با و شد دهیکش هم به اریکوه یاخما ؛ دیترک بغضم و

 : گفت

 آماده هفت ساعت نورا...احمقو نیا کنمیم آدمش...کرده غلط_ 

 ...کن اعتماد بهم ؛ کنمیم درست ویچ همه خودم بخدا...لطفا باش

 .برم باهاش داشت اصرار هنوزم خدا یا
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 رفتن رونیب حوصله اصال بخدا!؟یشینم الیخیب چرا اریکوه_من

 ...ندارم

 !!ربدیه شیپ میبر باشه قرار اگه یحت_

 چطور!رفتم؟یم چطور...شد فشرده قلبم دوباره اسمش اومدن با

 قلبمو دیبا گهید چقدر...سردشو نگاه کردمیم تحمل دوباره

 !!خوادینم منو اون کنم قبول تا شکستیم

 کنم کیکوچ جلوش خودمو نیا از شتریب خوامینم من...اریکوه_ 

 !!شدم خسته گهید من...؛

 ...کنمیم خواهش کن گوش حرفم به...یبش کیکوچ ذارمینم_ 

 باور اما...یکن درست ویچ همه که یکنیم تالش یدار فهممیم_

 !!کنهینم رییتغ یچیه نخواد ربدیه تا کن

 :گفت یعصب

 چرا دونمینم اما...خوادتیم ادمیز یلیخ...خوادتیم ربدیه_

 !!کنهیم ینطوریا

 یآه...داشت تیواقع کاش...کردیم آرومم لفظشم دنیشن یحت

 :گفتم یدیام نا با دمویکش

 اشتباه که دمیفهم االن اما...خوادیم منو کردمیم فکر منم_

 !!کردمیم

 نداد جواب اگر...ایب بامن بارو هی نیهم...کنمیم خواهش...نورا_

 که کن فکر نیا به اما...کنمیم قبول حرفتو من...نکن یکار گهید

 بارم هی نیهم یکرد تالش همه نیا تو!؟یچ بده جواب اگه

 !!روش
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 حسرت بعدا خواستمینم اما...بود نمونده برام یتوان گهید درسته

 ربدیه االن بودم کرده گوش اریکوه حرف به اگه دیشا که بخورم

 !!بود شمیپ

 :زد لبخند بهم کردم؛ قبول

 ..کنمیم درستش خودم که دمیم قول...نورا یمرس_

 بخاطر اما ؛ بده رییتغ اوضاعو نیا تونهینم یچیه که دونستمیم

 ...کردم قبول ، کردیم تالش نهمهیا که اریکوه

 ....داشتمیبرم ربدیه سمت به که بود یقدم نیآخر نیا

                            ♡♡♡ 

 دهم فصل●

 

 :ربدیه

 خواستمینم اما ، دیکشیم پر براش دلم ؛ بودم داغون داغون

 ...نمشیبب

 خوشبخت من بدون خواستمی،م بزنم پسش خواستمیم

 .... بذاره تنهام خواستمیباشه،م

 رو بخوره بهش دستش گهید نفر هی یحت نکهیا تحمل اما

 ...نداشتم

 تونستمینم اما خواستمشیم... کردیم وونمید داشت یلعنت حس نیا

 .....باشمش داشته
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 نه...کنم تباه خودم کنار شویزندگ که شم یراض تونستمیم نه

 ..شه کینزد بهش گهید نفر هی یحت که کنم تحمل تونستمیم

 یجلو برهنش یپاها با که یوقت نورا یادآوری از...یلعنت

 ...شدیم منفجر داشت سرم ، بود اریکوه

 کاش...نبود خوشگل انقدر کاش ؛ دمیکش سر کویپ دوباره

 ...بدونمش خودم مال تونستمیم

 سر ویبعد کیپ... من کثافت شغل به لعنت ؛ من به لعنت

 ...دمیکش

 برنامه همه نکهیا با...ومدمیم بار نیا به کارم از بعد روز هر

 نکهیا با...خواستمیم که رفتیم شیپ یجور همون درست هام

 بازم اما...باشه بامن که بود کرده قبول ارحام یعمو ،پسر عمار

 به...کردیم درد شهیهم قلبم انگار...بود یخال وجودم تو یزیچ هی

 هم هیثان کی یحت...کردمیم متمرکز کارم رو فکرمو زور

 ...درام فکرش از تونستمینم

 نیهم زدیم سرم به که ، شدیم طاق طاقتم نقدریا ها وقت یبعض

 گهید که رمشیبگ بغلم تو انقدر و کنم پرواز سمتش به االن

 ....بشه من از یجزئ

 انتیخ نازش و معصوم نگاه اون به تونستمینم ؛ تونستمینم اما

 ...نبود من با کردن یزندگ نورا حق...کنم

 نیبهتر کردمیم فکر روز هی که بودم یباتالق غرق میشونیپ تا من

 فسادشون با پدرمو که رمیبگ یکشور از تونستمیم که هیانتقام

 ...کشتن

 ... بود زخم از پر من قلب
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 رنگ میزندگ بود شده باعث...بود کرده آرومم اومدنش با نورا

 کنارم دینبا که داشتم دوسش انقدر اما...رهیبگ

 ...بشه کم موهاش از تار کی کنم تحمل تونستمینم....داشتمشیم

 خوب وقت چیه خواستینم دلم که بود یزخم نیبزرگتر نورا

 ....بشه

 ...دمیکش سر ویبعد کیپ ؛ سوختیم من کنار دینبا نورا

 ارویکوه روز هر بایتقر اونروز از بعد...بودم داغون داغون

 ...کردیم وونهید منو داشت نیا و دمیدیم

 بود کرده لمس منو ناموس یعوض اون کثافت یدستا نکهیا فکر

 ....کنه آرومم کشتنش فقط شدیم باعث

 زنده فعال بود شده باعث بود کنارم شهیهم میبچگ از نکهیهم فقط

 ...باشه

 بازم اما... ستین سرش تو یفکر نورا درمورد اریکوه دونستمیم

 ....بخوره نورا به دستش باشه داشته اجازه شدینم لیدل

 که... بشکنه دستام فشار نیب کیپ بود کینزد تیعصبان شدت از

 ...برگشتم شونم یرو یدست گذاشتن حس با

 :بود اریکوه

 ...که خودتو یکرد خفه...داداش سالم_ 

 چشمم ،که  کنم صورتش حواله محکممو مشت خواستم دنشید با

 ...افتاد نورا به

 بخوام که ، شدمینم مست یزود نیا به بودم مطمئن ؛ دیتپ قلبم

 ...بزنم رو نورا توهم
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 موهاشم ، بود دهیپوش یمشک براق لباس هی ؛ بود خودش واقعا

 چرا!!...کرد؟؟یم کاریچ من با داشت نیا...بود ختهیر دورش فر

 !!!نجایا بود اومده

 نیا با ، اریکوه با نورا...شدینم باشم آروم کردمیم یسع هرچقدر

 ....یلعنت بار نیا تو بود اومده وضع

 !!!!احمقققققق... کنم خورد ارویکوه فک خواستیم دلم

 یلیخ شیآرا با که نشیغمگ و معصوم یچشما به خشم با

 ...کردم نگاه بود شده تر خوشگل

 !!...دادیم من دست کار نورا یخوشگل نیا آخر

 ازش نگاهمو زور به ؛ کنم تونستمینم یغلط چیه درواقع

 کیپ  خشم با...نگم بهش یزیچ کردم کنترل خودمو گرفتم،و

 ...دمیکش سر ویبعد

 دیبا اما ؛ بشکنم هارو یصندل و زیم اون کل خواستیم دلم

 ...کنم کنترل خودمو

 جمله اون که حاال...ستین مهم برام بودم گفته بهش که حاال

 به دیبا....موندمیم حرفم رو دیبا...بودم آورده زبون به رو یلعنت

 ...ذاشتمیم دراحتشیبا...کردمیم دیناام خودم از رو نورا کل

 ...یعوض قینارف ، اریکوه به لعنت یول

 ازشون نورا به کردن نگاه بدون و زدم اریکوه به یا تنه خشم با

 .....گرفتم فاصله

 بذارم، تنها بار اون تو اریکوه با رو نورا دادینم اجازه رتمیغ

 ...اونجا از رفتمیم وگرنه
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 پرت نورا از حواسش کال گهید لحظه چند اریکوه بودم مطمئن

 نورا به حواسم دیبا...بمونم بودم مجبور نیهم یبرا ، شهیم

 ...بودیم

 ...دمیرسیم و اریکوه حساب بعد اما

 نتونستم هم لحظه هی یحت اما ؛ نشستم یکیتار تو بار گوشه هی

 ...رمیبگ نورا یچشا از نگاهمو

 خواستیم دلم!!بزنم شیآت داره یمشک لباس یهرچ باشه ادمی

 خودم جز که ببرمش جا هی و بردارم رو نورا االن نیهم

 ...!!!فیح نه،امایبب شویخوشگل همه نیا نتونه گهید چکسیه

 ...بود شده منقبض فکم تیعصبان از

 کیپ چند و ، بود ستادهیا شخوانیپ یجلو نورا کنار اریکوه

 ....داد سفارش مشروب

 سرم از دود دمیدیم که یزیچ از ؛ ستادنیا گوشه هی هم همراه

 !!...داد نورا به کویپ هی یعوض اریکوه... شد بلند

 : دمیغر لب ریز و دمیکوب زیم رو مشت با

 !کشمتتیم...اریکوه کشمتیم....یعوض_ 

 کنارش استرس با نورا ؛ دیسرکش هم گهید کیپ چند اریکوه

 ....کردیم نگاه اطراف به و بود ستادهیا

 زونیآو اریکوه به و اومد دختر هی هوی که بودن هم کنار هنوز

 ...برد رقص سن سمت به خودش با اونو و شد

 دختر اون با و گذاشت تنها رو نورا اریکوه ، یناباور درکمال

 ....شد دنیرقص مشغول
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 سکته خشم از بود مونده کم!!!!!احمقققققق...احمق اریکوه یا

 ....کنم

 که یکیپ لحظه هی تو هوی ؛ بود ستادهیا گوشه هی نطوریهم نورا

 ...دیسرکش و برد لباش کینزد و بود دستش

 صورتشو که نطوریهم!!... نورا؟ یکرد کاریچ ؛ ستادمیا جام تو

 ....شد کینزد بهش پسر هی هوی بود کرده جمع مشروب یتلخ از

 یعوض هی کنم تحمل ؛نتونستم گرفت چشامو یجلو خون گهید

 ...کنم نگاه فقط من و شه کینزد بهش

 ...برداشتم قدم سمتش به 

 ...دیکش سر هم گهید کیپ هی که بودم دهینرس بهش هنوز

 کامل سومو کیپ ، شدم کینزد بهش عتریسر...خدا یا....نورااا

 ....کشوندمش خودم دنبال و گرفتم دستشو که بود نخورده

 : دمیغر لب ریز

 ...کنمیم کتیت کهیت...اریکوه نرسه بهت دستم مگه_ 

 ...میاومد رونیب بار از

 دوست منو تو... امینم تو با من کن ولم...کن ولم_  نورا

 ...یندار

 !!مگه؟؟ بود داده سفارش یچ اریکوه...بود شده مست ؛ یلعنت

 کردیم تقال یه که میبود دهینرس نیماش به هنوز ابونیخ تو

 ...کنه جدا دستم از دستشو
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 و گرفتم دستم تو بازوهاشو یعصب ؛ کردنیم نگاهمون همه

 : دادم تکونش محکم

 ... یایب خودت به کن یسع ، خونه برمتیم...نزن وول نقدیا_ 

 حالت نیتر نیغمگ به و دیلرز چونش لحظه هی تو ، شدینم باورم

 ...ختیر اشک جلوم ممکن

 کالفه ؛ بزنم حرف باهاش آدم مثل تونمینم که من به لعنت

 ...بشم مسلط خودم به که بستم لحظه هی چشامو

 : کردم نگاهش و کردم کمتر دستامو فشار

 ...نکن هیگر_

 ...شدیم دتریشد شیگر لحظه هر چون د،یشنینم انگارصدامو

 !کردم؟یم کاریچ دیبا ،االن شدمیم وونهید داشتم

 نکن هیگر...نورا_ 

 و کردمیم عمل برعکس کنم آرومش خواستمیم هربار انگار

 به نگاهمو و ، دمیکش موهام تو دست ، شدیم دتریشد شیگر

 قبل شدت به شویگر نیف نیف یصدا هنوز...چرخوندم اطراف

 ...دمیشنیم

 ...کردم نگاهش دوباره

 سرمو و دمشیکش بغلم تو لحظه هی تو...کنم تحمل تونستمینم...نه 

 ...بردم فرو موهاش تو

 بوسه غرق موهاشو که بودم دلتنگش نقدریا ، نبود خودم دست

 وقت همه نیا بودم تونسته چطور...بودم عاشقش من...کردم

 !!!!!!!!!نکنم بغلش
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 گم بغلم تو فشیظر اندام که دادمیم فشارش خودم به محکم انقدر

 ...بود شده

 !!!بود من مال اون....بود من مال ،اون کنم ولش خواستینم دلم

 ی هیگر یصدا گهید که میبود حالت اون تو قهیدق چند دونمینم 

 ....بود شده آروم من مثل اونم انگار...شد قطع نورا

 پف چشماش هیگر شدت از ؛ کردم جداش خودم از ینرم به

 ...کردیم نیف نیف ها بچه مثل و بود کرده

 بغلش دوباره خواستیم دلم ؛ رفتیم حالتش نیا یبرا دلم من

 تو آرامش حس دوباره مدت همه نیا از بعد که حاال انگار...کنم

 یه کنمو کنترل خودمو تونستمینم گهید بودم دهیچش داشتنشو بغلم

 !!!نکنم تکرارش

 رو تونهینم کردم احساس که کردیم نگام شیاشک یچشا همون با

 ...ستهیبا پاش

 ؛ کردم بلندش دستام رو و گرفتمش که فتهیب نیزم رو خواست

 ...ارمیب اریکوه سر ییبال چه دونستمیم

 یا بوسه عشقم همه با و شدم رهیخ دشیپر رنگ صورت به

 ...گذاشتم شیشونیروپ

 !!بود من یزندگ همه اون

 و نشوندم جلو یصندل یرو ، رو نورا و کردم باز نویماش در

 ...بستم کمربندشم

 دندون تیعصبان از دوباره ؛ بود رمق یب و حال یب کامال

 ...نشستم رل پشت و کردم غروچه
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 کردم نگاهش ، خونه سمت به کردمیم یرانندگ سرعت با داشتم

 و بود داده هیتک یصندل یپشت به سرشو رمق یب نطوریهم ،

 ...کردیم نگاهم

 : دمیپرس نگران

 خوبه؟؟ حالت_ 

 .... بده یلیخ حالم من...نه_ 

 ...دمیکش هم به شتریب اخمامو...داد سر قهقهه و

 !!ه؟؟یچ آرزوم یدونیم!!!...ربد؟؟یه_  نورا

 وونهید داشتم ، بود مست و زدیم حرف دار کش نکهیا از

 ...کنم کنترل تمویعصبان کردم یسع اما...شدمیم

 !!ه؟؟یچ... آرزوم یدونیم...گهید بگو...ربدیه_ 

 :انداختم بهش ینگاه مین

 ...دونمینم...نه_ 

 :داد سر قهقهه

 !!!یدونینم... که معلومه!!...؟یدونینم_

 انقدر خوردمیم کیپ تا ستیب من ؛ کردم شتریب سرعتمو...یلعنت

 ....شده کیپ تا سه با نیا که شدمینم مست

 :گفت غم از پر یلحن با و شد جمع خندش هوی

 ....یداشتیم دوست منو توام که بود آرزوم_ 

 ترمز پدال رو پامو قدرت با که بود نیسنگ برام حرفش انقدر

 ...ستادیا یبد حالت به نیماش.... دادم فشار
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 شدت به بود،قلبم کرده رو رویز وجودمو حرفش نیا با

 ؛ کردم نگاهش فقط...دیکوبیم

 !!؟؟یگفت یچ....یچ_ 

 تنها یآرزو نتونستم که من به لعنت...نداشتم اعتماد گوشام به

 ....کنم برآورده کسمو

 اون اما مردمیم عشقش از داشتم که من به بودم،لعنت یعصب

 :کردم تکرار سوالمو کالفه...دیفهمیم دینبا

 ..؟؟یگفت یچ دمیپرس نورا_   

 طاقتمو داشت که انقدر...شد رهیخ چشام به بغض با هیثان چند

 ...کردیم طاق

 بدون دارم من...دهیم عذاب منو یندار دوست منو نکهیا_ نورا

 ....رمیمیم تو

 بودم دهیشن عمرم تو که یحرف نیتر تلخ....شد ریسراز اشکاش و

... ارهیب زبون به رو جمله اون نداشت حق...بود جمله نیهم

 : رفت باال صدام

 ...چوقتیه....نگو ینطوریا چوقتیه گهید_ 

 

 ...کرد نگام وخمارش یاشک یچشما با

 من...رمیمیم تو بدون من!!!... ؟؟یریگیم وجدان ه؟عذابیچ_

 ...یم تو بدون
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 خم طرفش به لحظه هی تو ؛ کنه تکرار حرفشو دوباره نذاشتم

 شکستم چشماش بالخره....کردم قفل لبام با لباشو خشم با و شدم

 ...داد

 یطوالن...گرفت وجودمو سراسر هوی آرامش انگار دنشیبوس با

 ...داشتم ازین بهش دایشد که بود عمرم ی بوسه نیباتریز و نیتر

 یآروم به نورا ؛ کردم جدا لباش از لبامو یوقت بعد قهیدق چند

 ...بود رفته خواب به و بود بسته چشاشو

 نوازش انگشتام نوک با ینرم به و اومد لبم به لبخند دنشید از

 افتاده صورتش یرو که فرشو یمو و دمیکش دست گونشو وار

 ...شدمینم ریس بهش کردن نگاه از ؛ زدم گوشش پشت و بود

 خوادینم دلم یحت دونستمیم....داشتم من که بود یزیچ همه اون

 گهید یکی کنار ندارم تحمل دونستمیم....بمونه دور ازم هیثان کی

 ....نمشیبب

 به اونم...داشتم که بود یا دهیا نیتر چرت یلعنت فاصله نیا

 زویچ همه موندنمون دور هم از پس...خواستیم منو من اندازه

 ...کردیم تر خراب

 ....بود کرده داغون دوتامونو که یلعنت ماه چند اون مثل

 ...کردمیم کم خویش شر عمار کمک به عتریسر هرچه دیبا

 نیب از بود من ینورا یبرا ایدن نیا تو خطر یهرچ دیبا

 من باشه وسط نورا یپا یوقت که دنیفهمیم دیبا همه...بردمیم

 ....شمیم نیزم یرو مرد نیتر قدرتمند
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 وبا بودم داشته نگه همونجا نویماش حرکت یب ساعت هی حدود

 ...کردمیم نگاهش عشقم همه

 روشن نویماش ؛ بردارم ازش چشم که دادم تیرضا بالخره

 ...کردم

 : افتادم راه و کردم یپل آهنگو و بردم دست

 

 "میدار مشترک درد هی ایدن نیا یتو تو منو" 

 

 "میدار ترک قلبامون رو میدرد ی خسته دوتامون" 

 

 "میافتاد یزخم گوشه به مویدرد کوه تو منو" 

 

 "میدار نمک زخمامون رو انگار میکنیم جون میدار" 

 

 "سوخت مونیزندگ تمومه" 

 

 " مرد هامون لحظه تمومه" 

 

 "مرد مونیکس یب یهوا  مونو،یعاشق یهوا"
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 "میبود هم جون تو منو م،یبود هم مال تو منو" 

 

 "خورد جونمونو تمومه جونمون، به افتاد خوره" 

 

 "میریتقد دست ریاس ایدن نیا یتو تو منو" 

 

 "میریدرگ یزندگ نیا با مو،یدار دلهره همش" 

 

 "دنیم شکنجمون دارن انگار میکشیم که نفس" 

 

 "میریمیم ییتنها نیا تو آهسته آهسته میدار" 

 

 "زهیریم داره کم کم که یوارید هی مثل میشد" 

 

 "زهییپا غروب مثه سرده خونمون یهوا" 

 

 "میدیم پس یچ واسه یک به میدار ما ویچ تقاص" 

 

 "زهیانگ غم انقدر چرا...روزا نیا ما واسع آخه" 

 



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 انگار...بود خواب هنوزم ، خونه میدیرس بعد ساعت مین حدود

 داده ینشدن وصف آرامش هی هردومون به بوسه اون

 شدت به...اومد لبام به لبخند دنشیبوس یآور ادی از دوباره...بود

 ...کنم تکرارش دوباره داشتم اجیاحت

 یسع و گرفت خندم اومد سرم تو که یطانیش فکر از لحظه هی

 ...بزنم پسش ذهنم از کردم

 بغل به رو نورا ینرم به و کردم باز نویماش در و شدم ادهیپ

 ...چسبوند بهم محکم خودشو کردم بغلش نکهیهم...دمیکش

 کردمیم لعنت خودمو شتریب داشتم بغلم تو نورارو که لحظه هر

 !!!بودم کرده صبر همه نیا چرا که

 ... دمیبوس لبشو کنج قایعم و کردم کینزد بهش صورتمو

 ...بردم خونه تا فشویظر بدن دستام رو

 ...دمیبوس شویشونیپ دوباره و گذاشتمش تختش رو آهسته

 کار شدن تموم تا چطور بهش یکینزد همه نیا با گهید دونستمینم

 ....اوردمیم دست به ازشو یدور ییتوانا خیش

 یحت کردمیم حس...شدم رهیخ معصومش صورت به لحظه چند

 دیبا اما!!...شمیم وونهید بخوابم اتاقم تو برم االن اگه

 ...قبل   مثل یچ همه کردیم فکر دیبا فعال نورا...رفتمیم

 ....انداختم بهش آخرو نگاه و دادم رونیب نفسمو کالفه

 ...بودم صداش عاشق... زد صدام که برم رونیب اتاق از خواستم

 ربد؟؟یه_ 

 : کردم نگاهش برگشتم
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 !ربد؟یه جان_ 

 ...نرو_ 

 که یمن!برم؟ تونستمیم چطور گهید ؛ ختیر فرو دلم تو یزیچ هی

 نداشت امکان بذارم، تنهاش که بودم کرده یراض خودمو زور به

 مقاومت بتونم گهید بمونم ششیپ خواستیم ازم هم نورا یوقت

 ....کنم

 تو ؛ کنم جداش خودم از تونستمینم گهید...تونستمینم...تونستمینم

 ...برگشتم سمتش به لحظه هی

 عشق با ؛ کردیم نگاه من به منتظر و بود نشسته مهین تختش رو

 ...دمیکش دراز تخت یرو کنارش آروم و کردم نگاهش

 عشقم ی همه با خواستمیم ، کنم کنترل احساسمو گهید خواستمینم

 ...کنم بغلش

 ...داد فشار بهم شتریب خودشو و گذاشت بازوم رو سرشو

 ....نرو چوقتیه گهید_نورا

 ...بود گرفته وجودمو ی همه آرامش

 دورش بازوهامو ؛حلقه شد نابود وجودم بد یها حس ی همه

 ...کردم بوسه غرق موهاشو و کردم تر تنگ

 دنشیخواب از نشون منظمش ینفسا یصدا بعد قهیدق چند

 ...داشت

 و بردم فرو موهاش تو سرمو....نشست لبام رو یقیعم لبخند 

 ...بستم چشامو

                             ♡♡♡ 
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 : نورا

 شتریب ، لذت غرق ؛ بود کرده پر مشاممو ربدیه عطر یبو

 ...دمیکش نفس عطرشو

 دهید خوابشو یواقع انقدر... بودم اتاقم تو ؛ کردم باز چشامو هوی

 ....بود برداشته اتاقو کل عطرش هم یداریب تو که بودم

 عطرشو شتریب یدلتنگ شدت از ؛ بود اونجا واقعا ربدیه که انگار

 ...دمیبلع

 ...افتادم شبید ادی هوی که شم بلند جام از خواستم

 دنید با ؛ بود اونجا ربدیه که برد یبار به خودش با منو اریکوه

 ...رفت کنارمون از و شد یعصب و نیخشمگ دوباره ما

 به خودش ، باشم توجه یب بهش کنم یسع بود گفته بهم اریکوه

 ...ادیم سمتم

 ربدیه ، گرفت فاصله من از نقشمون طبق اریکوه یوقت اما

 ...نشد کممینزد یحت...ومدین

 یبرا فقط اریکوه که یکیپ ناخودآگاه که بود داغون حالم انقدر

 ....دمیکش سر و بود داده بهم ربدیه توجه جلب

 فراموش شده که هم ساعت چند یبرا دردو نیا خواستمیم گهید

 ...کنم

 خود آره...ربدیه...سوم کیپ از بعد ؛ نباشم ایدن نیا تو خواستمیم

 ....برد اونجا از منو و اومد سمتم به یعصب که بود ربدیه

 تختم از عیسر!!!! اااد؟؟ینم ادمی یزیچ گهید چرا!!یلعنت....اح

 حرف یکل دوباره بودم مطمئن اما...ومدینم ادمی ، اومدم رونیب
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 بهم بودم اریکوه همراه نکهیبخاطرا انگ یکل....زده بهم سرد

 ...دادم رونیب نفسمو باغم....چسبونده

 قهیدق ده دوش هی و درآوردم اونارو ؛ بود تنم شبید یلباسا هنوز

 ...گرفتم یا

 پر بلند راهنیپ هی و دمیکش عیسر سشوار هی موهامو حموم از بعد

 ...دمیپوش یرنگ یها شکوفه از

 ...بود شده تنگ براش ،دلم کردم جمع سرم یباال موهامم

 ...نمیبب ربدویه عتریسر هرچه داشتم دوست 

 داشت و بود ییرایپذ تو ، دمیشن صداشو اومدم رونیب که اتاق از

 ...زدیم حرف لشیموبا با

 مین...بود ستادهیا پنجره کنار ؛ شدم ییرایپذ وارد یآروم به

 ...دمیدیم رخشو

 یگوش گشید دست با و بود رشیت نیج شلوار بیج تو دستش هی

 ...بود گرفته گوشش کنار لشویموبا

 به ؛چقدر کردمیم نگاهش داشتم حسرت و عشق با هنوزم

 ...داشتم اجیاحت وجودش

 ...برگشت من سمت به زدیم حرف تلفن با که نطوریهم 

 ازش نگاهمو هول...ختیر دلم ، شدم چشم تو چشم باهاش یوقت

 : دمیشن صداشو که گرفتم

 . زنمیم زنگ بهت بعدا یقربان_ 
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 نگاهش دوباره نیهم یبرا ؛ کردمیم حس نگاهشو ینیسنگ

 اون با و بود لباش رو یکمرنگ لبخند ، شدینم باورم...کردم

 ...کردیم نگام نافذش یخاکستر یچشما

 بهم که کردمیم نگاهش بهت با ، گرفت شدت قلبم ضربان

 :گفت یآروم لحن با و شد کینزد

 ؟؟یدیخواب خوب_  

 کردمیم فکر...منه با که شدینم باورم ، گهیم یچ داره دمیفهمینم

 !!هیعصبان من از شبید وجود با

 که شد متوجه اونم انگار ؛ کردم نگاهش گرد یچشما و تعجب با

 ...رفت لباش از لبخند چون کردم تعجب حرفش از

 :گفت لب ریز گرفته و کرد نگاه بر و دور به

 !!ادینم ادتی پس_ 

 !اد؟ینم ادمی یچ_ 

 : کرد نگام

 ...رونیب برم دیبا...دارم کار منم بخور یزیچ هی برو ، یچیه_ 

 :گفتم یدلتنگ و بغض با شد رد که کنارم از

 چند من....دنبالم ادیم خالم دختر گهید ساعت چند....ربدیه_ 

 ....برنگردم گهید....دمیشا ، خالم ی خونه رمیم یروز

 

 واقعا اما...فشرد گلومو بغض ، گفتم تا کندم جون آخرمو جمله

 ....بود نمونده برام رفتن جز یراه
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 نیآخر نیا که کردم عهد خودم با بار اون به رفتنم قبل روزید

 ...دارمیبرم ربدیه به دنیرس یبرا که هیقدم

 بود خورده گره هم به نگاهمون هیثان چند ؛ کرد نگاهم و برگشت

 ....کردیم یقرار یب شتریب شهیهم از ،قلبم

 ...گرفتم ازش چشم و ارمیب طاقت نتونستم آخر 

 : دیپرس یا گرفته یصدا با و انداخت نییپا سرشو

 ...؟؟یریم یک_...

 گرفته میتصم که شدینم باورم خودمم ؛ زد حلقه چشام تو اشک

 ....نمشینب گهید که بودم

 و تر ناراحت روز به روز ربدیه ، من وجود با که دونستمیم اما

 ...شهیم تر یعصب

 ما که   نداره امکان دونستمیم...تر داغون روز به روز من و

 ...میریبگ قرار هم کنار دوباره

 هرروز نیع نیا تحمل ، خواستینم منو که کردمیم قبول دیبا

 ...ارمیب طاقت تونستمینم گهید من و ؛ بود مردن

 یتموم عذاب نیا بشم هم دور ازش اگه یحت بودم مطمئن

 ...شدمینم اون عذاب باعث حداقل اما....نداره

 یصدا و بغض با و گرفتم اشکمو زشیر یجلو توانم تمام با

 : دادم جوابشو لرزون

 .... دنبالم انیم دوازده ساعت حدود_ 
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 ریس بار نیآخر یبرا خواستیم دلم ، کردم نگاهش

 چرا دونمینم...گذروندمیم داشتم رو یریگ نفس لحظات...نمشیبب

 ...ستین خوب من مثل اونم کردمیم حس

 : گفت کردیم نگاه نیزم به که نطوریهم ؛ دیدزدیم ازم چشاشو

 ....باش خودت مراقب... باشه_

 و کرد ینیسنگ دلم یرو غم رفتنش با ؛ رفت رونیب خونه از و

 ....دیترک بغضم

 ؛ نداشت دنیکش نفس یبرا هوا یبزرگ اون به خونه انگار

 ...تحمله قابل ریغ برام شیدور که بودم مطمئن

 ....بمونم زنده بتونم نداشت امکان

 کنار یچ همه به توجه یب میتونستیم کاش...شدینم ینطوریا کاش

 ....نبود نامرد نقدریا ایدن کاش... میبمون هم

 خونه از ادیز سرعت با که دمید نشویماش پنجره از ادیز غم با 

 ....برد خودش همراه روحمم از کهیت هی و رفت رونیب

 تحمل چطور...بودم شده تنگش دل اهایدن اندازه به االن نیهم از

 !کردم؟؟یم

 موندن زنده یبرا یدیام چیه گهید ، نبود ربدیه عشق اگه

 ...نداشتم

 که بود دلم رو غم انقدر ؛ افتادم نیزم یرو که کردم هیگر انقدر

 ...بزنم ادیفر خواستیم دلم فقط

 شهیهم چرا ؛ شدمینم آروم بازم اما کردمیم هیگر و زدمیم زار

 !بود؟ چارهیب چقدر من قلب آخه! دم؟یکشیم عذاب دیبا
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 ربدیه ایخدا!... اورد؟یم تاب شکستنو همه نیا چطور

 !!..تونمینم اون بدون من ایخدا.... جونمه ربدیه...چشامه

 عشق نیا تو چرا میرسینم بهم اون منو یدونستیم توکه ایخدا

 ....یکرد غرقمون

 !خواست؟یم منو اونم اگه شدیم یچ

 زدم داد یزار با

 !!!"ررررررربدیه"  

 !!!!"ررررررربدیه" 

 ...بود خسته وجودم همه....کندمیم جون داشتم....سوختمیم داشتم

 بودم افتاده نیزم یرو رمق یب و حال یب داد و هیگر شدت از

 ....بودم نشده آروم بازم اما

 ...خورد زنگ لمیموبا یگوش

 وایش ؛ رسوندم بود زیم رو که میگوش به خودمو کشان کشان

 ...بود

 !!!بود رفتن وقت ، زدم زل میگوش صفحه به یچارگیب و غم با

 :کردم وصل تماسو لرزون دست با

 ... الو_  

 ...باش حاضر....مییاونجا گهید ساعت مین ما جان نورا_ 

 ...باشه_ 

 خونه از.....ربدیه عطر از کندمیم دل دیبا گهید....کردم قطع و

 ...بود اون یبرا که یا
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 ...بود من عشق شاهد خونه نیا

 خاموش دلمو شیآت نتونست بازم زدم صورتم به که یسرد آب

 ...کنه

 از گهید... بستم سرم یباال ساده نطوریهم موهامو اون از بعد

 چه گهید نهیبب موهامو ربدیه نبود قرار یوقت...ومدیم بدم خودم

 !!دارم نگهشون بلند همه نیا داشت یلیدل

 تو لباسامو تند تند و دمیپوش شلوار با زیشوم هی حوصله یب

 ...شدم رفتن آماده و ختمیر چمدونم

 و دمیکش دست بود دهیخر برام ربدیه که یگردنبند به غم با

 ....ختمیر اشک ینیغمگ لبخند با همراه

 شده نگرانم ، خاله خونه بودم رفته خبر یب که دفعه اون چقدر

 !!بود تنگش دلم چقدر...بود

 دلم!!عشقش؟ از نشم وونهید خاطره همه نیا با چطور من ایخدا

 عطرشو فقط....باشم اتاقش تو فقط آخرو یها لحظه خواستیم

 ...بکشم نفس

 رانیا عمارت مثل نجایا که فیح ؛ داشتم عکس هی ازش کاش

 ....نبود اتاقش وارید رو چهرش پوستر

 نقدریا...بود کرده پر فضارو کل عطرش ، رفتم اتاقش به یوقت

 و ستادهیا روم روبه ربدیه کردم تصور و بستم چشامو که ادیز

 ....کنهیم نگام شیخاکستر قیعم نگاه همون با داره

 ...بود دهیبوس منو ربدیه....افتادم شبمید خواب ادی
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 دستاش رد هنوز بودم شده داریپ یوقت که بود یواقع انقدرخوابم

 ...بود داغ صورتم رو

 نقدریا کاش!! ذاشتیم هم راه سر مارو یا گهید جور ایدن کاش

 !!مینداشت غم نقدریا کاش!! نبود سخت دنمونیرس هم به

 !!موندیم خون درس و ساده جوون همون ربدیه کاش

 زنگ میگوش که ختمیریم اشک بودمو تختش تو نطوریهم

 ...بود وایش... خورد

 ، کردم پاک اشکامو عیسر و کردم جکتیر ؛ بودن دهیرس حتما

 ....شدم خارج اتاقش از و کردم بو عطرشو بار نیآخر یبرا

 ...رفتم ازونجا ریام و وایش همراه و دمیکش خودم دنبال چمدونمو

 ....دمیچش ربدویه از ییجدا تلخ طعم بار نیدوم یبرا من و

                               ♡♡♡ 

 : ربدیه

 

 تو هدف یب نیماش با هنوزم اما ، بود شب دوازده حدود ساعت

 ....کردمیم یرانندگ ابونایخ

  ؛ نداشتم رو نورا بدون ی خونه با شدن رو روبه جرعت

 شده شتریب دستم لرزش ، رهیم بود گفته بهم که صبح از

 ...نداشت ریتاث خوردمیم بخشآرام هم هرچقدر...بود

 ، یندار شویدور تحمل قدرت ذره هی اندازه که بهت لعنت_

 !!!؟؟یزدیم رفتنشو ساز محکم نقدریا یچطور
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 تو بخاطر عذابو نهمهیا اون ، نهیهم حقت...یبکش دیبا هم حاال

 !!!توعه نوبت حاال ؛ کرد تحمل

 ...باشه فرسا طاقت نقدریا نبودنش کردمینم فکر

 ...ارحام به لعنت

 هم هیثان کی یحت که بود اورده فشار روم نورا نبودن انقدر

 ...کنم تمرکز کارم رو تونستمینم

 میزندگ از ارحامو نحس وجود و برم االن نیهم خواستیم دلم

 ...کنم پاک

 ...کنم کشش زجر ممکن شکل نیبدتر به خواستیم دلم

 دیبا کنم حس بغلم تو نورارو دوباره خواستمیم اگه...شدینم اما

 ...کردمیم یصبور

 .....رفتمیم جلو برنامه با دیبا

 !!کردم؟؟یم کاریچ شیدور با یول

 بهش شبید که من... زدم فرمون به محکم ضربه چند داد با

 باورم!!...چرا؟؟!رفت؟؟ ادشی چرا آخه....خوامشیم فهموندم

 !!نداشتمش دوباره شدینم

 رفتیم جلو داشت نقشم ،االنکه من از بودنش دور دونستمیم

 ...بود بهتر یلیخ تشیامن یبرا

 امروز از گهید که کنم یحال المصبم دل نیا به تونستمینم اما

 ....نمیبب رو نورا تونمینم

 گردمیبرم که شب دونستمیم نکهیهم...بود شمیپ نکهیهم

 ...کردیم آرومم یکل...کنمیم حس خونم تو حضورشو



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 !!کردمیم یغلط چه حضورش بدون حاال اما

 با فقط ، بودم دور ازش که مدت اون ؛ کردیم خفم داشت بغض

 ...شدمیم آروم عکساش دنید

 برام فروختنش موقع زیپرو که بود یعکس نشونیتر قشنگ

 ؛بود فرستاده

 ...بامن شییآشنا از قبل

 ...بود دل ته از خندش نورا اونجا

 ها عکس همون با دیبا دوباره ؛ گرفتم ازش خندشو یلعنت منه

 ....کردمیم سر

 با تونستمینم ، کنم تحمل شویدور تونستمینم ، نداشتم قدرتشو من

 ....کنم آروم خودمو بهتره براش من از یدور که فکر نیا

 یدور که انقدر ؛ خواستمشیم خودم یبرا فقط...خواستمشیم

 ...بود دهیبر نفسمو ، ازش

 نیا کردمیم تموم دیبا...کردمیم یعمل نقشمو عتریسر دیبا

 ....ویلعنت یماجرا

 الیو یها چراغ ، برگشتم خونه به که بود صبح سه حدود ساعت

 دو با و گرفت وجودمو ی همه دیام لحظه هی یبرا... بود روشن

 ...رفتم یورود در سمت به

 !!بود نرفته نورا

 ؛ کنم باز دیکل با درو تونستمینم و دیلرزیم ادیز جانیه از دستم

 ...بشم مسلط خودم به تا کردم مکث لحظه هی یبرا
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 کردم باز اتاقشو در جانیه با...بود ساکت خونه ، کردم باز درو

 ...نبود اونجا ،

 زدم صداش هوا یب و برگشتم ییرایپذ به ، ندادم دست از دمویام

: 

 ...نورا_ 

 جا دنشید از...اومد سمتم به و شد بلند مبل یرو از اریکوه

 ....زد چنبره قلبم رو نورا نبودن غم و خوردم

 ...دادم عقب به موهامو و گرفتم ازش نگاهمو یعصب

 ...رفت...؟؟یشد راحت_  اریکوه

 نورا بخاطر کنم،هنوز یخال سرش تمویعصبان ومدینم بدم اتفاقا

 ...بودم یعصب دستش از

 : زدم داد

 ....شو خفه_ 

 : زد داد اونم

 چطور نمیبب کنم نگات و بمونم گوشه ی یک تا....شمینم خفه_ 

 !!!ت؟؟؟یزندگ به یزنیم گند یدار

 ....نداره ربط یاحد به من یزندگ_ 

 دلشو ینداشت حق... نداره ربط تو به هم نورا یزندگ_ 

 ...یبشکن

  ؛ شدم یطوفان اریکوه زبون از نورا اسم دنیشن با
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 بهش یحساب درس هی بار تو شبید بخاطر خواستیم دلم

 !ارهیب ییجا نیهمچ خودش با نورارو نداشت حق...بدم

 یایکار کثافت سرگرم خودش و بذاره تنها اونو نداشت حق

 !!بشه خودش

 دندون یال از ؛ گرفتم قشوی و بردم ورشی سمتش به خشم با

 :دمیغر

 ...یعوض ارین رو نورا اسم_ 

 :کنه جدا قشی از دستامو کرد یسع

 چیه گهید ؛ رفت یکرد ول رو نورا که تو!...ارم؟؟ین چرا_

 تونهیم هم یا گهید هرکس...من نه...یندار قبالش در یحق

 ....بشه خواهانش

 ... چسبوندم آمپر حانشیوق جمله دنیشن از

 :چسبوندمش وارید به خشم با

 .....شوووووو خفه_

 رهیم ادتی گهید بشم خفه!....شه؟یم درست بشم خفه_ 

 یگذاشت و یریمیم عشقش از یدار بدبخت!...؟؟یعاشق

 باز هیبق یبرا راهو و یدار دوسش همه نیا...بره؟؟

 !!.......؟؟یکرد

 صورتش رو کردمو گره مشت و گرفت چشامو جلو خون گهید

 ....آوردم فرود

 و زدم چنبره روش و انداختمش نیزم رو ؛ نشدم یخال بازم

 ...دمیکوبیم صورتش سرو به محکممو ضربات
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 هردو ؛ زد صورتم به یمحکم مشت و شد بلند دستم ریز از

 ...میکرد یخال هم سر حرصمونو

 ...میافتاد گوشه هی رمق یب کدوم هر که میزد همو انقدر

 کی داره بهت که یعشق نکهیا فکر از_  اریکوه

 ...ربدیه یکرد داغونش....طرفس

 منم که نهیا آرزوش بود گفته خودم به شبید نیهم ، دونستمیم

 ...باشم داشته دوسش

 با ، بزنم داد  تونستمینم ؛ بود شده دورگه صدام بغض شدت از

 :گفتم ، گرفتم و دورگه یصدا همون

 !! فهیح....من یبرا فهیح اون_  

 یکی مال نورا کن تماشا نیبش پس!فه؟؟یح برات...هه_  اریکوه

 گند یدار تو ، کرد رو بهت یزندگ نیا بار هی... شهیم گهید

 ...بهش یزنیم

 من یدونیم توکه ندونه یهرک آخه د!!!المصب یشینم خفه چرا_

 !!!ندارم اونو چرا

 بعدم...یدونیم خودتم...تمومه روزا نیهم خیش هیقض_اریکوه

 ...لتویدل یبگ نورا به کردنش تیاذ یجا یتونستیم

 یچشما ریتصو دوباره دادم هیتک وارید به سرمو یچارگیب با

 :گرفت جون ذهنم تو قشنگش

 تباه شویزندگ خودم بخاطر تونمینم اما...اریکوه خوامشیم_

 ...کنم
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 کدوم از یدار... دیا چارهیب هم بدون دوتاتون!!مرگته چه_

 !!یزنیم حرف یزندگ

 :کردم نگاش خشم با

 مثل من یزندگ انگار که یزنیم حرف یجور هی یدار چرا_

 !!!گسید یمعمول یآدما همه

 نه خی،ش نهیهم من یزندگ!!!!....م؟؟؟یک من رفته ادتی اریکوه

 انتقام بخاطر کنم قبول تونمینم دارم ادیز دشمن من...گهید یکی

 !!!ارنیب نورا سر ییبال من از

 ویببر نیب از خویش دیبا فقط االن...یگیم چرت یدار گهید_

 ویچ همه تیزندگ تو نورا حضور...یاریب بدست رو نورا

 گهید آدم هی تو از االنشم نیهم نورا...ربدیه کنهیم درست

 ....ربدیه اریب بدست رو نورا!!ساخته

 ...خواستمینم یچیه یزندگ نیا از گهید شدیم من مال نورا اگه

 هی به دیارز یم عمرم تمام یها یسخت ی همه داشتمیم اونو اگه

 ....گرفتنش آغوش تو لحظه

 تو نورا لحظه هی یحت که کنم تحمل نویا تونستمینم که فیح اما

 ...بشه تیاذ من بخاطر شیزندگ

 ...بودم کرده ریگ عقلم قلبمو نیب...بودم کرده ریگ

 ....خواستمیم اونو من

 ... بودم تنگش دل

 ...کردینم آرومم هم گاریس یحت که ادیز انقدر 
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 حیترج نیهم یبرا ؛ کردیم خفم داشت نورا بدون خونه یفضا

 ...برم رونیب خونه از دادم

 ابونیخ تو چکسیه ؛ رفتمیم راه ابونایخ تو هدف یب نطوریهم

 ...بودم تنها ومن نبود

 مرد هی...ومدنیم من سمت به رو روبه از نفر دو لحظه نیهم تو

 ...زن هی و

 نورا هیشب شتریب شدیم کینزد بهم شتریب چقدر هر که زن هی

 ....شدیم

 ... من ینورا...بود نورا زن ،اون دمشید واضح بعد قهیدق چند

 !!! کردیم کاریچ کنارش مرد اون اما

 مغزم انگار...شدینم بشم کینزد بهشون کردمیم یسع چقدر هر 

 ...بود شده قفل

 : زدم داد فقط

 ...نورا؟؟....نورا؟؟_

 و مرد اون من یچشما مقابل لحظه هی تو ؛ دیشنینم صدامو اما

 ....کرد بغل

 ...دمیپر خواب از هوی

 عرق سیخ صورتم...بودم شده سردرد یعصب فشار شدت از

 ....دادم رونیب آرامش سر از نفسمو ؛ بود

 اتاق تو شب هر هفته کی نیا یتو...بود خواب که خداروشکر

 .....بده نیتسک مویدلتنگ از یا گوشه دیشا که دمیخوابیم نورا
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 ....شدمیم تر قرار یب گذشتیم که هرچقدر که غیدر اما

 .... بود نشده روشن هوا هنوز

 ...گرفتم ازش یقیعم کام و زدم شیآت گارمویس 

 ؛ ندارم دنشویند طاقت نیا از شتریب گهید کردمیم احساس

 ...گرفتمیم خبر ازش دیبا شده هرجور

 کنار چشام جلو از بودم دهید که یخواب هم لحظه کی یحت

 ...رفتینم

 ...بود اریکوه دیرسیم ذهنم به که یراه تنها

 ...گرفتم شمارشو و برداشتم ویگوش

 ، بود خوابالود صداش ؛ داد جواب باالخره آزاد بوق یکل از بعد

 :نبود مهم برام یول

 الو؟؟_ اریکوه

 ؟؟یدار خبر نورا از...اریکوه_ 

 : گفت کالفه و یعصب

 ....منو کن ول بابا...؟؟یکرد نگاه ساعتو_ 

 ...ام یجد....اریکوه شو خفه_ 

 روش آدم تو یها یباز یوحش با مگه...ییجد که درک به_ 

 !!...ره؟؟یبگ خبر بدبخت دختر اون از شهیم

 :بود خبریب ازش دمیکش موهام تو یدست کالفه

 ...بزن زنگ بهش اریکوه_ 
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 !!!؟؟ینخورد قرصاتو باز تو داداش_ 

 :زدم داد سرش یحرص

 ... ام یجد گمیم دارم_

 داریب خروسا بذار...کنهیم سکته که بزنم زنگ بهش االن خو_ 

 ...الاقل بشن

 بزن زنگ بهش صبح هشت ساعت اریکوه...خب یلیخ_ 

 ....پس

 ...بخوابم بذار ناموسا....داداش باشه_  اریکوه

 ...بتمرگ_ 

 اتاق تو و دمیکشیم گاریس صبح خود تا ؛ کردم قطع ویگوش و

 ...رفتمیم راه

 ؛ رفتینم کنار چشام یجلو از نورا ی چهره هم لحظه کی یحت

 ؟؟یچ کردیم دایپ تیواقع خوابم اگه

 زدم دراور نهیآ زیم به یا ضربه تیعصبان و حرص با...یلعنت

 داشت؟؟ تیواقع خوابم اگه کردمیم تحمل چطور ،

 ...گذشتینم که زمان نیا به لعنت

 ...بود یمهم یلیخ روز من یبرا فردا

 بود قرار...بود نیزم یرو خیش نحس یزندگ روز نیآخر فردا

 ازش نورارو یاشکا انتقام و زمیبر خونشو دستام نیهم با خودم

 !!رمیبگ

 !!گذشتینم زمان نیا چرا یلعنت
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 اریکوه به هشت ساعت راس ؛ شد روشن هوا تا کندم جون

 ...یعوض کرد جکتیر که زدن زنگ

 ساعت...زدم شیآت گارمویس دوباره ؛ شد داریب تازه مطمئنم

 ....زد زنگ اریکوه که بود مین و هشت حدود

 : کردم وصل تماسشو عیسر

 ار؟؟یکوه شدیچ_ 

 ...بهش زدم زنگ...داداش سالم_ 

 خب؟؟؟_ 

 !!بود مارستانیب....بود خوب حالش_ 

 : ختیر رفت فرو قلبم تو یزیچ هی

 !!ار؟؟یکوه چرا مارستانیب...مارستانیب_ 

 عمل خالش... وفتادهین نورا یبرا یاتفاق نترس_  اریکوه

 ...بزنم سر بهش رمیم دارم امروز ، داشته یجراح

 :گرفتم میتصم لحظه هی تو

 ... امیم منم_ 

 ...میبر که باش نجایا گهید ساعت مین...باشه_ 

 تنگش دلم....دادم باال موهامو کالفه...نبود دلم تو دل ؛ کردم قطع

 ...کردینم آرومم دیدنش جز یچیه و بود

 یتیاهم بعدش یاتفاقا اصال و دمشیدیم...نبود مهم برام یچیه

 ...نداشت
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 دوباره یوقت تا...دمشیدینم یوقت تا ؛ زدم شیآت گارمویس کالفه

 ویلعنت خواب اون تونستمی،نم دمیدینم خودم به عاشقشو نگاه اون

 .کنم تمرکز خیش کشتن رو تونستمینم...کنم پاک ذهنم از

 ...دیبا...دمشیدیم دیبا

 نمویماش چیسوئ...دمیپوش دمیسف راهنیپ با مویمشک شلوار عیسر

 ...رفتم رونیب خونه از و برداشتم

 بعد قهیدق ده ؛ روندمیم اریکوه خونه سمت به ادیز سرعت با

 و اومد رونیب خونه از ممتدم بوق با...زدم ترمز خونش یجلو

 ....شد نیماش سوار

 ...گهید ساعت مین گفتم بود خوب_  اریکوه

 : بودم شده ترم قرار یب انگار آخر لحظات نینداشتم،ا حوصلشو

 ... بده آدرس_ 

 ...ولندام برو_ 

 :داد ادامه خودش ؛ روندم ولندام سمت به

 بذار تویخر لطفا ، اونجا میریم میدار که حاال ربدیه_

 ...بزن حرف باهاش...کنار

 دلم...کردمیم نگاه رو روبه به فقط و دادمینم بهش یجواب چیه

 ....کنم پرواز رویمس نیا خواستیم

 حرف باش خواستیم دلم خودمم ؛ کردمیم فکر اریکوه حرف به

 بودم مطمئن!بکشم؟؟ خویش خوامیم گفتمیم!گفتم؟یم یچ اما...بزنم

 ...نداره تمویشخص از بعد نیا تحمل اون فیلط روح

 ...کنم گرم خودم به دلشو خواستیم دلم اما
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                         ♡♡♡ 

 : نورا

 روزگارم که بود هفته کی... بودمش دهیند که بود هفته کی

 ...بود شده کیتار

 وونهید داشتم شیدلتنگ از و نداشتم ربدیه از یخبر چیه

 ....شدمیم

 موقع همون از کردیم فکر چارهیب خاله...آه اشکو بود شده کارم

 ....گرفته شدت میافسردگ ششونیپ برگشتم که

 ...نداشت وجود حالم شدن بهتر یبرا یراه چیه و بود بد حالم

 ...شدمیم عاشقش شتریب و شتریب روز به روز انگار

 نیا از نداره امکان گهید کردمیم فکر که یا لحظه همون قایدق

 ...شدیم برابر چند حسم دوباره بشم عاشقش شتریب

 ....کردیم درد قلبم و بود شده سخت برام دنیکش نفس

 ....مردمیم دمشیدینم اگه انگار

 از و ، بود داده انجام باز قلب عمل خاله ظهر از بعد روزید

 ...بود ICU تو شبید

 یلیم،خیکردیم هیگر هردومون و میبود مارستانیب تو وایش همراه

 ...نبود خاله یبرا تنها هام هیگر اما بودم خاله نگران

 سر بهم و ادیم امروز بود گفته بهم که بود اریکوه دمیام همه

 ....زنهیم
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 گهید بار هی که بود آرزوم ؛ بده بهم یخبر ربدیه از داشتم دیام

 ...خواستمینم ایدن نیا از یچیه گهید ، نمشیبب

 ....میبود نشسته ریام و وایش با ICU یجلو یصندل رو

 یب و نیغمگ...میبود نخورده تکون مارستانیب از که بود روز دو

 به منو اریکوه یصدا که بودم شده رهیخ رو روبه به حوصله

 :آورد خودم

 ....نورا؟؟_

  ؛ چرخوندم صداش طرف به صورتمو

 همون با و بود ستادهیا سرش پشت درست ربدیه....شدینم باورم

 .... کردیم نگاهم شیشگیهم اخم

 ....ستادیا قلبم لحظه هی کردم حس

 همه...بودم رهیخ قشیعم نگاه به زده بهت ؛ بودم کرده خی

 ...بود افتاده لرزه به وجودم

 ....من یرو روبه...بود نجایا ربدیه

 ...بودم عاشقش ؛چقدر بودم دلتنگش چقدر من یخدا

 ...دنشید دوباره به داشتم اجیاحت چقققدر

 ...زدیم پر پر ابهتشم از پر یها اخم نیا یبرا دلم یحت

 : رمیبگ چشاش از گنگمو نگاه شدم مجبور اریکوه یصدا با 

 ...سالم_ اریکوه

 ...سالم...س_
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 هردوشون با و ؛ اومد ریام و وایش  سمت به و زد بهم یلبخند

 ...کرد یاحوالپرس

 ؛ بودم ربدیه نگاه مات هنوز که بودم من نیا اما

 ....کنم غرق آغوشش تو خودمو همه به توجه یب خواستیم دلم 

 شدینم باورم...مردمیم یدلتنگ از داشتم ؛ دیکشیم پر براش دلم

 ....بود ستادهیا روم جلو من یآرزو همه

 !!!خوبه؟؟ حالت جان نورا_  اریکوه

 هنوز انگار بود گردش در اریکوه و ربدیه نیب جمیگ نگاه

 ...کنم هضم ربدویه حضور بودم نتونسته

 ...دیاومد که ممنونم...خوبم_من 

 خالت میدیشن یوقت... بود فهیوظ....کنمیم خواهش_  اریکوه

 ....مینباش خبر یب حالت از که می،اومد داشتن یجراح

 حالمو بستیم جمع ربدیه با خودشو که نیا ؛ بودم کرده بغض

 ..کردیم خوب

 !!نباشه خبر یب من از بود خواسته هم ربدیه واقعا ینی

 به یخال و خشک سالم هی جز اون اما بگه یزیچ خواستیم دلم

 ... بود نزده  من با یا گهید حرف چیه  وایش رویام

 ....بود سخت اشکام کنترل چقدر 

 باهم یساعت چند هی ایب ما با ممکنه اگه جان نورا_  اریکوه

 ....نجایهم میگردونیم برت دوباره...میباش
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 کنارش شده که هم یساعت چند بود آرزوم...ختیر دلم

 ... کالفس چقدر دمیفهمیم.... افتاد ربدیه به چشام...باشم

 نگاه ریام و وایش به و برگشتم...  رفتم صدقش قربون یکل دلم تو

 ....کردم

 به بخوام که نبودم یحال تو االن اما بود؛ مشکوک وایش نگاه

 ....کنم توجه ربدیه جز یکس

 خاله تا گذرهیم عتریسر زمان ینطوریا...اریکوه حتما_من

 ...انیب بهوش

 : گفتم ریام و وایش به رو

 ...دیبزن زنگ دیداشت یکار ، رمیم من_ 

  باش راحت...زمیعز باشه_  وایش

 خوب یلیخ که بود یکس تنها اون... زد بهم یمعنادار لبخند و

 بلند جام از و زدم لبخند بهش مهر با...کردیم درک حالمو

 ...شدم

 یخداحافظ وایش  و ریام از ژیپرست با و مودب ربدیه و اریکوه

 یخروج سمت به ربدیه و اریکوه همراه من اون از بعد و کردن

 ....میرفت مارستانیب

 زودتر ربدیه ؛ بود سرد تنم هنوز و دیکوبیم وار وانهید قلبم

 ...نشست رل پشت و شد نیماش سوار

 : شد مانعم اریکوه که کنم باز عقبو در خواستم

 ...بدم لم راحت خوامیم ادیم خوابم ذره هی من ، نیبش جلو لطفا_ 
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 یکمرنگ یلیخ یکبود رد...گرفت خندم زدنش حرف حالت از

 مورد صورتشو ربدیه دوباره بودم مطمئن...بود صورتش یرو

 ...داده قرار لطف

 اون....کنارشه اریکوه که کردم خداروشکر بار هزار دلم تو

 ممنونش یلیخ بابت نیا از و بود من ربدیه همراه برادرانه واقعا

 ....بودم قائل براش یادیز احترام و بودم

 یصندل رو یآروم به و کردم باز جلورو در ینیریش استرس با

 ....گرفتم جا

 زور به و داشتم بغض هنوز ؛ کردیم وونمید داشت عطرش

 ...بودم گرفته اشکمو زشیر یجلو

 !! افتاد راه ربدیه بعد لحظه چند

 ....بود حاکم نیماش تو ینیسنگ یلیخ جو 

 فشار یصدا فقط...اریکوه یحت میزدینم یحرف چکدوممونیه 

 سکوتو نیا ینرم به یگاه ربدیه توسط ها پدال دادن

 ...شکستیم

 حرف نفر هی کاش...بود افتاده شماره به ونفسام بودم گرفته گر

 !!!بزنه

 روبه یجد یلیخ اریکوه که مینبود نیماش تو قهیدق چند هنوز

 : گفت ربدیه

 ...شمیم ادهیپ بغل نیهم من داداش_

 بود االن...خدا یوا...بمونم تنها ربدیه با بود قرار ؛ ختیر دلم

 تنها باهاش خواستیم دلم دل ته از نکهیا با....ستهیبا قلبم که
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 باهشو زدن حرف ییتوانا واقعا کردمیم حس اما بمونم

 ...بودم شده الل انگار...ندارم

 : کرد نگاش نهیآ یتو از یجد ربدیه

 نجا؟؟یا یدار کار_ 

 ...رفت ضعف مردونش و بم یصدا یبرا دلم

 ...دار نگه ، دارم قرار...آره_ اریکوه

 ...داشت نگه نویماش حرف یب ربدیه

 :گفت من به رو بشه ادهیپ خواست اریکوه یوقت 

 که بزنه ییحرفا هی خوادیم ربدیه...شدم خوشحال جان نورا_  

 ...شهینم باشم من اگه

 ... شد ادهیپ نیماش از سرعت به یثیخب لبخند با و

 اریکوه گهید  اما ؛ کردیم نگاه سرش پشت به خشم با ربدیه 

 ....بود رفته

 ... زدیم قلبم ضربان با وجودم همه

 !!!بزنه؟؟ حرف باهام خواستیم 

 بهشو کردن نگاه توان یحت که بودم مات و زده بهت انقدر

 ...کردمینم حس پاهامو جانیه شدت از...نداشتم

 ؛ بشم وونهید یدلتنگ شدت از که بود یکاف عطرش

 و سکوت فقط... نشد گفته نمونیب یحرف چیه  بازم اما

 حواسمون اما...میکردیم نگاه رو به رو به دومون هر...سکوت

 ...بود گهیهمد یپ
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 ... داشت نگه نویماش بعد قهیدق چند

 ابونیخ هی کنار ؛ کردم نگاه اطراف به و برگردوندم سرمو جیگ

 ...میبود شلوغ

 ؛ بود رهیخ روش روبه به کالفه ، کردم نگاهش

 .....قراره یب کردمیم حس اما ، چرا دونمینم 

 ....ادیز یلیخ اونم

 اطرافش به سرگردون نگاهش بردارم؛ ازش چشم نتونستم گهید

 ...بود

 !!بزنه حرف خواستیم

 به ربدیه بود ممکن ینی...رمیبم جانیه شدت از بود مونده کم

 !!!!بده؟ خاتمه یلعنت فاصله نیا

 از گارشویس جعبه برد دست و داد رونیب صدا با نفسشو

 باال سرشو....خورد پام به دستش لحظه هی ؛ برداشت داشبورد

 ...شد رهیخ چشام به و آورد

 !!!...خواستمیم بغلشو من ایخدا ، شدم قرارش یب

 فقط حرف یب ؛ گرفت ازش یقیعم کام و زد شیآت گارشویس

 ...کردمیم نگاهش

 ؛ شد خاکستر گارشیس تا دیکش طول قهیدق چند دونمینم

 هی خودم گرفتم میتصم...نداشت زدن حرف قصد هنوزم انگار

 ...بزنم یحرف

 :دمیپرس لرزانم یصدا با و کردم جمع توانمو 
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 ...؟؟یخوب_ ... 

 یب از پر ، عشق از پر و قیعم ، کرد نگام حرارت با

 ....رفت نفسم شیقرار یب دنید شوق از....یقرار

 هی...بودم شده غرق نگاهش تو ؛ رمیبگ چشم ازش تونستمینم

 ....چرخوند اطراف به و  چشاشو لحظه هی فقط ، لحظه

 انقدر ؛ دوخت چشم بهم دوباره و دیکش موهاش تو دست کالفه

 ...شدمیم ذوب داشتم که بودم گرفته گر

 بودم رهیخ ، مات هنوز ؛ بود گردش در چشام و لبام نیب نگاهش

 ....بهش

 ...افتاد اتفاق لحظه هی تو یچ همه

 یلبا و کشوند خودش سمت به منو و گرفت دستمو که لحظه هی

 ....گذاشت لبام رو حرارتشو پر

 !!من ی؛خدا شد یجار هام گونه رو اشکام و شکست بغضم

 ....بهشو بودن کینزد همه نیا کردمینم باور 

 جیگ و زده بهت هنوزم....  دیبوسیم منو حرارت و عشق با 

 ...دمیدیم خواب داشتم انگار...بودم

 ...کردم شیهمراه ادیز یلیخ یدلتنگ با منم بعد لحظه چند

 با اون...دادینم اضافه حیتوض چوقتیه....نزد یحرف بازم ربدیه

 ....بود کرده روشن زویچ همه عشقش از پر بوسه نیهم

 ...یافتنین دست یایرو هی ن؛یریش یایرو هی
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 لبام رو از لباشو ینرم به که گذشت قهیدق چند دونمینم

 ...برداشت

 ؛ بود حرارت و عشق از پر دومون هر نگاه

 ....دیکوبیم وار وانهید داشت قلبم 

  ؛ بود موهام یتو دستش هنوز ، داد هیتک میشونیپ به شویشونیپ

 ...خوردیم صورتم به داغش ینفسا

 ویخوش همه نیا شیگنجا قلبم ؛ بود نمونده برام یرمق گهید انگار

 ....نداشت

 یبرا و شد ادهیپ نیماش از لحظه هی تو و شد جدا ازم ینرم به

 ...ستادیا نیماش در یجلو قهیدق چند

 هنوز ؛ بود شده سخت براش دنیکش نفس من مثل اونم انگار

 ،ناباور یگنگ یشاد با...شدینم باورم...بودم ربدیه بوسه مات

 ...گذاشتم لبام رو دستمو

 ...کردمیم حس لباشو حرارت هنوز

 خوشحال چققققدر...زدم یمحو لبخند و کردم نگاهش

 !!کرد تمومش ویلعنت فاصله نیا ربدیه....بودم

 اما...ختیریم اشکام هنوزم....داشت دوست منو اونم

 ....دمیخندیم

 سرعت با و کرد روشن و نیماش و شد سوار ، بعد لحظه چند

 ...مینزد یحرف چیه هردومون... افتاد راه

 ششیپ نکهیهم فقط...نبود مهم برام ؛ میریم کجا میدار دونستمینم

 ...بود یکاف بودم
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 ....کردم نگاه بهش... زد ترمز مارستانیب یجلو بعد هقیدق چند

 که نبودم یطیشرا تو اصال ؛ بشم ادهیپ که بود بهتر خودمم یبرا

 .....کردمیم هضم اتفاقو نیا دیبا...بزنم حرف بتونم

 با که بشم ادهیپ نیماش از بتونم تا کردم جمع توانمو زور به

 : گفت دورگش یصدا

 . باش خودت مراقب...میزنیم حرف بعد_ 

 دمید از سرعت با لحظه هی یتو ربدیه و شدم ادهیپ نیماش از

 ....شد دور

                              ♡♡♡ 

 :ربدیه

 ...نبودم مونیپش اصال و....دمشیبوس

 دمیترسیم چون کنم یدور عشقم بزدالاز مثل خواستینم دلم

 ...ادیب سرش ییبال

 ...بودم گرفته ممویتصم

 ... بزنه نورا به یبیآس نیتر کیکوچ دادمینم اجازه یاحد چیه به

 یچ همه از نورا اونم که...بود کارم و یزندگ طیشرا مشکلم همه

 ...بود کرده انتخاب منو باز و داشت خبر

 چیه خواستینم دلم...بود خانوادش بابت از من ینگران فقط

 ...بگم یکس به یدروغ

 ....بود بزدل یآدما کار دروغ

 ...اوردمیم بدست نورارو داشتم که یطیشرا نیهم با من
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 از نویزم زودتر هرچه بود قرار...قطر به داشتم پرواز اونشب

 ....کنم زیتم خیش نحس وجود

 شتریب شترویب خشمم گذشتیم یهرچ اتفاقا...نداشتم یاسترس چیه

 ...گرفتیم اوج

 یاشکا مسبب....بود من یایبدبخت همه مسبب یعوض اون

 ....نورا

 ...منقبض فکم و شد مشت تیعصبان از دستام

 !!کشتمشیم شکل نیبدتر به اونو من یلعنت_

 .میبر...حاضرن ها بچه ربدیه_اریکوه

 گاردمیباد نیماش ،سوار محکمم یوقدما میشگیهم اخم باهمون

 ...میشد

 سمت به کردنیم اسکورتمون نیماش تا ۵ با که آدمام همراه و

 ...میافتاد راه فرودگاه

 فکر ارحام کشتن به... قطر به دنیرس تا راه طول ی همه

 ...کردمیم

 کارم بخاطر اما بودم دشمن باهاش دلم ته از ساال نیا ی همه

 ...کنم یسازگار باهاش بودم مجبور

 ...کشتنش جز نبود مهم برام یچیه االن یول

 از یخوش دل اونم...باشم عمار خونه گهید دوساعت تا بود قرار

 !!کنه جلب اعتمادشو بود تونسته اما نداشت خیش

 ...میشدیم مستقر عمار خونه تو خیش اومدن از قبل ما
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 بود لحظه نیهم تو...داشتیم نگه خونه رونیب گارداشویباد خیش

 درک به خویش لحظه هی تو مویومدیم رونیب اتاق از آدمام منو که

 ....میکردیم واصل

 !!باشه یسخت کار تونستینم گارداشیباد دیتهد خیش کشتن از بعد

 ذهنم از دمشیبوس یوقت نورا یاشک یچشما هم لحظه کی یحت

 ...شدینم محو

 ...دمشیبوسیم دوباره من

 !!نمونم زنده نداشت امکان

 ......بود برنامه رو یچ همه

 .......شدینم تموم نورا دنید دوباره بدون من یزندگ

                             ♡♡♡ 

 :نورا

 

 چیه اما ؛ بود گذشته روز چهار بودم دهید ربدویه که یروز از

 ....نداشتم ازش یخبر

 ینطوریا من با چرا دونمینم ، شدمیم وونهید داشتم

 هی خواستیم دلم فقط که بود شده رشیدرگ فکرم انقدر!...کرد؟یم

 ...نمیبش اتاقم تو گوشه

 ۴ نداشت یلیدل وگرنه...شده مونیپش دوباره کردمیم فکر همش

 ...بذاره خبر یب منو روز

 :کردمیم آروم خودمو باز
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 حرفش ریز وقت چیه ربدیه...میزنیم حرف باهم گفت بهم اون_

 !!زنهینم

 خودم دست....بود شده طاق طاقتم واقعا گهید خب اما

 ...کردنیم خوش جا ذهنم تو یکی یکی بد یفکرا...نبود

 کنترل خودمو باز اما...بزنم زنگ بهش خودم زدیم سرم به یه

 ....کردمیم

 دیبا خودش خواستیم منو اگه...کردمینم یدخالت چیه من نباریا

 !!ومدیم جلو

 اتاقش تو و بودن کرده صیترخ رو خاله که بود روز دو

 که نبودم خاله چشم جلو ادیز خداروشکر ؛ کردیم استراحت

 ....بدم بهش یجواب چه دیبا دونستمینم وگرنه ، نهیبب حالمو بخواد

 تخت رو وایش ی خونه اتاق تو ، قبل یها روز معمول طبق

 ربدیه که یا لحظه به بار نیهزارم یبرا و بودم دهیکش دراز

 ....کردمیم فکر دیبوس منو

 برنگشتم نیهم یبرا ، واسیش که بودم مطمئن ؛ شد باز اتاق در

 ....کنم نگاهش ،

 دیبا من که هست ضیمر دوتا خونه نیا تو نکهیا مثل_  وایش

 !!تو؟؟ چته......باشم مراقبشون

 ...برو لطفا... ندارم حوصله وااصالیش_ 

 بازوم رو دستشو و نشست کنارم و اومد حرفم به توجه یب

 :گذاشت

  نشده؟؟ ازش یخبر هنوزم_ 
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 :گفتم غم با

 !!کنه؟؟یم ینطوریا من با چرا دونمینم...نه_ 

 ، قشنگ یاونطور که نداشت دوست اگه...بشم قربونت_ 

 کنهیم فکر ؛ بشه خلوت سرت منتظره حتما.... که دتیبوسینم

 ....مطمئنم زنهیم زنگ ، یمامان ریدرگ

 .....غم و یفکر یریدرگ همه نیا از شدم خسته گهید وایش_ 

 : کرد بغلم و گذاشت سرم کنار سرشو

 اما.....دشیشد نوع از اونم ، یعاشق توام...گهید نهیهم یعاشق_ 

 ولت تورو نداره امکان دمید مارستانیب تو من که یمرد اون

 !!کنه

 یکم وایش یحرفا اما...دیکشیم پر براش دلم ؛ دیچک اشکام

 ...گفتیم درست...بود کرده آرومم

 حرفش رو بودم مطمئن....کنه یباز بامن که نبود یمرد ربدیه

 ...بودم مطمئن...مونهیم

 رونیب ایب ، ریبگ دوش هی پاشو...کن جور و جمع خودتو_  وایش

 ....رهیگیم خبرتو یه مامان

 و گذاشت گونم رو یگرم بوسه ؛ دادم تکون دییتا یمعن به سرمو

 ...رفت رونیب اتاق از

 قطره میمال یها ضربه... حموم رفتم و شدم بلند جام از زور به

 ...کردیم بهتر حالمو ، دوش ریز ولرم آب یها

 حموم از و ، کندم دل باالخره تا بودم دوش ریز ساعت مین

 ...اومدم رونیب
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 زنگ یصدا که کردمیم خشک موهامو داشتم پوشم تن حوله با

 ...شد بلند لمیموبا

 ، بود تخت رو که میگوش به خودمو دو با ؛ ختیر دلم

 ...بود خودش من یخدا یوا....رسوندم

 یقیعم نفس و گذاشتم قلبم رو دستمو ؛ زد زنگ باالخره ربدیه

 !!...شدیم مگه یول باشم آروم کردم یسع... دمیکش

 :دیلرزیم صدام یلعنت ، دادم جواب بعد لحظه چند

 ...الو؟؟_... 

 .سالم_  ربدیه

 .....بود شده تنگ صداش دنیشن یبرا دلم چقدر

 ...سالم_ 

 !!..؟؟یخوب_  ربدیه

 !!!؟؟یخوب تو...ممنون_ 

 ...خوبم منم_  ربدیه

 ....خداروشکر_ 

 شدن؟؟ صیترخ خانوم خاله_  ربدیه

 ...آره_ 

 یزیچ انگار بزنه حرف یجور هی یک تا بود قرار....شدم کالفه

 !!نشده

 !خوبه؟ حالشون...شکر خدارو خب_ ربدیه



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 :گفتم یحرص

 .آره_

 !!ثیخب...زد لبخند کردم حس

 !!!امروز؟؟ نمتیبب_ ربدیه

 ....ختیر دلم

 !!!....امروز؟؟؟_ 

 ...زوده؟؟_  ربدیه

 یسع یول... مردمیم شیدور از داشتم االنشم نیهم!!! زوده؟

 دلم..کنم تشیاذ کمی ومدینم بدم انگار...باشم تفاوت یب کردم

 بود گذاشته منتظر منو یادیز!!ذره هی بکشه نازمو خواستیم

 ...دارم کار ذره هی امروز آخه_ 

 !زنمیم زنگ بهت دوباره من پس...یراحت هرطور_  ربدیه

 نازتو نداره امکان!!!ربدهیه اون رفته ادتی!!نورا برسرت خااک

 !!بگم یچ حاال خدا یا...بکشه

 به...کنم موکول گهید روز هی به برناممو تونمیم حاال.... اممم_

 !!همو مینیبب امروز میتونیم نظرم

 دوباره لبخندشو بود،چون خونده ذهنمو قایدق کردمیم احساس

 از کنم تونستمینم یکار چییه من اون شیپ نکهیا از!!کردم حس

 :گفت دوباره بمش یصدا با...بودم یحرص خودم

 ...دنبالت امیم خودم من... خوبه_ ربدیه

 !!فرستمیم برات آدرسو ، باشه_ 
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 خبریب یهست که ییجا از من نداره امکان...ستین الزم_

 !!نمتیبیم ۶ ساعت...باشم

 یلبخند با...دیلرزیم صدام!!بودم ابهتش نیا عاشق من...شدم داغ

 :گفتم شه محو صورتم از نداشت امکان که

 !!نمتیبیم...باشه_

 پر دنشید یبرا دلم... دیلرزیم وجودم ی همه ؛ کردم قطع و

 ...دیکشیم

 ...خدا یا بگذره، ساعت زودتر کاش

 . بود عصر مین و پنج حدود ساعت

 ....نمشیبب که نبود دلم تو دل

 یطوس راهنیپ هی نیهم یبرا باشم بهتر شهیهم از خواستمیم

 و بود زانوم یرو تا شیبلند و بود تنم جذب که ، ساده رنگ

 حالت لباس جنس از یمچ هی با که بود دار نیچ ریحر ، ناشیآست

 ...بودم دهیپوش داشت یا خمره

 جمع یاسب دم ، سرم یباال و کردم لخت کامال سشوار با موهامو

 ...بودم کرده

 .....بودم زده یپر ملیر با رنگ قرمز یمخمل رژ هی

 امروز ؛ دمیکش دست گردنبندم به عشق با زدن عطر از بعد

 !!!...بود ربدیه منو قرار نیاول

 ...شدینم محو صورتم از اصال ذوقم یرو از لبخند

 همه خداروشکر...کردم نگاه نهیآ تو خودم به دوباره وسواس با

 !!بود خوب یچ
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 ...شد شیش ساعت تا کندم جون

 :گذاشت امیپ برام ربدیه

  منتظرم من_

 ...شناسم وقت دل زیعز ، رفتیم براش دلم

 قرمز کیکوچ فیک و انداختم نهیآ تو خودم به نگاهو نیآخر

 رونیب اتاق از و دمیپوش همرنگش دار ساق کفش با رنگمو

 ....رفتم

 دونستمینم بود خاله اتاق تو اگه...بود آشپزخونه وایش خداروشکر

 ؛ اوردمیم یا بهونه چه خاله یبرا

 ...رفتم سمتش به عیسر 

 !!وا؟؟؟یش_ 

 :کرد نگام ذوق با و باالرفت ابروهاش دنمید با

 !!؟؟یریم یدار....تو یشد خوشگل چقد....عییه_  

 : دمیخند یخوشحال با

 !!منتظرمه در یجلو آره.... زمیعز یمررس_ 

 ...شه وونهید تیخوشگل از کنم فک....خدا یوا_ 

 .زد بهم یچشمک 

 !!ها باشه خودت به حواست_وایش

 ...کرد بغلم ذوق با اونم...بهش کردم اخم یلمیف
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 ینطوریهم شهیهم دوارمیام...خوشحالم برات یلیخ_وایش

 ...یبخند

 خواهر درسته...داشتم دوسش چقدر...گذاشتم گونش رو یا بوسه

 ....بود تر کینزد خواهرم از برام اون اما نداشتم

 ....نفهمه خاله ، گهید باشه حواست....وایش_ 

 ...دارم هواتو ، راحت التیخ برو_

  ؛ شدم خارج خونه از و دمیبوس گونشو دوباره

 منو ، نیماش بوق یصدا با که کردمیم نگاه اطرافم به جانیه با

 ....کرد خودش متوجه

 فرمون پشت دنشید با ؛ بود کرده پارک چپ سمت دورتر یکم

 خواستنشو ساز وجودم ی همه و دیلرز دلم ، لندکروزش نیماش

 ....زد

 همونجا لحظه چند ، کردیم یتاب یب براش قلبم که نطوریهم

 ...کردمیم نگاهش براق یچشما و عشق با و ستادمیا

 ترمز پام یجلو و درآورد حرکت به نویماش و زد لبخند بهم اونم

 ....زد

 نیا ، شدینم باورم انگار... رفت دلم ، جذابش حالت و لبخند برا

 خونم به کردمیم الیخ ، شیپ وقت چند تا که هیربدیه همون

 ....تشنس

 که شد باعث یچ هوی دونستمینم ؛ بودم جیگ هنوز

 .......ببوسه منو شد باعث یچ دونمینم....برگرده
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 نیماش سوار و گرفتم ازش نگاهمو ، یمحو لبخند با و آروم

 ...شدم

 و خورد گره هم به نگاهمون ، برگردوندم طرفش به سرمو

 ....دیلرز وجودم ی همه دوباره

 از پر...بود حرارت از پر ؛ داشت فرق شهیهم با چشماش

 ...عشق

 گهید اون...کنه پنهون ازم نگاهشو رنگ نیا کردینم یسع گهید

 ...دادینم یتیاهم نمونیب موانع به

 : گفت یجذاب لحن کردبایم نگام که نطوریهم

 ...سالم_ 

 ...سالم_ 

 که بود یبار نیاول انگار ، مردمیم استرس شدت از داشتم

 واقعا....بود گرفته خندم خودم حالت نیا از خودمم....دمشیدیم

 !!دمیکشیم خجالت ازش داشتم

 : شد تر قیعم لبخندش

 .شهینم باورم!!!....من؟؟ از یکشیم خجالت_ 

 گرفت ازم چشم و کرد یا خنده هم ربدیه ، دمیدزد ازش نگاهمو

 ....افتاد راه و

 شده الل انگار ،منکه میبود نیماش تو حرف یب ربع هی حدود

 یرانندگ مشغول نفس به اعتماد با و لکسیر اون اما...بودم

 ...بود
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 هرچه خواستیم دلم واقعا اما ، میبر قراره کجا دونستمینم 

 ....بزنه حرف باهام زودتر

 چیه که انگار....کردیم یرانندگ  آروم یلیخ ، کردمیم نگاهش 

 ...میبود باهم شهیهم ما و وفتادهین یاتفاق

 و چرخوندم اطراف به نگاهمو ؛ گرفت حرصم آرامشش نیا از

 :دمیپرس مند هیگال و کالفه

 !!؟؟ینزد زنگ بهم چرا_ 

 : انداخت بهم ینگاه مین

 حرف ، شاپ یکاف هی میرسیم االن....باش داشته صبر_ 

 ....میزنیم

 شهیهم اون... بگم یزیچ نتونستم گهید که بود قاطع انقدر لحنش

 ...ازش باشم ناراحت تونستمینم یحت که یجور کردیم مسخ منو

 .....میدیرس قشنگ و دنج شاپ یکاف هی به بعد قهیدق چند 

 !شو ادهیپ...نجاسیهم_ربدیه

 من با قدماشو ربدهمیه ، داشتمیبرم آروم قدمامو...شدم ادهیپ

 ...کرد هماهنگ

 قلبم لحظه هی که داد حرکت دستم رو وار نوازش انگشتاشو

 ....گرفت دستش تو دستمو ینرم به اون از بعد...   ستادیا

 حس صورتمو به خون دنیدو و بودم شده داغ جانیه شدت از

  کردمیم

 ...شدم رهیخ رخش مین به عشق با 
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 لبخندم ؛ بود دوخته چشم رو روبه به کنه نگاهم نکهیا بدون

 ...زدم قدم کنارش در یشتریب جانیه با و شد تر قیعم

 یعیطب گل گلدون هی که قشنگ یچوب زیم هی پشت و میشد وارد

 ....مینشست هم یرو روبه ، بود زیم اون نییتز کیکوچ

 ...اومد سمتمون به گارسون که میبود شده رهیخ هم به لبخند با

 ...داد سفارش الته قهوه دوتا یسیانگل به ربدیه

 منتظر ؛ دوخت بهم قشویعم و جذبه پر نگاه همون دوباره

 : گفتم و کردم نگاهش

 ....ربدیه_ 

 : شد قیعم لبخندش

 جانم؟؟_ 

 کلمه نیا تونستیم چطور...زد برق نگاهم و گرفت ضربان قلبم

 !!بده یباز قلبمو که قشنگ انقدر!!کنه تلفظ قشنگ انقدر رو

 ...م؟یبزن حرف شهیم_ 

 ....میینجایا نیهم واسه_  ربدیه

 ...شنومیم من خب_ 

 خم سمتم به خودشو یکم و کرد قفل هم به زیم رو دستاشو دوتا

 :کرد

 !!یبشنو یخوایم یچ_ 

 !...؟یکرد دور خودت از منو چرا!!...ویچ همه_
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 انگار...کرد رییتغ نگاهش رنگ بود رهیخ بهم که نطوریهم

 :بود کرده نشیخشمگ لحظات اون هیادآوری

 دلم درصد کی یحت ،کهیبدون خوامیم...یحرف هر از قبل_ربدیه

 ...یباش دور من از خواستینم

 دست بهم یخوب حس چقدر جملش نیا  دنیباشن بگم تونمینم

 ...زدم لبخند ناخودآگاه.... داد

 :داد ادامه یجد یلیخ شیشگیهم اخم همون با اما ربدیه

 دیتهد به کرد شروع ، شد بحثم ارحام با که یروز اون از بعد_

 مدام و یکن یدب وارد هاتو محموله ذارمینم که....من کردن

 ....نداختیم پام جلو سنگ

 همه دونستمیم...شدم رهیخ بهش ینگران و شوک با و ختیر دلم

 !!بهش لعنت...کفتاره اون کار نایا

 یعنی...کردمینم داشیتهد به یتوجه نیکتریکوچ من اما_  ربدیه

 ...نداشت ارزش برام یا گهید زیچ چیه....تو داشتن مقابل در

 ....کنم بغلش همه یجلو ، همونجا خواستیم دلم

 !!...بود خوب حالم منه مثل اونم بودم دهیفهم نکهیا از چقدر

 یتیاهم چیه برام کارم و محموله دید یوقت_  ربدیه

 ...گذاشت ضعفم نقطه رو دست....نداره

 براش لحظات اون یادآوری دمیفهمیم ؛.... یعصب و بود کالفه 

 ....سخته یلیخ

 دوخته زیم به نگاهشو و بود کرده مشت خشم شدت از دستاشو

 ....بود
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 قلبمو چشماش تو غم... آورد باال سرشو ؛ گرفتم دستاشو عشق با

 ...آورد درد به

 همونجا تونستمیم...کرد دیتهد تو جون با منو اون_  ربدیه

 یبرا آدمو یکل که داشت نفوذ انقدر یعوض اون اما بکشمش

 ....بود کرده ریعج تو به زدن صدمه

 .فشرد بهم چشاشو

 ومدیم سرت ییبال اگه... اگه... کردمیم تحمل چطور_ربدیه

 ...نورا

 چققققدر آدم اون...زد چنگ گلوم به بغض...دیلرزیم دستاش

 ...فشردم دستم تو شتریب دستاشو....بود فطرت پست

 ...شتمیپ من نیبب...یچ همه شده تموم...ربدیه_من

 ....کرد نگاه بهم عشقش همه با و کرد باز چشاشو

 .نیبب...خوبه خوبه حالمم_من

 پلک براش تند تند یدار خنده حالت با حالتش کردن عوض یبرا

 تو منو یدستا اون حاال و...اومد لباش به یمحو لبخند...زدم

 !!گرفت دستاش

 !!!کردمیم کاریچ نداشتم تورو اگه_ربدیه

 نگاهش حرفشو با.....دادیم یباز قلبمو شتریب هرلحظه ربدیه

 قلبمو ضربان یصدا داشتم حتم و...بود کرده رو رویز قلبمو

 ....شنوهیم اونم

 :گفتم یا گرفته یصدا با و انداختم نییپا سرمو

 !!کنهیم ناراحتم یلیخ یزیچ هی فقط_
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 :شد یجد

 !؟یچ_

 .کردم نگاهش

 !!ینگفت بهم زویچ همه اول همون از چرا_

 انگار...داد هیتک یصندل به و چرخوند اطراف به چشماشو

 دمیفهمیم دیبا من اما...بود سخت براش سوالم نیا به دادن جواب

. 

 !یدینم جوابمو_

 ...کرد نگام دوباره

 ...ارهیب شمیپ تورو اریکوه که کردمینم فکر نورا،من_ربدیه

 .کردم نگاش ناباور و بغض با...گفتیم داشت یچ

 من الیخیب کال!!شدیم یچ گفتینم من به اریکوه اگه_من

 !؟یشدیم

 .کرد اخم

 !!نه که معلومه_

 نگه دور خودت از منو چرا!؟یرفت شیپ ینطوریا چرا پس_

 !؟یتداش

 ...بود کالفه

 منو قطعا خیش...بکنم یسکیر نیتر کیکوچ سرتو خواستمینم_

 !!!بخرم وقت تا کنم جشیگ...کنه گمت خواستمیم داشت نظر ریز

 ...ختیر دلم
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 !!یکار چه یبرا... یبرا!...؟یبخر وقت_

 !!بردنش نیب از یبرا_

 :دمیپرس کندن جون با...کردم خی

 ؟؟!!!!!شیکشت...ک_

 :شد تر ظیغل اخمش

 ...بکشمش من که بود آرزوم_

 ....فشردم بهم چشامو و دادم رونیب آرامش با شدمو حبس نفس

 :گفت یقاطع لحن ،با دید حالتمو نیا یوقت ربدیه

 دیتهد تو یزندگ با منو و بده اجازه خودش به که یکس...نورا_

 !!دهیم جونش با کنه،تقاصشو

 دستامو و شد خم زیروم دوباره و زد کردم،لبخند نگاهش باترس

 .گرفت

 تو از تونمینم نباشم ترسناک اگه...نهیهم من یزندگ_ربدیه

 ...کنم محافظت

 یدستا تو دستامو نکهیهم اما...کردمیم نگاهش حرف یب

 ....رفت نیب از بدم یحسا همه بود،انگار گرفته قدرتمندش

 :گفت حالم کردن عوض یبرا و شد تر قیعم لبخندش

 تو که یکس نیتر ارزش با یروز هی کردمینم فکر چوقتیه_

 !!ارمیب بدست زیپرو قیطر از رو مهیزندگ

 بدونم خواستیم دلم واقعا اما...بود گذشته یادیز زمان حاال

 ...دونستیم جاشو ربدیه دیشا!!داره باهش یارتباط چه زیپرو



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 !!شناختیم کجا از رو تو زیپرو!!ربدیه_من

 تورو عکس روز هی ؛ کردیم کار من با قبل از ، زیپرو_  ربدیه

 بیترت منم.....بشه خالص شرت از خوادیم گفت و داد نشون بهم

 عمرم کار نیتر دیمف فهممیم االن که...دادم خودمو شیپ آوردنت

 !!بود تو دنیدزد

 ...شد تر قیعم ولبخندش زد بهم یچشمک

 ....گذاشت روشون ینرم بوسه و برد لباش سمت به دستامو 

 ....کردم فراموش زویپرو گهید و گرفت وجودمو ی همه آرامش

 عاشقش من...کرده کاریچ شیزندگ تو ربدیه نبود مهم برام

 ....بودم

 :گفت یتر جذاب لبخند با میبود رهیخ بهم که نطوریهم

 !!مونهیم یزیچ هی فقط_ 

 :کردم نگاش ینگران با

 !یچ_

 :شد یجد

 !؟یباش من با یتونیم که یمطمئن تو...نورا_

 

 :کردم اخم و کردم نگاش حرص با

 !!که واقعا_

 :داد ادامه یتر آروم لحن با و دیخند گلو تو
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 تاقرص۱۰ یروز من!!ستین راحت بامن بودن...نورا_

 هرلحظه من کنار شهیم باعث میشغل طی،شرا میعصب...خورمیم

 یبرگرد ینتون گهید دیشا اصال...یباش شدنم ریدستگ نگران

 !!رانیا

 :گفتم بغض با

 ...ربدیه تونمینم تو بدون من_

 ...دیچک اشکم و

 صدا با نفسشو و شد رهیخ بهم نگاهش حالت نیتر قشنگ با

 ...داد رونیب

 چوقتیه...نمیبب خوامیم که هیزیچ نیآخر اشکات...نورا_ربدیه

 .نکن هیگر من جلو

 روم روبه که حاال ؛انگار رمیبگ اشکمو زشیر یجلو تونستمینم

 یدور نیا مدت نیا همه بود کرده اعتراف که حاال...بود نشسته

 یکی باهم میشاد و غم...بوده من از محافظت بخاطر یسخت و

 ...بود شده

 !!شدینم بزنم پس اشکامو کردمیم یسع هرچقدر

 و درآورد پولشو فیک کتش بیج از و کرد رها دستامو لحظه هی

 ....گذاشت پول زیم رو

 . گرفت دستمو ، اومد سمتم به زیم پشت از که یحال در کالفه

 .نورا پاشو_

 ....برد رونیب کافه از خودش همراه منو و

 ..نداشت یتموم میگر ؛ رفتمیم دنبالش عیسر یقدما با
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 ؛ کرد نگاه منو و برگشت لحظه هی میدیرس که نیماش کینزد

 ...رفت هم تو اخماش ، زمیریم اشک دارم هم هنوز دید یوقت

 :گفت بود عشق از پر که یقاطع و آروم لحن با و گرفت دستامو

 !!...ز؟؟ینر اشک من جلو گمیم یشنوینم_....

 : گفتم بودم غرق نگاش تو که نطوریهم بغض با

 !!!یباش داشته دوست منو انقدر کردمینم فکر چوقتیه_

 کمرنگ اخمش و شد عوض نگاهش رنگ لحظه هی جملم نیا با

 ؛

 ....ارمیب طاقت نیا از شتریب نتونستم....کردیم نگام بهت با 

  ؛ انداختم آغوشش تو خودمو

 ....برد فرو موهام نیب سرشو و کرد حلقه دورم بازوهاشو اونم

 همه نیا یبرا من ؛ میبود هم دلتنگ ایدن اندازه به هردومون

 ...ختمیر اشک یدلتنگ

 بغلش تو فقط من ؛ ختمیر اشک دلمون تو غم همه نیا یبرا

 ....کردیم نوازشم اون و ختمیریم اشک

 :زدم هق هام هیگر نیب

 ... دارم دوست....ربدیه دارم دوست_ 

 آروم....کرد تر تنگ بازوهاشو حلقه و دیکش نفس موهامو عطر

 : کرد زمزمه گوشم کنار

 ... من عشق دارم دوست منم_

 ...گفت بالخره...شدم مسخ انگار
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 وجودمو همه ، آورد زبونش به نکهیا اما ؛ داره دوسم دونستمیم

 ...درآورد لرزه به

 االن...االن اما...کردمیم تصور اهامیرو تو رو لحظه نیا شهیهم

 ...بود جداشده تنم از روحم انگار

 ....داشتم یحال چه بگم تونمینم اصال

 ...کردم نگاه چشاش تو و کردم جدا ازش خودمو ینرم به

 پاک اشکامو و آورد باال دستشو آروم و زد لبخند بهم عشق با

 : کرد

 ... مرگمه اشکات خودت جون به.... نورا_ 

 : گفتم بغض با

 ؟؟یبخشیم....یدیکش که یسخت همه نیا بخاطر منو....ربدیه_ 

 : کرد نگام اخم با

 تو....تیزندگ به زدم گند من!!....؟؟یگیم یدار یچ یفهمیم_ 

 ؟؟یکنیم یخواه معذرت

 ....ییتو من یزندگ_ 

 : داد حرکت چشام دوتا نیب نگاهشو حرف یب لحظه هی

 ....درآورده منو پدر بودنت خوب همه نیا_ دهیبری

 ینرم به و شد کینزد بهم که زدم لبخند بهش عشقم ی همه با

 ....دیبوس مویشونیپ

 ....بودم نیزم یرو زن نیتر خوشبخت لحظات اون تو من

 ؟؟؟ میبر_  ربدیه
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 دونستمیم...زدم پلک بار چند ناز با و کردم نگاهش ها بچه مثل

 :شهیم تر قیعم نگاهش کنمیم نگاش ینطوریا هربار

 ... میبر_من 

 : گفت حرارت با و شد رهیخ بهم

 ایب بزن هیپوش فردا از گمیم باشه من به اگه.....نورا آخ_ 

 ...آخرش یکنیم وونمید.....رونیب

 ینرم به و کرد باز برام نویماش در ربدیه ، دمیخند بهش ناز با

 ....جاگرفتم نیماش یصندل رو

 خودش خاص ژیپرست و لبخند با و شد سوار خودش اون از بعد

 ...درآورد حرکت به نویماش

 :شد مانعم که کنم روشن ضبطو خواستم

 ...باهات دارم حرف_ 

 ...جانم؟؟_ 

 گهید نیاز شتریب...هیکاف یدور نقدریهم نظرم به...نورا_  ربدیه

 ...خارجه من توان از

 :کردم نگاهش جیگ

 !!یچ ینی_ 

 خودم مال رسما که خوامیم...تیخواستگار امیب خوامیم_  ربدیه

 و خالت خونه برسونمت تورو االن بخوام سخته برام ،واقعایباش

 ...برگردم تنها خودم

 ....شدمیم ربدیه زن من... شد آب دلم تو قند
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 .....شهینم باورم خدا یوا

 ...مونهیم زیچ هی فقط_  ربدیه

 .کردم نگاش لبخند با

 !یچ_

 همه...بدونن ویچ همه خانوم خاله...یخواستگار از قبل خوامیم_

 !!نورا ویچ

 ...کردم نگاهش جیگ ؛ رفت وجودم از کبارهی به دمیام ی همه

 !!!!نه؟؟....یکنیم یشوخ یدار_ 

 ....ابدا_  ربدیه 

 : گفتم حرص و یناراحت با

 چرا!!!!.....کنه؟؟ قبول نداره امکان خالم که یدونیم ربدیه_ 

 !!!؟؟یگیم نویا

 ....میکن شیراض میتونیم_  ربدیه

 ینجوریا....بهش میگیم بعد...میکن یعروس بزار ، ربدیه_ 

 ....بگم که دمیم قول ، بهتره

 اصرار یالک ادینم خوشم اصال که یدونیم_  ربدیه

 دروغ با بزدل هی مثل من کنه فکر خالت نکهیا از متنفرم.....یکن

 .نده ادامه گهید لطفا....گرفتم ازش دخترشو

 یها یخوش عمر نداره امکان ایخدا...رهیبگ میگر بود مونده کم

 !!!...برسه؟؟ روز هی به حداقل من

 . خونه رسوند منو ربدیه که بود شب نه حدود ساعت
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 به گفتن فکر از ای ؛ باشم خوشحال ربدیه بودن از دونستمینم 

 ....بودم کالفه یلیخ....ناراحت خاله

 ....نبود زدن زنگ به ازین و داشتم رو وایش آپارتمان دیکل

 ؛ بود قشنگ برج هی 15 طبقه وایش ی خونه ؛ شدم خونش وارد

 ....بود شده ساخته گرد صورت به

 لوکس یلیخ ی رهیجز ی آشپزخونه ، یورود در چپ سمت

 ....بود ، رنگ دیسف ینتایکاب با ، وایش

 وارید کل خاله اتاق از بعد و بود خاله اتاق ، خونه راست سمت

 ....بود پنجره

 اتاق دوتا که بود کیکوچ ی راهرو هی هم خونه چپ سمت گوشه

 ....ریام و وایش یبرا هم شیکی و من یبرا شیکی ؛ بود اونجا

 عاشق هم من و ؛ داشت دوست لوکس و خلوت ی خونه وایش

 ....بودم اسپرتش و روشن رنگ مبلمان و بایز ویو

 ....رفتم اتاقم به عیسر ؛ نبود ییرایپذ تو یکس خوشبختانه

 ....نداشتم رو وایش به دادن پس جواب ی حوصله اصال

 لحظه کی یحت...دمیکش دراز تختم رو و کردم عوض لباسامو

 خاله به چطور....کردمینم فراموش و ربدیه یها حرف هم

 !!!گفتم؟؟یم

 !!!گه؟؟؟ید بود یبدبخت چه نیا خدا یا

 شیدلتنگ از ،داشتم بودم دور ازش که بود نشده ساعت هی هنوز

 ...نمشیبب ذاشتینم یحت اصال دیشا گفتمیم خاله به اگه...مردمیم

 !!باهش ازدواجم به شه یراض برسه چه
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 !!تو اخالق نیا دست از ربدیه...خدا یا

 با که ییوایش به کالفه ؛ شد باز اتاق در که بودم فکرا نیهم تو

 ...کردم نگاه شد اتاقم وارد جانیه

 !!یفضول از مردم من!!؟؟یاومد یک....شعوریب_  وایش

 : گفتم یناراحت با ؛ نشست تخت لب و

 ....ندارم ، دادن حیتوض ی حوصله اصال االن کن باور وایش_ 

 :دیپرس یناراحت و بهت با و شد محو لباش از لبخند

 !!!!!کرد ولت دوباره_ 

 :گفت یدلدار یبرا و نشست تخت رو کنارم ندادم یجواب یوقت

 که بهتر ه،همونیروان آدم اون...اینخور غصه اصال_

 !!!کثافت...شیشناخت

 دوسم هم یلیخ ربدیه!!! خودت؟ یبرا وایش یگیم یدار یچ_ 

 ....داره

 : دیکش یفیخف غیج جانیه با

 وونهید تو دختر!!!! ه؟؟؟ینجوریا افتیق چرا پس.... عییه_ 

 !!.....گرفتس؟؟ حالت انقدر که پس یخوایم یچ گهید!! ؟یا

 :کردم نگاش بغض با

 ...بدشانسم یلیخ من بخدا...وایش_ 

 عمرم نصف....گهید شده یچ نمیبب بنال ، کوفت_  وایش

 !!ربد؟؟یه مرده!!یکرد

 ....خدانکنه....شو خفه_ 
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 چته؟؟ پس_  وایش

 یزندگ اومدنش با خوامیم تازه و ، داره دوسم دمیفهم که حاال_ 

 که بگم خاله به دیبا حتما گهیم ربدیه.....باشم خوشحال و کنم

 !!هیک

 قطعا یاونطور شده؟؟مامان وانهید مگه خب!!!! ؟؟؟یچ_  وایش

 ....هیمنف جوابش

  ربدهمیه نداره امکان که نهیا من یبدشانس....گهید دونمیم_ 

 ....مینگ که بشه یراض

 :شد رهیخ رو روبه به ناراحت

 ....که شهینم ینجوریا.... بابا یا_ 

 .....هیلیخ نشم وونهید بخدا_ 

 ...میکنیم دایپ حل راه هی...نکن ناراحت خودتو تو حاال_

 ربدیه نیب دیبا موقع ،اون بگم خاله به اگه...وایش یحل راه چه_

 .کنم انتخاب نفرو هی خاله و

 !یعوض ربدیه_

 !!!وااایش_

 بگم خاله به چطور که بود نیا ریدرگ فکرم صبح خود تا اونشب

 ....کنم شیراض چطور و

 بن به کردمیم فکر یهرچ به!!بزارم؟ دلم یکجا گهید نویا ایخدا

 ...دمیرسیم بست

 !!نداشت امکان...ادیب کنار ربدیه شغل با خاله نداشت امکان
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 ...برد خوابم که بود صبح یدما دم 

 جام تو حوصله یب ؛ کردم باز چشم که بود صبح ده حدود ساعت

 ...نشستم

 بزنم زنگ بهش اگه دونستمیم اما ؛ بود شده تنگ ربدیه یبرا دلم

 ....بگم خاله به زودتر هرچه که کنهیم اصرار دوباره ،

 به و اومدم رونیب تخت از و دادم رونیب حرص یرو از نفسمو

 ....رفتم ییدستشو سمت

 ...برگشتم اتاق به زدم صورتم و دست به یآب هی نکهیا از بعد

 وایش و خورد در ضربه چند که بودم موهام دنیکش برس مشغول

 ....شد وارد

 کرد،یم نگام در نیب از که نطوریهم ؛ کردم نگاهش حوصله یب

 : گفت

 ؟؟یشد داریب_

 االن اما...نداختیم خنده به منو وایش مسخره یسواال شهیهم

 .کردم نگاش یحرص نداشتم،بدتر حوصله

 ...که ینیبیم_ 

 سراغتو مامان ،  ایب یدیکش برس موهاتو....نمیبیم آره_  وایش

 ....رهیگیم

 چطور....بشم رو روبه خاله با شدینم روم یحت ؛ ختیر دلم

 !!بوده دروغ همش ، خوابگاه و دانشگاه گفتمیم بهش

 ...کردینم نگام یحت گهید بودم مطمئن
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 :گفتم وایش به یناراحت با

 !!آخه؟؟ بگم بهش یچجور...شمیم وونهید دارم بخدا وایش_ 

 ناراحت خودتو....میبگ بهش چطور مینیبب میکن فکر دیبا_  وایش

 ....گهید شهیم یزیچ هی باالخره ؛ نکن

 ...زنهیم شور دلم همش_ 

 !!نزده؟؟ زنگ ربدیه_  وایش

 ....بگم بهش یچ ، بزنه زنگ اگه دونمینم...نه_ 

 منتظره....مامان اتاق ایب فعال حاال_  وایش

 ....امیم االن منم برو تو باشه_ 

 خالم اتاق سمت به موهام بافتن از بعد ؛ رفت رونیب اتاق از

 ....داشتم دلشوره هنوزم....رفتم

 ...شدم وارد ، اتاق در به ضربه چند از بعد و دمیکش یقیعم نفس

 

 دنید با ؛ خوندیم کتاب داشت و بود دهیکش دراز تختش رو خاله

 ....برداشت چشماش یرو از نکشویع و نشست جاش تو من

 : گفت و کرد نگام مهر با

 .مادر ییدایپ کم....خاله گل دختر....به به_ 

 داشتم،خاله بغض...گرفتم جا بغلش تو ینرم به و رفتم سمتش به

 دشیام نا خودم از چطور...داشتم دوسش مامان مثه رو

 !!....کردمیم

 !!یخوب...جون خاله ببخش_ من
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 نورا؟؟ روزید یبود کجا.....زمیعز بهترم_  خاله

 : گفتم هول....ختیر دلم

 ...بخورم هوا کمی بودم رفته....روزید_ 

 : کرد نگاه چشام تو و کرد جدا خودش از منو ینرم به

 !!؟؟یا گرفته انقدر چرا... مادر؟؟ شده یزیچ_ 

 خرابم حال متوجه عیسر یلیخ ؛ بود مامان مثل هم خاله

 ...نداشتم باهاشو زدن حرف یآمادگ االن واقعا اما....شدیم

 ....شده تنگ مامان یبرا دلم کمی....جون خاله ستین یزیچ_ 

 : گرفت آغوشش تو منو دوباره غم با

 یبرا یکس ها بچه شما جز گهید....شده تنگ براش دلم منم_ 

 ....نمونده من

 جا بغلش تو خودمو دوباره و دمیبوس رو خاله ی گونه مهر با

 .....دادم

 کاش....دادیم مامانمو یبو خاله ؛ داشتم اجیاحت محبتش به واقعا

 ....نگم دروغ بهش تونستمیم

 

                            ☆☆☆ 

 

 یتلفن فقط و بودم دهیند ربدویه روز سه نیا تو ، گذشت روز سه

 ....بودم زده حرف باهاش
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 یبرا که بود یروز چند ربدیه اما....زدیم پرپر دنشید یبرا دلم

 بود رفته الهه شهر به بود دارش سهام که یشرکت مشکالت حل

 ....نمشیبب تونستمینم و

 همه زودتر هرچه که کردیم اصرار ، زدیم زنگ بهم که هربار

 ....کردیم بد حالمو شتریب نیا و ، بگم خاله به ویچ

 ، اون از بدتر و....نداشتم رو خاله به تیواقع گفتن قدرت هنوز

 ....داشتم خاله گفتن نه از که بود یوحشت

 آرومم نا یچ همه از شتریب دنشیند...گشتیبرم زودتر کاش

 ...بود کرده

 راه و کنم فکر تونستمیم و گرفتمیم قرار و آروم دمشیدیم اگه

 ...کنم دایپ حل

 یبرا یدلتنگ بود شده ذکرم فکرو همه حاضر حال در اما

 ....ربدیه

 ....بگم ویچ همه خاله به روز همون  بودم گرفته میتصم 

 دیبا ؛ کنم تحمل رو دلشوره و استرس نیا تونستمینم گهید

 ....گهید کردمیم تمومش

 تو وایش....بود ظهر کی حدود ساعت ؛ رفتم رونیب اتاق از

 ....بود خاله یغذا کردن آماده مشغول آشپزخونه

 ینطورینبود،ا خونه و داشت دادگاه امروز هم ریام خداروشکر

 ....رفتم آشپزخونه به... بزنم حرف خاله با تونستمیم تر راحت

 ...بزنم حرف خاله با خوامیم....وایش_ 

 : کرد نگام جانیه با
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 !!!االن؟؟_ 

 یک دوباره دونمینم ، نزنم حرف االن اگه...االن...آره_ 

 ....کنمیم دایپ جرعتشو

 آماده خودمو دینبا ؟؟؟منیگینم من به قبل از چرا خب_  وایش

 !!میبگ یچجور میکردیم فکر میشستیم کنم؟؟؟حداقل

 یچجور بعدم....اومدم کنار خودم با االن نیهم خودم من وایش_ 

 !!گهید ویچ همه گمیم راست هی نداره گفتن

 !!شهیم یچ که یدونی؟م!یبگ یخوایم که یمطمئن_وایش

 :کردم نگاهش باغم

 ...کنه قبول نداره امکان که دونمیم...آره_

 بهتر یکردیم یراض ربدویه...یبگ یخوایم چرا خب_وایش

 !!نبود

 :گفتم یچارگیب با

 !!شهییینم یراض_

 مامان و شد معجزه دی،شایدید چه خدارو... نداره یبیع_ وایش

 غذا به نگاه هی منم برو....نکن ناراحت خودتو تو...شد یراض

 ....االن امیم ، بندازم

 ....وایش ایب زود_ 

 ...شستنیم رخت دلم تو انگار ؛ افتادم راه خاله اتاق سمت به

 ....بود کرده عرق دستام کف و بود سرد بدنم



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 قیعم نفس و کردم مکث لحظه چند دمیرس که اتاقش در پشت

 و دلشوره....بود دهیفا یب اما ؛ کنم حفظ آرامشمو تا دمیکش

 !!گرفتیم شدت لحظه به لحظه استرسم

 چند و آوردم باال دستمو و کردم جمع جسارتمو همه بالخره

 ... زدم خاله اتاق در به ضربه

 ....شدم وارد بالفاصله

 ؛ خوندیم نماز نشسته حالت به داشت نیزم رو

 ی چهره تو مامانو انگار لحظه کی.... دیلرز دلم دنشید از 

 ....دمید خاله

 نگاهش ، نمازش آخر تا و ستادمیا همونجا یدلتنگ و عشق با

 ....کردم

 غم دوبارشون دنید و بود شده تنگ براشون دلم اهایدن ی اندازه

 ....بود میزندگ حسرت نیتر زیانگ

 ؛ نداشتمشون گهید که سال، کی شدیم گهید ماه دو

 یزندگ بابا و مامان بدون سال کی بودم تونسته شدینم باورم 

 ....کنم

 من ؛ کرده تحمل ویسخت همه نیا که یاون که کنم باور تونستمینم

 !!...بودم

 با و شد تموم نمازش که کردمیم نگاه خاله به خودم افکار غرق

 رو یدلتنگ سر از که اشکمو قطره چند عیسر...کرد نگام مهر

 !!نهینب خاله که کردم پاک بودنو دهیچک هام گونه

 ....نیبش ایب....مادر یموند اونجا چرا_  خاله
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 طرف به لبخند با و کردم خشک دستام با نمناکمو یچشما عیسر

 ...نشستم لبش و رفتم خاله تخت

 ...باشه قبول ؛ کردمیم نگاهتون داشتم_ 

 ....مادر حق قبول_  خاله

 بلند جام از عیسر که بشه بلند سجاده رو از خواست یسخت به

 .....رفتم سمتش به و شدم

 ....جان خاله گهید هیریپ...جان نورا نکنه درد دستت_خاله

 سن سال ۵۵ ،وگرنه دیداشت یجراح شما...هیحرف چه نیا_

 !تونهیجوون اول هنوز شما...جون خاله که سین یادیز

 جوون تونهینم اصال غم همه نیا با من دل که...آدمه دل مهم_

 ...باشه مونده

 :گرفت دلم

 ...ینطوریا نگو جون خاله_

 رو مالفه داشتم که نطوریهم ، بکشه دراز تخت رو کردم کمک

 ....شد خاله اتاق وارد وایش ؛ دمیکشیم خاله یرو ،

 و شد دگرگون حالم منم دنشید با ؛ دیباریم چهرش از جانیه

 ....گرفت وجودمو ی همه دلشوره

 ....بود هوا رو میزندگ ی همه....گفتم؟؟یم چطور ایخدا

  ؛ مینشست خاله تخت یرو روبه ی نفره دو مبل رو هردومون

 خوادیم بود معلوم قشنگ که یجور ، یتصنع و هول یلیخ وایش

 : گفت کنه باز بحثو



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 ....حاضره گهید ساعت مین تا غذا مامان_ 

 که کمی ؛ دادم زحمت یحساب هم تورو....مادر یمرس_ خاله

 ....میگردیم خونه دنبال میریم نورا و ریام با بشم بهتر

 : گفت ناراحت وایش

 ....خانوم مامان گهید نکنه درد دستت_ 

 ی،دستا بزنم حرف که کرد اشاره من به ابرو چشمو با و 

 ...نشهدنشونیلرز متوجه خاله که کردم مشت هم تو لرزونمو

 : داد حرکت وایش منو نیب مشکوکشو نگاه خاله

 ....نمیبب نیبگ ن؟؟یسوزوند یشیآت چه باز دوتا شما_ 

  گهید بگو نورا!...؟یشیآت چه مامان....عه_  وایش

 ... رفت غره چشم من به و

 سرکه رویس نیع دلم ؛ کردم نگاه هردوشون به اضطراب با

 ....دیجوشیم

 ......کنم شروع یچطور دونستمینم 

 ؛ بگم یزیچ هی که فهموند بهم حرص با و داد فشار دستمو وایش

 ....بودم شده الل انگار من اما

 هم کنار ذهنم تو و کلمات داشتم زور به...دادم قورت دهنمو آب

 : گفت من یجا به وایش که دمیچیم

 !!!....داره خواستگار نورا مامان_ 

 :گفت خاله که کردمیم نگاه وایش به بهت با
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 دنایدزد نگاه و ها یقرار یب نطوریزدم،ایم دلم،حدس زیعز_ 

 یک... مادر کن فیتعر خب...باشه داشته تونهینم یا گهید لیدل

 خوشبخت؟؟؟ مرد نیا هست

 !!!....گفتم؟؟یم چطور...بود نیهم ماجرا سخت قسمت

 :گفت مهر با و کرد یا خنده خاله

 به خواستیم که یروز اونم...ندازهیم مادرت ادی منو خجالتات_

 هممون...داشت تورو حال نیپدرته،هم عاشق که بگه مادرمون

 ...دخترم بگو راحت ،پس حالتو فهممیم...میشد عاشق

 قورت دهنمو آب ، وایش دست فشار با ؛ شدیم قطع داشت نفسم

 : کردم شروع و دادم

 یدانشجو و سالشه سه و یس...ونیهما ربدیه....ربدهیه اسمش_ 

 ....یپزشک یانصراف

 ...ست؟؟ین خوب شونیمال وضع!! مادر؟؟ یانصراف چرا_  خاله

 : دوختم نیزم به نگاهمو

 !خوب یلیخ....خاله خوبه یلیخ شیمال وضع_

 شغلش مادر؟؟ نداده ادامه درسشو چرا پس خب عه_  خاله

 ه؟؟یچ

 :شد فشرده قلبم

 ....شرکته هی سیرئ....شغلش_ 

 !!باهم؟؟ نیشد آشنا چطور شما_  خاله

 .....فشرد دستمو یدلسوز با که کردم نگاه وایش به یچارگیب با
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 ....کرد سکوت شدینم گهید... گفتمیم دیبا ؛ کردم جمع جرعتمو

 : بدم ادامه خاله به گفتن دروغ به نیا از شتریب تونستمینم

 ...میشد آشنا باهم.....رانیا تو_ 

 !!دانشگاه؟؟ تو_  خاله

 !!!بودن دهیدزد منو.....که ییاونجا....نه_....

 : دیپرس شوک با و خورده کهی خاله

 !!!!بودن؟؟؟ دهیدزد هم اونو یعنی....یعنی_ 

 یصدا با....کنم شروع اول از گرفتم میتصم بگم؟؟ چطور ایخدا

 : دادم ادامه لرزانم

 و الکل به پدرش....داده دست از مادرشو شیبچگ تو ربدیه_ 

 ؛ داشته ادیاعت قمار

 دوباره پدرش سال چند از بعد....داشته یسخت یزندگ یلیخ اون 

 ....کنهیم ازدواج

 بودن؟؟؟ دهیدزد هم اونو ، نورا ینگفت_  خاله

 خاله سوال به توجه یب...رفتیم باالتر قلبم ضربان لحظه هر

 : دادم ادامه

 عالقه درس به یلیخ... باهوشه و زرنگ یلیخ ربدیه_ 

 ....داشته

 کردن افت باعث ومدنشین خونه و یباز قمار با ، پدرش اما

 ....شهیم ربدیه

 ....زارهیم کنار و قمار و الکل باالخره پدرش سال چند از بعد
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 که ؛ بده ادامه درسشو خوشحال و کنه یزندگ تونهیم تازه ربدیه

 طلب پدرش از قمار تو که ، فاسد سیپل هی...نفر هی

 ؛ زارهینم راحت اونارو....داشته

 پدرش و شهینم کنه جور پدرشو یبده که کنهیم یهرکار ربدیه 

 ....بوده دانشجو موقع اون ربدیه....شهیم یزندان

 ...کردیم نگام موشکافانه و بود کرده سکوت خاله

 دهیفهم زویچ همه االنشم نیهم انگار...بود شده شتریب استرسم

 ...بود

 ...نبود یبرگشت راه گهید االن...بدم ادامه کردم یسع

 ...زویچ همه گفتمیم دیبا

 اون بعد....شنوهیم پدرشو فوت خبر ربدیه ، سال چند از بعد_ 

 ....دهیم انصراف دانشگاه از و بده ادامه تونهینم گهید

 شیآت به آدمو یزندگ آخرش و اول نورا، نهیهم قمار_  خاله

 ....کشهیم

 !!!گفتم؟یم چطور گهید ؛ ختیر دلم

 یحت ؛ داشته که یسخت یزندگ نیا با ربدیه ، مامان خب_  وایش

 ...بنظرم داره حق وفتهیب هم خالف کار تو اگه

 که باشه یعاقل آدم اگه.... داره آدم عقل به یبستگ اون_  خاله

 .....ندازهینم یچاه نیهمچ تو خودشو

 ...دهیم رییتغ آدمارو یزندگ طیشرا خب_وایش

 :شد رهیخ بهم و دیکش بهم اخماشو خاله
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 !!نورا یبگ یخوایم یچ_

 : دمینال بغض و یچارگیب با

 زیپرو که هیقاچاق باند همون سیرئ ربدیه....ربدیه.... خاله_ 

 !!!!!بود فروخته بهشون منو

 : زد داد بایتقر و نشست جاش تو تیعصبان و بهت با خاله

 !!!!؟؟؟ییییچ_ 

 هنوزم...دیلرزیم بدنم همه...دیترک بغضم و خوردم کهی دادش با

 ....بودم گفته خاله به که شدینم باورم

 ، بود شده اشک از پر چشماش کهیدرحال تیعصبان با خاله

 : گفت من به رو مند هیگال

 ینشد حاضر ؟؟؟یبرنداشت لب رو از لب نامرد اون بخاطر_ 

 باند هی تو بودن برده تورو ایعوض اون....یکن تیشکا ازش

 یتونست چطور من؟؟؟نورا به یبود نگفته تاحاال چرا!!قاچاق؟؟

 !!!؟؟یبش زاده حروم اون عاشق

  ؛ تر دیشد میگر شدویم شتریب بدنم لرزش خاله داد هر با

 حرف ربدیه درمورد رحمانه یب نقدریا خاله کنم تحمل تونستمینم

 ....بزنه

 ....بگم تونستمینم هم یزیچ اما

 چه ها زاده حروم اون ، کثافت باند اون تو دونمینم یحت_  خاله

 شده کارت ماهه چند که نهیهم یبرا....آوردن روزت به

 !!کنه لعنتش خدا...کنه لعنتشون خدا....ه؟؟یگر

 : دمینال هیگر و بغض با
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 ...عاشقشم من خاله... نگو ینطوریا کنمیم خواهش_

 : زد داد سرم تیعصبان و حرص با خاله

 بدبخت خودتو ذارمیم من یکرد فکر....اون با یکرد جایب تو_ 

 زاده حروم مردک اون به گهید قدم هی یحت ذارمینم من!!؟؟یکن

 ....یش کینزد

 اون عروس یبتون تا یبش رد جنازم رو از نکهیا مگه نورا

 ...یبش فروش قاچاق

 هی توان گهید قلبم...کردمیم نگاه خاله به اشکام نیب از یناباور با

 ....نداشت رو گهید درد

 به رو ینگران با دیلرزیم هیگر و بغض از که ییصدا با وایش

 :گفت خاله

 ....نکرده ییخدا یکنیم سکته االن مامان_ 

 ...دیش راحت شماها تا کنم سکته من بذار_خاله

 نجایا ادیب بار هی بذار ؛ نکن قضاوت زود انقدر جان مامان_وایش

 ....بگو ینطوریا بعد ، شینیبب

 حق گهید هم نورا....بذاره خونه نیا تو پاشو نداره حق_  خاله

 پدرو نه....بخشمشیم من نه ، وگرنه....کنه فکر بهش یحت نداره

 ....مادرش

 : گفتم هیگر و التماس با

 ....تروخداااا....خاله_ 

 ازت نیا از شتریب نزار ، نورا نگو یچیه.....سسسیه_  خاله

 .....رووونیب نیبر....اتاقم از رونیب نیبر....بشم دیناام
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 از ینرم به وایش که کردمیم نگاه خاله به اشک با هیثان چند

 ...پاشم که کرد اشاره بهم چشاش بستن با و گرفت بازوم

 و زدم هق...اومدم رونیب خاله اتاق از هیگر و لرزون ییپاها با

 .....برگشتم خودم اتاق به

 یراض گهید خاله بودم مطمئن!!... کردم؟؟یم کاریچ حاال ایخدا

 .....شهینم

 

                         ☆☆☆ 

 

 داشتم و بودم دهیکش دراز تخت رو که بود ساعت چند دونمینم

 ...کردمیم هیگر

 چکسویه ی حوصله ، داخل ادین یکس که بودم کرده قفل اتاقو در

 ....نداشتم

 ...بود گذاشته تنهام که کردیم درکم انگار هم وایش

 تو منو و بود شمیپ کاش...داشتم اجیاحت ربدیه بودن به فقط االن

 ...بره ادمی غمامو همه آرامشش با ،تا گرفتیم بغلش

 دیبا من ایخدا....شدیم شتریب غمم انگار ، کردمیم هیگر هرچقدر

 !!....کنم؟؟ کاریچ

 میبود ییخواهرا مثل ، وایش منو یبچگ از ؛ بود مامانم مثل خاله

 ....میداشت مامان دوتا هردومون که

 ....دادم؟؟؟یم دست از رو خاله یچطور حاال
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 جام تو شد باعث تلفنم زنگ یصدا که زدمیم هق داشتم هنوز

 ....بود ربدیه من یخدا....نمیبش

 و بود نجایا کاش....گفته یچ خاله گفتمیم بهش یچطور حاال

 ....بزنم زار بغلش تو تونستمیم

 ....گذاشتم گوشم کنار ویگوش حرف یب و کردم وصل تماسشو

 ....نورا؟؟_  ربدیه

 دلتنگش چققدر...گرفت شدت میگر دوباره بمش یصدا دنیشن با

 !!....بودم

 : زد صدام دوباره مشیمال و عشق پراز لحن با

 ....دلم؟؟ زیعز_ 

 : دادم جوابشو هیگر از گرفته یصدا با

 ....ربدیه_ 

 اخم تصور از...بود کرده شیعصب گرفتم یصدا دنیشن انگار

 ...رفت ضعف براش دلم بود من بخاطر که ظشیغل

 ...توام با نورا!!!..... ؟یکنیم هیگر یدار نورا_  ربدیه

 : زدمیم دل هیگر تشد از

 !!!ویچ همه....گفتم.....خاله به....ربدیه_

 : گفت غم با ؛ کرد مکث هیثان چند

 نه؟؟ نکردن قبول_ 

 ....خوامیم تورو فقط من.....ببر خودت با منو ایب ربدیه_ 
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 وونهید دارم بخدا ، نکن هیگر ینجوریا من مرگ نورا_  ربدیه

 ....شمیم

 دوست دینبا گهید....نمتیبب دینبا گهید....گفت خاله....ربدیه_ 

 ....باشم داشته

 حرف خودش با انگار زد شیآت وجودمو ی همه صداش تو غم

 :زدیم

 ...من یبرا یفیح تو....دوننیم همه_  ...

 : زدم داد سرش هیگر با

 ....خوامیم تورو فقط یزندگ نیا از من!!!....ربدیه_ 

 آسونه من یبرا یکرد فکر....خوامیم تورو فقط منم_  ربدیه

 کی فقط ، درصد کی اگه خودت جون به نورا!!... نداشتنت؟؟

 االن....کنم نیتضم تورو یخوشبخت ، خودم تو تونستمیم درصد

 من دنیرس مانع تونستینم هم خدا خود یحت ، سهله که خالت

 ، من کنار ، تو دنیکش عذاب فکر که کنم کاریچ اما.... بشه بهت

 ...افتاده جونم به خوره مثل

 ندمونیآ به راجع دانهیناام همه نیا نداشت حق!!گفتیم یچ

 !!!نداشت حق...بزنه حرف

 : زدم هق

 بخدا....نزن حرفو نیا گهید ، یدار دوسم واقعا اگه...ربدیه_ 

 مگه ، ربدیه....رمیبم فقط خوادیم دلم ، یگیم ینطوریا هروقت

 !!!داره؟؟؟ هم یا گهید انتخاب حق تو با یزندگ جز من قلب



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 وونمید یدار بخدا....کنمیم ،خواهش نکن هیگر نورا_ ربدیه

 ...یکنیم

 ...نمتیبب خوامیم ، وامیش ی خونه ین،جلوییپا من 

 نیهم که شدینم باورم ؛ کردمیم سکته داشتم یخوشحال شدت از

 ....اتاق ی پنجره لب دمیپر عیسر...بود شده براورده آرزوم االن

 گوشش کنار شیگوش و بود داده هیتک نشیماش به نییپا اون ربدیه

 خودمو باال نیهم از خواستیم دلم که بودم دلتنگش انقدر...بود

 !!...کنم پرت بغلش تو

 : گفتم جانیه و بغض با

 ....االن نیهم....امیم االن نیهم_

 خاموش ها برق...کردم باز اتاقو در عیسر ؛ کردم قطع ویگوش

 ...بود ییرایپذ تو یکم نور و بود

 از و برداشتم و دیکل عیسر فقط ؛ بود چند ساعت دونمینم اصال

 .....زدم رونیب خونه

 نییپا عجله با ها پله از و بمونم آسانسور منتظر تونستم ینم

 ....اومدم

 ....ومدینم باال نفسم گهید ، دمیرس نییپا به یوقت

 چشماشو نکهیهم انگار... دمشید ؛ اومدم رونیب یالب از دو با

 ...رفت دویپرکش لحظه هی تو هام یناراحت همه بودم دهید

 دلم من...بود ظیغل اخمش هنوز...اومد سمتم به دنمید با اونم

 .... رفتیم ابهتش همه نیا یبرا
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 یادیز حرارت با و کرد حلقه دورم دستاشو ، دیرس بهم یوقت

 .....گذاشت لبام یرو لباشو

 چکسیه....ربدیه منو...میبود ما فقط و...بود ستادهیا زمان انگار

 ....نداشت یتیاهم یا گهید

 از.... بودم دور ازش که روز چند نیا برام بود سخت چقدر

 ....دمشیبوسیم هیگر با و بود دهیترک بغضم یدلتنگ شدت

 ...دادیم ادامه دنمیبوس به بستش یچشا و اخم همون با اونم

 یادیز من مثل اونم....داره منو حال قایدق اونم که دمیفهمیم

 ...بود دلتنگ

 به و داد تیرضا عاشقانمون بوسه انیپا به لحظه چند از بعد

 ... کرد جدا ازم لباشو ینرم

 ...دیکش آغوشش به منو محکم

 ی حلقه یه اونم ، دادمیم فشار بهش خودمو هیگر و بغض با

 ....مردمیم اون بدون من....کردیم تر تنگ دورم بازوهاشو

 هم دلتنگ انقدر ؛ کرد داغش یها بوسه غرق موهامو ربدیه

 از یجزئ و بشم حل آغوشش تو خواستیم دلم فقط که میبود

 ....بشم وجودش

 قاب صورتم دور دستاشو و کرد جدا خودش از منو ینرم به

 ...گرفت

 :رفت هم تو اخماش چشام دنید با

 !!!منم؟ هات هیگر لیدل شهیهم یوقت کشمیم یچ یدونیم_
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 ؛ ببر خودت با منو ربدیه...توعه از یدور هام هیگر لیدل_ 

 ....بمونم جدا ازت خوامینم گهید....االن نیهم

 : کرد نوازش صورتمو دستاش با

 من یبرا چشا، نیا از یدور یکرد فکر....خدامه از که من_ 

 نیهم یبرا....نمیبب هاتو هیگر خوامینم گهید اما!!...راحته؟؟

 ....نباشه کنارت ، مونیزندگ شب نیبهتر تو خالت خوامینم

 ....کاش یا...بشه یراض خاله کاش...بودم وونشید من ایخدا

 :کردم نگاش بغض با

 !ربدیه شهینم یراض خاله_

 فشار بهم چشاشو کالفه حرفم با که بود دهیعق هم بامن اونم انگار

 .داد

 !...ن؟یماش تو میبر...شهیم یراض...من عشق شهیم یراض_

 همراه و زد یمحو کردم،لبخند بسته بازو چشامو دییتا یمعن به

 .میشد نشیماش سوار هم

 بود گرفته فرمونو گشید دست با و بود من یپا رو دستش هی

 لبخند شدویم رهیخ عاشقم نگاه به یدلتنگ با بار هی هیثان چند هر

 ...زدیم

 شیدلتنگ چقققدر که دمیفهمیم شتری،ب گذشتیم شتریب هرچقدر

 ...بوده سخت برام

 تاب نبودنشو روز چند نیا چطور دونستمینم بود شمیپ که حاال

 ...بودم آورده
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 دور ازش تونمینم هم هیثان کی یحت گهید کردمیم احساس

 ....بمونم

 :دوخت جاده به نگاهشو و زد یمحو لبخند ربدیه

 شهیم سخت یلیخ ی،رانندگ یکنیم نگام یدار خوشگل نقدیا_

 !!ها

 فشار...ندادم یجواب و زدم لبخند ناخودآگاه و شدم داغ ازحرفش

 اخم...کرد نگام شونه رو از دوباره و کرد شتریب پام رو دستشو

 :گفت و کرد یکمرنگ

 !نورا؟ یشد الغر همه نیا داستانا نیهم یبرا_

 !کنم تحمل تویدور تونمینم من...ربدیه_

 کنم یصبور نکهیا کن باور!...تونم؟یم من یکنیم فک چرا_

 که ببرمت یجور االن نیهم تونمیم خوام،منیم که هیزیچ نیآخر

 نیتر کیکوچ نتونه چکسیه بردمت،و کجا نفهمه چکسیه

 خالت چقدر که دونمیم اما...یمن مال تو نورا....بکنه یاعتراض

 !!میاریم بدست تشویرضا پس...داره تیاهم برات

 :زدم حرفمو جرعت با و گرفتم میتصم لحظه هی تو

 یراض خاله نداره امکان یبد ادامه نکارویا تو که یوقت تا _

 ....شه

 !!دمینم ادامه پس _

 رخش مین به بهت با و شد باز حد نیآخر تا چشام...ختیر دلم

 .گفتیم داشت یچ...شدم رهیخ
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 کرد یا خنده تک دید حالتمو یکرد،وقت نگام شونه سر از دوباره

 :دیپرس یجذاب حالت با و

 !!!؟یخوب_

 ....ربدیه_

 !!دلم جون_

 یصدا با و دادم قورت دهنمو آب!!هیلیخ نکنم سکته خدا یوا

 :گفتم یلرزون

 !؟یبذار کنار کارتو یخوایم یگفت االن_

 ...نداره یتیاهم برام تو بجز یچیه یزندگ نیا تو_

 بخاطر اونم...بذاره کنار خالفو خواستیم ربدیشد،هینم باورم

 !!!من

 !!!؟ بذاره کنار من بخاطر رو نهیک همه نیا خواستیم ینی نیا

 هیگر و خنده نیب و شد جمع چشام تو اشک یخوشحال شدت از

 :گفتم

 ....ربدیه عاشقتم من_

 .... بودم ربدیه نیماش تو صبح یدما دم تا اونشب

 یحرفا غم بود رفته ادمی اصال که بود کرده خب حالمو انقدر

 ....رو خاله

 ممکن ریغ انگار ذارهیم کنار نکارویا گهید که گفت بهم یوقت

 ...بود کرده براورده آرزومو نیتر
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 کی یحت که بود دور برام بشه جدا خالف از ربدیه نکهیا انقدر

 مطمئن چون بزنم حرف باهاش موردش در خواستمینم درصدم

 ...کنهینم قبول که بودم

 ...حاال اما

 ....بود من یزندگ مرد نیبهتر ربدیه خدا یوا

 حاال گهید که بودم گرفته یانرژ انقدر بود کرده آرومم انقدر

 ....بشه یراض خاله که کنم یکار تونمیم ، بودم مطمئن

 ربدیه گفتمیم خاله به حاال...داشتم گفتن یبرا یحرف گهید حاال

 ...ستین کار نیا تو گهید

 منو ربدیه و میکند دل بودن هم کنار از که بود صبح پنج ساعت

 ...وایش آپارتمان به رسوند

 تا من بخاطر بازم اما...بود شده سرخ یخستگ شدت از چشماش

 ...بود فرمون پشت و بود مونده داریب صبح خود

 کردیم رفتار بامن احساس با و قشنگ ،انقدر بودم ششیپ یوقت

 یرو زن نیتر ارزش با و نیتر بایز کردمیم احساس که

 ...نمیزم

 .گذاشت گونم رو یگرم بوسه

 نبودنت که شه راحت المیخ...بده خبر بهم خونه یدیرس_ربدیه

 ...باشه نکرده درست برات یمشکل

 .چشم_

 :زد یقشنگ لبخند

 .بال یب_
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 شتیپ فکرم یا خسته انقدر...لطفا آمستردام برنگرد توام_

 .ریبگ هتل نجایهم....مونهیم

 !!شهینم میچیه دارم تورو یوقت...نباش من نگران_

 :کردم دیتاک یبانگران دوباره گرگرفتم،اما

 ... آمستردام ینر ربدیه_

 .تخت التیخ برو...نباش نگران تو هست حواسم...خانومم باشه_

 .گذاشتم گونش رو یقیعم بوسه شدمو خم طرفش به

 .نشدم مونیپش تا گهید برو....جونم یا_ربدیه

 آپارتمان طرف به و شدم ادهیپ نیماش از عیسر و دمیخند زیر

 قنج دلم و بود باال قلبم ضربان هنوز...کردم حرکت وایش

 ایخدا...شدینم محو صورتم از عنوان چیه به لبخندم....رفتیم

 ....دارم ربدویه که شکرت

 ...بود خاموش برقا هنوز...کردم باز آپارتمانو در آروم

 به خودمو عیسر ؛ بود نشده من نبودن متوجه یکس خوشبختانه

 ....رسوندم اتاقم

  ؛ دمیکش دراز تختم رو

 :زدم جیمس بهش و برداشتم مویگوش لبخند با

 :( ...خوشبختم چقدر من آرومه یچ همه_

 خوب... همونجاس آرامش...یباش تو که ییهرجا_ربدیه

 ♡یبخواب

 ... برد خوابم لبخند با و دمیبوس مویگوش ناخودآگاه
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 با که بودم دهیخواب که بود ساعت چند و بود چند ساعت دونمینم

 : شدم داریب وایش یها تکون

 کامل روز هی؟؟ینکرد ضعف یگشنگ از...پاشو نورا....نورا_ 

 ...نورا....ینخورد یزیچ

 : گفتم خوابالود

 ادیم خوابم....کن ولم وایش_ 

 ...دارم کارت ، بخور صبحونه پاشو....نمیبب پاشو_ 

 ینگران با و کردم باز چشامو عیسر ؛ ختیر دلم حرفش نیا با

 : کردم نگاهش

 زد؟؟؟ یحرف خاله_ 

 : گفتم کالفه و نشستم جام تو ؛ دیدزد ازم نگاهشو ناراحت

  وایش بزن حرف_

 دیبا فقط که کرده لج شده داریب که صبح از مامان...یچیه_ 

 ....رانیا نیبرگرد

 خدا یوا!....ممکنه؟ چطور آخه ؛ بود کرده خی بدنم ی  همه

 !رفتم؟یم یچجور

 یدلسوز با هم وایش ؛ کردم نگاه وایش به بغض و یناراحت با

 ....گرفت دستمو

 رفته ربدیه که یروز سه نیهم تو....برم تونمینم که یدونیم_ 

 اون بدون چطور حاال....شدمیم وونهید داشتم من ، الهه بود

 ....تونمینم من وایش!!!ران؟؟یا برگردم
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 شیراض.....زنمیم حرف مامان با خودم....زمیعز دونمیم_  وایش

 گهید ی هفته کی تا مامان میتصم نیا باش مطمئن....میکنیم

 ....شهینم یعمل

 ما هم موقع اون تا....نداره رو مایهواپ با سفر طیشرا هنوز

 ....میکنیم شیراض

 !!!آخه؟؟ میکن شیراض چطور.....وایش_ 

 : کرد بغلم مهر با

 ....شهیم یراض باالخره....بزرگه خدا_ 

                            ♡♡♡ 

 ازدهمی فصل●

 ربدیه درمورد خاله با خواستمیم که هربار ؛ گذشت هفته کی

 ...زدیم داد سرم ، اوردمیم اسمشو نکهیهم ؛ بزنم حرف

 ...بدم ادامه حرفمو دادینم اجازه یحت

 انقدر خاله اما ؛ بزنه حرف خاله با خواستیم بار چند هم وایش

 بعد و مارستانیب مشیببر میشدیم مجبور دوباره که شدیم یعصب

 ....میگشتیبرم بخش آرام قیتزر از

 !!کنم؟ کاریچ دیبا دونستمینم گهید

 ومدیم ، دنیخوابیم همه که هرشب ربدیه ، هفته کهی نیا تو

 ....میبود هم شیپ صبح تا و دنبالم

 شیر ته و آشفته وضع و سر از شدیم ؛ نبود خوب حالش اونم

 ...دیفهم شدش بلند
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 ....بودم ممنونش واقعا من و داشت لبخند شهیهم من بخاطر اما

 برم که کنهیم مجبور منو داره خاله که بودم نگفته بهش هنوز

 ....رانیا

 ....کنم ناراحتش شتریب حرفم نیا با خواستمینم 

 حداقل که کنم یراض رو خاله تونمیم خودم داشتم اعتقاد

 ...رانیا میبرنگرد

 ...شدمیم دیام نا داشتم گهید خودمم اما

 گهید کردمیم احساس...داشت گارد ربدیه برابر در یادیز خاله

 ...نداره منطق هم ذره هی یحت

 ربدیه و خاله نیب انتخاب به مجبور دیبا کم کم کردمیم احساس

 ...بشم

 به روز ،بلکه بود نشده تر نرم تنها نه خاله هفته کی نیا از بعد

 ...کردیم یپافشار مشیتصم به شتریب روز

 و بده تیرضا ربدیه با ازدواجم به نداشت امکان عنوان چیه به

 ...سوزوندیم قلبمو درون از داشت نیا

 ...بودم کرده کز تختم رو ، تواتاقم شهیهم معمول طبق اونروز

 ...بودم رهیخ نقطه هی به و بودم نیغمگ

 !!شهیم یچ دونستمینم...بود ندهیآ ریدرگ فکرم

 یخوشحال با ربدیه منو یروز هی که داشت وجود امکان نیا ینی

 ...خاله شیپ میایب

 !!!!ره؟یبپذ ربدویه خاله که شدیم
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 خاله از یدور...دادمیم ادامه خاله بدون یزندگ به دیبا نکهیا ای

 ...بود کندن جون مثل برام ربدیه یدور اما بود سخت یلیخ برام

 ....کنه یکار خودش خدا کاش

 رو وایش و خاله بحث جرو یصدا که بودم فکرا نیهم تو

 .....دمیشن

 ...رفتم رونیب اتاق از عیسر

 خاله اتاق به خودمو دو با ؛ ومدیم خاله اتاق از صداشون سرو

 ...رسوندم

 ....بود درهم اخماش و بود شده سرخ چهرش تیعصبان از خاله

 : گفت تیعصبان همون با من دنید با 

 اقدام برگشت طیبل یبرا نایا ، گمیم هرچقدر من....نورا_ 

 برگشتمونو طیبل و یریم خودت امروز نیهم.... کننینم

 !!!یریگیم

 ، نورا بدبخت آخه؟؟ یکنیم گندش انقدر چرا من مادر_  وایش

 خواست بار هی ا؟؟؟یدن نیا از دهید یچ باباش مامانو فوت از بعد

 !!!...یزارینم شما بعد ؛ خوادیم خودش که بشه یاون

 : زد داد تیقاطع با خاله

 بمب گرفتن مثل آدم اون با کردن ازدواج.... زارمینم....نه_

 از برمشیم ؛ کنه نابود خودشو زارمینم من....دستاشه تو یساعت

 !!!کنهیم فراموش کم کم... نجایا

 خب کنه فراموش قراره اگه....کنهیم فراموش ویچ_وایش

 !؟یبر نجایا از یخوایم چرا کنهیم فراموش نجامیهم
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 مثال فهممینم من دیکرد فکر!د؟یطرف بچه با دیکرد فکر شما_خاله

 فراموش چطور!نه؟؟یبیم مردکو اون رهیم نورا من چشم از دور

 !!!میبرگرد دیبا ما...کنه

 شیزندگ تو میندار حق...ستین بچه گهید نورا مامان_وایش

 خوادشیم گهیم یوقت...دونهیم ویچ همه خودش...میکن دخالت

 ...خوادشیم یعنی

 اول دوسال یکی واسه فقط یعاشق...کرده خودیب_

 معلوم اونجا...کرده یاشتباه چه فهمهیم تازه بعدش...ازدواجه

 من!!!نه ای داره یبرگشت راه گهید خالفکار آدم هی کنار که ستین

 !!!کنه اشتباهو نیا ذارمینم

 : گفتم یآروم به لرزون یصدا و بغض با

 ....رانیا برگردم خوامینم من_ 

 !!!....؟؟یاینم_  خاله

 یکن سفر که یستین یطیشرا تو االن خودتم شما...مامان_  وایش

 ؟؟یکنیم ینجوریا ما خودتو با یدار چرا ؛

 : گفت من به رو وایش حرف به توجه یب

 .....یاریب منو اسم یندار حق گهید ؛ یاین اگه....نورا_ 

 : کردم ناله

 ....خاله_ 

 : داد ادامه و شد شتریب اخمش

 شاهد ندارم طاقت چون.... رانیا گردمیبرم تنها خودم یاین_ 

 !!!....باشم تیبدبخت
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 : دیترک بغضم

 جدا ازش تونمینم....عاشقشم بخدا خاله.... عاشقشم من....خاله_ 

 ....بشم بدبخت باهاش باشه قرار اگه یحت.....بمونم

 ....شمینم یراض نه یعنی نیا ؛ کرد من به پشتشو خاله

 یخوب نیا که بخدا!؟یکنیم کاریچ یدار نیبب مامان_وایش

 یدونیم....ستین یخوب یبد زجر دختر نیا نقدریا نکهیا...ستین

 قرار عشقش خودتو نیب اونو یدار چرا وابستس تو به چقد

 !!مامان که واقعا!!یدیم

 ... کردم پاک دست پشت با اشکامو

 که یدار اصرار شما اگه اما...خاله تونمینم اون بدون من_ 

 امیم شما بخاطر....باشه....بزارم پام ریز قلبمو ینجوریا

 !!!....رانیا

 ....برگشتم اتاقم به هیگر با وایش ناباور نگاه مقابل در

 کرده یخداحافظ من یزندگ از یخوش ؛ زدم زار ونیش و داد با

 !!....گردونم؟؟ برش کردمیم تالش یه چرا من ؛ بود

 یسع هرچقدر ؛ ختمیر اشک وایش بغل تو ساعت چند دونمینم

 ....شدینم ، کنه آرومم داشت

  شدم؟؟؟یم آروم چطور

 ....تونستمینم گهید نباریا!!موندم؟؟یم ربدیه بدون دیبا دوباره ینی

 ....مردمیم واقعا....مردمیم اون بدون

 نقدریا چوقتیه ؛ کرده لج همه نیا مامان چرا دونمینم_  وایش

 !!نبوده منطق یب



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 که اون ، گهید کنهیم یدلسوز برام داره اونم....داره حق_ 

 ربدیه مطمئنم ، دشیدیم بار هی فقط اگه!!...دهیند منو ربدیه هنوز

 ذارهینم یحت که دهیفا چه اما.....کنه آروم رو خاله تونستیم

 .....ارمیب اسمشو

 : دادم رونیب غم با نفسمو

 ربدیه اگه کردمیم فکر ؛ نبود نیغمگ انقدر من یزندگ کاش_ 

 یخوشحال و یخوشبخت مانع تونهینم یچیه گهید ، بخواد منو هم

 من یبرا یدیجد زیسوپرا هی یزندگ شهیهم که فیح!!....بشه من

 !!....داره

 :کردیم هیگر هم وایش

 ....تو ای....بشه آروم مامان ای کنمیم دعا فقط_

 ....کنم یزندگ بتونم یحت که دونمیم دیبع گهید من_ 

 شهیم درست....تروخدا نزن حرف ینجوریا نورا_  وایش

 ......شاالیا

 محکم انقدر چوقتیه خاله...شهینم درست که یدونیم خودتم_

 ...شه یراض که نداره امکان...بود نکرده مخالفت

 مامان مخالفت ته شهیهم...کنهیم مقاومت همه نیا چرا دونمینم_

 االن اما...نداره یربط من به یدونیم خودت گفتیم که بود نیا

 ...شهیم مانع داره رسما

 هی که هیعیطب نیا و غمه همش من یزندگ...ستین خاله ریتقص_

 ...بشه من یشاد نفرمانع

 :گرفت شدت شیگر
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 !گرفت دلم بخدا نگو نیغمگ نقدریا تروخدا نورا یوا_

 : کردم نگاهش ینیغمگ لبخند با و برداشتم نشیس رو از سرمو

 .....گهید ندارم تورو به یدلدار ی حوصله....لطفا رهینگ دلت_ 

 : کرد نگام اعتراض با

 ربدیه ؟؟؟بهیکن کاریچ یخوایم حاال....توام خب یلیخ_ 

 ؟؟؟یگیم

 که کاراشه ریدرگ نقدریا روزا نیا اونم....بگم مجبورم_ 

 ....کنم مشغول فکرشو نیا از شتریب ندارم دوست اصال.....نگو

 !...؟یعنی قاچاق همون.....؟؟؟یکار چه_  وایش

 قبل کال....رونیب اومد کارش ازون گهید من بخاطر گف... نه_ 

 شرکت هی دار سهام هلند تو ، قاچاق کار درکنار ها ماجرا نیا از

 ......کاراس همون ریدرگ هم االن.....بوده یخودروساز

 !!!یییگینم چرا یییعوض!!!!!واقعا؟؟؟؟_  وایش

 :انداختم نییپا سرمو غم با

 فکر رونیب ادیم قاچاق کار از گهید گفت یوقت!!گفتمیم یچ_

 یحت که دهیفا چه اما...کنم یراض رو خاله تونمیم گهید کردمیم

 ...بزنم حرف نذاشت خاله

 دوست همه نیا اون کردمینم فکر واقعا....بگردم یاله_وایش

 کنار شویلجباز همه نیا مامان کاش...نورا باشه داشته

 !!بهش یبگ یخوایم یچجور!!بذاره

 :آورد هجوم سمتم به ایدن غم همه انگار
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 !!سخته یلیخ...دونمینم_

 قبول کاش اما....گهید یبگ بهش دیبا!؟یچ که باالخره خب_

 ....یبر مامان با یکردینم

 !!....یدید خودتم.....نداشتم یا گهید ی چاره_ 

 سر هی برم منم ، بزن زنگ ربدیه به تو....بخدا دونمینم_  وایش

 اصال ؛ خورهیم حرص یلیخ روزا نیا اونم....بزنم مامان به

 ....ستین خوب قلبش یبرا

 ....نگرانشم واقعا منم....برو آره_ 

 گرفتم دستم تو ویگوش ؛ رفت رونیب اتاق از و دیبوس نرم گونمو

 ....بودم رهیخ بهش نطوریهم و

 !!!!....گفتم؟؟؟یم بهش چطور

 مرور حرفامو ذهنم تو هربار و رفتم کلنجار خودم با ساعت چند

 باهش و....کردم دایپ بهشو زدن زنگ قدرت باالخره که ، کردم

 ...گرفتم تماس

 : داد جواب بوق چند از بعد

 ...نورا جانم_ 

 شیدلتنگ از داشتم االنشم نیهم...دیترک بغضم صداش دنیشن از

 !!بهش گفتمیم مردم،چطوریم

 ....ربدیه سالم_ 

 ..... دار نگه ویگوش لحظه هی....خانومم سالم_  ربدیه

 : گفت بود اونجا که یکس به
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 .....دارم مهم تلفن هی ؛ دیکن موکول بعد به رو جلسه_ 

 : گفت مهر با ، شد خلوت دورش انگار که بعد لحظه چند

 دلم؟؟ زیعز یخوب_

 نبودم مجبور اگه شدیم یچ...دیلرزیم وجودم همه...دیچک اشکام 

 یخوش همه بد اتفاق هی دیبا شهیهم چرا آخه...کنم یدور ازش

 !!بردیم نیازب منو

 !!!؟؟ییاونجا....نورا_  ربدیه

 ....زمیعز هستم_ 

 گهید بخدا!!!....ناراحته صدات که باز....برم قربونت_  ربدیه

 حرف خالت با امیم امروز نیهم من...کنم کاریچ تو با دونمینم

 ....بده اجازه بمونم منتظر تونمینم گهید ؛ زنمیم

 با...گفتیم یچ اون و بگم بهش یچ خواستمیم من...ختیر دلم

 :گفتم یلرزون یصدا

 ..جان ربدیه خوبم من_ 

 پدرم منم بخدا... زمنیعز یستین خوب که دونمیم!!...نورا_

 !!!دمتیند خونمون تو بس از شدم خسته...تیدور از هدراومد

 :گرفت شدت میگر

 گهید و شتیپ امیب االن نیهم خواستیم دلم...شدم خسته منم_

 ...نرم چوقتییییه

 : شد تر آروم صداش

 !!نورا آخ_
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 شد باعث خاله...دادم رونیب صدا با نفسمو شدمو داغ لحنش از

 ....کنم عمرمو انتخاب نیتر سخت من

 حتما....نورا کننیم تیاذ دارن یادیز گهید خانوم خاله_ربدیه

 !خونتون امیم امروز نیهم

 ....ربدیه شهینم_ 

 وسط تو یپا یوقت نداره،مخصوصا وجود شهینم من واسه_

 !!باشه

 ...ربدیه_

 نیا منو تلفن پشت یدار االن تو که فهیح چقد نیبب...ربدیه جان_

 امیم من!!یباش من بغل تو دیبا االن تو!!یزنیم صدا خوشگل همه

 !!امروز نیهم نورا

 باهات یبرخورد چه خاله یایب یوقت دونمینم من ربدیه_

 ...بشه یاحترام یب تو به خوامینم!!کنهیم

 بزنم حرف خالت با دیبا من...وفتهیب خوادیم که یاتفاق هر_

 ...نورا

 : دمیپرس ینگران با

 !!!نجا؟؟یا یایب یخوایم واقعا ینی_

 ...نباش نگران اصال_ ربدیه

 ربدویه با خاله شدن رو روبه یآمادگ شد،واقعا پاره دلم بند

 ...نداشتم

 !!کنم آماده رو خاله من بذار حداقل پس....ربدیه_ ...
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 ....بهتره امیب یاتفاق اگه...ستین الزم_ ربدیه

 :گفتم ینگران و دلشوره با

 ...ندارم یخوب حس من...ربدیه_

 یبد اتفاق زارمینم ؛ نباش نگران که گفتم دلم زیعز_

 ....گهید گمیم بهت دارم من.....وفتهیب

 ....داشتم اعتماد بهش من... زدم لبخند ناخوداگاه

 ...ادیبرم کار همه پس از که دونستمیم

 .....بود من یخدا ربدیه

                      ☆☆☆ 

 

 همش....نبود دلم تو دل گهید ، کردم قطع تلفنو نکهیا از بعد

 !!!بودم خاله برخورد نگران

 ....وفتهیب یاتفاق چه قراره دونستمینم

 آروم اصال اما رفتمیم راه اتاقو عرض و طول استرس با

 ...شدمینم

 از برام نیوا کنه؛ینم رفتار خوب ربدیباه خاله بودم مطمئن

 رفتار بد یکس با خاله نداشت امکان....بود تر سخت یزیهرچ

 ...داشت فرق نیا ،اما کنه

 اصال نیهم یبرا و بود بسته رو از رشویشمش کامال خاله

 .کنه یخوددار ربدیه با برخورد تو بدم احتمال تونستمینم
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 عیسر ؛ زد زنگ بهم دوباره ربدیه که گذشت چقدر دونمینم

 : دادم جواب

 الو؟؟_

 ....باال امیم دارم من نورا_ ربدیه

 دو با ، کردم که یکار تنها ، دهنم تو ومدیم داشت قلبم....یوااا

 ....رفتم رونیب اتاق از

 : رفتم سمتش به جانیه با ؛ بود آشپزخونه تو وایش

 ....باال ادیم داره ربدیه....وایش....وایش_

 : گفت هول و شد باز حد نیآخر تا چشماش

 باال ادیم داره االن!...؟یگیم یدار یچ!!!....؟؟؟؟یچ_ 

 !!آسانسوره؟؟ تو االن یعنی!... ؟یعنی

 ....من؟؟ کنم کاریچ....گهید آره_ 

 یچارگیب و بهت با ؛ کرد خفه هردومونو آپارتمان زنگ یصدا

 ...میبود رهیخ هم به

 !!!!...ربده؟؟یه_  وایش

 بگم؟؟ یچ خاله م؟؟بهیکن کاریچ...آره_ 

 ....میکنینم باز درو_ وایش

 !!....ها ربدهیه....یگیم یدار یچ_ 

 اون میگیم ، کنمیم قفل مامانو اتاق در من پس کن صبر_  وایش

 ...ستین

 ....شو خفه تروخدا وایش_
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 : دراومد صدا به در زنگ دوباره

 ...کنم باز درو دیبا.... وایش_ 

 خب؟؟کاش اومده چرا نیا خدا یا....کن صبر...نه نه_  وایش

 ....بودیم خونه ریام الاقل

 یزیچ هی باالخره....کنم باز درو رفتم من....دعوا اومده مگه_ 

 ...گهید شهیم

 دمید رو خاله ؛ افتادم راه در سمت به لرزون یقدما با نکهیهم

 ....اومد رونیب اتاقش از یآروم به که

 : کرد نگاه وایش منو به یسوال

 !!!د؟؟یکنینم باز ورد چرا_ 

 کاریچ حاال خدا یوا ؛ کنم سکته همونجا بود کینزد

 زده خشکم و کردمیم نگا خاله به یچارگیب با ینطوریهم!!!کنم؟؟

 ....بود

 !گچ؟ مث شده رنگتون چرا دوتا شما چتونه...وا_  خاله

 ....خب....مامان_  وایش

 : کرد نگاهمون مشکوک خاله

 دره؟؟ پشت یک_ 

 ....مینداد یجواب

 ....حاال نیهم....درو کن باز نورا_  خاله

 باز درو و بردم رهیدستگ سمت به لرزونمو دست مکث با

 ....کردم
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 بود کرده پر درو چارچوب کامال تنومندش کلیه دمش؛ید

 ...بود دهیپوش یمشک وسرتاپا

 ....بود کرده پر فضارو کل عطرش یبو معمول طبق

 آپارتمان یجلو ربدویه که بود نکرده قبول هنوز مغزم انگار

 هر و کردیم یقرار یب دوباره دنشید با قلبم اما...نهیبب وایش

 ربدیه مطمئن نگاه به عشق و بهت با بود شده باعث نهایا یدو

  ؛ نزنم یحرف چیه و بشم رهیخ

 ....کرد باز شتریب درو و شد کینزد بهم حرص با خاله

 ... بود شده شوکه انگار لحظه هی ربدیه دنید با

 نیتر مودب با و خودش یشگیهم نفس به اعتماد با اما ربدیه

 : گفت و کرد نگاه خاله به لحنش

 خوامیم دیبد اجازه اگر.... هستم ونیهما ربدیه من....سالم_ 

 .....رمیبگ وقتتونو

 ؛ رفت کنار در یجلو از حرف یب خاله تصورم خالف بر

 ....شدینم باورم

 ربدیه به زده بهت و یدواریام با ؛ داخل ادیب تونهیم یعنی نیا

 هم خاله یحت که داشت ابهت زد،انقدر یمحو لبخند که کردم نگاه

 ...نده راهش اونو اول همون نتونست

 :  زد پچ لحنش نیتر آروم با

 ....نباش نگران اصال_

 از و بود دهیپر رنگش ، کردم نگاه خاله به....شد وارد و

 ....دیلرزیم دستاش تیعصبان
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 وایش ؛ کردیم نگاه نیزم به اخم با و بود نشسته مبل یرو

 : گفت ربدیه به هول و شد کینزد

 ....دینیبش دییبفرما....دییبفرما_ 

 یلیخ ؛ اومدم یخال دست که متاسفم واقعا من....مچکرم_  ربدیه

 ...شد یا عجله

 ...دیباش راحت ؛ هیحرف چه نیا....نه نه_  وایش

 تنش تو اسپرتشو کت و نشست خاله یرو روبه مبل یرو و

 من...بود جنتلمن بودم،چقدر حرکاتش محو کرد،هنوز مرتب

 انشیاطراف با ربدویه انهیزورگو رفتار داشتم عادت شهیهم

 شگفت منو واقعا بودنش آروم و محترم از حجم نیا دنینم،دیبب

 خوب باش هم خاله و شه معجزه کنه خدا...بود کرده زده

 !!کنه برخورد

 تکون جام از تونستمینم اصال دلهره و استرس شدت از

 ....بخورم

 سکوت هردوشون ؛ دیچرخیم ربدیه و خاله نیب نگاهم دلهره با

 ... دادیم عذاب منو شتریب نیا و بودن کرده

 : شکست سکوتو نیا ربدیه باالخره

 ی همه یپا که نجامیا االن و...متاسفم یچ همه یبرا واقعا من_ 

 ....سمیوا کارام

 بابت نیا از و نبرد باال صداشو اما ؛ کرد نگاهش ب راق خاله

 ....بودم ممنونش
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 و هیچ شغلتون شما که نداره یتیاهم چیه من یبرا_  خاله

 گرفته اسارت به منو ینورا که یماه چند اون...دیکرد یچکار

 بخشمیم بهت هم رو یآورد سرش رو ها شکنجه نیبدتر و یبود

 بردار سرش از دست و باش مرد فقط....گذرمیم رتیتقص از و

 بدبخت تو کنار یزارینم یباش داشته بهش یا عالقه واقعا اگه ؛

 باتورو یزندگ تحمل اون شکنندس چقدر نورا که یدونیم....بشه

 !!نداره

 ....بردار سرش از دست ؛ نداره اتفاقارو نیا دنید دل من ینورا

 ؛ بود شده گرفته چهرش و بود نییپا سرش ربدیه مدت نیا تمام

 ....بود نیسنگ براش چقدر خاله یحرفا دونستمیم

 ....ضعفش نقطه رو بود گذاشته دست قایدق خاله

 با و کردم مداخله و کنم تحمل نتونستم چهرش تو غم دنید با

 :گفتم خاله به بغض

 !!!خدا ترو.....ییییگیم ینجوریا چرا خاله_

 : گفت قاطعش لحن همون با و کرد نگاهم ربدیه خاله از قبل

 !! نگو یزیچ لطفا....داره حق خالت....نورا_ 

 .دیچک اشکم و کردم نگاه ربدیه به ناباور

 ؟؟ازیینجایا االن چرا پس....دارم حق که یدونیم اگه_  خاله

 بهش زود خوشبختانه که....بود نیهم جشینت گفتگو نیا من نظر

 ...میدیرس

 که نجایا اومدم فقط..... محترمه من یبرا شما نظر_  ربدیه

 درک رو نورا بابت شما یها ینگران ی همه من بگم بهتون
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 ؛ کنم رهاش بتونم که رفتم کلنجار خودم با هم یلیخ....کنمیم

 ...شرمندم و....نتونستم...اما

 :گفت کردو نگاهش یرحمیب با خاله

 دور ازت نورارو خودم....نباش شرمنده_  خاله

 ....رانیا برمشیم....کنمیم

 ربدیه  د؛یلرز وجودم همه و گرفت شدت میگر خاله حرف نیا با

 ...کردیم نگاه خاله به میمستق

 یعصب حاال و نداشت اصال رو جمله نیا دنیشن انتظار دمیفهمیم

 اما...کنهیم تحمل من بخاطر اتفاقاتو نیا همه دونستمیم...بود شده

 امکان لحظه هر و کنه جدا هم از مارو خوادیم بود گفته خاله

 ...بده دست از کنترلشو ربدیه داشت

 : انداخت باال ابروشو حرص با و یسوال خاله 

 !مونده؟؟ هم یا گهید حرف_ 

 باال صداشو هنوز اما بود شده دورگه صداش تیعصبان شدت از

 :گفت شیشگیهم قاطع لحن ،با بود نبرده

 .....رانیا بره دینبا نورا....بله_  ربدیه

 !!!یستین رندهیگ میتصم شما_  خاله

 :گفت دوباره یعصب لحن همون با  ربدیه

 بره دینبا که هیطور....یقانون لحاظ از طشیشرا االن نورا_ 

 ...رانیا

 نگاه ربدیه به زده بهت!!...بود؟؟ شده یچ یعنی ؛ ختیر دلم

 ...کردمیم
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 : زد داد یبلند یصدا با خاله

 !!؟؟؟یگیم یدار یچ_ 

 ....لطفا دیباش آروم_  ربدیه

 : کردم نگاهش یسوال ؛ رفتم ربدیه سمت به

 ؟؟یزنیم حرف یدار یچ از!!....ربدیه_ 

 : گفت یا شده کنترل خشم با و کرد نگاهم دلخور

 !!!؟؟ینگفت بهم چرا_

 :کردم نگاش غصه با

 ...نتونستم_

 .رانیا بره تونهینم که یاورد نورا سر ییبال چه بگو_خاله

 : اومد خاله سمت به ینگران با وایش

 !!سین خوب قلبت برا...باش آروم تروخدا مامان_

 :گفت و دیکش موهاش تو دست یکالفگ با ربدیه

 هیعل زیپرو که یمدارک همه زیپرو زن شیپ هفته هی حدودا_

 ...دهیم سیپل به رو بوده داده بهش نورا

 !!!....گفت؟؟یم یچ ربدیه

 :بزنه حرف که کنه جمع توانشو بود تونسته یسخت به انگار خاله

 !!یمدارک چه...چ_خاله

 :گفت و شد رهیخ من به کشیتار نگاه و درهم ی چهره با ربدیه

 !!یشد من باند عضو تو دنیم نشون که یمدارک_
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 منو تونهینم خاله نکهیا از بودم خوشحال دلم ته نکهیا با

 دیام نا ربدیه از دوباره خواستمینم واقعا اما...رانیا برگردونه

 ...رهیبگ نهیک ازش شتریب و بشه

 !!کنم کاریچ دیبا دونستمینم گهید و بود بد حالم

 نکهیا از مدرک یکل زنشم ؛ شده مفقود زیپرو یوقت_  ربدیه

 من و....کرده رو ، مشغوله قاچاق باند هی تو نورا....نورا

 واقعا دونمینم اصال....نه ای داره تیواقع مدارک اون دونمینم

 اما ؛ کنمیم یریگیپ دارم هنوز....نه ای داره وجود یمدرک

 ....وفتهیب خطر تو نورا بدم اجازه دمینرس یا جهینت به تا تونمینم

 و زیپرو شوم هیسا...ختنیر بدنم ی همه رو یسرد آب انگار

 !!!شد؟؟یم محو میزندگ یرو از یک زنش

 :زد داد نفرتش همه با خاله

 نورارو اقتیل تو که شمیم متوجه شتریب گذرهیم هرچقدر_

 ...یندار

 و بود کرده سیخ هامو گونه اشکام...شدم رهیخ خاله به غم با

 ...بود نمونده یرمق گهید من یبرا

 و کنه فراموش زارویچ نیا بتونه خاله نداره امکان دونستمیم

 ...بشه یراض

 من و داد دست از توانشو لحظه هی پاهام جانیه و شوک شدت از

  ؛ نشستم نیزم رو

 ....داد هیتک بازوش به منو و اومد سمتم به ینگران با ربدیه

 : شد رهیخ صورتم به ینگران با
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 ...نورا_ 

 یزندگ تونستمینم که فیح...شدم رهیخ بهش عشقم ی همه با

 ...رمیبگ جشن میخوشحال همه با اون کنار قشنگمو

 هیگر خاله دادن دست از یبرا دیبا شب اون تو که فیح

 ...کردمیم

 !خوبه؟ حالت نورا_ ربدیه

 ....دیچک اشکم زدمو پلک

 ...خوبم_

 رها منو هنوز اما شد تر یعصب و خورد گره بهم شتریب اخماش

 :دمیلرز خاله داد با که بود نکرده

 برو ما یزندگ از....توعه سر ریز ایبدبخت نیا ی همه_ 

 !!!روووونیب

 یلحن با...بود نیغمگ نگاهش اونم ؛ کردم نگاه ربدیه به غم با

 :گفت دمیشنیم من فقط که

 ...نکن ناراحت خودتو...کنمیم درستش من دمیم قول بهت_

 و کرد یخداحافظ وایش و خاله به رو مودب و شد بلند جاش از و

 .....شد لیتبد هق هق به میگر من و رفت لحظه هی تو

 رونیب رفتن رانیا فکر از خاله فعال زنش و زیپرو لطف به

 ....بود اومده

 وایش و خاله ، اومد ریام یوقت ، ربدیه رفتن از بعد شب همون

 ....کردن فیتعر براش رو هیقض عیسر
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 شتریب تعجبش لحظه به لحظه ، ها حرف نیا دنیشن با ریام

 ....باشه کار نیا تو ربدیه کردینم باور...شدیم

 : که بود نیا بده تونست که یجواب تنها

 تا چند با دیبا من ؛ دسیچیپ یلیخ ینطوریا....مامان دونمینم_ 

 ....کنم مشورت استادهام از

 تونهیم چطور نکهیا دنبال بود افتاده ریام بعد به شب همون از

 ....بودم گناه یب من کنه ثابت

 فقط ما هفته کی نیا تو ؛ بود ریدرگ شهیهم از شتریب هم ربدیه

 ....میبزن حرف باهم یتلفن میبود تونسته

 ربدیه اما ؛ مردمیم شیدور از داشتم و بود شده تنگ براش دلم

 بره شتریب بود مجبور شرکتش   و من یکارا یریگیپ بخاطر

 ....الهه

 و بوده کابوس زیچ همه نمیبب و بشم داریب و بخوابم شدیم کاش

 ....میهم کنار آرامش با ربدیه منو

 !!!ذاشت؟؟یم راحت منو یزندگ نیا مگه اما

  میبود نشسته شام زیم سر هممون ، معمول طبق اونشب

 یحت ؛ زدینم من با یحرف چیه گهید  خاله بعد به ازونروز

 ....کردینم نگاهمم

 ....بودم کرده عادت گهید

 که بودم غذام با کردن یباز مشغول دلتنگ و گرفته نطوریهم

 :  گفت ریام
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 یا هفته چند یبرا هم االن اتفاقا که استادام از یکی با امروز_ 

 ....کرد قبول وکالتتو ؛ کردم مشورت رانیا برگشته

 ... کنهیم یریگیپ مشکلتو گفت

 یتونیم و شهیم درست کارات استادم نیا وجود با مطمئنم

 ...نباش نگران اصال....رانیا یبرگرد

 به و بمونم ربدیه شیپ نجایهم ابد تا خواستیم دلم ؛ نبودم نگران

 .....نکنم فکر خودمون جز یچیه

 زده بهم یاتهام چه نکهیا اصال ؛و بود حقمون آروم یزندگ هی

 : گفتم ریام به رو ادب یرو از اما نبود، مهم برام بودن

 .دادم زحمتت یلیخ...ریام یکرد یریگیپ که ممنونم_ 

 ....هیحرف چه نیا ؛ کنمیم خواهش_  ریام

 رو گفته زیپرو  زن که یمدارک اون تونهیم استادت_  خاله

 نه؟؟یبب

 ....مینیبب میتونیم شد لیتکم قاتیتحق یوقت مدارکو اون_  ریام

 میبفهم میتونیم ینطوریا دشون؟؟حداقلید زودتر شهینم_  وایش

 نایا که انقد  میاریب کم وقت گهید موقع اون ترسمیم.... خبره چه

 مینتون ما و باشن کرده جاشو همه فکر ترسمیم هستن یبد یآدما

 یبگ یهرچ یلعنت زیپرو نیا از.... میبد انجام یکار

 ....مونهیم مار مثل...ادیبرم

 قاتیتحق یوقت تا اما بزنم حرف استادم با دیبا ، دونمینم_  ریام

 ...مینیبب پروندرو میتونینم ما نشه لیتکم
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 اصال و کردمیم فکر ربدیه به فقط من حرفاشون طول تمام در

 ....نداشت یتیاهم برام  دنشید دوباره جز یچیه

 دلم انقدر ؛ برگرده الهه از ربدیه بود قرار  بالخره اونروز

 ....گذشتینم برام اصال زمان که بود تنگ براش

 بوق چند از بعد ؛ گرفتم شمارشو و برداشتم مویگوش کالفه

 : داد جواب

 !جانم_

 ؟؟یایم یک پس ربدیه_ 

 ....رسمیم گهید ساعت هی راهم تو_  ربدیه

 ...پس نمتیبیم...باشه_ 

 ... فعال_  ربدیه

 بودم نگفته بهش نکهیا از هنوز کردمیم احساس ؛ کردم قطع و

 روم به یزیچ...بود دلخور ازم رانیا ببره منو داشت قصد خاله

 یلیخ نیهم یبرا و شدمیم حالتاش یگرفتگ متوجه اما اوردینم

 ...کردمیم سرزنش خودمو

 ...اوردمیدرم دلش از دیبا

 هر ؛ بودم شده دهیپر رنگ و الغر.... کردم نگاه نهیآ تو خودمو

 ....وفتادیم روز و حال نیهم به ، بود من یجا هم یا گهید کس

 رنگم یب یلبا یرو رنگ یگلبه رژ هی و بردم دست ناخودآگاه

 ...داد رنگ کمی چهرم به که زدم هم یپر ملیر...زدم

 سرما به رو داشت کم کم هوا...  بافتم طرف دو از موهامو

 جذبم نیج شلوار با رنگ ییمویل یهود هی نیهم یبرا رفتیم
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 شده یقشنگ ست رنگم ییمویل اسپرت یها کفش با که دمیپوش

 ....بود

 رو خاله ساعت نیا تو که بودم کرده هماهنگ وایش با قبل از

 ....کنه سرگرم

 عنوان چیه به چون شدیم ناراحت یلیخ قطعا شدیم متوجه اگه

 ...بشه من مانع تونستینم

 ...خواستمینم نویا من و

 یواشکی در یال از و کردم باز اتاقو در بعد ساعت مین حدود

 ....کردم نگاه رو ییرایپذ

 رونیب آروم....نبود اونجا ی؛کس بود دمید هیزاو تو که ییجا تا

 رفتم راه پا پنجه رو ستین اونجا کس چیه ک دمید یوقت و اومدم

 ....اومدم رونیب خونه از و

 نگذشته قهیدق ده هنوز....شدم ربدیه اومدن منتظر آپارتمان نییپا

 ....کرد ترمز پام جلو نشیماش با ربدیه که بود

 چهره به لبخند با هیثان کی ؛ شدم نشیماش سوار یقیعم لبخند با

 .... بودم دلتنگش چقدر....کردم نگاه جذابش

 یدلخور نگاهش ته باز اما دیباریم نگاهش از یدلتنگ اونم

 ...بود یکمرنگ

 ....کردم پرت بغلش تو خودمو بالفاصله

 بغلش تو تونستمیم ، بودم دلتنگش نقدریا یوقت بود یخوب حس چه

 ....کنم غرق خودمو
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 تو سرشو و کرد حلقه دورم دستاشو ادیز یدلتنگ با هم ربدیه

 ...برد فرو موهام

 ....شهیم تنگ برات دلم من ؛ نرو گهید لطفا....ربدیه_ 

 :گفت بمش و آروم لحن با و زد موهام یرو یا بوسه

 ....نداشتم یا چاره خب اما....شهیم تنگ برات دلم منم_

 ...نمتینب مدت همه نیا سخته برام_

 گردنم یرو یقیعم ی بوسه و زد کنار گوشم یرو از موهامو

 .بستم چشامو ناخوداگاه عشق با که زد

 ....تره سخت من یبرا چقدر که یکنینم فکرشم یحت_

 ....زدیم هزار رو قلبم و بودم گرفته گر...دیکش یقیعم نفس و

 شهیهم مثل و ارهینم روم به اما دلخوره ازم دونستمیم نکهیا از

 ....اومد بدم خودم از و گرفت دلم کنهیم رفتار باهام

 صداش که بود گرفته بازوهاش نیب منو عشق با نطوریهم ربدیه

 :زدم

 ...ربد؟یه_

 !جانم_

 رو رویز دلمو همه نیا که بودم گفتناش جانم نیا عاشق من

 .....کردیم

 ببره منو خودیم خاله که بگم  بهت نتونستم واقعا من_

 یبرا اصال بخدا...بود سخت یلیخ خودمم یبرا... یعنی...رانیا

 ...خب اما...بودم زده زنگ بهت بگم بهت نکهیا
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 :کرد نگام نیغمگ و کرد جدا ازم خودشو ینرم به

 ...نورا_

 !جونم_

 بار نیاول یبرا  من...گذشت یچ من به لحظه اون یدونینم تو_

 بردتیم من از خبریب اگه نکهیا از ترس...دمیترس میزندگ تو

 !!!یچ رانیا

 ....بگم یچ بهش دونستمینم...گرفت بغضم صداش تو غم از

 که یزمان تا اما...دمیم حق خالت به یچ همه واسه من_ربدیه

 ...رهیبگ من از تورو نخواد

 ....تونهینم چکسیه_

 ....شد رهیخ چشام تو یدلخور با

 ....مطمئنم نویا...نورا یبر خالت با یخواستیم تو اما_ ربدیه

 موافقت خاله با بودم تونسته د،چطوریچک اشکم و ختیر دلم

 برگردم بذارمو ربدویه تونستمیم چطوووور!!!!!کنم؟

 ...من به لعنت....رانیا

 :گفت گوشم کنار و دیکش بغلش تو منو کالفه دید هامو هیگر یوقت

 خبر یب یندار حق اما...دمیم حق بهت یکن ترکم یبخوا اگه_

 !!!یندار حققق...یبر من از

 ...."رمینم چوقتیییه....ربدیه رمینم"  زدم هق اشکام نیب
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 که کنه باور خواستیم انگار...داد فشار خودش به تر محکم منو

 و ، شده تیاذ چقدر مدت نیا تو کردمیم حس...ششمیپ االن واقعا

 ....بودم من مقصرش

  سه و هفتاد و ستیدو_پارت#

 

 ❤زیبرخ باعشق❤#              

 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 

 

 ......ینباش اگه...یمن یزندگ همه تو...نورا_ربدیه

 

 نیب و برداشتم شونش رو از سرمو و اوردمین طاقت غمشو گهید

 ...دمیبوس لباشو عشقم همه با هام هیگر

 فکر چطور.....رانیا برگردم بودم کرده قبول که من به لعنت

 ربدیه به چطور!!شهیم داغون ربدیه چقدر نکارمیا با که نکردم

 .... من سر بر خاک...بودم نکرده فکر

 

 نیا و بوسه نیا به دوتامون انگار...دیبوسیم لبامو قایعم اونم

 ...میداشت اجیاحت سکوت
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 خودمو تونستمینم بودم کرده بد حالشو انقدر نکهیا یبرا

 ....بود اومده بدم خودم از واقعا و...ببخشم

 

 و دادم انیپا پرحرارتمون بوسه به ینرم به بعد لحظه چند

 ...گذاشتم هاش شونه رو سرمو دوباره

 

 ربدیه به آرامش نیا کردمیم حس و بودم شده آروم انگار حاال

 ....بود کرده تیسرا هم

 

 حرکت به نشویماش ربدیه و شدم جدا ازش قهیدق چند از بعد

 انگار...میزدینم یحرف مویبود کرده سکوت هردومون...دراورد

 نوازش جفتمونو قلب  قشنگ حس یکل با داشت سکوتمون

 ....کردیم بهتر و بهتر حالمونو کم کم و کردیم

 

 نداشت یدلخور چیه گهید کردمیم حس که یلحن با ربدیه

 :گفت کردیم یرانندگ و بود شده رهیخ رو به رو به که نطوریهم

 

 اون نمیبب کنمیم یریگیپ دارم رانیا تو آدمام و لمیوک قیطر از_

 ...درارم زیپرو زن چنگ از تونمیم چطور مدارکو

 

 :کردم نگاه بهش یناراحت با
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 برگردم دوباره قراره من مگه!؟یکنیم نکارویا یدار چرا_

 !!!ران؟؟یا

 

 :انداخت بهم ینگاه مین شونه سر از و گرفت دستش تو دستمو

 

 خوادینم دلم ؛ یبرگرد ینتون من مثل توام ندارم دوست_

 اگه یحت...یباش داشته تیزندگ تو یناراحت ای مانع چیه چوقتیه

 ...باشه تیاهم کم یلیخ برات

 

 رهیخ بهش عشقم تمام با و رفت قنج دلم حرفش با

 آورد باال دستمو ، کردیم نگاه  رو روبه به که نطوریهم....شدم

 بوسه نرمی بهش زد.... و

 دوسش چقدر ؛ کردمیم نگاهش هنوز و میبود راه تو هنوز

 ....داشتمش که بود خوب چقدر.... داشتم

 : گفتم بهش غم و یشرمندگ با

 خاله من بخاطر که ، خوامیم معذرت واقعا من... ربدیه_ 

 ....زد حرف بد باهات اونقدر

 یحت نظرم به ؛ ستمین ناراحت خانوم خاله از اصال من_  ربدیه

 ...بود حقم نایا از شتریب

 بعد ساعت کی حدود ؛ رفت براش دلم که زد لبخند بهم و

 ....آمستل رود ساحل به میدیرس
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 اونجا یها چراغ و بود شده کیتار هوا ؛ بود یقشنگ یجا یلیخ

 ...بود کرده کیرمانت فضارو واقعا

 قدم آمستل رود کنار هم دست به دست و میشد ادهیپ هم همراه

 .....کردمیم نگاه اطراف به جانیه با....میزد

 هی هم ربدیه ؛ کردم کینزد ربدیه به خودمو یشتریب عشق با

 ...دیبوس موهامو یرو و کرد حلقه شونم دور دستشو

 آدم هی به انقدر یروز هی کردمینم فکرشم یحت چوقتیه_ 

 !!!یکرد کاریچ بامن تو نورا....بدم تیاهم

 :گفتم طنتیش با و کردم نگاش لبخند با شونه رو از

 !!کردم؟ کاریچ_

 :داد هیتک میشونیپ به شویشونیپ

 ...یکرد وونمید_

 !!که خوبه خب_

 :دیخند گلو تو

 ...دارمت خودم کنار االن نکهیا مخصوصا...خوبه میلیخ_

 :گفتم یا بچگونه حالت با و کردم لوس براش خودمو

 ...رفته ادمی نکن ،فک یکردیم دعوام یلیخ تو یول_

 :دیکش لپمو محکم و دیخند دل ته از دید حالتمو یوقت

 ...یبود سرتق یادیز آخه_

 ...که کردمیم قبول یگفتیم یهرچ منکه!!!!من؟؟_
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 همه نیا که یمن موندم من واقعا یول...گهید زور به یول اره_

 !!بردم تورو دل اوردمو شانس چطور کردمیم یرفتار بد باهات

 باال دستمو ، کردمیم نگاه روم روبه به لبخند با که نطوریهم

 ....گذاشتم بود شونم رو که دستش یرو و آوردم

 ؛ کنمیم فکر دارم که االن... شدم عاشقت یک دونمینم خودمم_ 

 یبیعج حس هی دمتید که اول ی لحظه همون از کنمیم احساس

 ...داشتم بهت

 : کردم نگاش شونه رو از ؛ فشرد خودش به منو عشق با

 ؟؟یدار دوسم یدیفهم یک ؟؟تویچ تو_ 

 ...گذشته تو بود رفته که انگار....شد رهیخ رو روبه به لبخند با

 ، بار نیاول اما ؛ یکردیم جلب توجهمو شهیهم کال_  ربدیه

 فقط دمتید شیآرا اون با و لباس اون با تولدم یمهمون تو یوقت

 یکس که.... بشه تموم یلعنت جشن اون عتریسر  خواستیم دلم

 ....یباش من مال فقط که.....نهینب تورو

 بودم کرده اعتراف خودم به همونشب ،منم کردم نگاهش عشق با

 ....عاشقشم که

 ....بود شده رهیخ بهم اونم 

 و میبود شده دور یناراحت و غصه از وقت چند از بعد امشب

 ...داشت وجود نمونیب که یبزرگ یلیخ عشق و میبود ما فقط

 ....میشد نیماش سوار ، ساعت چند از بعد

 : دیپرس ربدیه که میبود نشسته نیماش تو حرف یب قهیدق چند

 ....؟؟ینداشت یبحث خالت با گهید شب اون از بعد_
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 ...منه واسه گرفتن لیوک ریدرگ فعال....نه_ 

 :کرد نگام شونه رو از تعجب با

 !!ز؟؟یپرو زن هیقض برا_ 

 االن که استادش هی قیطر از داره اون ، لهیوک ریام...اوهوم_ 

 ....کنهیم یریگیپ رانهیا تو

 : شد رهیخ جاده به

 ندارن؟؟ که یمشکل....خوبه_ 

 ...کنمینم یتوجه حرفاشون به ادیز من....دونمیچم_ 

 .... بفرس برام و ریام شماره_  ربدیه

 چرا؟_ 

 !بهتره باشم داشته...شهیم الزمم_

 ...چشم_

 :زد لبخند

 ...بال یب_

                               ♡♡♡ 

 دوازدهم فصل●

 

 کرده کز اتاقم تو حوصله یب ، هرروز معمول طبق اونروز

 یحت ، بود دهیفهم ویچ همه خاله که یماه کی نیا تو....بودم

 ....بود نزده حرف باهام هم کلمه کی
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 گهید خاله که شب آخر معموال ؛ نمیبب ربدویه تونستمیم یسخت به

 ....دمشیدیم ، گرفتینم سراغمو

 دمشیدیم یواشکی نکهیا از ؛ باشم ششیپ شهیهم خواستیم دلم

 ....شدمیم وونهید داشتم

 گهید....ربدهیه یرو من از شتریب فشار نیا که دمیفهمیم هم نویا

 ....شدمیم متوجه تشویعصبان و کنه یخوددار تونستینم قبل مثل

 ...بود شده طاق من مثل اونم طاقت گهید انگار

 داغونم شتریب نیا و بود یعصب خودش از ، همه از شتریب

 ....بشه آروم زودتر هرچه خاله کاش ؛ کردیم

  ؛ بود هم ریام استاد که بودن یلیوک ریدرگ هنوز ریام و ربدیه

 به یحرف چیه ارتباطه در ربدیه با نکهیا از ریام خوشبختانه

 .بودم ممنونش بابت نیا از و بود نزده خاله

 دست به زودتر مدارکو اون  یکپ بود تونسته ربدیه لیوک ایگو

 ....برسونه ریام استاد

 یهرچ ؛ شهیم یچ زیپرو زن  ی هیقض نبود مهم برام اصال

 ....شدیم یعاد برام شتریب گذشتیم

 اون جز یچیه گهید ، ربدیه بود شده امیدن ی همه انگار

 .... کنه ناراحت ای خوشحال منو تونستینم

 ....بس خواستمویم بودنو اون کنار فقط ایدن همه از

 

 فکر با ؛ شد زده اتاقم در به ضربه چند که بود عصر پنج ساعت

 :گفتم حال یب واسیش نکهیا
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 ....تو ایب_ 

 : بود ریام ؛ شد باز در

 !ستم؟ین که مزاحم ، سالم_

 : گفتم یزورک لبخند با و نشستم جام تو عیسر

 ...چرا؟؟ مزاحم ، نه....سالم_ 

 تخت ی لبه منم ؛ نشست اتاقم ی نفره تک مبل یرو لبخند با

 به کرد شروع خودش که کردمیم نگاهش یسوال و بودم نشسته

 : زدن حرف

 هشت ساعت که بگم بهت اومدم....گرمینم وقتتو ادیز نورا_ 

 شکر خدارو....گذاشتم قرار ، بود لتیوک که استادم با شب

 ..داره برامون یخوب یخبرا

 نبود؟؟ رانیا استادت مگه_ 

 بزنه حرف پروندت درمورد قراره امشب....برگشته تازه_  ریام

 ....برامون داره یخوب یخبرا گفتیم ،

 : گفتم حوصله یب

 ام؟؟ین من شهینم_ 

 یلیخ که ربدیه ، مهمه برات یلیخ کردمیم فکر چرا؟؟_  ریام

 !!... ادیم امشب اونم یحت.... کنهیم یریگیپ

 ربدویه بتونم که تیموقع نیا از نداشت شد،امکان جلب توجهم

 :بگذرم راحت نمیبب

 ....امیم منم پس ، ادیم ربدیه اگه_  
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 با شدیم بلند جاش از کهیدرحال و انداخت بهم یمعنادار نگاه

 : گفت لبخند

 حرف برخالف اما...کرده کاریچ شیزندگ تو که ندارم یکار_

 !!!..... مرد   واقعا.... دمیشن ازش که ییها

 :گفتم دیام نا و کردم نگاهش غم با

 ....بگه خاله به نویا ستین یکی_ 

 با که هفته دو یکی نیا تو ؛ میمستق ریغ البته...گفتم من_  ریام

 کردم یسع یلیزدم،خ حرف مامان با یلیخ ، ارتباطم در ربدیه

 واقعا چون....کنم نرمش ذره هی بتونم حداقل ای کنم شیراض که

 شیآت و آب به خودشو ، تو بخاطر داره که نمیبیم دارم

 فقط!!!....رفت شیپ خودش کردن یمعرف یپا تا یحت.....زنهیم

 ....بشه اتهام رفع ازت نکهیا بخاطر

 :گفتم ینگران با ؛ ختیر دلم

 !!!....؟؟؟یچ_ ....

 : دیخند

 از بدتر تو نمیبیم حاال ؛ نبود نکاریا به یازین....نباش نگران_ 

 دوست شتریب خودتونم از گرویهمد انگار.... یربدیه

 باشه الزم یهرکار و دیبرس هم به دوارمیام واقعا....دیدار

 .....کنمیم براتون

 : کردم نگاهش یقدردان و مهر با

 !!!یکرد لطف یکل ، انداختمت زحمت به همه نیا نکهیهم_ 

 ....باش آماده هشت ساعت پس ؛ نکردم یکار_  ریام
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 .ممنون بازم....باشه_ 

 از هنوزم ؛ شد خارج اتاق از و داد تکون سرشو لبخند با

 .....دیلرزیم دستام ، ریام حرف استرس

 ... وونهید ؛بود افتاده خودش کردن یمعرف فکر به چطور ربدیه

 .....اوردیم درد به قلبمو فکرشم یحت

 

                           ☆☆☆ 

 کرده جمع سرم باال یا گوجه موهامو ؛ بود شب هشت ساعت

 تا شیبلند و بود تنم جذب که ، رنگ کرم بافت راهنیپ هی و بودم

 ....دمیپوش ، بود زانوم ریز وجب کی

 تر موزون انداممو  لباسم جنس ؛ زدم پام هم مویمشک یبوتا مین

 ....دادیم نشون

 ....نداشتم ملیر و یزرشک رژ هی جز یشیآرا چیه

 شهیهم نکهیا از ها وقت یبعض ؛ دیکشیم پر دنشید یبرا دلم

 ....شدمیم کالفه بودم دلتنگش

 و بشه تموم یلعنت یها فاصله نیا عتریسر هرچه خواستیم دلم

 عاشقش شتریب روز هر و باشم کنارش شهیهم راحت الیخ با

 ....بشم

 بازم ، بود شممیپ اگه یحت که داشتم دوسش انقدر مطمئنم گرچه

 !!....شدمیم دلتنگش
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 تختم یرو منتظر و بودم گرفته دستم تو کمویکوچ یمشک فیک

 ... خورد در به ضربه چند که بودم نشسته

 : کرد نگام شیشگیهم یمهربون و لبخند با ، بود وایش

 !!؟؟ یریم ریام با بگم بهت گفت ریام!!....یشد خوشگل چقدر_

 ؟؟یکنیم فکر یچ خودت_ 

 : دیخند

 مامان ؛ بمون ربدیه منتظر نییپا ، رونیب برو ریام با ایب پس_

 ....نشسته ییرایپذ تو

 دنمید با وایش!!  دادمیم ادامه ینطوریا دیبا یک تا شد محو لبخندم

 : گفت

 ...شهیم یراض مامان که دمیم قول ؛ نباش نگران_ 

 : دمیکش یآه

  شمیم وونهید دارم گهید ؛ دونمینم_ 

 ربدیه به ؛ نکن فکر بد یزایچ به یشد خوشگل همه نیا_  وایش

 !!یشد خوشگل نهمهیا تو کنه کاریچ که کن فک چارهیب

 دنمید از بعد ربدیه ثیخب چهره و درخشان یچشما تصور از

 اتاق از هم همراه ؛ شدم بلند جام از و زدم یینما دندون لبخند

 ....میاومد رونیب

 پامو سرتا اخم با خاله و بود ستادهیا در یجلو منتظرم ریام

 .....کرد برانداز

 !!اونجاس ربدمیه که دونستیم انگار
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 ....م؟؟یبر نورا_  ریام

 ....میبر_ 

 رونیب خونه از عیسر و کردم وایش و خاله با یکل یخداحافظ

 : زدم لبخند ریام به آسانسور تو....اومدم

 ....ممنونم واقعا_ 

 با  قراره باالخره.... نکردم یکار ؛ کنمیم خواهش_  ریام

 ای کنم نگاه چشاش تو بشه روم دیبا....گهید میبش لیفام ربدیه

 !!...نه؟؟

 کی یحت واقعا اما ؛ رفت قنج دلم ربدیه با یعروس فکر از

 لباس ربدیه کنار روز هی بشه که دادمینم احتمال هم درصد

 ....بپوشم عروس

 رفتیم ریام ؛ همکف به دیرس آسانسور که بودم فکرا نیهم تو

 ....اومدم رونیب آسانسور از و کردم یخداحافظ ازش ، نگیپارک

 ربدیه ؛ خورد زنگ میگوش که بودم نشده خارج یالب از هنوز

 !!ساختمونه در یجلو که دونستمی،م بود

 : دادم جواب طنتیش و عشوه با 

 جووووونم؟؟_ 

 ....کنم تصور متعجبشو افهیق تونستمیم هم تلفن پشت از یحت

 ستین نفعت به اصال من با زدن حرف ینطوریا نیبب_  ربدیه

 ....ها

 : کردم شتریب عشومو نازو اما ، بود گرفته خندم
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 شه؟؟یم یچ نباشه نفعم به_ 

 با....بود نشسته نیماش تو در یجلو قایدق ؛ اومدم رونیب یالب از

 ... دیلرز دلم و رفت لبام رو از لبخند حرارتش از پر نگاه دنید

 : گرفت لباش یجلو گوشش کنار از ویگوش نگاه همون با

 ....شهیم یچ یدونیم_

 ....کنه وونهید منو چطور دونستیم قایدق اون ، گرفتم گر

 ؛ دمیدزد ازش نگاهمو و دادم رونیب صدا با نفسمو ناخودآگاه

 ...بود کرده طاق طاقتمو نگاهش....نداشتم تحمل گهید

 لرزون یصدا ،با شدم نشیماش سوار عیسر و کردم قطع ویگوش

 :گفتم جانیه از

 ...سالم_

 ....کردیم نگام یخاص جور هی

 ....سالم_

 ...میداد حیترج سکوتو هردومون  ازون بعد

 حرف گهید کلمه کی اگه یحت که میدونستیم خودمون انگار

 .....میشدیم خارج کنترل از قطعا ، میزدیم

 ....شدنو خارج کنترل از نیا خواستیم دلم من که هرچند

 ....بود قرار یب من مثل اونم ؛ کردم نگاهش

  ؛ زدیم رونیب نمیس از داشت قلبم

 ....دوخت من به و گرفت ابونیخ از نگاهشو لحظه هی اونم
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 نقدریا نکهیا از ؛ نبود خواستن از پر نگاهش انقدر وقت چیه

 با شدینم نکهیا از....شدمیم وونهید داشتم کردیم کنترل خودشو

 ...بودم یحرص خاله از میباش هم یبرا راحت الیخ

 خواستم از صدم در کی یحت که دیدیم یوقت یحت چرا دونمینم

 !!داشتیبرنم مخالفتش از این دست اونم امینم کوتاه

 یصدا با که بودم خواستنش از پر یچشما به رهیخ هنوز

 :گفت دورگش

 ؟؟؟یبپوش نبود یا گهید لباس....نورا_ 

 نیهم دونستمیم ؛و گذاشته دید تو یلیخ انداممو لباسم دونستمیم

 نیا و کنه کنترل نیا از شتریب خودشو نتونه شدیم باعث داشت

 . زدم راه اون به خودمو اما بود کرده کالفش

 چشه؟؟ لباسم مگه_

 ییجلو راننده سر داد یکل و گذاشت بوق رو دستشو یعصب

 ....زد

 !!...بود داغ داغ...گذاشتم دستش رو دستمو آگاه ناخود

 : گفتم ینگران با

 ؟؟یدار تب ربدیه_ 

 ذوب داشتم ؛ دوخت بهم حرارتشو پر و دار تب نگاه دوباره

 ....شدمیم

 ....دارم تب....آره_  ربدیه

 لپام حرفش نیا با اما ، داشتم حالو همون منم درسته ؛ شدم داغ

 ....برداشتم دستش رو از دستمو آروم و انداخت گل
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 نمونیب یحرف چیه بود اونجا  لیوک که یهتل به دنیرس تا گهید

 ....نشد زده

 !!... نبود خوب حالمون  هردومون اما

  ؛ میشد ادهیپ نیازماش و کرد پارک هتل یربدجلویه

 به هم ریام که میستادیا نیهم یبرا...دیرس ما با همزمان هم ریام

 ....بشه ملحق ما

 خودش به منو آروم و دیکش کمرم رو دستشو ینرم به ربدیه

 ...چسبوند

 یقشنگ و کالفه لحن با و کرد نگام اونم ؛ کردم نگاهش خمار

 : گفت

 !!یکنیم وونمید...المصب ینطوریا نکن_

 شیگوش تو سرش و داشت فاصله باهامون گهید قدم چند ریام

 :گفتم حرارت پر و  کردم نگاش عشقم باهمه ؛ بود

 !!که خوبه_

 کینزد بهم یکم صورتشو و کرد شتریب کمرم رو دستشو فشار

 :کرد تر

 !!بمونما آروم نقدریهم دمینم قول بشم وونهید یوقت!! خوبه؟_

 با یحت اون...بزنه رونیب نمیس از قلبم بود ممکن لحظه هر

 پام پنجه رو ینرم به...کردیم خودیب خود از منو داشت حرفاش

 ...رسوندم نچیا چند از کمتر به صورتامونو فاصله و شدم بلند

 ...شو وونهید پس_



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 ...دمید نگاهشو برق لحظه هی

 ...ها بچه داخل میبر....سالم_  ریام

 یعاد یلیخ...  برداره کمرم دور از دستشو نکهیا بدون ربدیه

 ریام به ، بود چهرش یچاشن شهیهم که یکمرنگ اخم باهمون

 : کرد نگاه

 ....میایم دنبالت مام برو جلو شما....جان ریام سالم_ 

 ...باشه_  ریام

 تو دید مناسب فضارو نکهیهم ربدیه ؛ افتاد راه ما از جلوتر ریام

 گوشم ی الله یرو یحرارت پر ی بوسه و شد خم لحظه هی

 ....شد بلند نهادم از آه که گذاشت

 ....بزنم بهش یحرف نبود فرصت یحت

 مورد اتاق یجلو ریام...میشد ادهیپ هتل آسانسور از نکهیا از بعد

 ...زد در به ضربه چند و ستادیا لیوک نظر

 لبخند با و کرد باز دور ساله۶۰ حدودا مرد هی لحظه چند از بعد

 ...کرد دعوت داخل به مارو و داد دست هممون به

 .....نداشتم رو جلسه نیا حوصله اصال اما من

 هتل کیش یلیخ اتاق تو ینفر چهار که بود یا قهیدق چند حدود

 وسط یعسل زیم یرو که برگه یکل با لیوک و میبود نشسته

 ....دادیم حیتوض ماجرارو زیر بود ییرایپذ

 از یچیه اصال اما من ؛ کردنیم گوش دقت با ریام و ربدیه

 ....دمیفهمینم حرفاشون
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 تو شیپ قهیدق چند نیهم انگار نه انگار که یربدیه به حرص با

 یها حرفا به داشت یجد و یعیطب انقدر واالن ، بود یحال چه

 ....کردم نگاه ، کردیم گوش لیوک

  ؛ بود لیوک یها حرف ریدرگ فقط اون اما

 حضور با خداروشکر و کنه ثابت منو اتهام بود نتونسته رها ایگو

 . بود شده حل زیچ همه ربدیه یآدما و ریام استاد

 شد تموم حرفاشون و راحت الشونیخ گهید که ساعت مین از بعد

 : زد صدا همسرشو ، دیوح اسمش دونستمیم حاال که لیوک ،

 ....؟یکنیم مهمون مارو قهوه هی زم؟؟یعز مرجان_ 

 : گفتن همزمان هردوشون ربدیه و ریام

  میریم ما....ممنون_ 

 قهوه ؛ میریبگ جشن خبرو نیا هم با....ها بچه دینیبش_  دیوح آقا

 ....نداره حرف من خانوم یها

 همسرش که میموند منتظر خان دیوح ادیز یها اصرار با

 ....ارهیب قهوه برامون

 با ؛ کردم تر کینزد ربدیه به خودمو و کردم استفاده فرصت از

 : آورد گوشم کنار سرشو آروم و کرد نگام یدار معنا لبخند

 دستم از یتونینم باش مطمئن ، باالخره میریم نجایا از....نورا_ 

 .....یبر در

 ...برم در خوامینم_

 ...زدم لبخند جذابش خنده از منم...دیخند گلو تو



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 !! یشد طونیش انقد یک تو_

 !!استاد دمیم پس درس من...دیدار لطف شما_

 !!ایخواست خودت!!!هینطوریا!!!عه_

 ...زدم بهش یینما دندون لبخند

 : کرد خودش متوجه مارو خان دیوح همسر مرجان یصدا که  

 . سالم_ 

 و یشراب یموها با ، اندام الغر و ساله پنجاه حدودا زن هی

 ....یآب یچشما

 :بود نیا بست نقش ذهنم تو دنشید با که یا جمله نیاول

 بایز یلییییخ بازم نبود،اما َجوون گهید نکهیا وجود با یحت_

 !!بود

 بودم، رهیخ بهش نمیتحس از پر نگاه و لبخند با

 لبام یرو از ربد،لبخندیه یرو رشیخ و مات نگاه دنید با  که 

 ...رفت

  ، کردم نگاه ربدیه به ناخودآگاه

 یرو مبهوتش و مات نگاه و ربدیه دهیپر رنگ چهره با یوقت

 .....ختیر دلم ، شدم مواجه مرجان

 ...شد سرد بدنم همه و گرفت وجودمو سرتاسر یبیعج دلشوره

 !!!بود؟؟ یک زن نیا مگه

 یسع توانم نیآخر با و گذاشتم ربدیه دست رو آروم سردمو دست

 :ارمیب درش هوا و حال اون از ربدویه کردم
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 ......خوبه؟؟ حالت....ربدیه_

 مشکوک و یسوال نگاه اصال ؛ کردیم نگاه زن اون به هنوز

 بفهمم عتریسر خواستمیم نبود،فقط مهم برام ریام و خان دیوح

 خودمو کردم یسع اما بودم شده یعصب یکم...خبره چه اونجا

 . کنم کنترل

 :زدم صداش دوباره

 !!ربد؟؟یه_

 قبل لحظه چند حال و شور اون از یخبر چیه اما ؛ کرد نگاهم 

 ....نبود نگاهش تو

 !!ترسوندیم منو نیا و بود کیتار کامال حاال شیخاکستر یچشما

  زد؛ خی نگاهش یسرما از وجودم ی همه

 رونیب خونه از و شد بلند جاش از حرف یب لحظه هی تو که

 !!!... رفت

 !!!بود؟؟؟ یک زن نیا.... کردمیم نگاه رفتنش ریمس به مات

 

                   ☆☆☆ 

 

 ....برگشت میزندگ به غم دوباره ربدیه رفتن با

 چیه گهید ؛ رفت ما شیپ از حال اون با ربدیه که یشب اون از

 ....نداشتم ازش یخبر
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  یریمس به مبهوت هتل یجلو که اومدم خودم به یوقت شب اون

  ؛ بود رفته من به توجه بدون ربدیه که بودم شده رهیخ

 هم اونا و بودن کرده تعجب ربدیه حرکت از هم هیبق و ریام

 !! نبود مرجان به ربط یب ربدیه رفتار نیا که بودن شده متوجه

 ...کنم هیگر تونستمینم یحت که بود شده بد حالم انقدر

 !!!بودم متنفر زن اون از وجودم همه با فقط

 از اونم یوقت درست...بودم فهمونده بهش نگاهم با نفرتمو نیا و

 رهیخ بهش موشکافانه نفرتم همه با بود شده هول ربدیه رفتن

 ترک رو صحنه عایسر و ارهیب تاب نگاهمو نتونست که بودم شده

 ...کرد

 و شتریب یلعنت شک و کردیم بد حالمو شتریب زن اون یحالتا نیا

 ...دیکشیم شیآت به وجودمو شتریب

 دستامو ینرم به نیهم یبرا ، بود شده اوضاع متوجه انگار ریام

 ....دیکش نیماش سمت به خودش با منو و گرفت

 میشدیم دور هتل از هرچقدر ؛ کردیم نگاه ما به جیگ هم دیوح آقا

 ... شدیم بد شتریب حالم

 ریتاث تحت منو یزندگ ، امشب  زن نیا که دادیم یگواه بهم دلم

 ....دهیم قرار

 یخبر چیه گهید بعد به اونشب از قایدق...کردمیم فکر درست و

 ....نداشتم ربدیه از

 بود خاموش شیگوش زدمیم زنگ بهش هرچقدر که بود روز سه

 .....بود خاموش خطش هم اریکوه یحت ؛
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 ....هیگر بود شده کارم همش ؛ دیجوشیم سرکه رویس مثل دلم

 ...کردینم آرومم یچیه و زدمیم بال بال کنده پر مرغ مثل

 !!داشتنیبرنم من یزندگ منو سر از دست بد یاتفاقا چرا

 !!ذاشتنینم راحتم چرا

 یاتفاق چیه نگران و باشم شاد دلم ته از بار هی که شدینم چرا

 !!نباشم

 مثل ،شک بودم دلخور ازش اما....ارمیب تاب دنشویند تونستمینم

 !!نداشتم براش یمرهم چیه و بود افتاده قلبم جون به خوره

 خواستیم اگه یحت ؛ بودم کرده یصبور هرچقدر بود بس گهید

 ....بود یکاف ، زمان روز سه ، هم بمونه تنها

 زن اون گفتیم بهم دیبا....بود بدهکار من به حیتوض هی اون

 و بذاره جا منو نطوریا ربدیه بود شده باعث که بود یک یلعنت

 ....نده جواب تلفنمو روز سه

 وونهید قطعا ینجوریا... دادیم حیتوض من به دیبااااا اون

 ...شدمیم

 نکارویا من با دینبا... ذاشتیم خبر یب ینطوریا منو دینبا

 !!کردیم

 نیا از شتریب تونستمینم....بود شب ده ، کردم نگاه ساعت به

 اگه یحت ، اتاقشه تو ساعت نیا خاله بودم مطمئن ؛ ارمیب طاقت

 !!!....نبود مهم برام هم نبود

 احساسم همه...هیزخم وجودم همه کردمیم حس حاضر درحال

 !!کنم کاریچ دیبا دونستمینم و بود هوا رو
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 یتیاهم  برام ربدیه یها حرف دنیشن ی اندازه به االن یچیه

 همه نیا یبرا یجواب ربدیه که بودم دواریام فقط....نداشت

 ...باشه داشته من شده دار ههیجر احساس

 بافت هی و نیج شلوار و کردم جمع سرم یباال موهامو عیسر

 ....دمیپوش ساده یمشک

 بودن نشسته ییرایپذ مبل رو ریام و وایش ، اومدم رونیب اتاق از

 ....بودن ونیزیتلو یتماشا مشغول و

 : زدم صدا وارویش  بغض با و رفتم سمتشون به خراب حال با

 ...یکن خبر یتاکس برام شهیم...وایش_ 

 :زدیم موج نگاش تو یدلسوز و ینگران

 ؟؟یبر یخوایم کجا_ 

 : گفتم بغض شدت از گرفته یصدا با

 ...ربدیه ی خونه_ 

 خرابمو حال لیدل االن اونشب یاتفاقا از بعد انگار که ریام

 :گفت نپرسه یسوال وایش گهید نکهیا یدونست،برایم

 ....رسونمتیم خودم_ 

 ...کن خبر برام یتاکس هی لطفا ، ریام نه_ 

 ...گهید رسونتتیم ریام خب_  وایش

 .برم یتاکس با خوامیم..نکن اصرار کنمیم خواهش وایش_ 

 : کرد نگام نگران وایش

 !باشه؟ بزن زنگ یدیرس پس ؛ باشه_
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 : گفتم نیغمگ و حوصله یب

 ....بود ادمی اگه باشه_

 

 

                         ☆☆☆ 

 

 اما....ربدیه خونه در یجلو دمیرس که دیکش طول چقدر دونمینم

 ...گذشت یطوالن برام عمر هی مثل راه نیا

 ربدیه ی خونه در یجلو خودمو زور به و شدم ادهیپ یتاکس از

 ...رسوندم

 !!ازش بپرسم یچ خوامیم دونستمینم

 !!انهی دارم رو دهیم بهم که یجواب دنیشن جرعت دونستمینم

 دادیم حیتوض بهم خودش ربدیه...دمشیدیم دیبا که دونستمیم فقط

 ...ویچ همه

 !!کردیم درست ویچ همه شهیهم ربدیه

 اما....دادم فشارش و بردم فونیآ زنگ سمت به سردمو دست

 ... دمینشن یجواب چیه

 ....دمینشن یجواب بازم اما کردم نکارویا دوباره و دوباره

 ... آوردن هجوم قلبم به کبارهی به بد یحسا همه

 ....ی،ترس،دلشوره،دلتنگیشک،نگران
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 !!بود کجا ربدیه

 ...دادینم جواب چرا

 بار نیچندم یبرا کالفه و یعصب ؛ کردیم خفم داشت بغض

 ....زدم فونویآ زنگ

 : گفت یسیانگل به و شد ادهیپ نیماش از یتاکس راننده

 برم؟؟؟ من_ 

 ...گشتمیبرم دیبا ؛انگار کردم نگاه ربدیه خونه به دیناام

 !!!...نبود ربدیه

 بشم سوار خواستمیم نکهیهم ، برگشتم یتاکس سمت به یدیناام با

 ....شد باز در

 الیو به خودمو یچطور دمینفهم ؛ بودن داده بهم ارویدن انگار

 ....بود باز هم یورود در ، رسوندم

 دیشد میدلتنگ دمیفهمینم ختنیریم هام گونه رو نطوریهم اشکام

 ...میدلخور ای تره

 ....بودم شده قرارش یب یلیخ بود که یهرچ اما

 ...بود حاکم خونه تو مطلق سکوت و یکیتار شدم که خونه وارد

 :گشتمیم دنبالش چشام با...زدیم تند قلبم

 ربد؟؟یه_ 

 هم اونجا ، رفتم اتاقش سمت به...دمینشن یجواب چیه یوقت

 ....نبود هم اونجا ، ییرایپذ تو برگشتم....نبود

 ....کنم کاریچ دیبا دونستمینم گهید
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 : دمینال ، بود گرفته شدت میگر

 !!!!پس؟؟؟؟ ییکجا!!!.....ربد؟یه_ 

 نگاه اطراف به دیناام و بودم ها اتاق یراهرو تو که نطوریهم

 ....شد باز بود من مال که یاتاق در هوی....کردمیم

 !!!....بود؟ من اتاق تو

 نیب روشن گاریس هی کهیدرحال ، در چارچوب تو ربدیه

 همونقدر....سرد همونقدر ، کردیم نگاه بهم بود انگشتاش

 .....کیتار

 ختهیر صورتش رو شونیپر موهاش و بود شده بلند ششیر ته

 ....بود

 تو انگار....بود پاش یمشک شلوار هی و بود برهنه تنش مهین

 ...بود شده الغر یکل روز چند نیهم

 !!!بود؟؟ من ربدیه مرد نیا

 !!!.....بود؟؟ اومده روزش به یچ

 نیا به که بود یک یلعنت زن اون ،آخه اومد درد به قلبم دنشید با

 !!بودش انداخته روز و حال

 :گفت گرفتش یصدا با که بودم غمش پراز ی چهره مات هنوز 

 ؟؟یاومد چرا_ 

 ازش سوالو نیا دنیشن انتظار اصال ، خوردم کهی

 انگار اما...باشه دلتنگ من مثل اونم کردمیم فکر!!!نداشتم؟؟

 ...نبود
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 :گفتم یعصب و هیگر با گرفت دلم

 اومد؟؟ سرم به یچ روز سه نیا تو یدونیم....اومدم؟؟ چرا_

 !!یبد حیتوض برام رو ییزایچ هی دیبا که یکنینم فکر

 :دیمال چشاشو داشت گاریس که یدست با کالفه

 ....ندارم خودمم ی حوصله االن من نورا_ 

 همه!!....گفت؟یم داشت یچ...کردم نگاهش ناباور ؛ کردم خی

 ....دیلرزیم بدنم

 به....کردینم نگاهم یحت شدم؛ رهیخ بهش بغض پراز و نیغمگ

 : گفتم بهش حالت همون تو و اومدم خودم

 یاونطور نکهیا قبال در که باشم داشته  نویا حق کردمیم فکر_ 

 حیتوض ازت حداقل یگذاشت خبرمیب روز ۳ و یکرد ول منو

 نیا به مارو که بود یک یلعنت زن اون یبگ بهم حداقل... بخوام

 ....کردم اشتباه انگار اما...انداخت حال

 :گفت صداش حالت نیتر نیغمگ با که رونیب برم در از خواستم

 !!نکن بدترم گهید تو...داغونم من....نورا_ 

 احساس....کردم نگاه بهش هیگر زد؛با شیآت قلبمو غمش با

 شده دهیخم غم نیا بار ریز هاش شونه روز چند نیهم تو کردمیم

 ....بود

 حالت نیتر نیغمگ با و کرد باز هم از دستاشو حال همون با

  شد؛ رهیخ چشمام به ممکن
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 تونستمیم که بودم دلتنگش انقدر...آغوششو خواستمیم منم

 آروم دوتامونو خواستمیم فقط االن...کنم موکول بعد به مویدلخور

 ...کنم بغلش خواستمیم فقط...کنم

 سر مویگر هق هق و کردم پرت بغلش تو خودمو هیثان کی تو

 ...دادم

 ادیز یدلتنگ کردمیم حس که فشردیم خودش به منو محکم انقدر

 ...بود کرده نشیخشمگ

 متنفر زن اون از شتریب دمیدیم خرابشو حال شتریب هرچقدر

 ...شدمیم

 نکهیا وجود با یحت...کنم خفش دستام نیهم با خواستیم دلم

 اون که بودم مطمئن اما داشته ربدیه با یارتباط چه دونستمینم

 !!ربدهیه عذاب نیبزرگتر

 پاکت ، برگشت اتاق به و کرد جدا خودش از منو ینرم به

 ....برداشت گارشویس

 ییرایپذ به و شد رد کنارم از من به کردن نگاه بدون اون از بعد

 ....رفت

 درد گلوم بغض شدت از ؛ رفتم دنبالش غم و ینگران با

 که یوقت تا نه حداقل...شدمینم آروم اما...ختمیریم کرد،اشکیم

 ....سوختیم من چشم جلو داشت ینطوریا ربدیه

 یقیعم کام و گذاشت زیم رو پاهاشو و نشست یراحت مبل یرو

 .....گرفت گارشیس از
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 تونستمینم هم یکار چیه ، نمشیبب داغون انقدر نداشتم تحمل

 ....بدم انجام براش

 بغض....دیدینم منو انگار ؛ نشستم کنارش آروم و رفتم سمتش به

 ....کردیم خفم داشت

 بهش کردیم سیخ صورتمو ینرم به داغم یاشکا که  نطوریهم

 ....دیلرزیم بدنم ی همه غم و بغض شدت از....بودم رهیخ

 :برد موهام نیب دستشو آروم

 . کن بس کنمیم خواهش.... نورا_ 

 :دمینال هام هیگر نیب

 ینطوریا دنشید از بعد چرا بود؟؟ یک زن اون....ربدیه_ 

 ؟؟یشد

 : دیلرزیم خشم از صداش

 ....نورا ندارم حوصله اصال_

 راحتمون و یگینم چرا...یزنینم حرف چرا!!حالمونو ینیبینم_

 یک زن اون آخه بگو من به...بزن حرف من با ربدیه...یکنینم

 !!بود

 .... بود شده منقبض خشم از فکش

 روز نیا به که کرده کاریچ تو با اون بگو بهم_ من

 !!نمیبیم ینطوریا تورو ادیم بند داره نفسم من ربدیه...یافتاد

 :شد رهیخ بهم یعصب و کالفه

 ... المصب  حرفو نیا نزن_ 
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 :گذاشتم دستش رو دستمو

 ...میبش آروم دوتامون تا بزن حرف_

 :گرفت ازم چشم بغض با

 ذهنم تو اونو تونستم تا برد زمان سالها...میشینم آروم_ربدیه

 دایپ آرامش نتونستم هنوز من اما گذشته سالها....کنم چال

 !!یگیم یدار یچ...کنم

 !!!ربدیه_

 :زدیم حرف خودش با انگار

 لذت میزندگ از داشتم تازه...شدیم درست داشت یچ همه_

 !!!!!دینبا...دمشیدیم دینبا...بردمیم

  هیگر و ینگران با که محکم انقدر دیکوب زیم به محکمشو مشت و

 :زدم غیج

 !!!نکن ینطوریا تروخدا!!!ربدیه_

 پاشد، جاش از و داد عقب به موهاشو کالفه

 آرومش چطور...بگم بهش یچ دونستمینم که بود یعصب انقدر

 !!!شدیم آروم اصال...کنم

 دلخور گهید....بس و بود هیگر ومدیبرم دستم از که یکار تنها

 ...بودم نگران فقط حاال...نبودم

 :گفت بود ستادهیا پنجره یجلو من به پشت که نطوریهم

 یچ یلعنت منه!!بزن حرف من با یگیم بهم ینشست نجایا یاومد_

 چطور...بگم بهت دارشدم حهیجر غرور از چطور...تو به بگم
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 شیآت به منو یزندگ کل چطور زن اون که ارمیب زبون به

 یسالگ ۱۵ سن تو منو و سوزوند اهامویرو چطور...دیکش

 ...کشت

 اما....اومد ذهنم تو نفر کی فقط حرفاش به توجه با...ختیر دلم

 :دمیپرس لرزونم یصدا با....کنم باور خواستمینم

 !!هیک اون...اون_

 ....مهیمادر نا_  ربدیه

 انقدر... کرد مچاله دستش تو گارشویس ؛ کردم نگاش بهت با

 حس دستش یرو گارویس شیآت که بود ادیز خشمش شیآت

 ...کردینم

 !!!....بود؟؟ شینامادر مرجان

 یلیخ ربدیه گفتیم... بوده یخوب خانوم یلیخ گفتیم اریکوه

 ....گفتیم....کردهیم فیتعر ازش

 : افتاد جونم به رعشه ربدیه حرف یادآوری با

 ...کشت منو یسالگ ۱۵ تو زن اون_ 

 هم اریکوه یحت که هفته دو اون گفتیم بهم دلم تو یحس هی

 مرجان به ، هیچ مدرسه به ربدیه ومدنین لیدل دونستینم

 ریتاث تحت ربدویه یزندگ کل که یا هفته دو همون...مربوطه

 گهید ربدیه گفتیم اریکوه که یا هفته دو همون...بود داده قرار

 ...بود نشده قبل مثل

 ...بود آورده ربدیه سر به چه یعوض اون...من یخدا یوا
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 ؛ رفتم سمتش به و شدم بلند مبل یرو از لرزون یها قدم با

 کنارش دیبا اما....نبود خودم دست حالم و بودم زده بهت هنوز

 ....بودمیم

 و بغض با ؛ کردم نگاهش گذاشتمو بازوش رو سردمو دست

 : گفتم مبهوت

 به یحت و دهیم عذابت داره سالهاست که هیزیچ همون نیا_ 

 !!!....؟؟ینگفت هم اریکوه

 ...داد تکون دییتا یمعن به سرشو غم با

 من ربدیه ؛ کن راحت خودتو و بگو....ربدیه بگو من به_ 

 خودتو و بگو من به...میدار رو گهیهمد کنارتم،ما من... نجامیا

 ...کن خالص درد نیاز

 ....شدم  رهیخ بهش عشقم تمام با ، دوخت بهم غمشو از پر نگاه

 کی و نشست نیزم رو پنجره کنار همونجا و گرفت ازم چشم

 ازش یقیعم کام و زد شیآت  یا گهید گاریس.... کرد جمع پاشو

 ...گرفت

 ...سوختیم وجودم همه و بود شده شیر شیر قلبم

 اصال حالشو نیا...بودم دهید محکم و یقو ربدویه شهیهم من

 ...ارمیب تاب تونستمینم

 من زیچ همه اون...شدیم پا سر دوباره دیبا و...بود من مرد اون

 ....بود

 ...بزنه حرف موندم منتظر و گرفتم جا کنارش ینرم به

 ....داد هیتک پنجره به سرشو و بست چشاشو
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 منم یزندگ یها یشاد همه انگار کرد فوت مامانم یوقت_ربدیه

 مامان به ادیز یلیخ و بود سالم ۶ هنوز من...رفت همراهش

 ....کنم تحمل نبودشو بتونم نداشت امکان...بودم وابسته

 من...گرفتم دستم تو دستشو...دیلرزیم بغض شدت از صداش

 ۲۲ تو که یمن یبرا پدر مادرو نبودن غم...غمشو دمیفهمیم

 هی به برسه بود،چه تحمل قابل ریغ دادمشون دست از یسالگ

 !!!ساله ۶ بچه پسر

 !!!سوختیم دیکشیم که یغم از داشت وجودم همه

 :داد ادامه حرفشو بغض همون با و رفت نییپا و باال گلوش بیس

 مث هم بابا.....مینداشت ویکس هم جز ایدن نیا تو بابام منو گهید_

 معتاد الکل به و کنه تحمل مامانو یدور غم نتونست من

 ....شدینم کاش....شد

 دکتر یکل شیپ منو و شدیم بدتر میروح حال روز هر

 به که ییداروها و دکترا کمک با  گذشت که سال چند....بردنیم

 ...شدم تر آروم یکم بالخره دادنیم خوردم

 که آرزوشه بابا دونستمیم چون ، درسام بود شده میدلخوش ی همه

 خواستمیکنم،م خوشحالش خواستمیباشم،م موفق درسام تو من

 !!!شهیم کردمیم فکر....بذاره کنار ادشویاعت بتونه که کنم یکار

 گرفتو شیآت صداش بغض از دلم ؛ دیکش آه دل ته از و کرد مکث

 دادن گوش جز کنم براش تونستمیم کارید،چیچک روگونم اشکام

 اوج شیماریب دوباره که بود نیا از ترسم همه...درداش به

 ...رهیبگ

 : داد ادامه
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 نشدم دیام نا چوقتیه.... بدم دست از هم اونو تونستمینم_ 

 خواستمیم من... رمیبگ هارو نمره نیبهتر کردمیم یسع شهیهم

 !!.... نشد اما.... بشه قبل مثل دوباره بابا

 بابا که بودم تنها خونه من گهید یروزا ی همه مثل روز هی 

 ....نبود تنها ندفعهیا اما ، برگشت

 خشم و بغض شدت از ؛ کرد باز چشماشو و شد منقبض فکش

 ....بود سرخ سرخ چشاش

 چیه نکهیا از گذاشتم، بازوش رو دستمو و گرفت شدت میگر

 دیکشیم درد ینطوریا ربدیه و بدم انجام براش تونستمینم یکار

 .....شدمیم خفه داشتم

 ...یشدینم من ربدیه یزندگ وارد چوقتیه کاش....یلعنت مرجان

 ....ینبود کاش

 بود برگشته انگار ؛ بود شده رهیخ روش روبه به خشم با ربدیه

 ....روزا همون به

 دلم....شدم متنفر ازش ، دمشید که بار نیاول_  ربدیه

 که گفت بهم بابا اما ؛ نمیبب مامانم یجا کسو چیه خواستینم

 خواستیم کنم،دلم تحمل تونستمینم.....کنم برخورد خوب باهاش

 کدوم چیه و داشتم یکم یلیخ سن هنوز کنم،اما ترک خونمونو

 ...بمونم همونجا بودم مجبور پس...نبودن تهران تو المونمیفام از

 چند ؛ بود کتابام تو سرم فقط و نداشتم کارشون به یکار چیه

 ....شد بهتر مرجان با رابطم بالخره که گذشت سال
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 به یکار و نبود ها ینامادر هیبق مثل و کردیم برخورد مهربون

 ...باشم بد باش دمیدینم یلیدل منم....نداشت کارم

 ازش یقیعم کام و زد شیآت گارشویس از گهید نخ هی دوباره

 آروم زدن حرف با بودم دواریام اما....دیلرزیم دستاش ؛ گرفت

 ....بشه

 ....شدمیم دهید سنم از شتریب یلیخ اما...بودم ساله 15_  ربدیه

 ادشیاعت انقدر....خونه ومدیم بار هی شب چهار ای سه هر بابا

 باهاش هرچقدر.....مرجانو نه ، دیدیم منو نه که بود شده ادیز

 دونستمینم گهید....نداشت روش یاثر چیه ، زدمیم حرف

 وقت...کردیم داغونم داشت نیا و بدم نجات بابارو یچطور

 کردیم یسع یمهربون با مرجان ، شدیم خورد اعصابم که ییها

 ....کنه آرومم که

 ؛ گرفت کام گارشیس از دوباره و دیکش دست موهاش به کالفه

 دست حالم منم....شدیم تر داغون ، زدیم حرف هرچقدر دمیفهمیم

 !!بگه خوادیم یچ ربدیه دونستمینم...نداشت ربدیه از یکم

 بابا اون از بعد و کردم بحث بابا با معمول طبق شب هی_  ربدیه

 تر یعصبان شهیهم از ادمهی ؛ رفت رونیب خونه از

 آروم کردیم یهرکار مرجان و داشتم سردرد....بودم

 ....خوردمش منم ، مسکنه گفت و آورد قرص هی برام.....شدمینم

 ...بود شده سرخ تیعصبان از صورتشم حاال چشاش بر عالوه 

  ؛ شد منقبض فکش و رفت نییپا باال گلوش بیس

 قتیحق بود فکرم تو که یاون خواستمینم.... داشتم یبیعج دلشوره

 ....باشه داشته
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 کامال بدنم و بود شده خشک دهنم کردمیم نگاش نگران و منتظر

 .....بود شده سرد

 ....دادیم بد یگواه دلم

 هیتک پنجره به سرشو دوباره....بود گرفته شدت دستاش لرزش 

 ....بست چشاشو و داد

 :بود شده دار خش خشم و بغض شدت از صداش

 خودم رو یکنترل چیه گید ، خوردم قرصو اون یوقت_

 روانگردان قرص بهم یعوض اون بودم شده منگ نداشتم،انگار

 با....که دمید مرجانو....شدم داریب خواب از که صبح....بود داده

 ....بود خواب من کنار.....یبد وضع

 چطور!!!باشه پست انقدر تونستینم مرجان...شدینم باورم

 !!!کنه یکار نیهمچ ساله ۱۵ پسر هی با بود تونسته

 نکارویا من ربدیه با اومد دلش چطووور شرررفیب اون

 !!!!!!!!کنه

 به مبهوت بزنم پلک نکهیا بدون...زنهینم نبضم کردمیم احساس

 ... کردمیم نگاه ربدیه

 ....بود داغون من قدرتمند مرد...بود داغون ربدیه

 چشمش ی گوشه از که دمید اشکشو یوقت شد جدا بدنم از روح

 ؛ اومد نییپا

 .....مرجان از نفرت بود شده وجودم ی همه 

 !!!بکشمش برمو االن نیهم تونستمیم که بودم متنفر ازش انقدر
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 بال نیا یگذاشت چطور اااایخدا!!!بود سالش 15 فقط من ربدیه

 !!ادیب من ربدیه سر

 دیبا دونستمینم...شدمیم وونهید داشتم و بود گرفته درد سرم

 !!کنم کاریچ

 ....داشت نشیس تو ییها درد چه من ربدیه 

 ....کنم آرومش چطور و بگم یچ دونستمینم

 ....زمیبر اشک همراهش و نمیبش کنارش تونستم فقط

 رو خونه کل ؛ کنم تحمل نتونستم شده یچ دمیفهم یوقت_  ربدیه

 اگه گفت بهم اما ، بکشمش و بزنمش خواستم....ختمیر هم به

 !!ذارنینم زنده بابارو داداشاش ادیب سرش ییبال

 من و منه عاشق که گهیم همه به نباشم باهش اگه گفت بهم

 ....رفتیم بابام منو یآبرو ینطوریا.....بودم باهاش

 دونستمینم.....اوردینم تاب ویناموس یب نیا ، رتمونیغ ایجنوب ما

 باور حرفاشو...بود سالم 15 فقط من ؛ بکنم یغلط چه دیبا

 ...کردمیم

 یچیه و کردمیم هیگر صدا یب ؛ بود شده کباب براش گرمیج

 ....گفتمینم

 حرفا نیا گفتن ؛ داد رونیب صدا با نفسشو و شد ظیغل اخمش

 ....بود نیسنگ براش یلیخ

 شیآت ، ختیریم صورتش یرو صدا یب که اشکاش دنید از دلم

 .... بود گرفته
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 و ومدیم بدم خودم از شتریب.... بودم باهش که هربار_  ربدیه

 بارم ،چند بودم افتاده هم یخودکش فکر به....شدیم بدتر حالم

 .... کردمیم دایپ نجات هربار متاسفانه اما کردم نکارویا

 مرده که بود وقت یلیخ روحم اما....بودم مونده زنده

 !! ....بود من قاتل مرجان...بود

 و مرجان ؛ گذشت حال همون با یادیز یروزا_  ربدیه

 روانگردان یها قرص اون....بودن مواد پخش کار تو برادراش

 .....بود آورده دست به اونا قیطر از هم رو

 به مواداشو و بودم افتاده دام تو ، بدونم نکهیا بدون بار نیچند

 جا جابه براش ، ببره خواستیم دوستاش یبرا که یلیوسا اسم

 ....بودم کرده

 دمیفهم یوقت ؛ بشناسن منو اشیمشتر بود شده باعث نیا

 هرزه یلعنت اون ی؛ول کنم تحمل تونستمینم....بکشمش خواستمیم

 ....کرد دیتهد بابا جون با منو دوباره

 که دمیفهم همونجا از من ؛ بفروشم مواد براش که کرد مجبورم

 ....شد تباه عمرم و میزندگ

 تونسته چطور ؛ کنم تحمل صداشو تو غم و اشکا نتونستم گهید

 !!کنه؟؟ تحمل دردو همه اون بود

 ....یزندگ نیا به لعنت....مرجان به لعنت

 ؛ زدمیم زار صدا یب و بودم نشسته بهش کینزد که نطوریهم

 دوباره انگار....گرفت شدت شیگر....گذاشت نمیس رو سرشو

 حاال بود،و کرده دایپ همدم هی که ساله ۱۵ بچه پسر بود شده

 !!!کردیم یخال خودشو داشت
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 زخم نیا ؛ بود گرفته شیآت براش دلم...میکردیم هیگر هردومون

 !!شدینم میترم جوره چیه قلبش رو

 کار نیا وارد چطور باباش مرگ از بعد ربدیه دمیفهمیم حاال

 ....بود شده

 به دیبا شرفیب اون...بود کشونده راه نیا به اونو یعوض مرجان

 ...مردیم ممکن شکل نیبدتر

 !!بود زنده هنوز چرا

 

 

                        ☆☆☆ 

 

 بودم اتاقم تو....کردم نگاه اطرافمو جیگ ؛ شدم داریب آفتاب نور با

 ....ربدیه بغل تو و تختم تو ،

 بهم ، نگاهش حالت نیقشنگتر با و بود گذاشته سرش ریز دستشو

 ....بود رهیخ

 فراموش که کردمیم یکار دیبا اما...داشت غم نگاهش ته هنوز

 با االن نیهم از داشتم میتصم بودم دهیفهم ویچ همه که حاال...کنه

 ...بشم مرهم زخماشو تک تک عشقمون

 :زدم لبخند بهش کردمو نگاش عاشقانه

 !!نجا؟؟یا یآورد منو تو_
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 وبا زد یجون کم لبخند اونم و داد تکون دییتا یمعن به سرشو

 : دیکش بغلش تو منو عشق

 ازت چشم خواستینم دلم....نورا یمعصوم خواب تو چقدر_ 

 ....بردارم

 : گفتم طنتیش با

 !!معصومم خواب تو فقط البته_ 

 :کرد کینزد گوشم به لباشو حرارت با

 ...ادینم کارم به تیمعصوم که یداریب تو_

 صورتمو...داغونه هنوزم ربدیه دونستمیم اما ، شدم داغ

 :گذاشتم گونش رو یکوتاه ی بوسه و چرخوندم

 !!کنم آماده صبحونه برم من_

 :گفت یجد

 ....نورا کنهیم آرومم بودنت.... نجایهم بمون ، خوادینم_ 

 ....فشردم بهش خودمو عشق با و شدم لذت غرق حرفش نیا از

 ...داشتم یخوب حال دادیم آرامش بهش بودنم نکهیا از

 نبود حقش اون...بردارم ربدیه دل از غمو نیا تونستمیم دیبا من

 ...بکشه یسخت همه نیا که

 کی یها هوس یقربان اون...بود بچه...بود معصوم من ربدیه

 ...بود شده هرزه زن

 .....دادیم رو هیبق گناه تقاص دینبا اون حاال
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 دیبوس مویشونیپ ینرم به ربدیه ؛ بودم بغلش تو ساعت هی حدود

 ...رفت رونیب تخت از و

 ربد؟؟یه یریم کجا_ 

 ....رمیبگ دوش رمیم ؛ زمیعز بخواب تو_  ربدیه

 ...بود شده بهتر یلیخ حالش که کردمیم خداروشکر دل ته از

 زنده مرجانو من گشتیبرم شیماریب نکرده ییخدا اگه

 ...ذاشتمینم

 شلوار نیا تو شبید از ؛ شدم بلند جام از ربدیه رفتن از بعد

 ....شدمیم خفه داشتم نیج

 راهناشویپ از یکی و رفتم ربدیه لباس کمد سمت به

 ...گرفت خندم خودم ی افهیق از دمشیپوش یوقت....برداشتم

 باسنم ریز تا شیبلند ؛ بودم شده گم رهنشیپ تو

 ....آشپزخونه تو رفتم و درآوردم شلوارمو....دیرسیم

 ....شدم ناهار کردن آماده مشغول ؛ بود گذشته صبحونه از گهید

 ویگوش....بود وایش...خورد زنگ میگوش که بودم خودم حال تو

 ها ینیزم بیس کردن سرخ مشغول دوباره و گذاشتم گوشم کنار

 ....شدم

 وا؟؟یش جانم_ 

 !خوبه؟؟ یچ چطوره؟؟همه ربدیه خوبه؟؟ حالت_  وایش

 بودم خوشبخت چقدر...زدم لبخند وایش یدلسوز همه نیا به تودلم

 ...داشتم اونو که
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 !د؟ینفهم یزیچ خاله....خداروشکر میخوب هردومون_ 

 ....دانشگات یکارا دنبال یرفت گفتم اما....چرا_  وایش

 !!کرد؟؟ باور_ 

 که فهممیم ، دینپرس یزیچ گهید اما....نه که معلومه_  وایش

 !!!ارهینم رو به و دونهیم هم دیشا ؛ کرده شک

 نیا با ربدویه تونمینم من صورت هر در....بخدا دونمینم_ 

 ....امین گهید...دمیشا ؛ کنم ول حالش

 ....شهیم یراض مامان ؛ یکرد خودیب!!!....؟؟؟یچ_  وایش

 نیا از شتریب تونمینم ؛ کنمیم دق دارم من....وا؟؟یش گهید یک_ 

 ....کنم تحمل شویدور

 بگذره زمان دیبا فقط!!مطمئنم شهیم یراض مامان نورا_ وایش

 ...ادیب کوتاه که مجبوره نیعاشق همه نیا نهیبب یوقت...

 اولشم همون از خاله...ومدیم االن تا ادیب کوتاه خواستیم اگه_

 من با همه نیا چرا دونمینم فقط...عاشقشم همه نیا من دونستیم

 !!داره یناسازگار سر

 خب اما...کنه مراقبت ازت خوادیم خودش الیخ به خب_  وایش

 !!کنهیم یرو ادهیز داره منم نظر به

 :دادم رونیب صدا با نفسمو

 !یزد زنگ ینکن،مرس ناراحت خودتو تو...وایش الیخیب_

 دوباره...یچ همه شهیم درست...نکن فکر زایچ نیا به توام_

 !میشیم جمع هم دور خوشحال هممون
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 ...دوارمیام_

 باش،فعال خودت مراقب...زمیعز برو_

 .توام،فعال_

 سخت انقدر خاله کاش ؛ گذاشتم کانتر یرو و کردم قطع ویگوش

 ....کردینم یریگ

 که حاال خواستیم دلم ، بود شده تنگ اشیمهربون یبرا دلم

 به خواستیم دلم....ذاشتینم تنها منو خاله ، نبودن بابا مامانو

 بهم بذاره و کنه اعتماد ربدهیه منو نیب که یعشق همه نیا

 ....میبرس

 .....خواستمیم من که شدینم یاون چوقتیه اما

 آروم و شد کینزد بهم سر پشت از ربدیه که بودم فکرا نیهم تو

 ....کرد حلقه کمرم دور دستاشو

 نا و رفت قنج براش دلم  ،که برد فرو موهام تو ینرم به سرشو

 ....بستم چشامو یکمرنگ لبخند با خودآگاه

 :گفت عشق با

 برات خودم زیسا مردونه لباس یکل برم باشه ادمی_

 !!!یشد زیانگ هوس یلیخ ینجوریا!!...بخرم

 چوقتیه ربدیه...شد باز حد نیآخر تا چشام تعجب از هوی

 کنترل از داره کم کم که دمیفهمیم....زدینم حرف من با ینطوریا

 !!بود خوب نیا و....شهیم خارج

 ...راه نیا از بهتر یچ و کنم آرومش تونستمیم خواستیم دلم

 ...!!خواستنه از پر شهیهم از شتریب دمیفهمیم که حاال اونم
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 ما میبمون دور هم از نداشت یلیدل چیه...بودم گرفته ممویتصم

 ...میداشت ازین آرامش نیا به و میبود هم یبرا

 ...کنم محروم ازش خودمو خواستمینم

 یلباس چیه ربدیه ؛ دمیچرخ سمتش به بدم جوابشو نکهیا بدون

 ....بود دهیچیپ کمرش دور حولشو فقط ، نبود تنش

 ...بود مماس باهم کامال بدنامون و مینداشت باهم یا فاصله چیه

 :گفت خباثت با که بودم دشیورز کلیه به رهیخ نطوریهم

 ....ها داره نهیهز کردنات نگاه رهیخ ینطوریا_

 : کردم نگاهش عشوه با

 ...یا نهیهز چه_

 نگاهشو کرد،و کم بام صورتشو فاصله...گرفت رنگ نگاهش

 :گفت یازین از پر لحن با و داد حرکت چشام لبامو نیب

 ...نیسنگ ی نهیهز_

 ...کرد کمتر یه صورتم با صورتشو فاصله و

 !...ندارم؟؟ گناه_من

 چشاش که گفتم رو جمله نیا  عشوه از پر و حرارت پر انقدر

 یباز به لباش با لبامو ادیز ولع با و شد قفل چشام رو

 ...رفت نفسم که دیبوس منو ازین از پر گرفت،انقدر

 به نشیس رو دستامو وناخودآگاه بود شده بسته لذت از چشام

 ...دراوردم حرکت
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 رونیب صدا پر نفسشو و کرد جدا لبام از لباشو لحظه کی که

 ...داد

 کردیم تالشاشو نیآخر داشت بود،انگار قرار یب و کالفه کامال

 ...کنه کنترل خودشو که

 ....بپوشم لباس رمیم من_....ربدیه

 ....کنهیم کنترل خودشو داره من بخاطر دونستمیم

 ....بزنه نی،زم رو خاله حرف خواستینم دمیفهمیم

 ، خاله اونو نیب بشم مجبور من کارش نیا با خوادینم دمیفهمیم

 ....کنم انتخاب اونو

 خاله ؛ ستین من انتخاب االن کردیم فکر نکهیا از بودم متنفر

 ....بود زمیچ همه ربدیه اما داشتم دوست رو

 رهیخ قرارش یب یچشما به....داشتم گر و بود باال قلبم ضربان

 .شدم

 !!برو...باشه_

 عقب به موهاشو کالفه و دوخت لبام به نگاهشو دوباره

 ...رفت و شد دور ازم لحظه هی تو و....دیکش

 

          

                            ☆☆☆ 

 

 ....بود عصر شیش حدود ساعت
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 کنترل خودمونو زور به و مینبود خودمون حال تو هردومون

 ...میکردیم

 داغش نگاه ریز بار هر میدیدیم همو که بود بار نیاول انگار

 ...گرفتمیم گر و شدمیم سرخ

 مگه اما...کنه منحرف دوتامونو فکر داشت یسع زور به

 !!شد؟یم

 همو همه نیا هردومون که حاال یدور مدت همه نیا از بعد 

 ...بود سخت دوتامون یبرا کنترل گهید میخواستیم

 کردیم جذب  بهم مارو ربا آهن مثل یقو یلیخ یروین هی انگار

 ....بشه اتفاق نیا مانع داشت یسع زور به ربدیه و

 ... لقمه چند از شتریب نه ،اونم میخورد هم کنار ناهارو

 ...کنه گرم سر خودشو شیگوش با داشت یسع شتریب ربدیه

 خواستمیم...کنه تیاذ خودشو نیا از شتریب دادمینم اجازه من اما

 ....بدم انیپا مسخره فاصله نیا به

 که دمیفهمیم اما...بود رهیخ ونیزیتلو به و بود نشسته مبل یرو

 !!!...بود ونیزیتلو نبود که ییجا تنها به حواسش

 ...نشستم کنارش و شدم کینزد بهش آروم یقدما با

 ....کرد نگام حرارت پر شونه رو از

 و زد یجون کم لبخند جوابم در اونم...زدم بهش یمحو لبخند

 ....فشرد خودش به منو و کرد حلقه دورم دستشو

 ...شد تر قیعم لبخندم و دیلرز تماس نیا از دلم
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 بود کرده فکر بلند که انگار ییهوی و ربط یب یلیخ ربدیه

 :دیپرس

 ؟؟یمن شیپ دونهیم خالت....نورا_ 

 ....دونهیم دیشا....دونمینم_ 

 امینم چرا که شمیم یشاک خودم از اوقات یبعض خودمم_ ربدیه

 ....خالت از رمیبگ زور به تورو

 ...توام شیپ االنم نیهم من خب_ 

 ...شد رهیخ چشام به و آورد نییپا سرشو

 !!نورا یباش زنم خوامیم...ینطوریا نه_

 بهت اولشم همون...یکنیم مخالفت که ییتو...خوامیم منم خب_

 ...میبگ خاله به بعد میکن ازدواج باهم دیبا ما گفتم

 ازم چشم کالفه اون از بعد و شد قفل نگام تو نگاش لحظه هی

 خودش با انگار کردیم نگاه اطراف به که یحال در و برداشت

 :زدیم حرف

 ...کنم صبر تونمینم نیا از شتریب من که نجاسیا مشکل_

 ....کنم صبر تونستمینم منم...شدمیم داغ شتریب لحظه هر

 :گفتم حرارت و طنتیش با

 !!!میکن کاریچ حاال پس خب_

 :کرد نگام زیت

 ....کن نورا،بس_

 :گرفتم یباز به لباسشو قهی دستم با
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 !!کنم بس ویچ_

 :گفت کالفه

 .گمیم یچ یفهمیم_

 ....خب چرا_

 نگاه با... شدم رهیخ چشاش به و برداشتم نشیس رو از سرمو

 :شد رهیخ بهم داغش و قیعم

 یبرا نیا از شتریب تونمینم نکهیا....یکنیم وونمید یدار نکهیا_

 با باز اما شمیم مونیپش بعدش دونمیم نکهیا...کنم صبر داشتنت

 از عقل تو یعنی همه نایا... بکنم نکارویا که خوامیم وجودم همه

 ....یبرد من سر

 نیا بزنم تونستم که یحرف تنها...محو لبخندم و شد رو رویز دلم

 :بود

 ....یشینم مونیپش_

 ...منم...بود خواستن از پر چشاش

 سر لبام به چشام از نگاهش که میبود غرق هم نگاه تو هیثان چند 

 ....خورد

  از یازین پر و داغ بوسه و آورد نییپا لبام سمت به صورتشو

 ...گرفت لبام

 زیچ چیه به ؛ کردمیم شیهمراه حرارت پر و بودم گرگرفته

 ...کردمینم فکر یا گهید

 ...میداشت ازین آرامش نیا به دومون هر
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 دیبوسیم لبامو که نطوریهم ربدیه و بود شده جدا تنم از راهنمیپ 

 ....درآورد حرکت به پام نییپا از داغشو یدستا ،

 گهید ؛ کنم میتقد بهش خودمو که بودم آماده وجودم ی همه با

 ربدیه یبرا که دونستمیم و کنم تحمل تونستمینم نیا از شتریب

 ....بود تر سخت

 تند نفسام....شدمیم داغ شتریب ، رفتیم باالتر دستش هرچقدر

 ....بود شده

 ؛ کرد جدا لبم از لباشو و برداشت پام رو از دستشو هوی ربدیه

 ....دوخت چشمام به حرارتشو پر نگاه

 ...رهیبگ اجازه چشام از بار نیآخر یبرا خواستیم انگار

 :گفت و زد یقیعم لبخند...دید خواستنو نگاهم تو یوقت

 ....یخواست خودت_

 پاهاش رو منو و کرد بلندم کمرم طرف دو از دستاش با

 ...گذاشت

 یوقت انگار...دمیکش خجالت ازش بار نیاول یبرا و زدیم تند قلبم

 ...شد صیحر شتریب دید چشمامو تو شرم

 حرکت به وار نوازش کمرم رو لباسم ریز از دستشو ینرم به

 .....شد بسته چشام و شد بلند نهادم از آه که دراورد

 به لبامو یجور لباش با و کرد کینزد خودش به منو ینرم به

 ...شد قطع نفسم که گرفت یباز

 و باز مهین یچشما با و کرد جدا لبام از لباشو بعد قهیدق چند

 ...شد رهیخ بهم سرخش
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 ....بود باال تبمون و بود شده تند نفسامون هردومون

 یحال در و....شد بلند جاش واز گرفت کمرم از بعد لحظه چند 

 ...گذاشت لبام رو لباشو دوباره بردیم اتاقش طرف به منو که

 فاصله معاشقه نیا نیب خواستینم هم هیثان کی یحت انگار

 ...بندازه

 ...کنه وونهید منو خواستیم انگار

 ....بود شده هم موفق و

 تنش از شرتشو یت حرکت هی تو ؛ کرد پرتم تختش رو 

 ....درآورد

 یلیخ احساسشه،باز شدن غالب از دمیفهمیم که یخشونت نیح در

 ....نداشت یا عجله چیه انگار رفتیم شیپ برنامه با

 ....بود خواستنش از پر وجودم ی همه

 بوسه و نوازشاش با بدنمو نچیا نچیا و بود کرده شروع پاهام از

 ...کرد پر داغش یها

 کیتحر شتریب ربدویه زمیر یها ناله و شدینم باز چشام گهید

 ...کردیم

 ....کرد پاره تنم تو راهنشویپ و برد دست لحظه هی تو 

 خجالت با و گرفت رنگ هام گونه ، افتاد بدنم به که نگاهش

 ....کردم جمع خودمو

 گوشمو ی الله لباش با و آورد گوشم کینزد سرشو حرارت پر

 و شدیم مورم مور خوردیم گوشم به که داغش نفس...داد یباز

 :بردیم لذت شتریب انگار اون
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 !!نورا شمیم وونهید شتریب من...یبکش خجالت هرچقدر_  ربدیه

 گهید ؛ رفت نییپا و شد شروع گردنم از داغش یها بوسه و

 ....دمیفهمینم یزیچ

 ...بود شده لذت غرق وجودم ی همه

 ....دیبوس لبامو حرارت پر و خشن و برگشت لبام سمت دوباره

 ....شمیم هوشیب دارم کردمیم حس که داد ادامه انقدر

 قرار یب منو کامال اون کنم تحمل تونستمینم نیاز شتریب گهید

 !!بود کرده

 ....عاشقتم.....نورا عاشقتم_  ربدیه

 : زدمیم نفس نفس

 ....عاشقتم....منم_ 

 ...شد بدنم مماس داغش بدن و زد چمبره روم

 میشونیپ یرو شویشونیپ و کرد قاب صورتم دور دستاشو

 از عاشقشو و حرارت پر نگاه هم لحظه کی یگذاشت،حت

 ....داشتینم بر خمارم یچشما

 دوتامون که شد یهمون یچ همه...لحظه همون تو درست و

 ...میخواستیم

 ....عاشقانه و بیعج لذت هی

 مونیپش هم لحظه کی یحت نداشت امکان و بودم ربدیه مال من

 ....بشم

                          ☆☆☆ 
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 تصور از هنوزم ؛ بودم دهیکش دراز بغلش تو رمق یب و حال یب

 قایدق بود،اون یعال ربدیه...شدمیم لذت غرق قبل قهیدق چند

 ....کنه وونهید منو چطور دونستیم

 ....عشق و بود خجالت و شرم وجودم ی همه

 هنوزم... کردیم یباز موهام با داشت و بود نشیس رو سرم

 !!بود ایرو هی مثل یچ همه...شدینمباورم

 !؟یخوب_  ربدیه

 :دمیکش خجالت شتریب

 ...اوهوم_

 ...دیخند گلو تو

 خجالت دادمیم نشون بهت وگرنه...سوزهیم برات دلم فیح_

 !!!داره یعواقب چه خوشگل انقد اونم دنتیکش

 :گفتم اعتراض با و...شدم داغ خجالت از دوباره 

 !!ربدیعه،ه_

 داشت که شیپ ساعت چند نورا اون رف کجا پس...ربدیه جان_

 برده من سر از هوش و کردیم وسوسه منو حرکاتش چشاشو با

 !!بود

 !!گهید نگو_

 :گفت و کرد یکوتاه خنده

 !!من خوشگل یبگ تو که یهرچ...جونم یا_
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 :فشرد خودش به منو شتریب و

 !!یبر بذارم یچطور گهید من...نورا_

 ...نذار خب_

 جدا من از تورو تونهینم یاحد چیه گهید که باشه من به اگه_

 ....بمونه دلت تو یغم چیه خوامینم کنه،اما

 ....شهینم یراض خاله ربدیه_

 نیا به...نکن فک زایچ نیا به االن!!شهیم...بشم قربونت شهیم_

 !!یشد من خانوم گهید که کن فک

 .شد غالب بهم ینیریش خجالت و شرم دوباره

 یکن یخانوم دیبا ها ملکه مثه فقط گهید بعد به نیا از_ربدیه

 !!!من یبرا

 !!یکنیم لوسم_

 !!!که یدید خشنم میلیخ اتفاقا....نه_

 نشیس رو ینرم مشت خجالت با ، گفت معنادار آخرشو جمله

 : زدم

 !ربد؟یه_

 :گرفت شدت خندش

 ....نورا یوجودم همه.... ربدیه جون_ 

 بغلش از آروم ؛ خورد زنگ شیگوش که فشردم بغلش تو خودمو

 رو از شوی،گوش من به پشت و نشست جاش تو و اومدم رونیب

 : گفت مشکوک و برداشت یپاتخت
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 !!!رهیام_

 ...داد جواب که نشستم جام تو استرس با

 Ok.....نجاستیا آره..... ؟؟یخوب ریام سالم....الو_  ربدیه

 ....یداد خبر یمرس....ستین یمورد

 

 :گفتم هول ، کرد قطع ویگوش

 !!داشت کارت یچ_ 

 :زد یقشنگ لبخند و کرد نگام شونش رو از

 ...نباش نگران تو خانومم ستین یزیچ_

 ...دیجوشیم سرکه و ریس مثه دلم و بودم نگران اما

 !گفت؟ یچ ریام...لطفا بگو بهم ربدیه_

 به که لختم تن...دیکش بغل منو و کرد کینزد بهم خودشو دوباره

 ....شد ریسراز وجودم به آرامش خودآگاه نا خورد داغش پوست

 :گفت زدو میشونیپ رو یا بوسه

 ...نورا یبترس یزیچ از تو ستین الزم هستم من یوقت تا_

 .دمیکش نشیس به صورتمو

 ...ترسمینم_

 ...یش سرحال ریبگ دوش هی برو پاشو حاالم...نیآفر_

 وجودم از رمقو همه کامال که بود شور پر رابطه تو انقدر ربدیه

 ...بود گرفته
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 که یطیشرا با مخصوصا بخورم تکون جام از خواستینم دلم

 ...بودن فیکث ها مالفه همه االن بودم مطمئن و داشتم

 :گفتم یتنبل یرو از

 ...ربدیه ندارم حوصله_

 انگار که... دیکش فقراتم ستون یرو وار نوازش انگشتاشو نوک 

 یزیانگ وسوسه لحن با...شدم داغ دوباره...کردن وصل برق بهم

 :گفت

 !...حموم؟ ببرمت من یخوایم_

 ...گرفتم گر خجالت از

 ...رمیم خودم نه_

 !ایکنیم وونهید منو یدار دوباره یبغلم تو که ینطوریا آخه_ 

 نمونده برام یتوان واقعا شدم،امایم وونهید داشتم خودمم

 :گفتم کنم عوض بحثو نکهیا یبرا...بود

 !داشت؟ کارتیچ ریام یگینم ربدیه_

 !!نجایا ادیم سر هی داره یچیه_

 : گفتم بهت با و ختیر دلم

 !!پاشم زودتر من یگینم چرا پس خب!!؟؟یچ_

 !!بدم دست از بودنتو بغلم تو ینجوریا وونمید مگه_

 ...دیخند گلو تو و
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 یساختگ اخم با و گرفتم دورم رو مالفه عیسر و شدم جدا ازش

 نگاه زدیم موج توش خواستن هنوز که قشیعم یچشما به

 ...کردم

 لحظات اون تونستمینم شدم،هنوزم داغ خجالت از دوباره که

 ....کنم باور قشنگو

 که امیب نییپا تخت از عیسر خواستم خجالت با و شد محو اخمم

 و شد جمع درد از صورتم...دیچیپ دلم ریز یبد یلیخ درد هوی

 ..کردم خم خودمو

 !!!!!!؟؟یدار درد!!نورا یشدیچ_

 یبرا درد نیا دمیفهمینم خودمم اما زدیم موج صداش تو ینگران

 ....هیچ

 روم از رو گردوند،مالفه برم تخت به دوباره و کرد بغلم ربدیه

 ...گذاشت دلم ریز دستم یرو دستشو و زد کنار

 !!کنه؟یم درد دلت ریز نورا_

 ... کردم باز ،چشم شدیم تر آروم داشت تازه دردم

 آب خجالت از داشتم بود چشماش شیپ لختم بدن دوباره نکهیا از

 ...شدمیم

 ...ربدیه خوبم_من

 .کرد سرزنش خودشو

 !!بودمیم مراقب شتریب دیبا...نورا یفیظر یادیز تو_

 یسع که یحال در...باشه داشته حسو نیا خواستینم دلم اصال

 :گفتم بکشم خودم رو دوباره رو مالفه کردمیم
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 ..گهید سین یزیچ...ربدیه خوبم بخدا_

 تو اخماش دید خودش از بدنم کردن پنهان یبرا تالشمو نکهیا از

 .رف هم

 !ه؟یکار چه نیا...نورا_

 :گفتم باخجالت

 ...آخه خب_

 ریز ینرم به و زد یجون کم لبخند داشت اخم هنوزم که یدرحال

 ...داد ماساژ دلمو

 اما... بشه آروم دردم بود شده باعث دادیم بهم که یماساژ درسته

 ...نبود زمانش االن و شدمیم داغ داشتم دوباره

 به کنهیم نگام یثیخب لبخند با دمید یوقت کردم باز چشامو زور به

 لذت کردیم وسوسه منو داشت نکهیا از یعوض...اومدم خودم

 ...بردیم

 ...برم بذا...خوبم ربدیه_ 

 !!!ان؟ین بگم ریام به بزنم زنگ_

 !!!ربدیه_

 ...دیخند گلو تو دوباره

 .کنمیم صبر فعال...کردم یشوخ_

 ربدیه که برم اتاقم به عجله با خواستم ؛ اومدم رونیب تخت از 

 :گفت یجد

 ...برو راه آروم نورا_ 
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 با و بودم شده داغ نداختیم لحظات اون ادی منو هربار نکهیا از

 ...اومدم رونیب اتاقش از آروم و خجالت

 یاونطور و برسه ریام دمیترسیم اما رمیبگ دوش خواستیم دلم

 ...شدیم بد یلیخ

 چار تو ربدیه که دمیپوش لباسامو و کردم باز دورم از رو مالفه

 لبخند که یحال در و بود دهیپوش لباس اونم...ستادیا در چوب

 ...کردیم برانداز منو داشت یمحو

 موهام بستن مشغول نهیآ یجلو و زدم بهش یلبخند عشق با منم

 کرد حلقه کمرم دور ینرم به ستاد،دستاشویا سرم پشت که شدم

 :دیکش یقیعم نفس و آورد گردنم کینزد سرشو و

 ...نورا یخوشگل چقدر_

 فرق آسمون تا نیزم احساسم انگار... شدمیم ینطوریا یه چرا

 ...بودم عاشقش شتریب یلیییخ حاال و بود کرده

 :گفت و گذاشت گوشم الله یرو یمیمال بوسه

 !!!من مال...نورا یمن مال تو_

 ....برسونه اوج به منو تونستیم هم هاش حرف با یحت اون

 دادم هیتک شونش به سرمو من و کرد تر تنگ دورم دستاشو حلقه

 قطع نفسمو داشت داغش ینفسا...بستم چشامو لذت غرق و

 ...کردیم

 :زد پچ گوشم کنار آروم

 ....نورا خوامتیم_

 :کنم جدا ازش خودمو کردم یسع و کردم باز چشامو زور به



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 !!رسهیم ریام االن...ربدیه_

 !!سین مهم_

 !سین مهم براش واقعا دونستمیم...ختیر دلم

 !!کنمیم خواهش ربدیه_

 :زد یمحو لبخند کرد نگاه بهم و آورد باال سرشو

 ... باشه_

 گونش یرو یعیسر ی بوسه و زدم یلبخند بهش جواب در منم 

 ....گذاشتم

 به و... کرد باز کمرم دور از دستاشو و شد تر قیعم لبخندش

 ...رفت عقب

 !!ستین تنها ریام...گهید زیچ هی...نورا_

 :کردم نگاش جیگ 

 !!واسیش با_

 سر بود کرده رشیت نیج شلوار بیج تو دستاشو که یحال در

 :گفت و داد تکون

 !!همراهشونه هم خانوم خاله احتماال_

 ....رفت چهرم از رنگ و شد یخال دلم

 :کرد نگام لکسیر یلیخ

 !!هس؟ یمشکل_

 !!شهیم بد یلییخ نجایا ادیب خاله!!ربد؟؟؟یه سین_
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 :کرد نگام موشکافانه

 ادیب کنار دیبا ،خالتیمن شیپ تو...نورا شهیم بد شیچ_

 دلم...کنم تحمل نیا از بعد طویشرا نیا تونمینم واقعا من...گهید

 خالت با دیبا...بمونم دور ازت گهید هیثان کی یحت خوادینم

 .طیشرا نیا از بهتر یچ... بزنم حرف

 ....رفتمیم راه اتاق تو استرس با

 ....میکن کاریچ حاال ربدیه_

 !!؟؟یترسیم چرا نورا_ 

 بگم یچ دونمینم...ندارم رو نجایا به خاله اومدن یآمادگ_  

 ....بهش

 : گرفت بغلش تو منو آروم و اومد سمتم به

 ....یشد خودم مال گهید تو.....شهینم یچیه که دمیم قول بهت_ 

 از منو ینرم به ؛ گرفت رنگ هام گونه اشارش از دوباره

 ...دیبوس مویشونیپ و کرد جدا خودش

 ....نباش نگران تو کنمیم حلش خودم من_  ربدیه

 ...هیعصبان یلییخ ینی نجایا ادیم داره خاله نکهیا...ربدیه_

 ...دهیم کش رو هیقض نیا یادیز داره خالت نورا...باشه_

 رهیخ مطمئنش یچشما به و گرفتم دلشوره ربدیه یحرفا از

 ..شدم

 !!ینکن یاحترام یب بهش موقع هی... کنم خواهش ازت شهیم_

 :کرد نگام یدلخور با
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 !؟یشناخت ینطوریا منو تو!!نورا_

 :گفتم یکالفگ و خجالت با

 احترامتو خاله کنمینم فک آخه....یکنینم نکارویا که دونمیم_

 !!بشه بد ترسمیم...داره نگه

 :زد بهم یقیعم لبخند

 خودم من نترس....نورا شهینم بد یچیه گهید!!شه؟یم بد یچ_

 خانوم هستم حرفاش آماده هم کامال...هست خانوم خاله به حواسم

 ...من

 ....دیکش بغلش تو منو و

 ما با ایدن همه اگه یحت...بودم عاشقش که بود خوب چقدر

 خواستنش از دست لحظه کی یحت باز بودن مخالف

 ....داشتمیبرنم

                           ♡♡♡ 

  آخر فصل●

 

 سرمو رفت باال قلبم ضربان و شدم هول فونیآ زنگ یصدا با

 .شدم رهیخ بهش ترس با و برداشتم ربدیه شونه رو از

 لبخند بهم مطمئنش لحن همون با و دیکش کمرم به دستشو ربدیه 

 : گفت و زد

 !!وفتهینم یاتفاق....باش آروم_ 
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 خاله دونستمینم....کرد باز براشون درو و رفت فونیآ سمت به و

 درموردم یفکر چه دونستمینم....باهام کنه رفتار یچطور قراره

 !کنهیم

 و منتظر راهرو تو و اومدم رونیب اتاق از لرزونم یقدما با

 ...ستادمیا مضطرب

 نگرفته قرار یتیموقع نیهمچ تو میزندگ تو چوقتیه

 تابحال و بود خانوادم دییتا مورد کارهام همه شهیهم!!!....بودم

 ...کنم دشونیام نا نطوریا که بود نشده

 رو یورود در ربدیه که کندمیم ناخنمو کنار پوست یعصب

 یورود در چارچوب تو خاله بعد لحظه چند ؛ کرد باز براشون

 . ستادیا ییرایپذ

 ...زد خی وجودم همه دنشید با

 من به و بود شده تند نفساش و بود شده سرخ خشم شدت از خاله

 ....کردیم نگاه

 :گفتم لرزونم یصدا با و دادم قورت دهنمو آب زور به

 ...سالم_

 ....خانوم نورا سالم کیعل_  خاله

 نگاه من به نگران و  شدن وارد هم ریام و وایش سرش پشت

 : گفت جمع به رو آرامش با ربدیه که ؛ کردنیم

 ....میبزن حرف دیبا....دینیبش دییبفرما لطفا_ 

 :گفت ربدیه به کردن نگاه بدون خاله

  میبر نورا....میبزن که میندار یحرف چیه_ 
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 آروم ربدیه ؛ بود گردش در ربدیه و خاله نیب نگاهم یچارگیب با

 ....تونستمینم اما....باشم آروم یعنی ، بست چشاشو

 .....توام با نورا_  خاله

 میبزن حرف دیبا....نیباش آروم لطفا خانوم_  ربدیه

 : کرد نگاه ربدیه به خشم همون با و انداخت باال ابروشو خاله

 فاصله ازش ، یدار دوسش اگه بودم نگفته بهت مگه_ 

 !!!!نگفتم؟؟؟؟!!!ر؟؟یبگ

 : انداخت نییپا سرشو ربدیه

 ...تونمینم_ 

 :گفت جواب در و زد یپوزخند خاله

 بسش!!؟؟یباش اوردهین سرش که مونده هم ییبال_  

 !!!یداریبرنم سرش از دس چرا یکرد نابود شویس؟؟زندگین

 :گفت من به رو

 !!میبر گفتم... بودم تو با نورا_

 : گفتم من من با

 ....من....خاله_ 

 ....میزنیم حرف خونه....نگو یچیه_  خاله

 که ینطوریا آخه....میبزن حرف تا دینیبش لطفا مامان_  ریام

 ....شهینم

 خوب قلبت یبرا تیعصبان ، مامان گهیم راست_  وایش

 ....ستین
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 بار ، نورا....ببرم دخترمو اومدم ؛ ستمین یعصبان من_  خاله

 ....میبر گمیم دارم که آخره

 مقابل در تونمینم که بود دهیفهم اونم ؛ کردم نگاه ربدیه به غم با

 . بذارم تنها ربدویه خواستینم دلم اما...کنم مقاومت خاله

 ...امیب خوامینم... من خاله_من

 دوباره بود ممکن لحظه هر خاله و...شد عشق از پر ربدیه نگاه

 :گفت تیعصبان با و شد جمع چشاش تو اشک...بشه بد حالش

 بدبخت خودتو یکنم،دارینم حاللت....کنمینم حاللت نورا_

 !!!مییییبر ایب دختر یکنیم

 ...هم وایش...کردمیم هیگر منم

 !!!تونمینم اون بدون من خاله...میدار دوس همو ما خاله_من

 :گذاشت قلبش رو دست و شد جمع خاله صورت درد از

 با عمرت آخر تا یتونیم چطور تو بعد  دوروزه برا یعاشق_

 ....نکن بدبخت خودتو... نکن نورا!!یکن یزندگ سیپل از ترس

 ینگران با رفتیم حال از داشت بایتقر و رفت چهرش از رنگ

 :رفتم سمتش به هیگر و

 ...خاله!!!خوبه؟؟ حالت خاله_

 .... مامان_وایش

 نگران چهره به یچارگیب با رفتیم حال از داشت انگار اما خاله

 .کردم نگاه ربدیه

 ...کنم رها رو خاله ینطوریا تونستمینم
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 ....خاله... باهات امیم...کردم غلط خاله_

 ...مارستانیب مشیببر دیبا_ ربدیه 

 دورش همه ما و بود دهیکش دراز نیزم رو که یدرحال خاله

 :گفت ربدیه به میبود

 ...نه تو...نه تو_

 طرف به رو خاله وایش و ریام و کردم نگاه ربدیه چهره به غم با

 ...بردن نیماش

 .بود نیغمگ اونم...اومد سمتم به ربدیه

 ...نورا نکن هیگر_

 !!گردمیبرم اما....برم دیبا ربدیه_

 .کرد بغلم

 خبر یب باش،منو خودت مراقب...دونمیم زمیعز دونمیم_

 ....نذار

 .پرشور و قیعم...دمشیبوس

 !!من عشق نمتیبیم_

 .زد یزیانگ حزن لبخند و داد تکون دییتا یمعن به سرشو غم با

 ...شدم جدا ازش و گرفتم ازش نگاهمو اکراه با و زور به

 شده خسته گهید!!!....بکشم یبدبخت قراره یک تا دونستمینم 

 ....بودم

 از وایش همراه به یناراحت با و بود زده حلقه چشام تو اشک

 ...گرفت شدت میگر و اومدم رونیب خونه
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 تحمل گهید اما ؛ گذاشت شونم یرو دستشو ناراحت هم وایش

 ....نداشتم

 ....شدم خسته بگم بزنم داد خواستیم دلم

 ....کردمیم یخفگ احساس اون بدون من

 .... میبود مارستانیب وقت رید تا اونشب

 کردمیم خداروشکر دل خونه،ازته میبرگشت شد بهتر که خاله حال

 ...بود وفتادهین خاله یبرا یاتفاق که

 ...ببخشم خودمو بتونم نداشت امکان شدیم شیطور خاله اگه

 !!یچ من پس آخه اما

 تحمل شویدور چطور!دم؟یکشیم من که بود یدرد فکر به یک

 !کردم؟یم

 !!!کرد؟ینم درک منو خاله چرا

 ...ذارمیم قلبم رو پا بخاطرش دارم شدینم متوجه چرا

 ...بود من بود،جون من روح ربدیه

 !!کنن دور هم از مارو شدنیم یراض چطور

 داشت یپاک گذشته که ربدیه از ریغ یآدم هی کنار من ندهیآ ینی

 !!بود؟ ینیتضم

 تونمیم اصال ربدیه جز یا گهید آدم با من کردیم فکر خاله یعنی

 !!کرد؟؟یم مخالفت همه نیا که کنم ازدواج

 ، دیفهمیم چشام از منو حس نیتر کیکوچ یبچگ از اونکه

 !!!بود؟؟ نشده بود قلبم تو که یعشق یبزرگ متوجه چطور
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 !!ذاشتیم یناسازگار سر قلبم منو با داشت چرا

 داغون و دلتنگ انقدر.....خونه میبرگشت که بود شب ۱۱ ساعت

 ...خواستیم ربدویه دلم فقط که بودم

 ...بود تحمل قابل ریغ برام گهید ازش یدور

 ...بودم شده کالفه یدلتنگ شدت از گهید که انقدر

 ...ششیپ برم و بشم زیچ همه الیخیب االن نیهم خواستیم دلم

 درد وجودم همه نبودش تو حاال و کردم دایپ ادیاعت بهش انگار

 ...کردیم

 دراوردم بمیج از مویگوش عیسر و رفتم اتاقم به هیبق به توجه یب

 ...گرفتم ربدویه شماره و

 اونم انگار.....داد جواب ربدیه بود نزده کامل بوق نیاول هنوز

 :گفتم بغض با ، بود دلتنگ منتظرو من مثل

 !ربد؟یه_

 !!!جونم ، زمیعز جونم_

 !!....شده تنگ برات دلم_

 .داد رونیب کالفه نفسشو

 ...بدترم من که یدونیم_

 !!شمیم وونهید دارم...کنم تحمل تونمینم ربدیه_

 .داد رونیب صدا با نفسشو دوباره

 !نورا_



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 !جانم_

 !دنبالت؟ امیب_

 اصال خاله یبرا ادیز جانیه بود گفته دکتر یول...بود خدام از

 .گفتم غم با...ستین خوب

 !!ستین خوب حالش خاله_

 خودشو من بخاطر داشت،اما حق هم ،کامال کالفس دمیفهمیم

 :گفت و کرد کنترل

 ...زمیعز باشه_

 از میتونستینم دوتامون...میزدیم حرف هم با صبح خود تا اونشب

 شدیم تر دیشد مونیدلتنگ نکهیا با زدن حرف با و میبکن دل هم

 ....گذشتیم تر راحت زمان اما

 

                            ☆☆☆ 

 

 و بود شده خوب حالش خاله روز ۴ نیا تو ، گذشت روز ۴

 ربدویه بتونم نداشت امکان که بود شده ادیز انقدر اشیریگ سخت

 .نمیبب

 ....دیبریم نفسمو داشت نیا و بودمش دهیند که بود روز ۴

 کشونده جنون مرز به یدور نیا دومونو ،هر من مثل هم ربدیه

 ...بود
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 دنشیند با داشت قصد  خاله ، نبود خوب حالمون اصال

 ...بود کرده فکرو نیا چطور دونمینم ؛ کنم فراموشش

 متوجه انگار خاله و شدمیم عاشقش شتریب روز به روز من

 ...نبود

 ...کنم تحمل شویدور تونستمینم نیا از شتریب

 متوجه خاله اگه یحت نمشیبب امشب شده طور هر داشتم میتصم

 ...بودم کرده سکوت احترامش به هرچقدر بود بس ، شدیم

 تحمل تونستمینم من و کردیم نابود منو اشیلجباز با داشت اون

 ....کنم

 ...میرفت اتاقامون به خواب یبرا همه که بود شب ۱۲ ساعت

 تا دیبا نیهم  یبرا منه جمعه حواسش کامال خاله بودم مطمئن

 !!...ببره خوابش دیشا که موندمیم منتظر وقت رید

 گهید دیفهمیم هم اگر یحت....بودم زده آخر میس به گهید البته

 .... کنم تحمل دنشویند تونستمینم نیا از شتریب ، نبود مهم برام

 ...نطوریهم هم ربدیه که ، من تنها نه

 خاطر به یحت نداره امکان گهید نمشینب امشب اگه بودم مطمئن

 !!نستهیوا همه جلو و کنه یخوددار ، من

 !!من ابهته با دل زیعز

 در خشمش از چکسیه و بردنیم حساب ازش ایدن هی که یربدیه

 یصبور و یخوددار همه نیا من بخاطر حاال ، نبود امان

 .....کردیم
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 بود مونده کم....بشه زیلبر صبرش تا مونده کم بودم مطمئن البته

 !!کنه حل رو هیقض یشگیهم ربدیه وهیش به

 و برداشتم مویگوش و اومد لبم رو لبخند اشیباز وونهید فکر از

 ...گرفتم شمارشو هرشب معمول طبق

 .خانومم سالم_

 !!!نمتیبب امشب خوامیم من ، ربدیه...زمیعز سالم_

 و ومدمیم قطعا بود نیا ریغ اگه چون!!....خوبه_

 !!دراوردن شورشو گهید.....بردمتیم

 ...بود یعصب

 !!گهید نمتیبیم امشب....ربدیه باش آروم_

 فقط گمینم یچیه کردمو سکوت اگه....یمن مال تو نورا_

 ...بس و توعه بخاطر

 .باش آروم تو...زمیعز دونمیم_

 که روزه۴!!باشم؟؟ آروم تونمیم مگه المصب_

 هیریگ سخت چه نیا اصن!!!....؟؟؟یچ یعنی یفهمیم.....دمتیند

 گهید خوادیم منو دخترت بگه سین یکی بابا!! قجره؟؟ عهد مگه

 !!ه؟؟یا غهیص چه مخالفت

 :گفت یعصب ، گرفت خندم خوداگاه نا زدیم نق همه نیا نکهیا از

 چرا ، موندم خودم کار تو من اصن.....بخند خانوم نورا بله_

 مخالفت داره جرعت یک نمیبب!...ببرمت؟ رمیبگ دستتو امینم

 !!کنه؟؟

 :گفتم اعتراض با هام خنده نیب
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 !!!ربدیه_

 !!!جان_

 !!باش نجایا شب ۳ ساعت...زمیعز گهید باش آروم_

 ....شد بلند سرش از دود کردم حس

 ...نورا اونجا امیم االن نییییهم من!!!!!!؟؟؟؟؟۳_

 ...دارهیب خاله...ربدیه نه_

 :داد رونیب نفسشو کالفه

 حال هر به ، باشه!!...گهید کرده درست مارو یحساب خالت_

 خواب خانوم خاله یکرد حس وقت هر ؛ امیم وفتمیم راه االن من

 ...نییپا ایب دارن فیتشر

 دمیفهمیم و زدمیم بال بال شیدلتنگ از داشتم تلفن پشت از یحت

 منه از بدتر اون

 !!....گذشتیم عتریسر ساعتا نیا کاش

 وایش خونه نییپا بعد قهیدق ۴۵ حدود خودش گفته به بنا ربدیه

 ...بود

 نه البته امیب تر رید که کنم شیراض تونستم یبدبخت هزار به

 ...۳ ساعت

 متوجه خاله خواستیم دلش که دمیفهمیم...بود کرده لج انگار

 !!...گذاشتم قرار باهاش من که بشه

 که رنگمو یمشک کوتاه راهنیپ که بود شب۲ حدود ساعت

 ...ختمیر دورم موهامو و دمیپوش بود کلوش کمر از دامنش
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 از خودم به عطر یکل زدن از بعد و دمیپوش رنگمم یطوس وریپل

 ....اومدم رونیب خونه

 کالفه یدور و مخالفت همه نیا از....نمشیبب که نبود دلم تو دل

 ...کنه آرومم تونستیم دنشید فقط حاال و بودم داغون و

 ....چوقتیه...نبودم دلتنگش همه نیا چوقتیه

 دنشید شوق از وجودم همه و بود باال قلبم ضربان

 رفتمیم راه آروم پام پنجه رو و اومدم رونیب اتاق از.....دیلرزیم

 .....نشه رفتنم متوجه خاله که

 ، دادم رونیب صدا با نفسمو اومدم رونیب خونه از یوقت

 ....گذشت ریبخ که خداروشکر

 .....کردم یط ربدیه طرف به راهو یباق شور پر و عیسر

 که هرچقدر انگار ؛ نداشتم جانیه دنشید یبرا همه نیا چوقتیه

 !!!شدیم تر وار وانهید ترو ور شعله بهش عشقم گذشتیم

 در به چشمش و ، بود نشسته نشیماش یتو ، برج یجلو درست

 ....بود برج یخروج

 اصال آخرم یقدما نیا انگار....شدم تر قرار یب دنشید محض به

 ...نبود خودم اریاخت در پاهام

 شده تند نفسام که بودم دهیدو انقدر...شدم نشیماش سوار جانیباه

 ...بود

 یحرف چیه و میبود رهیخ بهم یدیشد یدلتنگ با فقط هردومون

 ...میزدینم

 ...دیکش کام به لبامو ولع با و شد کینزد بهم ربدیه لحظه هی تو



                                                       

 mf_hessa99@                                         ♡زبرخی باعشق ♡

 ...بودم دلتنگ هنوز من اما دیبوسیم منو

 ...بشم یکی باهاش خواستیم دلم که انقدر

 تعجب باعث هم و ، بودم دهیند خودم تو تابحال که یخشونت با

 بدم انیپا بوسمون به نکهیا ،بدون بود شده ربدیه هم و خودم

 ...گرفتم جا پاهاش رو و دادم هول عقب به ربدویه

 ...شدمیم تر وانهید و رفتیم باالتر بدنم حرارت لحظه هر

 !اونم

 ویزیچ نیهمچ نیتوماش شب موقع نیا کردینم فکرشم یحت

 ...بخوام

 ...دمیفهمیم حرارتش از پر و زده بهت نگاه از نویا

 ... داد باال دامنمو دستاش با ربدیه  

 ... کردم باز کمربندشو و بردم دست

 ....میداشت ازین آرامش نیا به هردومون

 رو سرمو بودم نشسته پاش رو که نطوریهم و بودم بسته چشامو

 ...دادم هیتک شونش

 ... کردیم نوازش موهامو یآروم به ربدیه

 وونهید و سخت چققدر نبودنش دمیفهمیم شتریب بودم ششیپ االنکه

 !!!بود کننده

 :گفت یطونیش لحن با

 یخوش انیپا چه یدور نیا نمیبی،م کنمیم فکرشو که حاال_

 ...داشت
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 ...بودم پروا یب همه نیا که کردمینم باور خودمم

 ...دمیکشیم خجالت ازش ، بود گذشته االنکه

 :زدم نشیس رو یآروم مشت اعتراض با

 !!!ربدیه_

 !!دلم زیعز که عاشقتم من...ربدیه جون_

 ...منم_

 ....کنهیم آرومم بودنت چقد که آخ_

 ...فشردم بهش خودمو شتریب و نشست لبام رو یقیعم لبخند

 !بخوام؟ ازت یزیچ هی...نورا_

 . اره_

 جون به! ؟یایب من با فرداشب ؛ یکن جمع لتویوسا یبر شهیم_

 ....کنم تحمل تویدور تونمینم هم هیثان کی یحت خودت

 به بشه یراض خاله که نداره امکان بودم مطمئن...بود خدام از

 از گذشتن بود سخت یلیخ برام درسته..... ازدواج نیا

 ...نداشتم یا گهید ی چاره گهید اما....خاله

 ....کنمیم نکارویا_  من

 

 ...فشرد خودش به منو شتریب

 ...رهیگیم جونمو نداشتنت...نورا یزمیچ همه تو_

 ...نشوندم گردنش یرو ینرم ی بوسه و آوردم باال سرمو
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 ....کنه جدا هم از مارو تونهینم یچیه گهید_  من

 :زد لبخند

 !!کنه جدا من از تورو نداره جرعت یچیه گهید_

 ...دیبوس لبامو دوباره و کرد کینزد بهم صورتشو

 ...برد لباسم ریز وار نوازش لختم یپاها از داغشو یدستا

 ...رفت براش نفسم دوباره

 ...بودم خانوادم شیپ که بود یآخر روز ، اونروز

 ربدیه نداشتن غم گهید فردا از...کردیم رییتغ زیچ همه فردا از

 ...کردینم ینیسنگ دلم رو

 خوشبخت...شدمیم خوشبخت نیزم یرو مرد نیبهتر کنار من

 !!زن نیتر

 ...داشت خواهم ینیریوش عاشقانه یزندگ کنارش بودم مطمئن

 ...فقط

 ریخ یدعا برام کاش ؛ بود خوشحال من مثل هم خاله کاش فقط

 یراه ربدیه خونه به منو خوش یدل و راحت الیخ با و کردیم

 ...کردیم

 کنارم عمرم روز نیبهتر تو بابا مامانو که حاال خواستینم دلم

 ...بذاره تنها منو هم خاله ، ستنین

 چقدر خاله من یزندگ روز نیتر شاد و نیبهتر تو نکهیا فکر از

 !!شدیم فشرده قلبم نهیغمگ
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 یبرا تونستمینم یحت که داد قرار منگنه یال منو یجور هی

 !!کنم بغلش یخداحافظ

 دلم ته از نداره امکان چوقتیه انگار کردمیم فکر خودم با

 ....باشم نداشته یغم گهید و کنم یخوشحال

 روز کل دادم هیترج ،پس دمشونیدیم که بود یآخر روز اونروز

 ...ندم دست از هم شو هیثان هی یحت و باشم ششونیپ

 که بود یحسرت نیبزرگتر نیا و زدینم حرف باهام هنوز خاله

 ....موندیم دلم رو

 رفتم ،منم بود شام کردن آماده مشغول خونه آشپز تو وایش

 ...کنم پنهان بغضمو کردمیم یسع زور به...ششیپ

 ...شدم دلتنگش االن نیهم از کردمیم احساس

 !!کدبانو ینباش خسته_من

 یعشق شکست بهونه به شب تا صبح از!!خور مفت ینباش زنده_

 ....کمک یاین وقت هی یکنیم حبس اتاقت تو خودتو

 ویخور غذا زیم یصندل...شدیم تنگ اشمیشوخ نیا یبرا دلم یحت

 :کرد نگام موشکافانه...نشستم روش به رو و دمیکش کنار

 !خوبه؟؟ حالت_

 .اوهوم_

 ...ینداد جوابمو چرا پس_

 .یدار حق چون خب_

 :کرد نگام مهر با
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 ...شه عوض هوات حالو گمیم ینطوریا برم قربونت_

 امروزو هی حداقل خاله خواستیم دلم بخدا،فقط خوبم...دونمیم_

 ...نباشه قهر باهام

 .شد رهیخ زیم به و دیکش یآه

 ...بخدا دونمیچم_وایش

 :گذاشتم دستش رو دستمو و زدم لبخند

 درست زیچ همه یروز هی که مطمئنم...نکن ناراحت خودتو تو_

 !!شهیم

 !!کنه خدا_

 ....زد لبخند اونم

 قبل یروزا خالف بر...بود ساعت به چشمم همش شام زیم سر

 ...گذشتیم سرعت به زمان و داشتن عجله یلیخ ها عقربه

 یعنی نیا و ، دنبالم ومدیم شب ۲ ساعت قرارمون طبق ربدیه

 ...بمونم ششونیپ تونستمیم گهید ساعت ۴ فقط

 امکان اما...نبودم مونیپش بودم گرفته که یمیتصم از چوقتیه

 ...باشه آسون برام خانوادم دنیند نداشت

 از نتونم هم لقمه کی یحت بود شده باعث اضطراب و دلشوره

 ...بخورم بود کرده درست وایش که یا خوشمزه یغذا

 بهم دلخورشو نگاه یگدار گه...بود خاله به نگاهم همش

 ...نداختیم
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 کرده شک یزیچ به نکنه...لرزوند دلمو نگاهش عمق ینگران

 !!باشه

 تو چشم باهاش کمتر کردمیم یسع خاله شک از یریجلوگ یبرا

 ...دمیدزدیم ازش نگاهمو و بشم چشم

 زشامیم سر یحرف چیه اونشب شهیهم برخالف من بد شانس از

 ....میخورد غذامونو کامل سکوت در و...مینزد بهم

 شهیهم از زودتر و کرد بهونه دردشو سر خاله شهیهم برعکس

 !!کرد نیغمگ یلیخ منو نیا که...رفت اتاقش به

 ...نمشیبب شتریب تونستمینم که فیح

 به رفتن قصد هم ریام و وایش که بود شب ۱۲ ساعت حدود

 .کردن اتاقشونو

 !اد؟ینم خوابت تو نورا_وایش

 و کنم کنترل خودمو نتونستم...رفتم سمتش به شدمو بلند جام از

 ....دمشیکش بغلم به دلم ته از

 !!یگرفت محبت کمبود...زمیعز_وایش

 ونشیمد چقدر...بود ارزش با برام چقدر...کرد بغلم محکم اونم و

 مطمئن چون ؛ کنم یخداحافظ ازش تونستمینم که فیح...بودم

 تر سخت یلیخ برام دلکندن ینجوریا و کنهیم مخالفت بود

 ...شهیم

 :شدم جدا ازش و زدم ینیغمگ لبخند

 !!وایش ریبخ شبت_

 !عشقم ریبخ شب_
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 از عیسر نیهم یبرا کنم کنترل اشکمو تونستمینم اون از شتریب

 .....رفتم اتاقم به  و شدم رد کنارش

     

                            ☆☆☆ 

 

 اتاقمو در یآروم به آه و اشک با که بود شب دو حدود ساعت

 ...دمیکش نیزم یرو خودم همراه چمدونمو و کردم باز

 زویچ همه دارشدنیب که صبح که...بودم گذاشته نامه براشون

 یعذرخواه ازشون نامه تواون..نگردن دنبالم گهید و بفهمن

 ...نداشتم یا گهید ی چاره که بودم نوشته و بودم کرده

 ...نداشت یتوان چیه و دیلرزیم پاهام

 فکرشو که بود یاون از تر سخت برام ازشون کندن دل

 ...کردمیم

 ...دمیبوس اتاقشو در وایش یجا به و ستادمیا وایش اتاق در پشت

 ....بود یلعنت یایدن نیا تو زیچ نیتر سخت یخداحافظ

 دست اما...نهیبب هیگر با نهیبیم منو یوقت ربدیه خواستینم دلم

 ....ختیریم صورتم یرو امون یب اشکام و نبود خودم

 خراب یچ همه و نزنم هق که کردمیم کنترل صدامو زور به

 ...بشه
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 یبرا...باشه داریب دمیترسیم...بشم خاله اتاق کینزد دمیترسیم

 اتاقش در به هیگر با و ستادمیا ییرایپذ وسط  قهیدق چند نیهم

 ...شدم رهیخ

 شدمینم مجبور اگه شدیم یچ!!شدیم یراض اگه شدیم یچ

 !!کنم ترکشون ینجوریا

 محکم دستمو ادین در صدام نکهیا یبرا و بود گرفته شدت میگر

 ...کردم تند پا در طرف به و دادم فشار دهنم یجلو

 !نورا؟_

 داریب خاله...بود شده جدا تنم از روح انگار....بود خاله یصدا

 !!بود؟

 !!مادر؟ یریم یدار کجا...نورا_خاله

 دهیند مبل رو چطور...کردم نگاش هیگر با...بود مهربون دوباره

 !!بودمش

 !!؟یذاریم تنها مارو یدار باز_خاله

 .زدم هق هام هیگر نیب

 ...تونمینم مامان روح به تونمینم بخدا...ینطوریا تونمینم خاله_

 ...زدم زار و نشستم نیزم یرو هیگر ازشدت

 .کردیم هیگر اونم..گرفت بغلش منو و اومد طرفم به

 !!؟یریم یذاریم بخاطرش که انقدر!!؟یعاشقش انقدر یعنی_

 عاشق نقدریهم من...ختمیر اشک بغلش تو فقط و ندادم یجواب

 ...بودم
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 ...بود دهیفهم خاله که نقدریهم

 !!دونه؟؟یم تورو یخودگذشتگ از همه نیا قدر اون_

 ...خاله دونهیم_

 !!نورا یفیتوح...خالفکار هی دست بسپرمت تورو ادینم دلم_

 گهید اون بخدا خاله...میریمیم هم بدون...میهم عاشق ما خاله_

 ...کنار گذاشته خالفو

 .کردمیم هیگر و بودم بغلش تو هنوز

 !!یبش مونیپش ترسمیم_خاله

 اون خاله!!کنم یزندگ تونمینم نباشم اون با اگه من...خاله شمینم_

 ...منه یزندگ مرد نیبهتر

 عذابت دارم که دونمیم یول...سین یراض دلم هنوز نکهیا با_

 مثل خوادیم دلم...یکن شروع تویزندگ ینطوریا خوامینم.... دمیم

 امانت تو...شوهر خونه یبر آبرو با دخترا همه

 !!!....یبر نجایا از شب نصف ینطوریا خوامینم...یخواهرم

 ...یخواستگار ادیب بگو

 نگاه چشاش تو و کردم جدا نشیس از سرمو....شدینم باورم

 ...بود سیخ هیگر از صورتش اونم...کردم

 !!خاله؟؟ یچ...چ_من

 که یا خانواده یب تو مگه...مادر تیخواستگار ادیب بگو_

 !!یبر یخوایم ینطوریا
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 رو خاله هیگر با... کردمینم باور ایخدا...کردمینم باور خدا یوا

 ....ختمیر اشک بغلش تو خنده با دل ته از و دمیکش بغل

 !!رفت؟ دویکش پر شبه هی غم همه نیا یعنی

 !!!شکرررت ایخدا

 ....دمیلرزیمخودم به هیگر از خاله شدن یراض شوک از هنوز

 !!بود شده معجزه انگار...کردمینم باور هنوز

 ....کنم بغل خدارو خواستیم دلم

 هم سر پشت یه ربدیه که میگوش به اشک و یشاد با نطوریهم

 ...کردمیم نگاه زدیم زنگ بهش

 ....کنم لوثش خوبو خبر نیا خواستمینم

 یجلو تونستمینم اما...کردم وصل ویگوش یطانیش افکار با

 :گفتم نیف نیف با رمیبگ مویگر

 !!ربدیه_

 :زد داد بایتقر

 زنگ المصبت هیگوش اون به بار هزار!!!!؟؟؟؟؟ییکجا معلومه_

 ....باال امیب بود مونده کم...زدم

 یسع!!!بودم؟؟؟ نکرده فکر موضوع نیا به چرا...ختیر دلم

 ...کنم فکر نقشم به و کنم کنترل خودمو کردم

 ...ربدیه_

 :کرد سکوت لحظه هی

 !!!!!!!!!یکنیم هیگر یدار نورا_
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 !!!امینم من ربدیه_

 !یچ_

 ...دادمیم ادامه دیبا اما...رفت ضعف براش دلم

 !!امینم من_

 !!!!د؟یفهم خالت!چرا؟_ 

 !!امیب ذارهینم!!!آره_

 خشن و خشک یلیخ و برگشت ربدیه قالب به لحظه کی یبرا

 :گفت بره باال صداش نکهیا بدون

 !!باال امیم دارم_

 !!باال این من جوووون...باال این ربدیه نههههه_

 :زد داد

 یب آخه یدیم قسم چرا!!!!!!!!!بکنم ییییغلط چه یلعنت منه پس_

 !!!انصاف

 خوب یلییییخ خوبو خبر نیا دیبا یول....سوختیم براش دلم

 ....دادمیم بهش

 !!میکن صبر دیبا...ربدیه_

 :زد عربده

 .نکننننن ووووونهید منو ؟؟؟؟؟؟؟؟نورایییییک چقققققدر؟؟؟؟؟تا_

 :گفتم هیگر با

 !فردا تا_
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 ....زدیم نفس نفس تیعصبان شدت از

 !!!یگیم پرت چرتو یدار چرا نورا...بشه یچ قراره فردا_

 ...یخواستگار یایب قراره فردا_

 :نکرد درک جملمو که بود یعصب انقدر

 !!خودت واسه یگیم یچ_

 !!یببر منو ذارهینم یخواستگار یاین تا گفت خاله گمیم_

 افهیق یول بدم جونمو بودم حاضر من و...کرد سکوت لحظه هی

 ..نمیبب ناباورشو

 !!بگو گهید بار هی_

 :زدم غیج

 ....ربدیه شد یراض خاله_

                         ♡♡♡ 

 : ربدیه

 داشته مویخواستگار استرس ها بچه پسر مثل شدینم باورم

 ....باشم

 سال یکل از بعد حاال و بودم شده گانهیب حس نیا با گهید انگار

 و میبود اریکوه همراه که کنکور جینتا اعالم روز مثل درست

 !!داشتم ینیریش استرس میگرفت یخوب جهینت میبود مطمئن

 ...بودمش دهیند گهید همونشب از
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 که ییجا تا که کردیم آخرشو یتالشا داشت انگار خانومم خاله

 عقب ویخواستگار خیتار یه بده زجر منو داره امکان

 .... نداختیم

 ...بودن شده یراض امشب یبرا من یاصرارها با بالخره تا

 میت تو بود رفته و کردینم یهمکار من با گهید وسط نیا هم نورا

 ...کردیم وونهید منو داشت کاااامال...خالش

 ...دادینم تلفنمو جواب یحت وروجک

 ...ندارم یکار بهت میخواستگار یاین رسما یوقت تا گهید گفتیم

 طنتاشیش بازم اما بودم شده کالفه کاراش نیا از که حال نیع در

 ....کردیم ترم صیحر و نداختیم خنده به منو

 مدت همه نیا بودم آورده طاقت چطور که بودم مونده خودمم 

 لبم به لبخند کردمیم فکر ماجرا نیا آخر به یوقت اما.....نمشینب

 ...ومدیم

 ...کنه یطونیش تونستیم که ییجا تا بذار

 ....شدیم خودم مال که بالخره

 !!....بود کرده بهم ایدن نیا که بود یلطف تنها نورا

 .....دیارز یم نورا داشتن لحظه هی به میزندگ یها یسخت ی همه

 همه مثل بودم خواسته ازش ؛ بود برگشته رانیا از تازه اریکوه

 تو ؛ بود نگذاشته تنهام هم لحظه کی یحت که ها سال نیا

 ....کنه میهمراه میخواستگار

 !!...بود کنارم خانوادم عنوان به که بود یکس تنها اریکوه
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 و  دمیپوش بژ کفش و کراوات همراه به رهیت یشمی شلوار کت

 ....کردم یاسپر گردنم نبض به بار نیچند ادکلنمو

 و بودم دهیتراش نیماش با شامویر و بودم داده رییتغ موهامو حالت

 ....بود نشسته صورتم رو کم یلیخ شیر ته همون دوباره

 زود یلیخ هنوز یلعنت ؛ کردمیم نگاه ساعتو ، قهیدق به قهیدق

 ....بود

 جواب یخواستگار ی لحظه تا که بود گفته بهم خودش نورا

 دلش که بود داده امیپ بهم شبید نیهم خودش اما دهینم تلفنمو

 ....شده تنگ برام

 ...ومدیم لبم به لبخند کردمیم فکر امشیپ نیا به هروقت

 ...بود یدلتنگ از تر فرا یلیییخ حسم من اما

 عیسر ، زد زنگ بهم اریکوه که بود عصر هفت حدود ساعت

 ....کردم وصل تماسشو

 !!ار؟؟یکوه الو_ 

 ....شادوماد سالم_  اریکوه

 ...شدمیم دوماد داشتم یراست یراست انگار ، دمیخند

 کردمیم فکر و بودم یفرار ازش شهیهم که یزیچ همون

 ....رمینم بارش ریز چوقتیه

 !!!نورا یچشما از امان

 ؟؟ییکجا...سالم_من
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 گلو ، یگفت که یفروش گل همون اومدم من داداش_  اریکوه

 !!!؟؟یا آماده....خونتم در یجلو گهید ساعت مین تا....گرفتم

 ....۹ شهیم اونجا میبرس تا....کن عجله ، آره_ 

 از....ببر لذت تیمجرد یملکوت ساعات نیا از بدبخت_  اریکوه

 یبلند اون به یموها اونم ؛ باشه مو غذات تو سره هی دیبا فردا

 !!!شود چه یوا.....نورا

 فیتعر زنم یموها از یوقت شهینم لیدل یقمیرف نکهیا نیبب_ 

 ....نییپا ارمیب فکتو نزنم مشت با یکنیم

 .دلخورم ازت تیمامور اون تو جاتیب دخالت از هنوز

 جلو خودتو تو همش که شهینم گهید نباش دلخور_ اریکوه

 یک که سین مهم....شد واصل درک به خیش که نهیا ،مهم یبنداز

 مشت شمینجوریهم گهید شو الیخیب  داداش... کشتش

 ....میخوردت

 ....منتظرم ، ایب زود... شو خفه_

 ....داداش باشه_  اریکوه

 رید انقدر آخر لحظات نیا چرا دونمینم...کردم قطع ویگوش

 !!گذشتیم

 ....بود خونه یجلو اریکوه بعد قهیدق 45 حدود

 ...گذشت ساعت تا کندم جون

 ....انداختم بودم دهیخر براش که یانگشتر جعبه به آخرو نگاه

 ؛ بود روش کیکوچ زمرد نینگ هی که ساده انگشتر هی
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 بودم مطمئن و....ادیم فشیظر یدستا به یلیخ که بودم مطمئن 

 ...پسندهیم شتریب شویسادگ نیهم نورا

 یسخت کار اصال قشیسل دنیفهم داشتم ازش که یشناخت طبق

 !!نبود

 ....رفتم رونیب در از و انداختم نهیآ تو خودم به یسرسر نگاه

 : دیپرس هول اریکوه شدم نیماش سوار نکهیا محض به

 ؟؟یبرداشت یراحت شلوار داداش_ 

 : گفت که کردم نگاش یسوال

 ....گمیم یبمون یخواست شب وقت هی اگه_

 ....افتاد راه خنده با و زدم بهش یگردن پشت هی

 از بعد گم،البتهیم خودت یراحت برا...گمینم که دروغ_اریکوه

 !!نداره ییمعنا یراحت گهید ازدواج

 شیلودگ به خوداگاه نا که گفت یساختگ یناراحت با آخرو جمله

 ...دمیخند

 خوب یادیز حالم انگار...خندوندیم منو یچ همه امشب اصال

 !!بود

 که بود نمونیب ی فاصله نیآخر نیا ؛ دیکشیم پر دنشید یبرا دلم

 ....شدیم تموم داشت

 خودم یبرا باالخره ، یدلشکستگ و اشکو همه نیا از بعد

 ....شدیم
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 مزه یکل اریکوه ، ریام خونه به دنیرس و ولندام به دنیرس تا

  ؛ پروندیم

 ...نبودم ناراحت هیقض نیا از اصال شهیهم برخالف من و

 شیهمراه و داشتم اشویباز مسخره حوصله که بود بار نیاول نیا

 .....کردمیم

 هم اریکوه و برداشتم گلو سبد من ؛ میکرد پارک خونشون یجلو

 ....ینیریش جعبه

 ..داشتم فاصله دنشید تا طبقه چند فقط شدینم باورم

 :دمیپرس اریکوه از زدن زنگ قبل ، میستادیا در یجلو

 چطورم؟؟؟_ 

 :زدیم رونیب کاسه از داشت چشاش

 من!!!!.....؟؟یپرسیم نظر دنتیپوش لباس تو من از یدار االن_ 

 نمیا ایب ، یریبگ زن یخوایم خورده جا هی به سرت تو گمیم

 و افهیق درمورد یک تو.....خوردنت ضربه عالئم از گهید یکی

 !!!!؟؟؟یدیپرسیم سوال یکس از لباست

 : گفتم یشوخ و خنده با

 زنگو...ینداشت جنبه خودت کنم حسابت آدم خواستم بار هی_

 .....بزن

 حال خودمم ؛ دادمیم رونیب صدا با نفسمو یه آسانسور تو

 ...دمیفهمینم خودمو

 شده بیترک باهم همش...ادیز ی،عشق،خوشحالی،دلتنگ استرس

 !!بشم قرار یب یادیز بود شده باعث و بود
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 و کرد باز درو ریام زدم که زنگو ، میستادیا آپارتمان در پشت

 !بودن ستادهیا در یجلو وایش همراه

 ....کردم یاحوالپرس باهاشون خودم یشگیهم حالت و لبخند با

 کردیم نگاهمون لبخند با و بود ستادهیا خانوم خاله سرشون پشت

 موج نگاهش تو ینگران اما نبود یتصنع اصال که ی،لبخند

 ...زدیم

 ..کردم سالم بهش رو احترام با

 .خانوم سالم_

 ...دیخوشومد...پسرم سالم_

 که ییها یدلخور همه خوداگاه نا بود نگاهش یتو که یمهر

 ...داد باد به داشتمو ازش

 من به خودشو داشت قصد یک پس یگشتم،لعنت نورا دنبال چشم با

 ...بده نشون

 !!کردیم وونهید منو داشت شد،رسما گرفته حالم دنشیند از

 کردم یسع گرفت دستم از گلو و اومد طرفم به لبخند با وایش

 :گفت لبخند با وایش که بود گرفته حالم هنوز اما بزنم لبخند

 .دینیبش دییبفرما...نورا ادیم گهید قهیدق چند_

 ...داشتم یخوب یلیخ احساس جمعشون تو بودن از

 ...داشتم بهشون خانوادمو حس دوباره سال انیسال از بعد انگار

 ...یمیصم و گرم خانواده هی
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 من ینورا خانواده نیا قلب خوش تنها ، بود معلوم که نطوریا

 .....نبود

 یرو پاهام با ؛ مینشست نفره دو مبل یرو اریکوه همراه به

 ....بودم گرفته ضرب کف یها کیسرام

 دستش از بودم دهیند رو نورا هنوز نکهیا از....نبود دلم تو دل

 ..بودم یکفر

 نمتیبب هیکاف فقط که دمیکشیم نشون خطو یکل براش دلم تو

 .....نورا

 :اومدم خودم به خاله یصدا با که

 !د؟؟یکنینم یمعرف ، ربدیه آقا خب_  خاله

 ، بنده یمیصم دوست شونیا ؛ کردم فراموش....خوامیم عذر_ 

 ....هستن یفراهان اریکوه دکتر

 ....خوشوقتم_  اریکوه

  ؛ دمینشن رو خاله جواب گهید

 ینبات لباس اون با که ، خدا فرشته نیباتریز دنید از لحظه هی تو

 کردیم نگام لبخند با آروم و بود ستادهیا روم روبه قشنگش رنگ

 ....ستهیبا قلبم بود کینزد ،

 !!بود شده خوشگل چقدر من یخدا

 یقلب یماریب یزود به شهیم باعث شیخوشگل کردمیم حس

 ...رمیبگ

 قلبمو قبل از تر دیشد یلیخ دمشیدیم که بار هر چون

 ...لرزوندیم
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 که فیح اما ؛ ببوسمش جمع یجلو لحظه همون خواستیم دلم

 !!!!فیح....کردمیم یخوددار دیبا

 منو داشت قصد نیا نه...زدیم پلک آروم و کردیم نگام ناز با

 !!بده سکته

 ....سالم_  نورا

 : میستادیا روپامون همزمان اریکوه منو

 ....زمیعز سالم_ من

 نیا هیچ زمیعز یعنی که ، زد ضربه بهم آرنجش با اریکوه

 !!!وسط

 .....بودم مرد یلیخ دمشیبوسینم همه یجلو نکهیهم من اما

 کالفه شد باعث... گرفت ازم نگاشو ناز با و زد یکمرنگ لبخند

 ...بدم رونیب صدا با نفسمو و بکشم موهام تو دست

 هم رو پاهاشو ناز با و رفت من یرو به رو مبل سمت به آروم

 ...انداخت

 که نداشتم هیبق به یتوجه چیه و بودم شده مسخش انگار اما من

 ...دارن نظر ریز مارو یدار معنا لبخند با چطور

 ...کردم نگاه نورا به دوباره و...نشستم جام تو منم

 ...اوردمیم کم داشتم گهید

 نیهم خواستیم دلم ،که کردیم نگام چشم ریز از ناز با هم نورا

  خودم؛ با ببرمش بردارم و کنم تموم ویخواستگار االن

 !!!کردنو؟؟؟ یدلبر همه نیا بود گرفته ادی یک نیا
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 ....شدمیم وونهید داشتم ایخدا

 سالتونه؟؟ چند دیگفت خان ربدیه_  خاله

 : کردم صاف صدامو و برداشم نورا از چشم

 ....سالمه 33 من_

 اما....میدار خبر یچ همه از هممون جمع نیا دینیبب_  خاله

 بخاطر من ، بگم بهتون همه یجلو بار نیآخر یبرا خوامیم

 یراض ازدواج نیا به ؛ دمید دوتاتون یچشا تو که یعشق

 .....شدم

 نورا.....ینر خالف سراغ گهید که خوامیم قول ازت پس

 !!یکن خوشبختش دیبا...چشمامه

 دستش از گهید بار هی تونستمیم مگه ؛ کردم نگاه نورا به

 !!!بدم؟؟

 کی شد باعث نورا....منه شرف ، دیخوایم من از که یقول_ 

 با....رمینم سراغش گهید که مطمئنم و بکنم یچ همه از شبه

 !!بخوره تکون دلش تو آب نذارم که دمیم قول وجودم همه

 حرف اگه ربدیه....شناسهیم ربدویه هم جان نورا خود_  اریکوه

 ....زنهینم رشیز عنوان چیه به ؛ بزنه

... ربدیه آقا ینکن مونمیپش دوارمیام....خداروشکر_  خاله

 ....بسپرم بهت تنمو ی پاره خوامیم

 ...کنم مونتونیپش نداره امکان_ من

 ....دیکن نیریش دهنتونو دییبفرما....گهید مبارکه پس_   ریام
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 :گفت اریکوه که کردم نگاه نورا به باعشق

 و جان نورا اجازتون با میکن نیریش دهنمونو ما تا پس خب_  

 !!بزنن حرفاشونو برن ربدیه

 به نیهم اونم ، بودم قیرف اریکوه با من که داشت لیدل کی اگه

 ....بود زدنش حرف موقع

 جلوم عشوه نازو با نطوریهم نورا گهید قهیدق کی اگه چون

 باز و باشن داشته برام یتیاهم هیبق گهید نبود معلوم نشستیم

 !!کنم کنترل خودمو بتونم

 ....بزنن حرفاشونو برن که منم نظر به....آره آره_  ریام

 :  انداخت نورا به  ینگاه لبخند با خاله

 ....بده نشون خان ربدیه به اتاقو....مادر برو جلوتر شما_

 راه نورا سر پشت و گفتم یدیببخش جمع روبه و ستادمیا جام تو

 ....افتادم

 ...داشتمیبرنم ازش چشم من و رفتیم راه من از جلوتر

 دادم باال ابرومو منم و کرد نگاه منو لبخند با و برگشت لحظه هی

 و بخنده زیر شد باعث که دم،یکش نشون خطو براش چشم با و

 !!کنه تاب یب شتریب منو

 کرد پرت بغلم تو خودشو لحظه هی تو ، میشد اتاقش وارد نکهیهم

 ....کردم بلندش دستام رو منم و

 موهاشو عطر ولع با و بردم فرو خوشبوش یموها تو سرمو

 :دمیبلع

 !!!کنم؟؟ سکته یگینم...المصب یکردیم وونمید یداشت_
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 .کرد یا دلبرانه خنده

 !!خدانکنه_

 اما...کردم نوازش هام بوسه با گردنشو نرم پوست موهاشو کل

 .شدینم آروم دلم بازم

 :گفتم یازین از پر لحن با

 صبر عقد یبرا تونمینم...برمتیم تورو امشب نیهم من نورا_

 !!کنم

 :گفت بود موافقت هیشب شتریب که اعتراض و خنده با

 !!ربدیه شهینم_

 ....یزنم گهید تو_

 !!نه هنوز_

 ....یکرد شروع من با ویبد یباز!!خودته ریتقص...یهرچ_

 کردم حس که کشوندم گردنش نییپا تا هامو بوسه یآروم به و

 ...دیلرز

 . دادم ادامه تر حرارت پر هامو بوسه و زدم یلبخند لذت با

 کردیم کنترل خودشو داشت واقعا اما...منه مثل اونم دمیفهمیم

 :گفت و کرد نگام زدیم ادیفر خواستنو عشقو که ییچشما با چون

 ...ربدیه سین وقتش االن_

 ذره هی خواستیم دلم اما...ستین وقتش االن دونستمیم خودمم

 ...بودم شده موفق انگار و کنم یتالف کاراشو
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 نا که کردم کینزد صورتش به لبامو و گذاشتمش نیزم رو

 ...کرد غنچه لباشو و بست چشاشو خودآگاه

 ....دمیبوس شویشونیپ و گذشتم لباش از زور به

 .زدم بهش یثیخب کرد،لبخند باز چشاشو اخم با که

 !!یکن وونهید منو یبلد خودت فقط یکرد فکر_من

 حلقه کمرش دور دستامو لبخند و عشق با...داشت اخم هنوز

 ....گذاشتم شیشونیپ رو مویشونیپ و کردم

 ....یخوشگل یلیخ تو نورا_

 ...بشه انینما لپش چال شد باعث و شد تر قیعم لبخندش

 !!گذشتیم سخت ها قهیدق نیا چقدر ایخدا

 ....یباش دور ازم هم هیثان کی یحت یندار حق گهید نورا_من

 !!چشم_

 :زدم لبخند

 !!بال یب_

 ....شهینم باورم واقعا.... ربدیه شهینم باورم_  نورا

 قتیحق به اهاتویرو ی همه بعد به نیا از دمیم قول_ 

 ....دمیم قول....نورا کنم خوشبختت که دمیم قول...برسونم

 تو بعد گهید....نمیتر خوشبخت من یباش شمیپ نکهیهم_   نورا

 ....ندارم ییآرزو چیه

 نیتر قشنگ و نیتر یطوالن و گذاشتم لباش رو لبامو عشق با

 ...گرفتم ازش عمرمو بوسه
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 ....شدم زنده دوباره نورا عشق با که بودم یا مرده مثل من

 ...داد رنگ من یخاکستر یزندگ به نورا

 بهم رو نورا که بودم یزندگ نیا عاشق وجود ی همه با

 ....دیبخش

 

 

 " انیپا"                           

 

 " 1:32 ساعت"                      

 

                     "۲۰/۳/۱۳۹۹"  

 


